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Magazynowanie i transport wewnętrzny

W mia rę in ten syw ne go roz wo ju prze -
my słu oraz, jak po ka zu ją ana li zy, nie mal -
że po dwo je nia w cią gu ostat nie go dzie -
się cio le cia zu ży cia ener gii przy pa da ją cej
śred nio na go spo dar stwo do mo we, wsz -
czę to wzmo żo ne pra ce nad po szu ki wa -
niem od mien nych od kon wen cjo nal nych
źró deł ener gii, któ rych za so by na świe -
cie nie ustan nie ma le ją. Al ter na ty wę dla
ga zu ziem ne go, ro py naf to wej, wę gla 
ka mien ne go i bru nat ne go, łup ków bi tu -
micz nych oraz pier wiast ków pro mie nio -
twór czych, sta no wi tak zwa na ener gia od -
na wial na, po zy ski wa na z pro mie ni
sło necz nych, si ły wia tru, fal mor skich, pły -
wów oraz geo ter mal na. Do nie kon wen -
cjo nal nych źró deł ener gii za li cza się tak -
że urzą dze nia, za po mo cą któ rych
moż li we jest od zy ski wa nie ener gii ki ne -
tycz nej, jej sku mu lo wa nie i za mia na na
elek trycz ną. Jed nym z ta kich ge nial nych
urzą dzeń są na przy kład chod ni ko we pły -
ty ki ne tycz ne. Dzię ki te mu wy na laz ko wi
przy ję ło się mó wić, że prąd le ży na uli -
cy – bo i tak jest w isto cie… 

W po przed nim wy da niu „Lo gi sty ki”,
w ar ty ku le „No wo cze sny ma ga zyn: zrów -
no wa żo ny zna czy zie lo ny” pi sa łam mię -
dzy in ny mi o po wsta łym w 2008 ro ku
w Chat ter ley Val ley w Staf ford shi re (Wiel -
ka Bry ta nia) cen trum lo gi stycz nym G.
Blue Pla net Chat ter ley Val ley, w któ rym za -
sto so wa no roz wią za nia umoż li wia ją ce
po zy ski wa nie ener gii i cie pła w 100% ze
źró deł od na wial nych. Ja ko ab so lut ny hit
wśród pro eko lo gicz nych roz wią zań, ja ki
zna lazł za sto so wa nie w tym obiek cie,
uzna no wów czas pły ty ki ne tycz ne, mon -
to wa ne na po wierzch ni dróg do jaz do -
wych, któ ry mi do cie ra ją do ma ga zy nu sa -
mo cho dy do staw cze. Pod ich na ci skiem
wy twa rza na jest, a na stęp nie aku mu lo wa -
na, ener gia elek trycz na, wy ko rzy sty wa na
na po trze by obiek tu. Tym ra zem kil ka
słów o in nych za sto so wa niach płyt ki ne -
tycz nych.

Bry tyj ska fir ma Pa ve gen Sys tems Ltd. za -
mon to wa ła te go ro dza ju urzą dze nia na
chod ni ku przy jed nej z ulic Lon dy nu. Pod
na ci skiem stą pa ją cych po niej osób ener -
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Fot. 1. Pły ta ki ne tycz na na par kin gu przed su per mar ke tem Sa ins bu ry’s w Glo uce ster 
(fot.�In�ter�net).

Fot. 2. Pły ty ki ne tycz ne te sto wa ne na jed nym z chod ni ków w Lon dy nie (fot.�In�ter�net).
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gia ki ne tycz na ku mu lo wa na jest za po mo -
cą li to wo – po li me ro wych aku mu la to rów,
a na stęp nie za mie nia na w ener gię elek -
trycz ną. Ob li czo no, że każ da te go ty pu
płyt ka za mon to wa na w chod ni ku, na
któ rą prze chod nie na stą pią oko ło 50 000
ra zy, jest w sta nie wy pro du ko wać 2,1 W
na go dzi nę. Gdy by więc umie ścić rząd
skła da ją cy się z kil ku ta kich płyt na przy -
kład wzdłuż przy stan ku au to bu so we go,
wy ge ne ro wa na dzię ki nim ener gia wy star -
czy ła by do oświe tle nia te go przy stan ku
przez ca łą noc.

Do pro duk cji prą du wy ko rzy stu je swo -
ich go ści rów nież je den z noc nych klu bów
w Am ster da mie. Umiesz czo ne na po -
wierzch ni par kie tu pły ty ki ne tycz ne za -
mie nia ją ener gię tań czą cych w prąd wy -
ko rzy sty wa ny do za si la nia urzą dzeń
mu zycz nych, a po nad to na da ją pod ło dze
bar dzo cie ka wy efekt świetl ny. War to
rów nież pod kre ślić, iż do pro duk cji tych

urzą dzeń wy ko rzy sty wa ne są ma te ria ły
po cho dzą ce z re cyc lin gu opon. Są dzę, że
już nie ba wem, co raz czę ściej eko -chod -
ni ki za czną się po ja wiać w zna nych nam
na świe cie miej scach o na si lo nym ru chu
pie szych. 

Sys tem nie co in nych płyt ki ne tycz nych
za sto so wa ła bry tyj ska sieć su per mar ke tów
Sa ins bu ry’s, mon tu jąc je na par kin gu jed -
ne go z obiek tów w Glo uce ster. Za każ dym
ra zem, kie dy na jeż dża na nie sa mo chód,
pły ty ku mu lu ją ener gię z je go ru chu,
któ ra w na stęp nej ko lej no ści za si la w prąd
ka sy skle po we. Te go ty pu roz wią za nie,
zwa ne Mo rion Po wer Sys tem, te sto wa ne
jest rów nież przez fir mę Bur ger King
w New Jer sey, w miej scu gdzie sa mo cho -
dy pod jeż dża ją do okien ka driv -in. Urzą -
dze nie zo sta ło skon stru owa ne przez
ame ry kań ską fir mę New Ener gy Tech no -
lo gies i skła da się z po ru sza ją cych się za -
pa dek. Po na je cha niu na nie sa mo cho du

za pad ki na pę dza ją ge ne ra to ry za mie nia -
jąc tym sa mym ener gię me cha nicz ną
w elek trycz ną, któ ra za si la w prąd la tar -
nie wo kół obiek tu. Gdy tyl ko pi lo ta żo wy
pro gram za koń czy się po zy tyw nie, Bur ger
King już dzi siaj za po wia da moż li wość
prze bu do wy swo ich po zo sta łych obiek -
tów. Zwrot na kła dów z ta kie go urzą dze -
nia sza cu je się na okres oko ło dwóch lat,
co jest o wie le lep szym wy ni kiem, ani że -
li w przy pad ku za sto so wa nia in nych ener -
go osz częd nych urzą dzeń.

Nie wy klu czo ne, że w nie da le kiej przy -
szło ści rów nież te go ty pu urzą dze nia
za czną się po ja wiać w miej scach, w któ -
rych sa mo cho dy zmu szo ne są znacz nie
ob ni żyć swo ją pręd kość, jak na przy kład
skrzy żo wa nie, przej ście dla pie szych, sy -
gna li za cja świetl na, szko ła, i słu żyć bę dą
nie tyl ko ja ko „straż nik bez pie czeń stwa”,
ale tak że źró dło dar mo wej ener gii.
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W książ ce, pt.: „Kosz ty lo gi sty ki przed się biorstw rol nych. Sys tem in for -
ma tycz ny AGRO LO GIS”, za pre zen to wa no in no wa cyj ny sys tem in for ma tycz -
ny AGRO LO GiS słu żą cy do ewi den cji i ana li zy kosz tów lo gi sty ki w przed -
się bior stwach rol nych. W pierw szych trzech roz dzia łach książ ki
przed sta wio no za gad nie nia kosz tów lo gi sty ki oraz pro ce sów biz ne so wych
i lo gi stycz nych w przed się bior stwach rol nych, uwy pu kla jąc spe cy ficz ne ce -
chy tych że przed się biorstw w aspek cie lo gi sty ki. W roz dzia łach 4 i 5 za -
pre zen to wa no funk cjo nal ność i pro ces wdra ża nia in no wa cyj ne go sys te mu
in for ma tycz ne go AGRO LO GiS.

Sys tem ten, w for mie pro gra mu kom pu te ro we go, jest koń co wym efek -
tem re ali za cji trzy let nie go pro jek tu roz wo jo we go, re ali zo wa ne go przez pra cow ni ków Ka te dry Za rzą dza nia i Pra wa Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, przy współ pra cy na ukow ców i in for ma ty ków z po znań skie go in sty tu tu Lo gi sty -
ki i Ma ga zy no wa nia.

Opra co wa ny sys tem uła twia po zy ski wa nie in for ma cji o pro ce sach biz ne so wych ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
ce sów lo gi stycz nych. Stwa rza moż li wo ści prze pro wa dza nia od po wied nich ana liz i ocen dzia łal no ści przed się bior stwa
rol ne go, któ rych wy ni ki uła twią zna le zie nie al ter na tyw nych roz wią zań w pro ce sie za rzą dza nia lo gi sty ką.

Uatrak cyj nie niem książ ki jest bo ga to ilu stro wa na in struk cja opro gra mo wa nia, pre zen tu ją ca ko lej ne eta py je go wdra -
ża nia, w tym mię dzy in ny mi przy kła do we ra por ty ope ra cyj ne i za rząd cze wy ge ne ro wa ne pod czas te sto wa nia pro gra -
mu. Do dat ko wym atu tem książ ki jest za łą czo na pły ta pre zen tu ją ca pod sta wo we funk cje i moż li wo ści opro gra mo wa -
nia AGRO LO GiS.

Ce lem pu bli ka cji jest za chę ce nie me ne dże rów przed się biorstw rol nych do no we go spoj rze nia na za gad nie nie kosz -
tów lo gi sty ki i skło nie nie ich do pod ję cia pró by wdro że nia sys te mu AGRO LO GiS w swo ich przed się bior stwach. Książ -
ka ta skie ro wa na jest rów nież do stu den tów, zwłasz cza kie run ków eko no mii, za rzą dza nia i lo gi sty ki na wyż szych uczel -
niach wszyst kich ty pów, ze szcze gól nym uwzględ nie niem uczel ni rol ni czych.
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