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1. Szpital Charité w Berlinie 

Szpital Charité to jeden z największych w Europie. Jest on prowadzony wspólnie przez 

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Wolny Uniwersytet Berliński.  

Budynek ośrodka powstał w 1710 roku w Berlinie, w dzielnicy Mitte na wypadek epidemii 

dżumy. Po tym, jak epidemia oszczędziła Berlin, stał się z czasem szpitalem dla ubogich. 

W 1727 roku Fryderyk Wilhelm I nadał mu nazwę Charité, oznaczającą „miłosierdzie”.  

Szpital zatrudnia 13 000 pracowników i mieści się w czterech budynkach: 

• Campus Benjamin Franklin (CBF) w Steglitz 

• Campus Buch (CBB) w Buch 

• Campus Mitte (CCM) w Mitte 

• Campus Virchow-Klinikum (CVK) w Wedding. 

Placówki w Steglitz, Mitte i Wedding są niezależnymi ośrodkami medycznymi, zapewniającymi 

każdemu pacjentowi pełny zakres opieki zdrowotnej, który oferuje nowoczesna medycyna. 

Działają też specjalne ośrodki badawcze i lecznicze, między innymi Niemieckie Centrum 

Kardiologii (prowadzące największy w Niemczech program przeszczepiania serca, trzeci na 

świecie po londyńskim i paryskim) w Campus Virchow-Klinikum, Ośrodek Medycyny 

Kosmicznej w Campus Benjamin Franklin, Niemiecki Ośrodek Badawczy Reumatologii 

w Campus Mitte, Ośrodek Kardiologii Molekularnej i Klinicznej w Campus Buch. 

Dwa lata temu – we współpracy z firmą BVG – szpital rozpoczął pilotowe wdrożenie pojazdów 

autonomicznych do transportu pacjentów pomiędzy kampusami. Pierwsza faza projektu  

(I kwartał 2018) objęła swoim zakresem: 

• Programowanie tras, 

• Szkolenie personelu, 

• Przejazdy testowe. 

Druga faza (II kwartał 2018 – I kwartał 2020) polega na: 

• Przejazdach z udziałem pasażerów, 

• Uwzględnieniu kierowcy w pojeździe. 



Pojazdy wykorzystywane w projekcie posiadają następujące cechy: 

• Automatyczne wykrywanie przeszkód, 

• Możliwość natychmiastowego zatrzymania pojazdu w sytuacji awaryjnej, 

• Napęd elektryczny, 

• Brak możliwości sterowania pojazdem z zewnątrz, 

• Lokalizacja za pomocą GPS, 

• Monitoring z wykorzystaniem kamer. 

Trzytonowe pojazdy są w stanie przewieźć jednocześnie 12 lub 15 pasażerów na 6 lub 11 

miejscach siedzących i 6 lub 4 stojących.  

W ramach pilotowego wdrożenia zidentyfikowano określone trudności, do których zalicza się: 

• Stosunkową małą prędkość przejazdu (ok. 15 km na godzinę), 

• Brak możliwości realizacji transportu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(np. intensywne opady deszczu, mgła, temperatura poniżej minus 10 stopni Celsjusza), 

• Brak możliwości swobodnego modyfikowania trasy przejazdu, 

• Konieczność manualnej obsługi pojazdu przez kierowcę w wybranych sytuacjach. 

Równolegle do prac pilotażowych mają miejsce badania, mające na celu ocenę reakcji 

pacjentów / pasażerów na nowe rozwiązanie. 

 

Zdjęcie nr 1 Autobus autonomiczny 

Zdjęcie: Anna Gawrońska 



 

Zdjęcie nr 2 Autobus autonomiczny 

Zdjęcie: Anna Gawrońska 



 

Zdjęcie nr 3 Trasa przejazdu autobusów  

Zdjęcie: Anna Gawrońska 

  



2. Firma MOIA w Berlinie 

 

Koncern z Wolfsburga. uruchomił firmę MOIA, która zajmie się zagadnieniami z zakresu 

mobilności miejskiej. Nowy pomysł Volkswagena opiera się na koncepcji Ride-Poolingu  

(On demend services). Jest to alternatywny pomysł na przemieszczanie się osób w obrębie 

miasta i ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu w dużych ośrodkach miejskich. 

Usługa Ride-Poolingu opiera się na 3 filarach: 

• pojazd MOIA, który jest najważniejszym elementem systemu 

• aplikacja dla Klientów, dzięki której mogą oni wygodnie zamówić samochód MOIA 

i zapłacić za przejazd. Jeszcze przed złożeniem zamówienia pojawia się informacja, 

kiedy samochód będzie dostępny, ile będzie kosztować przejazd i jak długo będzie 

trwał (czas trwania pokazany jest w przedziale bo on się może zmienić przez 

dosiadającego się pasażera). Odpowiedni dynamiczny algorytm opracowany przez 

Finów pozwala zidentyfikować pasażerów zmierzających mniej więcej do tego samego 

celu i sprawia w ten sposób, że samochody zostają lepiej wykorzystane.  

• aplikacja dla kierowców oraz rozbudowany system zarządzania flotą pojazdów.  

Pojazd opracowany przez MOIA ma wyłącznie silnik elektryczny i może wygodnie przewieźć 

nawet sześciu pasażerów. Wnętrze jest przyjemne i obszerne, z osobnymi fotelami, dużą 

ilością miejsca na nogi i na tyle przestronne, by wygodnie zająć miejsce na każdym 

siedzeniu. Samochód został skonstruowany specjalnie z myślą o wykorzystaniu do usług 



Ride-Poolingowych - każda podróż nim ma być przyjemna, także dla osób, które nie życzą 

sobie kontaktu z innymi pasażerami. Dlatego każdy fotel jest wyposażony w lampkę, której 

światło można ściemnić oraz w port USB do ładowania smartfonów. Poza tym w każdym 

samochodzie do dyspozycji pasażerów jest sieć bezprzewodowa. Wsiadanie i wysiadanie 

ułatwiają przesuwane automatyczne drzwi oraz specjalny uchwyt. Na bagaż przewidziano 

przestrzeń obok kierowcy.  

 

 

 



Samochód zapewnia najwyższy komfort i pozwala na realizację usługi na najwyższym 

poziomie. Aby tak się stało w ramach procesu "MOIA Co-Creation" do prac zaproszeni zostali 

potencjalni użytkownicy z różnych grup wiekowych. Wiele ich pomysłów zostało włączonych 

do procesu konstrukcyjnego. Nowy samochód został zaprojektowany, skonstruowany 

i wyprodukowany przez MOIA we współpracy z marką Volkswagenem Samochody Użytkowe 

i fabryką Volkswagena w Osnabrück w rekordowym czasie dziesięciu miesięcy. Zasięg 

pojazdu wynosi ponad 300 km, a jego akumulatory można naładować do 80 procent 

pojemności w ciągu 30 minut. 

Od października 2017 roku MOIA testuje swój serwis w Hanowerze i wzbogaca go o kolejne 

elementy sprawdzając je w rzeczywistym ruchu drogowym. Testom poddawanych było 20 

Volkswagenów T6 Multivan. 

Od 15 kwietnia została uruchomiona usługa już w pełnym zakresie w Hamburgu. W pierwszej 

fazie obejmie flotę 100 pojazdów, docelowo flota ma liczyć 500 aut. Do obsługi każdego  

z pojazdów konieczne jest zatrudnienie około 3 kierowców. Zasięg działania (service area), 

jest ściśle określony w koncesji  i obejmuje promień 15 km w granicach miasta. 

Firma MOIA planuje także wejście do kolejnych miast. Nie ma ograniczeń dla liczby 

mieszkańców i wielkości miast żeby zaimplementować z powodzeniem koncepcję Ride-

Poolingu. Wszystko zależy od konceptu mobilności w miastach oraz tego jaki jest modal split 

w przewozach pasażerskich.  

Przeciwko tej koncepcji występują kierowcy taksówek oraz kierowcy działający w systemie 

UBER. Wymaga to jest strony MOIA budowy marketingu opartego o kampanię wizerunkową 

podkreślającą zalety systemu oraz współpracę z transportem publicznym. Żeby móc 

prowadzić działalność w zakresie Ride-Poolingu wymagane jest posiadanie koncesji. Obecnie 

w Niemczech pracuje się nad liberalizacja przepisów związanych z koncepcją services on 

demand. Obecna sytuacja w zakresie przepisów chroni przewozy taksówkami. 

 Doświadczenia pozyskane w trakcie testów prowadzonych w Hanowerze, pokazały 

zwiększone zapotrzebowanie na usługi MOIA przy złej pogodzie (np. deszcz, zimno),  

w okresie świątecznym i tzw. miejscach zakupowych – ulice i centra handlowe. 



 

 

Zdjęcia pochodzą z prezentacji przedstawionej przez firme MOIA dla uczestników wyjazdu 

PTL. 

  



3. Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML & Digital Hub 

Logistics, Dortmund  

 

Spotkanie w Instytucie Fraunhofera odbyło się 9 kwietnia 2019 r. w Dortmundzie.  

Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, że Instytut Fraunhofera IML jest zarówno jednostką 

naukową, jak i partnerem biznesowym w zakresie zintegrowanych badań logistycznych  

i przepływu materiałów. Działa we wszystkich obszarach logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. 

Zgodnie z koncepcją, Fraunhofer opracowuje rozwiązania problemów do natychmiastowego 

zastosowania w gospodarce, ale także prowadzi badania wstępne, które są wkładem do 

budowania zasobów wiedzy i nowych teorii. Obecnie w Instytucie założonym w 1981 r. pracuje 

315 naukowców oraz 250 doktorantów i studentów, wspieranych przez specjalistów  

z warsztatów, laboratoriów i działów usług.  

Zespoły badawcze dobierane są zgodnie z wymaganiami projektu i klienta tworząc 

międzybranżowe i specyficzne dla danego przedsiębiorstwa rozwiązania, między innymi w 

zakresie transportu materiałów, modelowania procesów biznesowych, systemów transportu  

i logistyki zasobów. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych są obecnie: sztuczna 

inteligencja, inteligentne finanse i Internet rzeczy, dzięki którym Instytut staje się rynkowym 

liderem kreowania i testowania nowych rozwiązań. Instytut Fraunhofera tworzy innowacje na 

styku różnych dyscyplin naukowych. W przypadku projektów interdyscyplinarnych instytut ma 

dostęp do 26.600 pracowników w 72 obiektach całego Fraunhofer-

Gesellschaft.  

W trakcie wizyty mieliśmy możliwość wysłuchania prezentacji 

przeprowadzonej przez Dyrektora zarządzającego prof. dr. h. c. 

Michael’a ten Hompel. Przedstawiając profil działalności Instytutu 

profesor bardzo mocno podkreślał, że zdecydowana większość badań 

prowadzonych przez naukowców ma silne powiązanie z rynkiem i 

odzwierciedla realne potrzeby przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tych słów, może być 

chociażby fakt, że na terenie Instytutu znajdują się liczne laboratoria takich firm jak np.: DB 

Schenker, Dachser, Rhenus Logistics, BMW czy T-mobile.  



Najnowszy projekt, który jest wynikiem współpracy z biznesem - Instytutu i operatora  

T-Mobile, dotyczy koncepcji sprawnego zarzadzania obrotem paletowym i monitorowania ich 

przepływu, dzięki wykorzystaniu technologii IoT. Obecnie firma Dachser przechodzi fazę 

testów platformy.  

 

 

 



 

Podczas wizyty mieliśmy możliwość zwiedzenia hal badawczych. Jedną z nich był niezwykle 

ciekawy obszar, na którym testowano najnowsze rozwiązania z zakresu wykorzystania dronów 

w procesach magazynowych, jak i autonomicznych wózków wspierających pracę osób 

fizycznych. Tego typu laboratorium pozwala przetestować nie tylko same techniczne aspekty 

rozwiązań, ale także ich interakcje z uczestnikami procesów logistycznych.  

 

Największe wrażenie na uczestnikach spotkania zrobił pokaz dronów, podczas którego 

pracownik laboratorium zaprezentował możliwości „uczenia się” tych niezwykłych maszyn i ich 

współdziałania z człowiekiem.  

Kolejne laboratorium, to przestrzeń w której testowane są wytrzymałości opakowań 

zbiorczych, zarówno w procesach składowania, ale także transportu. Dodatkowym aspektem 

była specjalna komora, która pozwalała na badanie różnego rodzaju materiałów 

opakowaniowych poprzez testowanie ich w różnych warunkach atmosferycznych.  

 



Ponadto dowiedzieliśmy się także, że Fraunhofer IML jest 

kluczowym zwolennikiem rozwoju nowatorskich rozwiązań 

zapewniającym miejsce dla inicjatyw rozpoczynających swoją 

rynkową działalność. W tym celu powołano „Digital.Hub Logistics”, 

który pozwala młodym innowatorom opracowywać cyfrowe 

produkty dla logistyki i nowe modele biznesowe przy wsparciu ekspertów dziedzinowych. 

Dzięki pomocy „Digital.Hub Logistics”, twórcy rozwiązań mogą przygotować swój produkt do 

wyjścia na rynek nie tylko od strony technicznej, ale także od strony marketingowej, PR’owej 

czy finansowej.  

 

 

 

Miłym akcentem kończącym wizytę w Instytucie była przejażdżka nadziemną kolejką, która na 

co dzień wspiera studentów i pracowników w komunikacji pomiędzy wydziałami na kampusie. 

  



4. Duisburger Hafen AG – Terminale Kontenerowe 

Port w Duisburgu jest największym na świecie portem śródlądowym i wiodącym węzłem 

logistycznym w Europie Środkowej. Zaczątki działalności portowej datuje się na 1716 rok.  

W roku 1926 oficjalnie założony został Duisburger Hafen AG. W chwili obecnej udziałowcami 

portu są : 

a) 2/3 udziałów Rząd Północnej Nadrenii Westfalii 

b) 1/3 udziałów Miasto Duisburg 

Znajduje się on w samym sercu największego europejskiego rynku konsumenckiego  

z ponad 30 milionami konsumentów w promieniu 150 km. Na powierzchni 1 550 ha 

zlokalizowanych jest 2,2 mln m2 krytej powierzchni magazynowe z ponad 100 działającymi 

firmami na danym terenie.  Przeładowywane są imponujące ilości towarów w liczbie ponad 

130 mln ton rocznie . Dynamika przeładunków kontenerów wzrosła na przestrzeni ostatnich 

17 lat ze 140 tys TEU w 2001 do ponad  4 mln TEU w 2017 r. , co stanowi znaczną część 

operacji przeładunkowych w porcie. Operacje te wykonuje się w 9 odrębnych terminalach 

kontenerowych zajmujących powierzchnie ponad 100 ha. Ponadto na terenie portu 

zlokalizowanych jest 5 terminali węglowych , 4 stacje rozrządowe , 5 terminali obsługi 

produktów stalowych. Rocznie obsługuje 20 000 statków i 25 000 pociągów.  

 Model działalności biznesowej oparty jest na czterech głównych obszarach: 

a) Sprzedaży lub wynajmie terenów inwestycyjnych lub nieruchomości , 

b) Usług Logistycznych     - przeładunki kontenerów lub towarów masowych 

c) Logistyki pakowania     - pakowanie różnego rodzaju towarów  

d) Logistyki kontraktowej -  magazynowanie , transport , spedycja  

Pozwala to na osiągnięcie wartości rocznej sprzedaży na poziomie 250 mln EUR z wartością 

EBITDA na poziomie 41 mln EUR. 

Wysoko rozwinięta sieć połączeń wodnych obejmuje swoim zasięgiem teren całej 

Europy oraz Afryki Północnej i Zachodniej. Również regularne połączenia kolejowe 

obejmujące swoim zasięgiem tereny Europy oraz Chin zachęcają potencjalnych klientów do 

korzystania z usług portu. 



 

Rys.1 Plan Portu w Duisburgu 

 

Rys.2 Port Duisburg  



 

Rys.3 Port Duisburg – Terminal Kontenerowy 

 

Rys.4 Port Duisburg – Terminal Kontenerowy 



 

Rys.5 Port Duisburg – Przeładunek nadwozi wymiennych i kontenerów. 

 

Rys.6 Port Duisburg – Magazyn Amazon 

  



5. Eco2City w Maastricht 

Eco2City jest organizacją pozarządową, której celem jest pomoc w osiągnięciu efektywnej 

logistyki miejskiej o zerowej emisji w Europie. Eco2City jest organizacją pozarządową 

zajmującą się doradztwem dla kilku europejskich miast, działa jako partner w projektach 

badawczych i jest siłą napędową citylogisticsnetwork.eu. 

Eco2city pracuje nad rozwojem koncepcji Binnenstadservice i Goederenhubs w Holandii. 

Obecnie sieć miejskich centrów konsolidacji obejmuje 11 lokalizacji w Holandii. Plany 

dynamicznego rozwoju przewidują 40, a nawet 60 lokalizacji. 

Odział w Maastricht (120 tys. mieszkańców) zlokalizowany jest w odległości 4 km od centrum 

miasta z dostępem do autostrady. Hub współpracuje z 25 klientami w mieście do których 

dostarcza towary oraz 7 dostawcami. 

Dysponują własną flotą 2 VW t6 i dostawczego Fiata Ducato ze skrzynią. Dziennie realizują 

około 20, do 30 dostaw, a w szczycie nawet 120 i wtedy konieczny jest wynajem dodatkowych 

pojazdów.  

  

 

Zgodnie z regułami ustanowionymi przez władze Maastricht, wszystkie dostawy na obszarze 

miasta muszą zakończyć się do godz. 11:00 – firma Eco2city nie ma żadnych przywilejów  

w tym zakresie. Celem władz miejskich jest bezemisyjne centrum miasta w 2025 r. (w ramach 

projektu Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES)), jak również ograniczenie ruchu  

i tym samym zmniejszenie opóźnień w godzinach szczytu. Bardziej efektywna dystrybucja  

i wykorzystanie pojazdów elektrycznych to tylko dwa rozwiązania, które mieszczą się pod tym 

hasłem. 

Dostawy do magazynu firmy realizowane są do 7;00 a dystrybucja do sklepów zaczyna się  

o 9:00. Obsługują głównie kanał B2B i w niewielkim stopniu B2C. 



Jednym z ich klientów jest producenta piwa z Belgii i serwetek customizowanych 

dostarczanych dla kawiarni i restauracji. Składują też dekoracje świąteczne dla jednego  

z centrów handlowych. 

Przeprowadzone analizy pokazały, że stosowanie hubów, jako węzłów pośrednich  

w dystrybucji ładunków na obszarach miejskich, powoduje zwiększenie poziomu wypełnienia 

ciężarówek na autostradach. Poprzez zastosowanie hubów, pojazdy są wypełnianie „po sufit” 

– w 100%, inaczej niż wcześniej gdzie trzeba było wziąć pod uwagę wydłużony czas pracy 

kierowców wynikający z obsługi przez nich dostaw do ostatecznych odbiorców – Lekkerland 

case.  

W obecnej lokalizacji dysponują 1000 m2 powierzchni magazynowej.  

 

 

 

  



6. North Sea Port (NSP) –Port Morza Północnego 

Pobyt w NSP składał się z dwóch części: spotkania w Visiting Center oraz rejs statkiem po 

kanale portowym z Gandawy do Terneuzen. 

Wizyta w Visiting Center rozpoczęła się od prezentacji p. Kate Verslype (Advisor 

multimodality), która przedstawiła historię i rozwój portu oraz najważniejsze informacje o jego 

działalności) 

 

North Sea Port jest ulokowany po obu stronach zachodniej odnogi rzeki Skaldy.  

 



Obszar portowy obejmujący Vlissingen i Borsele stanowi tzw. poty pływowe z bezpośrednim 

dostępem do morza. Dostęp do obszaru obejmującego Terneuzen i Gandawę jest możliwy 

poprzez kompleks śluz na wysokości Terneuze, na początku kanału Gandawa-Terneuzen. 

Kanał ten umożliwia szybki i wygodny dostęp do obszaru portowego Gandawy. 

Zachodnia śluza w Terneuze może przyjmować statki do wyporności 92000 DWT, o 

maksymalnej długości 265 metrów, szerokości do 37 metrów i zanurzeniu do 12,5 metra. Do 

2020 r. gotowa będzie nowa śluza, która zastąpi środkową z aktualnie używanych. 

W Vlissingen i Borsele NSP jest dostępny dla statków o zanurzeniu do 17 metrów. 

NSP posiada ośmiu udziałowców.  

• Po stronie holenderskiej są to:  

• Prowincja Zeeland (25%) 

• Miasto Borsele (8,33%) 

• Miasto Terneuzen (8,33%) 

• Miasto Vlissingen (8,33%) 

Po stronie flamandzkiej: 

• Miasto Gandawa (48,52%) 

• Miasto Evergem (0,03%) 

• Miasto Zelzate (0,005%) 

• Prowincja Wschodniej Flandrii (1,444%) 

Port zatrudnia 250 pracowników. 

W dalszej części spotkania wystąpili przedstawiciele strony polskie. Stanisław Krzyżaniak, jako 

członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego przedstawił działalność PTL, 

 a Waldemar Osmólski przedstawił prezentację pt. „Logistics in Poland - on the wave of growth. 

Trends and challenges”. 



 

Druga część wizyty to rejs statkiem z Gandawy do Terneuze. 

 

W trakcie rejsu gospodarze przekazali szereg informacji dotyczących mijanych obiektów 

portowych, elementów infrastruktury oraz firm zlokalizowanych wokół portu. 

 

  



7. Arcellor Mittal w Gandawie  

Kolejnym obiektem przemysłowym, a jednocześnie kolejnym etapem seminarium 

wyjazdowego Polskiego Towarzystwa Logistycznego, był zakład największego koncernu 

metalurgicznego na świecie – Arcellor Mittal w Gandawie. O skali koncernu świadczą 

podstawowe dane: 97 milinów stali wyprodukowanej w 2017 roku oraz zatrudnienie prawie 

200 tys. pracowników. W skali europejskiej to 400 różnorodnych obiektów w 16 państwach,  

w tym w Polsce. 

O innowacyjności zakładu świadczą jego produkty – ponad połowa z nich nie istniała jeszcze 

7 lat wcześniej. Proces technologiczny jest w sposób ciągły automatyzowany, a celem jest 

stworzenie inteligentnej huty stali, dopasowanej do wymagań Przemysłu 4.0 oraz gospodarki 

pracującej w obiegi zamkniętym (circular economy). Zakład rozwija się zatem nie tylko w 

kierunku nowoczesnych produktów, ale także redukcji wpływu na środowisko naturalne. 

Po wstępnej prezentacji grupy ArcellorMittal zostaliśmy zabezpieczeni przez kaski, okulary 

ochronne oraz kamizelki gości. W ten sposób mogliśmy oglądać walcowanie stali, która to linia 

technologiczna została wyposażona w platformę „widokową”.  

 

Rys. 1. Półprodukt gotowy do obróbki przez linię 

Mimo, iż trasa zwiedzania położona była w bezpiecznej odległości od walcowanej stali można 

było odczuć temperaturę gorących do czerwoności sztab. Proces technologiczny wzbudził 

zainteresowanie uczestników wycieczki, szczególnie czynności transportu, walcowania i 

cięcia, sukcesywnego chłodzenia stali oraz zawijania powstałej blachy w docelowe krążki. 



 

Rys. 2. Finalny, jeszcze gorący produkt linii walcowania stali 

Drugim etapem była odlewnia, gdzie z kadzi o pojemności ponad 250 ton stali, kilogram po 

kilogramie powstają sztaby. Proces nie był może tak spektakularny, jak w walcowni. Jednak 

ogromne masy i potężne maszyny w kontraście do „powolnie” podawanej surówki to ciekawe 

zestawienie. 



 

Rys. 3. Finalny półprodukt odlewni 

Po wyjściu na plac składowy uwagę uczestników przykuł potężny, specjalizowany wózek, 

transportujących gotowe 25-tonowe sztaby na pola odkładcze w magazynie półfabrykatów.  

Wizyta w ArcelorMittal to chyba wizyta w jednym z największym zakładów w trakcie historii 

wyjazdów PTL. Poruszanie się po terenie odbywało się autokarem po wewnętrznych drogach 

zakładu, których łączna długość przekracza 25 km.  



 

Rys. 4. Ogromnych rozmiarów wózek do obsługi pól odkładczych stalowych sztab 

 

Wszystkie zdjęcia autorstwa Wiktora Żuchowskiego 

 

  



8. Fabryka samochodów Volvo - Gandawa 

Fabryka samochodów Volvo usytuowana w pobliżu doku Gandawskiego portu. 

Zatrudnienie znajduje tu ponad 6 tyś. osób, z czego dużą część stanowią kobiety. Dziennie 

produkuje 1000 samochodów, każdy z nich składa się z około 10 tyś. części. W Gandawie 

wytwarzane są wyłącznie samochody osobowe, a dokładniej modele XC40, V40, S60 oraz 

V60. Wszystkie pojazdy są personalizowane już od początku procesu produkcyjnego. Fabryka 

pracuje w trybie trójzmianowym od poniedziałku do piątku. W weekendy wykonywane 

są niezbędne prace serwisowe. Ze względów logistycznych linie produkcyjne Volvo 

rozmieszczone są w pobliżu rynku zbytu dla produkowanych modeli samochodów. Fabryka 

w Gandawie produkuje modele samochodów sprzedawane w Europie. 

Kompleks fabryki składa się z hali spawalniczej, hali lakierniczej oraz hali 

montażowej. Obecnie budowana jest również hala, która przeznaczona będzie do produkcji 

baterii ogniw elektrycznych dla samochodów Volvo. Przedstawiciele marki deklarują, 

że od roku 2019 każdy wyprodukowany samochód będzie wyposażony w silnik elektryczny. 

Volvo kładzie duży nacisk na ekologię, wyrazem czego są znajdujące się na terenie fabryki 

źródła zielonej energii: elektrownia wodna (od 2008 r.), turbiny wiatrowe (od 2010 r.) oraz duża 

liczba paneli fotowoltaicznych (od 2018 r.). 

Linia produkcyjna w Gandawie jest wysoce zautomatyzowana. Bardzo wiele 

procesów wykonywanych jest przez roboty, szczególnie te niebezpieczne jak spawanie, 

co znacząco poprawia bezpieczeństwo pracowników. Prace wykonywane przez ludzi 

są wspomagane przez szereg narzędzi zwiększających ergonomię stanowiska pracy oraz 

zmniejszających obciążenia jakim podlega ciało pracownika, np.: przenośniki podające koła, 

automatyczny klucz do wkręcania 5 śrub od koła na raz, podłoga przesuwająca się w tempie 

samochodu przenoszonego na linii produkcyjnej. Do identyfikacji pojazdu na linii wykorzystuję 

się technologię rfid.  

W halach produkcyjnych dla bezpieczeństwa wyznaczone są strefy, wewnątrz których 

mogą poruszać się ludzie. Wszystkie pojazdy z napędem elektrycznym w hali wyposażone są 

w systemy blue light spot. W czasie pracy na całej hali słychać muzykę, która ma zwiększać 

komfort oraz motywację do pracy. Bardzo ciekawe rozwiązanie stanowiły stanowiska, na 

których pracownicy wykonywali swoje zadania w słuchawkach, dostając za ich pomocą 

polecenia dotyczące kolejnych etapów pracy. Pozwalało to na szybkie wdrożenie pracownika 

na nowym stanowisku pracy. Przedstawiciele marki Volvo ze względu na komfort pracowników 

oraz tajemnice firmy nie wydali pozwolenia na robienie zdjęć. 

  



9. KOMSA AG, Hartmannsdorf - Niemcy 

Firma Komsa zaczynała przed 25 laty jako dystrybutor telefonów komórkowych, dzisiaj zalicza 

się do wiodących usługodawców ICT. 1450 pracowników Komsa bierze udział w procesach, 

toczących się między przemysłem, handlem i końcowym klientem. Ofetra usług Komsa poza 

dystrybucją obejmuje także logistykę, udoskonalanie produktu, marketing, obsługę klienta, 

serwis i in. 

 

Obroty firmy sięgają 1,2 mld €. Komsa obsługuje ponad 20 tys. partnerów handlowych  

w Europie (m.in. Amazon, Real, Lidl, Saturn, Media Markt) oraz ponad 250 producentów 

smartfonów, tabletów urządzeń do nawigacji, zegarków smart, .aparatów telefonicznych 

 i innnych akcesoriów. 

W 2018 r. Komsa otrzymała Niemiecką Nagrodę Logistyczną przyznaną przez Niemieckie 

Towarzystwo Logistyczne, co było inspiracją dla PTL do odwiedzenie firmy. Nagroda należy 

do najważniejszych wyróżnień przyznawanych za innowacyjne projekty logistyczne wdrożone 

w praktyce. 

Komsa otrzymała nagrodę za projekt nowego centrum logistycznego obejmującego magazyn 

wysokiego składowania (wys. 21 m) oraz magazyn automatyczny AutoStore. Inwestycja 

kosztowała 30 mln €. 



      

Procesy logistyczne Komsa, w szczególności zarządzanie ruchem towarów, magazynem, 

transportem i zamówieniami, są realizowane przy wsparciu technologii cyfrowych. Procesy, 

które są zautomatyzowane i te, które wykonywane są nadal ręcznie, zostały w inteligentny 

sposób połączone. Dzięki automatycznemu magazynowi, który posiada 25 tys. miejsc 

paletowych na 16 piętrach, artykuły są dostępne do wysyłki w niecałe trzy minuty. Ponad 

połowa zleceń jest realizowana w niespełna godzinę. Realizacja wysyłek może być w krótkim 

czasie podwojona, co jest bardzo istotne w przypadku wprowadzania nowych produktów na 

rynek oraz podczas pików świątecznych. 

Główne efekty osiągane przez Komsa w zakresie logistyki to: niskie koszty magazynowania, 

krótki czas realizacji zamówienia (poniżej 1 h), duża elastyczność (ilość paczek może dziennie 

wzrosnąć z 10 tys. do 25 tys.). 


