
Logistyka 4/2005
73

Edukacja logistyczna

Zorganizowane przez Forum Logi-
styki Wincanton1 w kwietniu br. w war-
szawskim hotelu Marriott Warsztaty
Logistyczne „¸aƒcuch dostaw – mity
czy rzeczywistoÊç? Wyzwania stojàce
przed logistykà w obs∏udze sieci han-
dlowych”, w których uczestniczy∏o po-
nad 80. mened˝erów i kadry zarzàdza-
jàcej firm oraz wybitnych specjalistów
z ca∏ego kraju pokaza∏y, jak wielka jest
potrzeba o˝ywionej dyskusji w Êrodo-
wisku polskich logistyków, bez wzgl´-
du na to, czy wywodzà si´ z kr´gów
akademickich, czy z praktyki.

„W tym kraju jest wiele ró˝nych kon-
ferencji, konkursów, forów logistycz-
nych. I dobrze. Ale bardzo jest odczu-
walny brak szczerej wymiany doÊwiad-
czeƒ, ˝ywej dyskusji o problemach, nur-
tujàcych Êrodowisko polskich logisty-
ków. Dlatego ideà tego spotkania na-
ukowców i praktyków jest przedyskuto-
wanie ró˝nych, stosowanych ju˝ roz-
wiàzaƒ i tych, które chcielibyÊmy urze-
czywistniç. I jeÊli choç jeden z naszych
problemów zniknie, to b´dzie oznacza-
∏o, ̋ e to forum ma sens” – stwierdzi∏ Ry-
szard Warzocha, dyrektor zarzàdzajàcy
na kraje Europy Ârodkowej i Wschod-
niej Wincanton Trans European.

Podczas sesji plenarnej Warsztatów2,
nad którymi patronat honorowy obj´∏a
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, a pa-
tronat medialny – „Logistyka”, prof.
zw. dr. hab. W∏odzimierz Rydzkowski
oceni∏ rynek us∏ug logistycznych po ro-
ku cz∏onkostwa Polski w Unii Europej-
skiej. Jego zdaniem, nasze cz∏onko-
stwo w UE nie spowodowa∏o gwa∏tow-
nych zmian na rynku TSL, gdy˝ m. in.
proces dostosowawczy trwa ju˝ od
1991 r., rynek ma charakter mi´dzyna-
rodowy, a rynek logistyczny nowych
krajów Unii b´dzie rozwijaç si´ w tem-

pie dwucyfrowym, podczas gdy w „sta-
rych” krajach – w tempie jednocyfro-
wym. „Wi´kszy wzrost obrotów zosta-
nie osiàgni´ty przy jednoczesnym
spadku przewozów ogó∏em” – zazna-
czy∏ Profesor dodajàc, i˝ bardzo pozy-
tywnym objawem jest malejàca w Pol-
sce „gospodarkoch∏onnoÊç”. 

W przekonaniu W. Rydzkowskiego,
wejÊcie Polski do UE przynios∏o w efekcie:
• wzrost obrotów rynku TSL (osiàgni´-

tego dzi´ki du˝ej dynamice wzrostu
us∏ug tworzàcych wartoÊç dodanà)

• przewozy ogó∏em nie wzros∏y znaczà-
co i przy wysokim tempie wzrostu PKB
utrzymajà sí  na obecnym poziomie

• wzrost obrotów transportu drogowe-
go w przewozach mi´dzynarodowych

• nie wystàpi∏o znaczàce zagro˝enie
ze strony przewoêników innych no-
wych cz∏onków UE w przewozach
drogowych

• realizacj´ przesy∏ek w mniejszych
partiach, ale z wi´kszà cz´stotli-
woÊcià i na wi´ksze odleg∏oÊci

• wzrost obrotów transportu kolejo-
wego (po∏àczony ze wzrostem ich
udzia∏u w ogóle przewozów)

• nie odnotowano znaczàcego roz-
woju przewozów intermodalnych

• zmianie uleg∏y dotychczasowe funk-
cje niektórych magazynów (w zwiàz-
ku z rekonfiguracjà europejskich sie-
ci dystrybucji nale˝a∏o liczyç si´
z utratà cz´Êci us∏ug magazynowych

• nie powsta∏y nowoczesne centra
dystrybucji, a firmy budujà centra
na w∏asne potrzeby

• nowym obszarem dzia∏alnoÊci firm
logistycznych stajà si´ us∏ugi dla
ma∏ych i Êrednich klientów

• kolejnym etapem konkurencji b´-
dzie specjalizacja firm dzia∏ajàcych
na rynku TSL

• w segmencie us∏ug kurierskich znajdu-
je si´ du˝y potencja∏ rozwojowy, a ry-
nek ten b´dzie ewoluowa∏ pod wp∏y-
wem ogólnych tendencji Êwiatowych
(bardziej, ni˝ w wyniku integracji)

Warsztaty Logistyczne Wincanton –  za ma∏o dialogu wÊród logistyków

Iwo Nowak

Fot. 1. R. Warzocha otwiera obrady Warsz-
tatów fot. 3 x Iwo Nowak

Fot. 2. Wystàpienie prof. W. Rydzkowskiego

1 Powsta∏e w 2004 r. Forum Logistyki Wincanton (FLW) to nieformalne cia∏o, kierowane przez Rad´ Naukowà, s∏u˝àce edukacji i wymianie doÊwiadczeƒ
w dziedzinie logistyki. Cz∏onkami Rady Naukowej sà niezale˝ni eksperci w dziedzinie logistyki, pracownicy firmy Wincanton Trans European Polska oraz
przedstawiciele firm bran˝y logistycznej. FLW patronuje wielu przedsi´wzi´ciom z dziedziny logistyki, m.in. czuwa nad wartoÊcià merytorycznà
warsztatów bran˝y logistycznej oraz patronuje Kuêni Talentów Wincanton, która jest programem skierowanym do studentów. 
2 Nadzór merytoryczny nad Warsztatami Logistycznymi sprawowa∏a Rada Naukowa FLW, reprezentowana przez dr hab. Danut´ Kisperskà-Moroƒ 
z Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz prof. zw. dr. hab. W∏odzimierza Rydzkowskiego,
kierownika Katedry Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdaƒskiego. 
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• trudno jednoznacznie oceniç wp∏yw procesu integracji
na poziom cen us∏ug logistycznych – wi´ksze znacze-
nie ma obecnie konkurencja jakoÊcià.
Zdaniem prof. W. Rydzkowskiego, w zakresie przewo-

zów drogowych trzyletnie ograniczenie kabota˝u jest
z jednej strony ze szkodà dla polskich przedsi´biorców,
ale jednoczeÊnie chroni nasz rynek przed taƒszymi prze-
woênikami np. z krajów ba∏tyckich – nowych cz∏onków
Unii Europejskiej. Natomiast jeÊli chodzi o tzw. du˝y ka-
bota˝, pozwalajàcy polskim firmom realizowaç przewozy
pomi´dzy paƒstwami „starej Unii” (a nie – jak wczeÊniej –
tylko docelowo do danego kraju „pi´tnastki”), widaç wy-
raênie wzrost wydajnoÊci naszych przedsi´biorstw.
„W tym roku dopiero dostrze˝emy skutki tego 10-procen-
towego wzrostu wydajnoÊci firm uczestniczàcych w du-
˝ym kabota˝u” – oceni∏ Profesor. Doda∏, ˝e obecnie wy-
st´puje nadpoda˝ pojazdów w stosunku do zamówieƒ
przewozowych, zaÊ ubieg∏orocznym paradoksem by∏y
ni˝sze koszty w przewozach mi´dzynarodowych w po-
równaniu z krajowymi. „Zysk netto by∏ na tym samym po-
ziomie, ale wzrasta∏y obroty i – w efekcie – mala∏a ren-
townoÊç. Skutkiem tego b´dzie koniecznoÊç zrewidowa-
nia stawek przewozowych” – powiedzia∏.

W obszarze przewozów kolejowych widaç – kontynu-
owa∏ W. Rydzkowski – ˝e spadajà i b´dà spadaç przewo-
zy pasa˝erskie, choç zaczynajà powstawaç koleje regio-
nalne. Nie grozi te˝ gwa∏towny wzrost konkurencji ze
strony tanich pasa˝erskich przewozów lotniczych. „W na-
szych warunkach musi minàç 2 – 3 lata przynajmniej, aby
tanie po∏àczenia lotnicze sta∏y si´ konkurencyjne wobec
pasa˝erskich po∏àczeƒ kolejowych” – oceni∏. Natomiast
kolejowe przewozy towarowe odznaczajà si´ wzrostem
swego udzia∏u w rynku. W 2004 r. 280 mln t ∏adunków
przewieziono w∏aÊnie kolejà, z czego PKP CARGO SA –
160 mln t, a reszt´ prywatni przewoênicy. Jako pozytyw-
ne uzna∏ Profesor niedawne dzia∏ania rzàdu w zakresie
restrukturyzacji kolei, a zw∏aszcza wy∏àczenie Polskich Li-
nii Kolejowych ze struktury PKP i podporzàdkowanie PLK
Ministerstwu Infrastruktury oraz przekszta∏cenie PKP
CARGO SA w fundusz majàtku kolejowego, który b´dzie

zbywa∏ zb´dnà infrastruktur´, nale˝àcà dotàd do kolei.
Brak zastosowania przez Komisj´ Europejskà „ochron-

nego” okresu przejÊciowego w transporcie lotniczym
(o wprowadzenie którego zabiega∏y Polskie Linie Lotnicze
LOT) pozwoli∏ pojawiç si´ na polskich lotniskach tak˝e i in-
nym, nowym przewoênikom, w tym tanim liniom lotni-
czym (w ubr. 8, obecnie 10 – mimo upadku Air Polonii i wy-
cofania si´ dwóch innych), co – zdaniem Profesora – polep-
szy∏o ofert´ dla krajowych klientów do tego stopnia, i˝ te-
raz tanie linie lotnicze przewo˝à wi´cej pasa˝erów, ni˝
LOT i Lufthansa razem wzi´ci.

Natomiast jeÊli chodzi o przewozy intermodalne, to
wed∏ug prognoz W. Rydzkowskiego, nie stanà si´ one
w Polsce konkurencyjna alternatywà dla przewozów dro-
gowych m. in. z powodu braku terminali drogowych i bra-
ku odpowiednich decyzji uw∏aszczeniowych w PKP.
„W przypadku dzia∏aƒ na rzecz rozwoju przewozów in-
termodalnych raczej nale˝y liczyç si´ u nas z zastosowa-
niem narz´dzi administracyjnych (zakazy, op∏aty), ni˝ me-
chanizmów rynkowych, ekonomicznych” – doda∏. 

Jako bardzo pomyÊlne uzna∏ Profesor prognozy dla pol-
skiego rynku centrów logistycznych, gdzie jesteÊmy lide-
rem pod wzgl´dem oczekiwaƒ lokalizacyjnych i cenowych.
„Trzeba jednak pami´taç, ˝e u nas centra takie powstajà
g∏ównie dzi´ki staraniom w∏adz lokalnych, a nie central-
nych, czy regionalnych. Firmy nie czekajà na powstawanie
centrów w oparciu o Partnerstwo Publiczno–Prywatne, ale
budujà w∏asne, na swoje potrzeby, co tworzy rozproszonà
ich struktur´ w skali kraju” – powiedzia∏.

Dr hab. Danuta Kisperska-Moroƒ z Katedry Logistyki
Ekonomicznej AE w Katowicach poprowadzi∏a szkolenie
w zakresie „Pomiaru funkcjonowania ∏aƒcuchów dostaw”.
Uczestnicy warsztatów uzyskali odpowiedzi m.in. na py-
tania: Czy nowe warunki funkcjonowania, zmiennoÊç zda-
rzeƒ rynkowych i ewolucja uwarunkowaƒ spo∏eczno – go-
spodarczych nie wymaga modyfikacji sposobów obserwa-
cji i oceny rzeczywistoÊci gospodarczej oraz czy tradycyj-
ne metody pomiaru sà w∏aÊciwe. 

WÊród goÊci honorowych zaproszonych do wzi´cia
udzia∏u w Warsztatach Logistycznych znalaz∏ si´ Martin
Oxley, dyrektor generalny Brytyjsko Polskiej Izby Handlo-
wej (BPCC), jak równie˝ Carol Gaskell, Lead Consultant
Wincanton z Wielkiej Brytanii. Sesje tematyczne popro-
wadzili m. in.: Ferdinand Salehi, dyrektor zarzàdzajàcy 
A. T. Kearney w Polsce („Excellence in Logistics 2004 –
joint survey of A. T. Kearney and European Logistics As-
sociation”) oraz Justyna Lewandowska z Instytutu Logi-
styki i Magazynowania – ECR Polska („Straty w ∏aƒcu-
chach dostaw w Êwietle badaƒ prowadzonych przez ECR
Europe”), dr Marek Kasperek z Katedry Logistyki Ekono-
micznej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach („Zarzàdzanie projektem”), a tak˝e 
Tomasz Oczkowski – dyrektor ds. logistyki i rozwoju
Wincanton Trans European Polska („Projektowe podej-
Êcie do wdro˝enia systemów logistycznych na podstawie
wybranych projektów”).

Fot. 3. O˝ywiona dyskusja w kuluarach Warsztatów D. Kisperskiej-
Moroƒ z R. Warzochà


