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Wszystkich czytelników na pewno zainteresuje nowa usługa, którą ma w ofercie 

Linde, mowa o CtrlFleet. Jest to szczególnie atrakcyjna oferta dla tych szefów, któ-

rym zależy na tym, aby ich magazyn był bezpieczny, nowoczesny, sprawnie za-

rządzany i ekonomicznie funkcjonujący. CtrlFleet pozwala optymalizować pracę 

wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządza-

nia całą fl otą w czasie rzeczywistym. Więcej o tym rozwiązaniu na stronie 4.

Gdy mowa o fl ocie, warto również pamiętać o pracy operatorów wózków widło-

wych, gdyż nie tylko na widłach spoczywa duży ciężar. Na barkach operatorów 

jest z kolei cała odpowiedzialność za ładunek. Każdy szef magazynu powinien 

więc zadbać o to, by zapewnić im bezpieczne i komfortowe środowisko pracy, 

co z pewnością przełoży się na ich zadowolenie i wydajność działań. Jak naj-

lepiej to zrobić, na co warto zwrócić uwagę i w co zainwestować, by osiągnąć 

zamierzony cel, podpowie artykuł „Od czego zależy wydajność operatorów wózków widłowych” 

ze strony 37. O nowościach piszemy również w artykule „Kontenerowa wersja nowej serii elektrycz-

nych wózków Linde trafi ła na rynek” oraz 31 – „Obrotowe siedzenie od Linde”

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim czytelnikom za wspaniały rok z Linde Part-

nerem w ręku. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy przyczyniali się do naszego rozwoju i uczy-

nienia naszego magazynu coraz lepszym. Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, hucznej zabawy w sylwestrową noc oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

Do zobaczenia w roku 2013! Oby okazał się jeszcze lepszy, niż dobiegający końca rok 2012.

Marcin Zarzecki

ZAMÓW NASZE BEZPŁATNE WYDAWNICTWA:

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie nasze wydawnictwa bezpośrednio

do swojej skrzynki pocztowej lub na e–mail

daj nam znać: marketing@linde–mh.pl

●  Biuletyn „nowaOferta” – miesięcznik z aktualną ofertą wózków  

używanych wyselekcjonowanych i serwisowanych przez Linde 

Material Handling Polska

●  Magazyn „LindePartner” jest kwartalnikiem branży TSL. 

Przeczytasz w nim o nowoczesnych zagadnieniach związanych 

z logistyką, a także o nowinkach w zakresie oferty Linde 

oraz partnerów biznesowych

●  Zapraszamy do subskrypcji naszego LindeNewslettera 

Więcej informacji na stronie: www.linde–mh.pl/newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO • ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ • WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ

W tym numerze zapraszamy do zapoznania się z historią książki od samego 

papirusu do czasów współczesnych.

Przez ten fascynujący świat przeprowadzi nas artykuł ze strony 18 przedsta-

wiający jednego z naszych Partnerów biznesowych Alfa Logis.

Po takiej dawce ciekawostek zapraszamy do spotkania z Krzysztofem Miklasem. 

Wciągnie nas w swoje opowieści o wielkim świecie, zawodach, wyścigach 

i konkursach na skoczni. A co najważniejsze udowodni, że marzenia warto 

mieć… bo się spełniają! Jeśli ktokolwiek utracił w nie wiarę, tym bardziej za-

praszamy do lektury. Czas Świąt Bożego Narodzenia na pewno sprzyja takiej 

refl eksji. Artykuł na stronie 24.

W tym numerze nie zapomnieliśmy również o cyklu DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ. Tym 

razem z artykułu ze strony 32 „bo z ludźmi trzeba rozmawiać" dowiecie się, jak 

wiele może dać zwykła rozmowa i jak ceniona jest przez współpracowników 

i podwładnych. Zachęcam do przeczytania, aby nikomu nigdy to nie umknęło.

Książki dają wiele. Przenosząc w  inne 

światy odrywają od szarej rzeczywisto-

ści, wzbudzają skrajne emocje. Niejed-

nokrotnie sprawiają, że na chwilę sta-

jemy się samymi ich bohaterami. Może 

czasopisma i  magazyny nie posiadają 

tej mocy, jednak na pewno mają z książ-

kami jedną cechę wspólną – tak jak one 

dostarczają nam wiedzy o świecie i po-

szerzają horyzonty. Taki właśnie cel sta-

wiamy sobie co kwartał, przygotowując 

materiały do Linde Partnera. 

Nie tylko na widłach 
spoczywa duży ciężar…

Temat numeru
Gdy słyszymy hasło „transport ładunków po-

nadgabarytowych", po znaku „=” stawiamy 

„nic ciekawego”. Nic bardziej mylnego! Założę się, 

że nikt by nie pomyślał nawet przez sekundę, 

ile ciekawych informacji oraz historii może za 

sobą kryć. Prezentacja Roberta Alota przybliży 

nieco ten temat i  z  pewnością zainteresuje 

nawet tych – na pierwszy rzut oka – niezain-

teresowanych. Zapraszamy do zapoznania się 

z Tematem Numeru. 
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JAK STWORZYĆ IDEALNY SYSTEM
– Grzegorz Napolski –

Każdy szef magazynu, produkcji czy innej operacji logistycznej spotyka się na co dzień 

– lub przynajmniej słyszał – o  systemach kontroli pracy operatora wózka widłowego 

i kontroli pracy wózków widłowych w ogóle. Każdy z szefów postrzega także posiadanie 

i eksploatację wózków jako czynnik kosztowy. A jako dobry szef, dąży do optymalizacji 

kosztów i zwiększania bezpieczeństwa w swoich operacjach. I  jest to jak najbardziej 

uzasadnione działanie. Jakkolwiek, dość często ta optymalizacja sprowadza się do ob-

niżania cen obsługi czy sprzętu kosztem jakości. Ta droga może być ryzykowna. Czy 

zatem istnieje inna droga do optymalizacji kosztów obsługi logistycznej? Czy samo 

wdrożenie systemu do kontroli pracy fl oty pozwoli na optymalizację kosztów? Postaram 

się to wykazać prezentując nowe podejście do tego problemu.

Zanim przejdę do zaprezentowania narzędzia, które od jakiegoś czasu pracuje na usługach naszych 

klientów chciałbym sięgnąć nieco wstecz. To pozwoli zrozumieć, w jaki sposób podeszliśmy do pracy 

już na etapie projektowym.

większą przewagę konkurencyjną, którą jest 

projekt prowadzony od samego początku z udzia-

łem naszych klientów, z których każdy miał realny 

wpływ na działanie i  funkcjonalność systemu. 

Jednym słowem mówiąc system powstawał 

„pod dyktando” realnych potrzeb rynkowych. 

Realnych jest tu słowem kluczem, ponieważ 

skupiliśmy się głównie na tym czego nie ma na 

rynku a co klientom jest niezbędne. Prace ruszyły 

w 2010 roku by już we wrześniu roku ubiegłego 

system udostępnić do oferty komercyjnej.

Przed prezentacją, dla dopełnienia obrazu, po-

zwolę sobie dodać teraz krótki rys historyczny 

tego typu systemów. 

Od lat zastosowanie w  tej dziedzinie mają sys-

temy i  urządzenia służące do kontroli pracy 

wózków i operatorów, rejestracji zdarzeń, czasu 

pracy jak i w szeregu dodatkowych procesów. 

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój, systemy te 

można by odpowiednio sklasyfi kować. 

I tak: systemy klasy 1.0 – to typowe urządzenia 

rejestrujące pracę wózka których celem jest 

zgromadzenie informacji w  stałej pamięci reje-

stratora. Pozyskiwanie zapisanych danych od-

bywa się poprzez okresowy odczyt za pomocą 

komputera i przewodu sygnałowego, następnie 

na indywidualnie zainstalowanym oprogramo-

waniu dane te mogą być odpowiednio prze-

twarzane. Nieco później systemy te pozwalały 

pozyskiwać dane z  zastosowaniem tzw. no-

śników pamięci zamiast komputera z kablem. 

Przełomem w  ostatnich latach stały się syste-

my klasy 2.0. Są to aplikacje wykorzystujące 

komunikację opierającą się na przesyle danych 

drogą WiFi lub GPRS gdzie typowy rejestrator 

zdarzeń został wyposażony w odpowiedni mo-

duł radiowy przesyłający dane w  określonych 

interwałach czasowych. Tu dane spoczywają już 

na serwerach, do których dostęp odbywa się po 

wewnętrznej sieci intranet lub globalnej Interne-

towej z wykorzystaniem typowej przeglądarki.

Ostatnie osiągnięcia Linde w  dziedzinie zarzą-

dzania fl otą wózków wyznaczyły kolejną klasę 

tego typu produktów. System Linde CtrlFleet 

poprzez zastosowanie najnowszej technologii 

z dziedziny komunikacji GPRS i GPS z  zastoso-

waniem zintegrowanego systemu odczytu prze-

ciążeń wózka postawił wysoką porzeczkę branży 

logistycznej tworząc tym samym produkt klasy 

3.0. W systemie tym wszelkie informacje prze-

syłane są do serwera w  czasie rzeczywistym, 

co daje szereg możliwości z zakresu monitorin-

gu fl oty Linde. Aplikacja obsługiwana może być 

z  każdego miejsca na świecie z  dostępem do 

komputera i przeglądarki internetowej. W  jed-

nej chwili zdarzenia zdefi niowane jako krytyczne 

mogą zostać przedstawione w  postaci powia-

domienia systemowego lub e-mail informując 

nas o  danym incydencie w  czasie rzeczywi-

stym. Nowością jaką zastosowano w  systemie 

to monitorowanie i kontrola tras przejazdowych 

wraz z wykonywanymi jednocześnie procesami. 

Tu system korzysta z  przeliczeń wypadko-

wej sygnału GPS wspomaganego dodatkowo 

sygnałem z  nadajników BTS. Istnieje również 

w tym przypadku możliwość korzystania z tech-

nologii RFID w  systemie UHF z  zastosowaniem 

znaczników w  postaci rozmieszczonych tagów 

pasywnych w  infrastrukturze obiektu, maga-

zynu, fabryki. Połączenie parametrów GPS lub 

RFID wraz z stałym przesyłem informacji otwiera 

możliwość szczegółowej weryfi kacji zdarzenia 

względem czasu i  miejsca z  zastosowaniem 

konkretnie wskazanych parametrów.

Na kolejnych stronach przedstawione zostaną naj-

ważniejsze funkcjonalności i najczęściej stosowa-

ne raporty przez użytkowników Linde CtrlFleet’a.

Historia pewnego projektu
Podróżując po Polsce, spotykałem się i nadal jesz-

cze spotykam z  pytaniem czy nawet zarzutem 

klientów, że systemy tego typu są zbyt kosztowne, 

nie do końca dopasowane do ich potrzeb, maja 

nieprzyjazny interfejs, nie działają w czasie rzeczy-

wistym czy wymagają zbyt dużo czasu do obsługi, 

a na to nikt dziś na pewno nie może sobie pozwolić.

Wszystkie zebrane informacje połączyłem ze sobą 

i wraz z  zespołem projektowym zapisałem na 

jednym, nazwijmy to, „arkuszu projektowym” 

z  zapytaniem „czy system który chcemy stwo-

rzyć może sprostać wymaganiom naszych klien-

tów a  nawet wyjść ponad?”. Dokładając do 

powyższego nasze wieloletnie doświadczenie 

oraz doświadczenie naszych kluczowych klien-

tów odpowiedzieliśmy sobie TAK! 

Na wstępie, określiliśmy wspólnie naszą naj-
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Praca w trybie On–Line
W trybie On–Line użytkownik ma możliwość 

realizacji m.in. takich zadań: 

•  Kontrola danych na bieżąco przesyłanych 

z urządzeń.

•  Wyświetlanie historii poszczególnych wózków 

(w tabeli i na mapie).

•    Zarządzanie lokalizacjami użytkownika 

i strefami (np.: podział na magazyny).

Jeszcze raz. Dostęp i kontrola z każdego miejsca. 

Wystarczy komputer z łączem internetowym.

Aplikacja On–Line
Dostęp do systemu CtrlFleet odbywa się 

za pomocą przeglądarki internetowej

www.ctrlfl eet.pl. 

Na stronie logowania użytkownik podaje Login 

(nazwę użytkownika) oraz swoje Hasło. 

Kontrolujesz swoją fl otę z każdego 

miejsca na ziemi.

Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika podzielony został 

na kilka funkcjonalnych bloków. Niemalże całą 

przestrzeń okna, w którym uruchamiany jest system 

CtrlFleet, wypełnia mapa. Dane przesyłane z mo-

nitorowanych pojazdów wyświetlane są na mapie 

w trybie On–Line.

Zyskujesz czytelny wgląd na całą swoją fl otę 

niezależnie od jej lokalizacji.

Praca w trybie Raporty
Dane przesyłane z urządzeń gromadzone 

są w bazie danych systemu CtrlFleet 

i udostępniane użytkownikom w postaci raportów 

indywidualnych i cyklicznych.

Generujesz dowolny raport lub system cyklicznie 

dystrybuuje raporty na twoją skrzynkę pocztową 

według sprecyzowanych przez ciebie parametrów.

Głównym atutem CtrlFleet jest dostępność do informacji On–Line bez konieczności instalowa-
nia dodatkowych programów i odczytywania danych przy pomocy kabla. Dyspozytor fl oty ma 
dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych danych wózka, prezentowanych w czytelny 
sposób na mapach, tabelach lub w zestawionych raportach. Funkcjonalność systemu oparto 
na raportowaniu odstępstw od założonych parametrów zamiast ich ciągłego blokowania. 
CtrlFleet pozwala na łatwe i logiczne poruszanie się po interfejsie. System ten jest też niezwykle 
intuicyjny dla użytkowników, co znacząco ułatwia analizę i wpływa na szybkie podejmowanie 
decyzji przez osobę zarządzającą fl otą.

www.ctrlfl eet.pl

CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora 
przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą fl otą w czasie rzeczywistym.

 Czy wiesz że...?

•  Z analiz wynika, że średni czas wykorzystania floty 

wynosi ok. 30% – 60%. Z systemem do zarządzania jej 

wykorzystanie wzrasta. 

•  Inwestycja w system CtrlFleet zwraca się średnio 

po 4–6 miesiącach efektywnego użytkowania.

•  Korzystanie z systemu do zarządzania flotą i mobilnymi pra-

cownikami przynosi podwójny efekt – obniża koszty 

i podnosi efektywność.

• Z systemem CtrlFleet wzrasta bez-

pieczeństwo kierowców i przewożo-

nych ładunków – pod nadzorem sys-

temu kierowcy jeżdżą bezpieczniej, 

spada liczba awarii i ogólne kosz-

ty serwisowe.

•  Z CtrlFleet spadają koszty 

komunikowania – informacje, 

które do tej pory były pozy-

skiwane manualnie (spis 

motogodzin, książka jazd 

kierowcy, przeglądy, 

UDT itd.), są w każ-

dej chwili dostępne 

On–Line.
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Jak już wspomniałem wcześniej głównym atutem 

systemu jest korzystanie z bieżących jak i histo-

rycznych danych w czasie rzeczywistym tworząc 

na ich podstawie aktualne informacje w postaci 

raportów statystycznych. Grafi czne przedstawie-

nie wykresów słupkowych, oraz intuicyjna forma 

poruszania się po danych zawartych na ekra-

nie z  łatwością przypadnie do gustu odbiorcy. 

W każdej chwili możemy przeprowadzić analizę 

danych o przebiegach fl oty w szerokim zakresie. 

Podsumowanie
Patrząc na specyfi kę pracy w  środowisku wóz-

ków widłowych, zwłaszcza przy zastosowaniu 

fl ot wózków, praca z systemami ich zarządzania 

stała się praktycznie standardem. Firmy, które 

zdecydowały się już na ich wdrożenie wiedzą, 

pomimo pewnych niedoskonałości obecnych do 

tej pory systemów klasy 1.0 i 2.0, jaki z tego ty-

tułu mają pożytek i zwrot z inwestycji. Większość 

z fi rm nie wyobraża już sobie z nich rezygnacji. 

Na pytanie, które zdałem na wstępie, dotyczą-

ce wdrożenia systemu kontroli pracy floty nie 

można odpowiedzieć jednoznacznie. Aczkol-

wiek nasze doświadczenia wskazują, iż inwe-

stycja w system CtrlFleet zwraca się średnio po 

4–6 miesiącach użytkowania. Jeśli uda na się 

ponadto zwiększyć wykorzystanie floty o  10, 

20 czy 30%, spadnie nam ilość szkód zawinio-

nych i wliczymy do tego także wartości, które 

są zazwyczaj trudne do ocenienia (np. wartość 

wizerunku nowoczesnej i  bezpiecznej firmy), 

to powinno to ułatwić decyzję zarządzającemu 

flotą wózków widłowych o zakupie lub zmianie 

dotychczasowego systemu zarzadzania podle-

głą mu flotą wózków widłowych.

Grzegorz Napolski

Menadżer Produktu w  serwisie Linde Material 

Handling Polska Sp. z o.o.

w  formie wykresu przedstawi nam zużycie pali-

wa w wózkach spalinowych, lub zużycie energii 

w  przypadku wózków elektrycznych. Na wy-

kresie w  łatwy sposób możemy zaobserwować 

niepokojące sytuacje tj. nagły ubytek paliwa, lub 

niepełne cykle ładowań baterii. (rys. 3)

„Schemat grafi czny wykorzystania fl oty wózków” 

– grafi czna forma przedstawienia przebiegu na-

szej fl oty w rozpiętości tygodniowej z podziałem 

na dni i godziny. Czerwone pola oznaczają postój 

wózka, zielone zaś pracę. W wyraźny sposób mo-

żemy zaobserwować jak intensywnie wykorzy-

stujemy nasze wózki i czy aktualna forma pracy 

jest optymalna mając na uwadze różnorodność 

prac poszczególnych aplikacji. (rys. 4)

System Linde CtrlFleet zawiera szereg funkcjonal-

ności dodatkowych ułatwiających zarządzanie 

zasobami mobilnymi oraz zwiększających kom-

fort pracy z programem. Należą do nich między 

innymi system powiadomień o  zdarzeniach tj. 

uderzenia z podziałem na kierunki i siłę, przekro-

czenie prędkości, a nawet informację o przecią-

żeniach. W  powiadomieniach możemy również 

otrzymywać informację w  formie przypomnień 

o  zbliżającym się przeglądzie serwisowym lub 

UDT, bądź np. okresowej wymianie opon.

  Sercem systemu na wózku jest rejestrator zdarzeń CtrlFleet. 
Dostarcza on następujących informacji:

•  Identyfi kacja operatora (czytnik RFID, klawiatura)

•  Odczyt motogodzin

•  Uderzenie (zintegrowany akcelerometr)

•  Poziom paliwa (wózki spalinowe)

•  Poziom rozładowania baterii (wózki elektryczne)

•  Pozycja GPS (mapy)

•  Dodatkowe funkcje (peryferia)

  Rejestrator posiada własne wewnętrzne ładowalne źródło zasilania. Podczas za-

silania z akumulatora urządzenie ładuje swoją wewnętrzną baterię, a po zaniku 

napięcia akumulatora, na przykład na skutek odłączenia, przechodzi na zasilanie 

wewnętrzne umożliwiające pracę do 48h. Dodatkowo aby nie dopuścić do jakiejkol-

wiek utraty informacji, wszystkie dane gromadzone przez rejestrator są zapisywane 

w nieulotnej pamięci mogącej pomieścić do 40 tys. rekordów. Dzięki temu rozwiąza-

niu urządzenie jednocześnie pełni funkcję typowego Rejestratora RCP (Raportu Czasu 

Pracy) dla operatora i wózka. 

Rysunek nr 2

Rysunek nr 1

Rysunek nr 3

Oczywiście w  systemie nie mogło zabraknąć 

również narzędzia jakim są Raporty Logistyczne. 

Z  szeregu danych zgromadzonych w  systemie 

w  dowolnej chwili użytkownik może wygene-

rować raport do pliku w  formacie *.pdf, *.xls, 

lub *.csv. Raporty można pobrać bezpośrednio 

z  aplikacji określając najbardziej interesują-

ce nas parametry. Skorzystać również możemy 

z  dodatkowego narzędzia w  którym określimy 

zakres tematyczny oraz częstotliwość aby auto-

matycznie wysłać je na naszą skrzynkę poczto-

wą w formie raportów cyklicznych. 

Z  szeregu raportów pozwolę sobie przedstawić 

przykładowe dwa raporty: 

„Zestawienie Tankowań paliwa / Ładowania ba-

terii” – to raport który w  bardzo prosty sposób 

Prześledzić trendy związane z przebiegami, cza-

sem pracy w  okresach miesięcznych kwartal-

nych i  rocznych, dla poszczególnych pojazdów 

ich grup oraz całej fl oty. Wyniki analiz można 

przedstawić w  postaci grafi cznej jako wykresy 

oraz tabelarycznej. Każdą z  tych form możemy 

zapisać w formacie JPG, natomiast dane tabela-

ryczne w postaci dokumentu CSV. 

Szczególnym rodzajem raportu statystycznego 

w  analityce zarządczej, ułatwiającym rozpo-

znanie zasobów, jest wizualne przedstawienie 

floty wózków. Każdy z pojazdów przedstawio-

ny jest w formie kartoteki, która zawiera takie 

informacje jak nazwa pojazdu, grupa do której 

należy, nr seryjny, marka i typ pojazdu, rok pro-

dukcji, aktualny stan licznika. W zależności od 

potrzeb kartoteki mogą być sortowane i odpo-

wiednio przedstawiane w  formie wykresu po 

wartościach tj. przebiegi w dni robocze i week-

endy, licznik motogodzin, grupa pojazdów, rok 

produkcji, marka/model. (rysunek 1 i 2)

 System Linde CtrlFleet zawiera 
szereg funkcjonalności dodatkowych 
ułatwiających zarządzanie zasobami mo-
bilnymi oraz zwiększających komfort 
pracy z programem.
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Linde 04 LINDE H20T H2X392B00803

(h)

Linde 03 LINDE H20T H2X392B00828

(h)

Linde 01 LINDE H20T H2X392B00864

(h)

Linde 02 LINDE H20T H2X392B00859

(h)

Linde 08 LINDE H2X392A00668

(h)

Linde 06 LINDE H20T H2X392A00685

Numer pojazdu Typ Numer seryjny Trasa 2012-07-23 2012-07-24 2012-07-25 2012-07-26 2012-07-27 2012-07-28 2012-07-29

Czas wolny od pracy Czas pracy pojazdu

Rysunek nr 4

 Głównym atutem systemu jest korzy-
stanie z bieżących jak i historycznych 
danych w czasie rzeczywistym.
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N
Niniejszym artykułem spróbuję przybliżyć tema-

tykę przewozów ponadgabarytowych. Mam na-

dzieję, iż wzbudzi on zainteresowanie, poszerzy 

nieco horyzonty i zaznajomi ze specyfi ką tego ro-

dzaju przewozów przede wszystkim tych z Pań-

stwa, którzy nie mieli jeszcze okazji napotkać ich 

na swojej drodze.

Otóż z  transportami ponadgabarytowymi mamy 

do czynienia niemalże każdego dnia, choć nie są 

one tak łatwo dostrzegalne jak popularne TIR-y, 

widoczne najczęściej spośród wszystkich środ-

ków transportu. Najogólniej mówiąc i upraszcza-

jąc nieco sprawę, sprowadzając ją jednocześnie 

do chyba najbardziej popularnego transportu 

drogowego – bez wdawania się w defi nicje usta-

wowe – można uznać, iż transporty ponadgaba-

rytowe to takie transporty, które wykazują prze-

kroczenia dozwolonych przez kodeks drogowy 

wielkości parametrów. Chodzi o takie dane, jak 

długość, szerokość, wysokość, waga i naciski na 

osie. Wszystkie transporty wykraczające poza te 

dozwolone prawem, wymagają specjalnych ze-

zwoleń na przejazd oraz często zaangażowania 

pojazdów eskortujących, policji i  innych służb 

nie tylko drogowych. Może to więc być zarówno 

mała, ale bardzo ciężka paleta, ponieważ wyma-

ga zaangażowania specjalistycznej wzmocnionej 

naczepy z uwagi na duży, punktowy ciężar, może 

być to tym bardziej duży i bardzo ciężki ładunek. 

Przede wszystkim jednak ponadgabaryty to pokaź-

nych rozmiarów ładunki, które w żaden sposób nie 

mogą być załadowane na standardowe naczepy, 

więc do ich przewozu muszą być wykorzystywane 

różnorodne naczepy specjalistyczne, które posia-

dają znacznie bardziej wzmocnione konstrukcje 

niż popularne TIR-y. W  naszym kraju większość 

transportów ponadgabarytowych realizowana 

jest nocą, aczkolwiek zależy to także od wielkości 

transportu, część z nich można zobaczyć również 

w  dzień. Jeśli nie widzieliśmy na drodze dużego 

gabarytowo transportu, to z pewnością mogliśmy 

oglądać efekt powstały po jego zakończeniu w po-

staci np. obiektu sportowego, fabryki z nową linią 

produkcyjną, która będzie wytwarzała konkretne 

produkty, być może zauważyliśmy kładkę nad jezd-

nią, aby piesi mogli swobodnie przejść na drugą 

stronę ruchliwej ulicy. Przejeżdżając obok fabryk 

i zakładów produkcyjnych widujemy duże zbiorniki 

Z czym może kojarzyć się transport ładunków ponadgabarytowych? Z transportem na pale-

cie ciężkiego i większego od niej samej towaru? A może raczej z imponujących rozmiarów 

konstrukcją stalową, której w żaden sposób nie można zmieścić na standardowej naczepie 

– popularnym TIR-że? Jak jest przygotowywany, a potem dostarczany taki ładunek? Przy uży-

ciu jakiego środka transportu może być przewieziony – drogowego, morskiego, śródlądowego, 

kolejowego, lotniczego? A może przy zastosowaniu wszystkich dostępnych? Logistyczna ukła-

danka wymagana przy takich projektach składa się z bardzo wielu, ważnych elementów. 

Zadaniem DB Schenker jest ułożyć je wszystkie odpowiednio i na czas w taki sposób, 

aby stworzyły skuteczną całość, która zagwarantuje powodzenie przedsięwzięcia.

często ustawione obok siebie czy ogromne farmy 

wiatrowe. Widzimy olbrzymie kombajny i inne 

sprzęty rolnicze na polach czy kołowe lub gąsie-

nicowe maszyny budowlane zaangażowane do 

budowy dróg, które w jakiś sposób musiały zostać 

dostarczone do fi nalnego użytkownika. Ogromne 

przęsła zamontowane na moście, którym mieliśmy 

okazję przejeżdżać czy dźwigary podtrzymujące 

konstrukcję terminalu lotniczego, w  którym zda-

rza się nam przebywać przed wylotem. Przykłady 

można mnożyć. Jest ich naprawdę wiele, a trans-

port dużych, ciężkich towarów istnieje od niepa-

miętnych czasów. Z tą różnicą, że sięgając wstecz 

aż do czasów bardzo, bardzo zamierzchłych był 

on realizowany w zupełnie inny sposób niż dziś, 

a organizatorzy transportu mieli przed sobą niezły 

orzech do zgryzienia chcąc przetransportować ja-

kikolwiek duży czy ciężki ładunek, nie posiadając 

takich możliwości choćby w zakresie dostępności 

specjalistycznych pojazdów, jakie są nam współ-

cześnie dostępne. 

Ale po kolei. Sięgnijmy na początek do cza-

sów bardzo odległych, a  mianowicie do okresu 

starożytności.

LindePartner 4/2012



Jak to robili Egipcjanie? 
Myśląc o epoce starożytnej w kontekście prze-

mieszczania dużych, ciężkich ładunków, ale 

i  z  czystego zainteresowania czasami staro-

żytnymi, od razu przychodzi mi do głowy trans-

portowanie ciężkich głazów kamiennych na 

potrzeby budowy wszystkim dobrze znanych 

piramid egipskich. Jesteśmy zatem w okresie ok. 

2650-2550 p.n.e. Do dziś podziwiamy kunszt ów-

czesnych budowniczych egipskich, nie zawsze 

myśląc o  zasługach ekip odpowiedzialnych za 

dostarczenie na plac budowy masowych ilości 

ciężkich głazów z  kamieniołomów oddalonych 

często o dziesiątki, a  czasem nawet setki kilo-

metrów. Kamienne bloki trzeba było transpor-

tować z kamieniołomów najpierw barkami po 

Nilu, następnie należało je odpowiednio wy-

gładzić, po czym przewieźć na miejsce budowy 

i odpowiednio zamontować. Do budowy jedne-

go z najsłynniejszych cudów świata – Piramidy 

Cheopsa – wykorzystano około dwa i pół milio-

na kamiennych bloków angażując ok. 100 tyś. 

robotników. Według egiptologów wznoszono ją 

przez 20 lat.

Jeśli chodzi zatem o transport ciężkich bloków ka-

miennych od miejsca rozładunku z barki na Nilu 

do miejsca budowy, prawdopodobnie przesu-

wano je po specjalnie w tym celu zbudowanych 

Wędrówki obelisków
Przenosząc się nieco w  czasie i  jednocześnie 

płynnie (dosłownie i w przenośni) opuszczając 

Egipt, obieramy kierunek „starożytno–nowo-

żytna Italia” i skupiamy się na nie mniej spekta-

kularnych jak na tamte czasy operacjach trans-

portowych związanych z  przemieszczaniem 

słynnych egipskich obelisków do stolicy Cesar-

stwa Rzymskiego. 

Zanim jednak zupełnie opuścimy starożytny 

Egipt, pomocny będzie krótki rys historyczny. 

Egipskie obeliski wywodzące się z III tysiąclecia 

p.n.e. to czworoboczne słupy zwężające się ku 

górze i piramidalnie ścięte u szczytu. Owe monu-

menty miały znaczenie religijne oraz stanowiły 

jednocześnie element kultu słońca – pozłacane 

zakończenia odbijające blask światła podkreśla-

ły związek ze słońcem. Chodziło również o mani-

festację władzy, potęgi panujących – faraonowie 

wystawiali je z okazji rocznic panowania. Mie-

rzyły do ok. 40 metrów wysokości, a  ich waga 

osiągała ponad 200, a nawet do 350 ton. Ramzes 

II – jeden z najpotężniejszych i najdłużej panują-

cych władców Egiptu – za czasów swojego pano-

wania ustawił ich podobno dziesiątki. Ustawiano 

je również parami przy wejściu do świątyni. Peł-

niły wówczas rolę symbolicznej bramy między 

niebem a ziemią.

Obeliski to poza piramidami wielkie osiągnię-

cie techniczne Egipcjan dowodzące doskonałej 

organizacji pracy ludzi – z granitowej skały trzeba 

było wykuć wielki, jednolity blok o wydłużonym 

kształcie tak, aby nie pękł, a  następnie prze-

transportować ten ciężki kolos do Karnaku, Luk-

soru czy położonych jeszcze bardziej na północ 

miejscowości i  ustawić solidnie w  pionie. 

Obeliski w obrębie Egiptu przewożono po Nilu 

prawdopodobnie statkami lub dużymi żaglowy-

mi łodziami do transportu materiałów. Królowa 

Hatszepsut, kazała nawet upamiętnić wydarze-

nie transportu dwóch obelisków w swojej świą-

tyni grobowej w Deir el-Bahari.

Po objęciu przez Rzymian panowania nad Egip-

tem w  30 r. p.n.e., Rzymianie zaczęli masowo 

wywozić z Egiptu obeliski do Stolicy Cesarstwa. 

Jeden z pierwszych obelisków sprowadził z He-

liopolis przez Aleksandrię do Rzymu pierwszy 

Cesarz Oktawian August jeszcze w  czasach 

starożytnych. Był nim prawdopodobnie 32-me-

trowy obelisk Ramzesa II. Według przekazów 

historycznych do jego przywiezienia drogą 

wodną do Rzymu trzeba było użycia statku na-

pędzanego siłą około 300 wioślarzy. August 

ustawił go wówczas na terenie Circus Maximus. 

Obelisk zaś, który zdobi Plac przed Bazyliką Św. 

Piotra w  Rzymie, sprowadził Cesarz Kaligula 

w 37 r. n.e. ustawiając go na terenie Cyrku Nero-

na, czyli tuż obok dzisiejszej Bazyliki Św. Piotra. 

Źródła historyczne nie podają opisów operacji 

ustawienia żadnego z  obelisków tuż po przy-

wiezieniu ich z Egiptu, natomiast zachowały się 

przekazy z  przemieszczenia obelisku z  Cyrku 

Nerona na miejsce, w którym stoi do dnia dzi-

siejszego jako centralny punkt Placu Św. Piotra. 

Otóż cała operacja miała miejsce w 1586 roku na 

zlecenie Papieża Sykstusa V. W  czasach, kiedy 

można było liczyć tylko na siłę ludzi i koni, było 

to olbrzymie przedsięwzięcie. Prace przygo-

towawcze trwały około 4 miesięcy, a w  samej 

operacji przemieszczenia obelisku uczestniczyło 

900 robotników i 140 koni. Aby ustawić monu-

ment o prawdopodobnym ciężarze niemal 350 

ton, zbudowano 44 specjalne machiny – wycią-

garki. Z  perspektywy czasu przeprowadzenie 

tak odpowiedzialnego zadania przy braku współ-

czesnych możliwości jest godne podziwu. 

Kolejne egipskie obeliski zostały przetrans-

portowane pod koniec XIX w. Jeden z nich trafił 

do Paryża na Place de la Concorde – ten, po-

chodzący z Luksoru obelisk o wysokości 23 m 

ma niemal 3500 lat i  waży ok. 230 ton. Ko-

lejny („Igła Kleopatry”) trafił do Londynu nad 

Tamizę w  pobliże mostu Waterloo. Transport 

do Londynu odbył się z przeszkodami – statek 

wywrócił się podczas sztormu. Trzeci z  nich 

ozdobił Central Park w Nowym Jorku również 

pod koniec XIX wieku. 

Ciekawą drogę powrotną odbył zagrabiony 

z  Etiopii w  roku 1937 granitowy obelisk. 

Olbrzym o wysokości 24 m i wadze niemal 200 

ton stanowił trofeum wojenne armii Musso-

liniego zdobyte podczas wojny abisyńskiej. 

Żołnierze włoscy podobno przełupali obelisk 

jeszcze w Etiopii na trzy kawałki, aby ułatwić 

jego transport do Włoch. Ten zabytek cywili-

zacji Aksum, datowanej od I w. n.e. Mussolini 

kazał ustawić w Rzymie przed swoim minister-

stwem ds. Afryki. Po wielu latach nacisków 

władz Etiopii, w 2002 roku Włochy zgodziły się 

zwrócić zagrabiony obelisk. Po zawarciu poro-

zumienia w  sprawie odesłania go do Aksum, 

kamienne dzieło sztuki rozebrano powtórnie 

na 3 części - głównym problemem stał się 

jednak transport. Drogi i mosty etiopskie nie 

nadawały się do tak skomplikowanego trans-

portu. Okazało się więc, że poszczególne czę-

ści zabytku może przewieźć z Włoch do Etiopii 

najsprawniej jedynie specjalistyczny samolot 

transportowy „Antonow 124” – drugi równie 

duży amerykański samolot był w  tym czasie 

zaangażowany w inne misje. Na domiar złego 

pas startowy na etiopskim lotnisku w Aksum 

był zbyt krótki, więc należało go rozbudować. 

Podaje się, że cała operacja kosztowała spad-

kobierców Mussoliniego około 6 mln euro. 

Powrót obelisku w 2005 roku w trzech oddziel-

nych lotach Etiopczycy uczcili powszechną 

fetą narodową.

z twardego drzewa saniach o różnych wymiarach, 

zależnych od wielkości i ciężaru głazu, które mia-

ły przewozić. Przeciętna waga głazu wynosiła 

ok. 2,5 tony. Można domniemywać, iż do belki 

przedniej przywiązywano solidne liny papiruso-

we lub z  włókna palmowego, dzięki czemu je-

den kilkutonowy głaz można było przeciągnąć 

po powierzchni poziomej nakładem sił kilku, 

a nawet kilkunastu robotników. Nieliczne głazy 

z  przeznaczeniem do komory grobowej mogły 

być znacznie cięższe, nawet 40 – 50 ton, więc, 

więc ich transport wymagał większych nakładów. 

Wyzwaniem było wciągnięcie głazów na górę 

w miarę postępującej budowy piramidy - istnieje 

kilka teorii na ten temat. Jedna z nich głosi, iż ro-

botnicy przeciągali głazy po gładkich, drewnia-

nych rolkach pokrytych śliskim szlamem i usypa-

nej z  ziemi rampie, wiodącej w górę piramidy. 

Nie wiadomo jednak czy przy budowie piramid 

zastosowano proste rampy oplatające pirami-

dę, czy może dodatkową rampę umieszczono 

w  jej wnętrzu. Przy pierwszym rozwiązaniu by-

łoby bardzo trudno ciągnąć głazy na zakrętach 

i przy szczycie. Historycy utrzymują również, iż 

oprócz ramp prawdopodobnie używano także 

dźwigni z przeciwwagą, co mogłoby mieć uza-

sadnienie w  górnych partiach piramid, gdzie 

robotnicy mieli znacznie mniej miejsca i  po-

trzebowano mniej kamieni – tam dźwignia mo-

gła być praktyczniejsza. Natomiast w dolnych 

partiach piramidy zastosowanie jedynie ramp 

mogłoby być wystarczające. Nie trudno sobie 

wyobrazić jak wiele wypadków wśród ciężko 

pracujących robotników egipskich zdarzało się 

w  czasie przeciągania głazów, zwłaszcza przy 

pracy w  górnych partiach piramid. Trudno jest 

dziś nam jednak zrozumieć, w jaki sposób cięż-

kie bloki kamienne wynoszono na wysokość stu 

kilkudziesięciu metrów i  dokładnie układano 

wyrównawszy uprzednio teren pod piramidami 

przed rozpoczęciem budowy z  absolutnie nie-

zwykłą jak na tamte czasy precyzją. 
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Policja w akcji

Śruba okrętowa 
z Polski do Niemiec 

policyjnej w  poszczególnych krajach kieruje 

się każdorazowo innymi zasadami – innym cza-

sem i sposobem awizacji, inną liczbą pojazdów 

eskortujących, innym przebiegiem eskorty, 

dlatego tak ważne jest odpowiednie zapla-

nowanie wszystkich działań w  odpowiednim 

czasie, aby nie dopuścić do żadnych przeszkód 

w realizacji transportu.

KOMBINACJE ALPEJSKIE NIE TYLKO W SZWAJCARII 

W  ramach projektów ponadgabarytowych reali-

zowanych dla naszych klientów jednym z bar-

dziej wymagających był transport ponad 

trzydziestu dużych konstrukcji stalowych i ka-

nałów wentylacyjnych z Polski do fabryki pa-

pieru we Włoszech. Szerokość największego 

ładunku wynosiła 6,40 m. W  realizację tego 

transportu były zaangażowane liczne służby 

drogowe i  policyjne w  każdym kraju przejaz-

du. Przygotowania do transportu trwały ponad 

3 miesiące. Jednym z pierwszych działań, jakie 

należało podjąć na długo przed rozpoczęciem 

załadunków, było dobranie odpowiednich pod 

wieloma względami zestawów transportowych 

w  taki sposób, aby sprostać ograniczeniom 

przejezdności na drogach każdego z  krajów. 

Przy tak szerokich ładunkach niezbędne jest 

wytyczenie takiej trasy, na której kosztowne 

i  pracochłonne już podczas samego transportu 

ingerencje w  pewne elementy infrastruktury 

zostaną ograniczone do absolutnego mini-

mum. Przy najszerszych ładunkach istnieje 

bowiem konieczność demontażu oznakowań 

drogowych na zwężonych, remontowanych 

odcinkach dróg. Każdy klient oczekuje rzetel-

nej obsługi przy optymalizacji kosztów, należy 

zatem zrobić wszystko, aby jego duży ładunek 

szczęśliwie dotarł do celu, bez opóźnień czy 

niespodziewanych kosztów. Przy szerokości ła-

dunku 6,40 m obligatoryjnym wymogiem była 

wówczas także eskorta policyjna towarzysząca 

transportowi na całej trasie przejazdu od miej-

sca załadunku w  Polsce do miejsca fi nalnego 

montażu we włoskiej fabryce. Awizacja eskorty 

Z  uwagi na brak możliwości przejazdu śruby 

okrętowej o średnicy 7,30 m bezpośrednio z Pol-

ski do Niemiec drogą lądową, zorganizowaliśmy 

dostawę do portu Gdynia, a  następnie przeła-

dunek na statek do Hamburga. Po rozładunku 

w Hamburgu zaaranżowaliśmy transport z portu 

do miejsca dostawy w  Niemczech oddalonego 

o ok. 150 km od Hamburga.

SKOK CYWILIZACYJNY - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? 
Współcześnie realizowane transporty ponadga-

barytowe, mimo iż w  zestawieniu z  każdą po-

przednią epoką przy tak szalonym skoku cywiliza-

cyjnym mają absolutnie nieporównanie większe 

możliwości, są jednak równie dużymi przedsię-

wzięciami, a wyzwania jakie stoją przed realiza-

torami transportów są ogromne. Z  jednej strony 

możliwości są dziś znacznie większe, z  drugiej 

zaś doszły np. pokaźne następstwa urbanizacji 

obszarów miejskich, które choć niezbędne do 

codziennego funkcjonowania człowieka, sta-

nowią zawsze poważną przeszkodę na drodze 

każdego szerokiego, wysokiego czy ciężkiego 

ładunku. Pojawiły się procedury urzędowe, jakie 

należy spełnić, aby transport mógł zostać zreali-

zowany oraz liczne ograniczenia infrastrukturalne 

na wielu obszarach. Na innych z kolei terenach 

postępujący rozwój infrastruktury w postaci roz-

budowy autostrad stał się zbawienny. Niezwykle 

uciążliwe są transporty bardzo dużych konstrukcji 

czy urządzeń dostarczanych do gęsto zabudo-

wanych aglomeracji miejskich. Samo ustawienie 

ciężkiego i wysokiego dźwigu wśród tak gęstej 

zabudowy miejskiej bywa kłopotliwe, a niekiedy 

niemożliwe. Jakże pomocne pod tym względem 

jest tworzenie stref przemysłowych poza granica-

mi tych aglomeracji. Wzrost gospodarczy i nowe 

inwestycje będą zawsze powodowały wzrost 

zapotrzebowania na przewozy ponadgabaryto-

we. Największy popyt na tego typu usługi pro-

jektowe generowany jest przez branżę budow-

laną, przemysłową, metalową i  produkcyjną. 

Niezwykle często realizujemy usługi transportu 

dużych zbiorników, pras, konstrukcji stalowych, 

wszelkich maszyn i urządzeń produkcyjnych ma-

jących zastosowanie w wielu gałęziach przemy-

słu - metalurgicznej, chemicznej, maszynowej 

i  innych. Czasem jest to duży piec do obróbki 

cieplnej, innym razem przęsło mostu na potrzeby 

rozbudowy infrastruktury drogowej czy kładka 

dla pieszych albo duży kombajn rolniczy. Różno-

rodność branż, ze strony których pochodzi naj-

większe zapotrzebowanie na ponadgabarytowe 

usługi projektowe, jest naprawdę dość rozległa. 

Klucz do sukcesu
Realizacja transportów ponadgabarytowych jest 

znacznie bardziej wymagająca niż obsługa zleceń 

spedycyjnych bazująca na użyciu standardowych 

środków transportu. Drobne niedopatrzenie może 

pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje.

Mimo złożoności całego procesu oraz czyhających 

SKOK CYWILIZACYJNY - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? 
po drodze pułapek i niebezpieczeństw, warto się 

tych wyzwań podejmować - satysfakcja po kolej-

nych zrealizowanych projektach przy zadowole-

niu klienta jest ogromna. 

1. Planowanie i synchronizacja

Już samo planowanie procesu transportu jest nie-

wątpliwie bardziej skomplikowane w przypadku 

projektów ponadgabarytowych, niż przy wysyłce 

np. ładunków konwencjonalnych drogą lądową, 

powietrzną czy morską w  kontenerach. W  sy-

tuacji, kiedy często muszą być zaangażowane 

ciężkie dźwigi do załadunku i  rozładunku, nale-

ży z  możliwie maksymalnym prawdopodobień-

stwem zsynchronizować terminy podstawienia 

naczep specjalistycznych w  miejscu załadunku 

z podstawieniem dźwigu tak, aby uniknąć niepo-

trzebnych kosztów przestoju naczepy czy dźwigu 

zarówno w miejscu załadunku, jak i rozładunku. 

W  przypadku projektu np. drogowo-morskiego 

niezbędne jest takie zsynchronizowanie terminu 

dostawy ładunku do portu, aby towar z  zacho-

waniem wymaganych terminów awizacji trafi ł na 

zabukowany wcześniej statek, a  równocześnie, 

aby uniknąć zbędnych kosztów, np. składowa-

nia w porcie. Ważna jest również dokumentacja 

wysyłkowa, którą eksporter musi należycie przy-

gotować przy projekcie drogowo-morskim. Po-

dobnie rzecz się ma z dokumentacją tranzytową. 

Prawidłowość przygotowanych dokumentów eli-

minuje ryzyko wystąpienia ewentualnych kompli-

kacji celnych po stronie odbiorcy. 

2. Identyfi kowanie i omijanie problemów

Czas trwania przygotowań do realizacji trans-

portu ponadgabarytowego może wynieść kilka 

dni, tygodni, a przy szczególnie dużych i cięż-

kich ładunkach nawet miesięcy i jest uzależnio-

ny od wielu czynników takich jak: wymiary oraz 

waga ładunku, trasa przejazdu, przejezdność 

dróg, remonty na drogach. Problemów takich 

jest co najmniej kilka. Od razu nasuwa się na 

myśl infrastruktura drogowa w  naszym kraju 

i  remonty nawierzchni drogowych. Transpor-

ty ponadgabarytowe muszą przejeżdżać dużo 

dłuższą trasą omijając przeszkody na drogach, 

jeśli to tylko jest możliwe. Jeśli remontów 

ominąć się nie da, wówczas przy transportach 

znacznie przekraczających skrajnię, powyższe 

utrudnienia rodzą konieczność usuwania więk-

szości przeszkód drogowych, a  to z kolei pod-

wyższa koszt transportu, z  czego żaden klient 

nie będzie zadowolony. Budowa autostrad 

i dróg ekspresowych jest tu nieocenionym uła-

twieniem, dlatego organizatorzy dużych trans-

portów czekają z niecierpliwością na komplet-

ną sieć dróg szybkiego ruchu na miarę krajów 

zachodnioeuropejskich.
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Projektów są tysiące
…aż nie sposób je wszystkie zliczyć i wymienić. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o  projek-

cie zrealizowanym w bieżącym roku, jakim był 

transport kilku bardzo wysokich konstrukcji 

stalowych z  polskiego zakładu produkcyjnego 

aż do Indonezji oraz o dostawie niemal 80-to-

nowego transformatora z  Polski na Korsykę, 

przy zaangażowaniu transportu kolejowego, 

lądowego i morskiego. W ramach usługi zorga-

nizowaliśmy także przeładunek w Austrii z wa-

gonu kolejowego na wieloosiową specjalistycz-

ną naczepę. Zapewniliśmy również rozładunek 

i precyzyjne ustawienie transformatora na fun-

damencie u odbiorcy na Korsyce.

Wszystkie opisane projekty wymagały za-

angażowania i  indywidualnego podejścia do 

każdego z  nich. Jak łatwo zauważyć, każdy 

z nich traktowany był bardzo wyjątkowo. Roz-

poczynał się od wykonania niezbędnych analiz 

tras, środków transportów, możliwych utrud-

nień, kosztów. Następnie po przedstawieniu 

i omówieniu z klientem wszystkich propozycji 

wybierana była ta najbardziej optymalna. Jed-

nak najtrudniejszym zadaniem było zorganizo-

wanie wszystkiego fi zycznie i  przeprowadze-

nie całej operacji. Plany wymagają ogromnej 

precyzji, synchronizacji w  czasie i  zapewnie-

nia wielu obowiązkowych dokumentów, po-

zwoleń, awizacji czy nierzadko eskorty policji 

i  innych służb. Trzeba wykazać maksimum za-

angażowania oraz kilka innych niezbędnych 

cech/umiejętności, by wszystkiemu sprostać 

i każdy projekt kończyć sukcesem.

Robert Alot

Autor artykułu jest Szefem Biura

Przewozów Ponadgabarytowych

w Schenker Sp. z o.o.

robert.alot@dbschenker.com 

Niemal 30 ładunków ponadgabarytowych o zna-

cznie przekroczonych parametrach przetranspor-

towaliśmy z portu Gdynia do klienta zlokalizowa-

nego na południu Polski. Największym ładunkiem 

był komin w kilku częściach oraz elementy prze-

mysłowego pieca grzewczego. Wymiary podsta-

wy komina to: długość 8,60 m, szerokość 5,50 m, 

wysokość 5,70 m, waga - 35 ton. 

Wszystkie ponadgabarytowe ładunki wraz 

z  kontenerami w  ilości 50 sztuk zawierającymi 

konstrukcje stalowe, stanowiące części składo-

we ogromnego pieca grzewczego przypłynęły 

statkiem z Chin do Gdyni. Po starannym przeła-

dunku w porcie cała partia towaru musiała zostać 

przetransportowana do zakładu produkcyjnego 

klienta, który oczekiwał pilnej dostawy. Niemal 

wszystkie ładunki ponadgabarytowe zostały prze-

transportowane z Gdyni na południe Polski drogą 

lądową, jednak dwa największe elementy komina 

musiały być dostarczone w  nieco inny sposób. 

Analiza przed transportem wykazała, że najbar-

dziej optymalnym rodzajem transportu, jaki powi-

nien zostać w tym przypadku zastosowany, było 

połączenie drogi lądowej i  śródlądowej z uwagi 

na przekraczającą 6,00 m wysokość całkowitą 

naczepy wraz z podstawą komina. Zaangażowa-

liśmy barkę rzeczną, na którą w  porcie Gdynia 

zostały załadowane dwa największe elementy 

komina. Barka płynęła Wisłą niemal 2 tygodnie, 

aż do portu przeładunkowego na południu Polski. 

Musieliśmy odpowiednio przygotować podłoże 

na podmokłym wówczas terenie do ustawienia 

bardzo ciężkiego dźwigu, który był niezbędny 

z  uwagi na ewentualność podniesienia stanu 

wody i  zagrożenia zalaniem przystani prze-

ładunkowej, a  tym samym oddalenia barki od 

linii brzegowej. Po przeładunku z barki na wielo-

osiową, bardzo niską, specjalistyczną nacze-

pę, największe elementy komina wyruszyły do 

klienta drogą lądową po uprzednim pozyskaniu 

wszelkich zezwoleń transportowych. Pozostały 

do przejechania ostatni etap wymusił koniecz-

ność demontażu znaków drogowych na zbyt 

wąskich dla tak szerokich i wysokich ładunków 

drogach lokalnych oraz podnoszenia przewodów 

elektrycznych i telefonicznych. Było to pewnego 

rodzaju wyzwanie z uwagi na warunki zimowe 

- kra na Wiśle i ciągle podnoszący się stan wody 

stwarzały konieczność maksymalnie precyzyjne-

go zaplanowania wszystkich „puzzli logistycz-

nych” całej operacji. Praca nad projektem była 

niezwykle ciekawa. Poza tym nasz hiszpański 

zleceniodawca był zobowiązany do dotrzymania 

terminów dostaw na plac montażu, a ich przekro-

czenie skutkowałoby dla niego karami fi nanso-

wymi, więc nie było innej możliwości, jak zrobić 

wszystko na czas.

Barką po Wiśle
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Historia 3P tzn. Papirus, Pergamin, Papier
w delcie Nilu. Pochodzenie najstarszych "piśmien-

niczych zabytków" zachowanych na papirusie da-

towane jest na ok. 2400 p.n.e. Już wtedy papirus 

powszechnie był używany jako nośnik tekstu. 

Koniec królowania papirusu nadszedł w V w. n.e, 

kiedy to został wyparty przez pergamin 

– pisarski materiał wyrabiany ze zwierzęcych 

skór, stosowany przez cały okres średniowie-

cza w Europie i na Bliskim Wschodzie. Mimo to 

oba materiały piśmiennicze przez długi okres 

stosowane były równolegle. Następca perga-

minu – papier – również długo musiał walczyć 

o swoje miejsce, a to dlatego, że do Europy trafi ł 

od Arabów, uznany został odkryciem pogań-

skim. Wynaleziony w  Chinach ok. 2000 lat 

temu, był produkowany na Bliskim Wschodzie 

od VIII w. Zdecydowane wyparcie pergaminu 

miało miejsce w ciągu XIV wieku.

Historia ludzkości i człowieczeństwa, hi-

storia cywilizacji i rozwoju jest właściwie 

historią książki. Od tysięcy lat człowiek 

odczuwał potrzebę utrwalania swoich 

myśli, przeżyć i refl eksji. Księgi, niezależ-

nie czy spisano je na papirusie, pergami-

nie czy na papierze, były próbą zdobycia 

nieśmiertelności. Źródłem wiedzy, mą-

drości, moralności, ale też rozrywki. 

Początkowo swoje myśli spisywano na papi-

rusie znanym w  starożytnym Egipcie już od 

III w. p.n.e. Otrzymywany on był z tzw. "trzciny 

papirusowej", która rosła na bagnistych tere-

nach strefy podzwrotnikowej. Długość jej łodyg 

dochodziła do 3 m. Obecnie trzcinę papiruso-

wą spotyka się rzadko. W czasach starożytnych 

zaś była to roślina powszechnie występująca 

Historię książki podzielić można na dwa okresy, 

pomiędzy którymi granicę wyznacza rok 1500. 

Do tego roku mieliśmy do czynienia z książką 

rękopiśmienną sprzed ery druku, zaś po nim 

nastąpiła epoka książki drukowanej zawdzię-

czająca swój rozwój J. Gutenbergowi, które-

mu przypisuje się wynalezienie druku w  roku 

1440. Istoty tego wynalazku nie stanowiły 

wcale ruchome czcionki, gdyż te wynalezione 

zostały dużo wcześniej (400 lat) przez chiń-

skiego kowala Bi Szeng, żyjącego w XI w. Do 

drukowania książek używał on ruchomych 

elementów (tzw. hieroglifów) z  wypalanej 

gliny, które odpowiadały poszczególnym zna-

kom grafi cznym pisma. Gutenberg zaś wymy-

ślił metalowy przyrząd służący do odlewania 

czcionek w większej ilości i znacznie szybciej, 

niż było to dotąd możliwe. 
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 Najstxarszym świadectwem druku 

ruchomą czcionką w Europie są dwie kartki 

Gramatyki Łacińskiej Donatusa, które zo-

stały znalezione w  oprawie księgi rachun-

kowej z  roku 1451, zaś najwcześniejsza 

książka wydrukowana przez Gutenberga 

w Moguncji pochodzi z 1454 roku.

Dwie kartki
Pierwsza książka została wydrukowana w Korei 

przy użyciu drewnianych klocków na zwoju o wy-

miarach 8 x 630 cm. Jej pochodzenie datuje się 

najpóźniej na 704 r. n. e.

Pierwsza książka zaś, do wydrukowania której 

użyto ruchomej czcionki, to “Kompendium rytów 

i  obrządków” – dzieło powstałe w  50 tomach, 

opublikowane w 28 kopiach w roku 1234 w Korei. 

Czcionki użyte do druku sporządzano metodą od-

lewów w żelazie z glinianej formy.

Najstarszym świadectwem druku ruchomą 

czcionką w  Europie są dwie kartki Gramatyki 

Łacińskiej Donatusa, które zostały znalezione 

w oprawie księgi rachunkowej z roku 1451, zaś 

najwcześniejsza książka wydrukowana przez 

Gutenberga w Moguncji pochodzi z 1454 roku.

Jedyna zachowana kopia zawiera sześć kartek 

z  dziewięcioma stronami niemieckiego tekstu 

wraz z kalendarzem.

Nadnaturalna moc
Słowo pisane miało od zawsze wielką, nad-

naturalną moc: wiązało ludzi nierozerwalnymi 

umowami, szerzyło wzniosłe idee, opisywało 

otaczający nas świat, utrwalało historię ludzi  

i narodów. Przez tysiące lat umiejętność czytania 

i pisania była czymś niezwykłym i wyjątkowym. 

Domeną nielicznej elity intelektualnej - kapła-

nów, fi lozofów, uczonych.

Potrzeba edukacji, nauki czytania i pisania, jest 

dziś oczywista. To absolutna podstawa funkcjo-

nowania nowoczesnego społeczeństwa. Trudno 

wyobrazić sobie współczesny, dynamicznie zmie-

niający się świat bez możliwośći zrozumienia 

słowa pisanego. Nie istnieje inne, tak uniwer-

salne medium, zdolne oddać w pełni złożoność 

każdego zagadnienia oraz głębię refl eksji i  siłę 

emocji. Bez niego nie istniałaby medycyna, 

geografi a, historia, ekonomia oraz inne gałęzie 

Historia grupy
Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne hołdują 

najlepszym tradycjom edytorstwa podręcznikowe-

go. Historia ofi cyny sięga 1945 roku, kiedy powsta-

ły Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 

Pierwszą publikacją był „Elementarz dla szkół wiej-

skich” autorstwa Mariana Falskiego wydany już 

w lipcu 1945 r., w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy. 

Na podręcznikach sygnowanych naszym znakiem 

uczy się już czwarte pokolenie Polaków. 

Pozycję lidera na rynku książki, jaką niezmiennie 

zajmują publikacje WSiP, zawdzięczamy przede 

wszystkim wysokiej jakości merytorycznej i edytor-

skiej naszych podręczników. Potwierdzają to presti-

żowe nagrody: Puchar Ministra Edukacji Narodowej 

zdobyty w   2010 roku, tytuły EuroVip 2009, Firmy 

Przyjaznej Klientowi oraz Firmy Roku 2008. 

Naszą specjalnością jest edukacja - obecnie to aż 

2500 różnych produktów. Możemy pochwalić się 

bardzo szerokim, zróżnicowanym asortymentem. 

Jako jedyna polska ofi cyna oferujemy kompletne 

zestawy: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewod-

niki metodyczne, płyty CD. Nasza oferta obejmuje 

materiały do nauczania ogólnego dla wszystkich 

klas szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół 

ponadgimnazjalnych - zarówno w zakresie pod-

stawowym, jak i rozszerzonym - a także do wy-

chowania przedszkolnego. Wydajemy również 

podręczniki dla dzieci z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu lekkim i uczniów niesłyszących 

oraz dla mniejszości narodowych. 

Co więcej nasza oferta, oprócz podręczników 

i  pomocy dydaktycznych dla szkół, obejmuje 

również podręczniki akademickie, audiobooki, 

lektury szkolne, klasykę literatury dziecięcej 

i młodzieżowej oraz setki nowości książkowych. 

W  styczniu 2006 roku wyodrębniono Wydaw-

nictwa Akademickie i Profesjonalne (WAiP) pu-

blikujące książki dla studentów, pracowników 

naukowych i doskonalących się zawodowo pro-

fesjonalistów. Od 2007 roku do Grupy Wydaw-

niczej WSiP dołączyły kolejno Book House oraz 

Wydawnictwo Zielona Sowa, uznani na polskim 

rynku wydawcy książek adresowanych zarówno 

do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jak też 

do najmłodszych czytelników. W  marcu 2009 

roku, jako pierwszy wydawca w  Polsce, pod-

pisaliśmy umowę o współpracy z Google Book 

Search, a  rok później otrzymaliśmy aprobatę 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dystrybucji 

podręczników w wersji elektronicznej. 

 Naszą specjalnością jest edukacja 

- obecnie to aż 2500 różnych produktów. 

Jako jedyna polska ofi cyna oferujemy kom-

pletne zestawy: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, 

przewodniki metodyczne, płyty CD.

 Słowo pisane miało od zawsze wielką, 
nadnaturalną moc: wiązało ludzi nieroze-
rwalnymi umowami, szerzyło wzniosłe idee, 
opisywało otaczający nas świat, utrwalało 
historię ludzi i narodów. 

nauki. Bez pisma nie byłoby poezji, a sztuka by-

łaby jedynie martwym, niezrozumiałym obrazem. 

Literatura pobudza ludzką wyobraźnię, pozwala 

kreślić wizję przyszłości i poznawać przeszłość, 

zapewnia trwałość wartości i kreuje moralność. 

Pozwala nam zrozumieć motywacje naszych 

przodków, spojrzeć na świat oczyma ludzi już nie-

żyjących lub ludzi reprezentujących inne kultury 

czy mieszkających na innych kontynentach. 

Dlatego walka z analfabetyzmem, zarówno tym 

pierwotnym jak i tym wtórnym, musi trwać dalej. 

Wciąż potrzebne są podręczniki, nowoczesne, 

przejrzyste, łatwo dostępne, drukowane w mi-

lionowych nakładach i przede wszystkim tanie, 

aby jak najszersza grupa odbiorców miała do 

nich swobodny dostęp. Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne są świadome tych potrzeb, a co 

więcej starają się je zaspokoić od ponad sześć-

dziesięciu lat.

a

Firma Stabautech jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej fi rmy Stabau / Schulte-Henke – od 40 lat wiodącego producenta 
osprzętów do wózków widłowych i maszyn budowlanych. Urządzenia Stabau zyskały zaufanie i zadowolenie klientów dzięki stra-
tegii opartej o jakość wykonania i solidne konstrukcje, gwarantujące długotrwałe i bezobsługowe użytkowanie. Obok sprzedaży 
nowych i używanych urządzeń fi rma dysponuje szerokim wachlarzem urządzeń do wynajmu, oferuje serwis oraz usługi remontowe. 

W zakresie fachowego doradztwa do dyspozycji pozostają 
nasi doradcy techniczni:

Jarosław Woźniak
tel. +48 602 129 166

Jakub Kargol 
tel. +48 604 570 264

Adam Leonik
tel. +48 602 614 786

 

Więcej na www.stabau.com i www.stabautech.pl

Stabau:

= długa żywotność

= solidność konstrukcji

= indywidualne rozwiązania

Najtrwalszy osprzęt 
do wózków widłowych
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Marcin Gross

Autor tekstu jest 

Prezesem Zarządu Alfa Logis Sp. z o.o.

Naszym celem jest stała poprawa jakości naszych 

usług, podnoszenie standardów oraz rozszerza-

nie działalności. Zakup wózków Linde typu V08 

umożliwił nam zoptymalizowanie ścieżek pickin-

gowych. Funkcja unoszenia operatora pozwala 

na wybieranie towaru z dwóch poziomów rega-

łów wysokiego składowania, co zaowocowało 

zwiększeniem wydajności procesu kompleto-

wania zamówień. Skróciło to czas oczekiwania 

klienta końcowego o 50%, a nam pozwoliło na 

podwojenie ilości realizowanych zamówień.

Raport z badania satysfakcji hurtowników WSiP, 

przeprowadzony przez fi rmę COGNITIVA, na prze-

łomie lat 2011/2012, wykazał znaczącą popra-

wę warunków współpracy. Nasi odbiorcy ocenili 

nasze centrum dystrybucji jako profesjonalne. 

Dostrzeżono logistyczną wydajność – szybkość 

i  terminowość dostaw. Chwalono także załogę, 

którą określono jako rzetelną, zaangażowaną 

i  komunikatywną. Odnotowano ogólny wzrost 

jakości parametrów współpracy we wszystkich 

obszarach, usprawnienie form komunikacji oraz 

elastyczność we współpracy. Alfa Logis otrzyma-

ła średnią ocenę 4,5 w pięciostopniowej skali.

Wykorzystanie wózków nowej generacji popra-

wiło poziom bezpieczeństwa operatorów pod-

Silna pozycja, którą cieszą się produkty 

Grupy WSiP na rynku książki, to zasługa 

nie tylko autorów wydawanych pod-

ręczników, lecz również solidnej logi-

styki. Ponad 65 lat tradycji zobowiązuje 

nas do dbałości o jakość nie tylko me-

rytoryczną, ale również o łatwy dostęp 

do naszych publikacji. Droga z drukarni 

zaczyna się właśnie tu - w centrum dys-

trybucji Alfa Logis. 

Spółka powstała w kwietniu 2006 roku w wyni-

ku wyodrębnienia ze struktur WSiP S.A. istnie-

jącego wcześniej Pionu Logistyki. Firma od po-

czątku postawiła na insourcing, ponieważ tylko 

takie rozwiązanie gwarantowało zachowanie 

najwyższych standardów oraz stabilność fi nan-

sową przedsięwzięcia. 

Wygodna lokalizacja, zaledwie 30 km od War-

szawy, przy międzynarodowej trasie Warszawa-

-Poznań-Berlin, umożliwiła nam dynamiczny 

rozwój. Przez ostatnie sześć lat obsługiwaliśmy 

wszystkie wydawnictwa Grupy WSiP (WAiP, Zie-

lona Sowa, Book House) oraz klientów zewnętrz-

nych (Czarna Owca, Sonia Draga), świadcząc im 

usługi w zakresie magazynowania, pakietyzacji, 

co-pakingu oraz spedycji towaru i  materiałów 

reklamowych. Oczywiście, chętnie nawiązujemy 

współpracę także z  klientami spoza rynku wy-

dawniczego (STACI Polska S.A.). 

Doświadczona załoga, wyposażona w zróżnico-

wany, profesjonalny sprzęt, jest w stanie przy-

gotować oraz wysłać do 20 000 paczek dziennie, 

zarówno dla klientów biznesowych, jak i  indy-

widualnych. Dzięki współpracy z największymi 

przewoźnikami w  kraju oraz własnemu trans-

portowi drobnicowemu, jesteśmy w stanie zre-

alizować dowolne zamówienie i dostarczyć je 

pod wskazany adres w ciągu 48 godzin. Nasza 

lista odbiorców obejmuje obecnie ok. 100 tys. 

odbiorców – hurtowni, księgarni, szkół, na-

uczycieli, jak również indywidualnych klientów 

zamawiających książki przez Internet. 

Centrum dystrybucji Alfa Logis dysponuje halą 

magazynową klasy A+ o powierzchni 10 tys. m2, 

12 dokami, sześciopoziomowymi regałami wyso-

kiego składowania posiadającymi 12 tys. miejsc 

paletowych, mogących pomieścić aż 20 mln 

egzemplarzy książek! Dzięki ergonomicznemu 

zagospodarowaniu przestrzeni i dopracowanym 

procedurom jesteśmy w  stanie wykorzystać 

maksymalnie nasz potencjał. 

Spółka od początku swojego istnienia inwe-

stowała w profesjonalny sprzęt. Dysponujemy 

maszyną kopertującą, systemem automatycz-

nego pakowania paczek od 1 do 3 kg, linią 

kompletacyjną wyposażoną w kontrolę wago-

wą, zgrzewarką zintegrowaną z  podajnikiem 

taśmowym oraz szafą konfekcjonującą.

Duży nacisk kładziemy również na kontrolę jako-

ści. Zależy nam na tym, aby nasz klient otrzymał 

towar zgodny z  zamówieniem i  nieuszkodzony. 

Dlatego każda paczka i paleta wychodząca, prze-

chodzi osobną kontrolę wagową, a  towar jest 

zabezpieczany za pomocą owijarek, wiązarek 

taśmowych, lub dodatkowo folią termokurczliwą.

ALFA LOGIS – Klucz do sukcesu

czas kompletacji zamówień. Także zakup wóz-

ków rozładunkowo-załadunkowych typu T20SP 

przyniósł nadspodziewanie dobre efekty. Duża 

zwrotność, łatwość manewrowania oraz komfort 

obsługi skróciły niezbędny czas na rozładunek, 

przyjęcie i załadunek towaru.

Nie jest to jednak koniec modernizacji. Opraco-

wujemy i wdrażamy ulepszenia podnoszące wy-

dajność naszego centrum dystrybucji. Dostosowu-

jemy przestrzeń magazynową do potrzeb naszych 

klientów oraz pracowników. Przykładem mógłby 

być wprowadzony już system 5S, którego celem 

jest jak najlepsza organizacja stanowisk pracy, 

a także zakup kolejnych regałów wysokiego skła-

dowania oraz wydłużenie linii kompletacyjnej. 

Nauka to potęgi klucz, jak mówi stare mądre 

przysłowie, a  kluczem do nauki są książki. Aby 

mogli z nich korzystać wszyscy, my musimy ko-

rzystać z własnego klucza, tym razem tego do 

sukcesu. Ciągła praca nad usprawnianiem pro-

cesów, jakością usług oraz wykorzystywanymi 

do tego narzędziami sprawia, że każdego dnia 

coraz bardziej zbliżamy się do doskonałości, nie 

zapominając jednak o  tym, że zawsze możemy 

lepiej. A jest dla kogo – dla dzieci, młodzieży, do-

rosłych… dla czytelników.

Linde w świecie książki

20 000 paczek w 48 godzin 
Ponad 100 000 odbiorców 
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M
Marzyłem też, że gdybym był takim sprawoz-

dawcą, to przecież odwiedzałbym różne miasta 

w  kraju i  za granicą. Może nawet w  dalekim 

świecie, bowiem igrzyska olimpijskie czasem od-

bywały się gdzieś na końcu świata… (np. w au-

stralijskim Melbourne czy japońskim Tokio!). 

A  sprawozdawcy musieli przecież w  tych wy-

jazdach towarzyszyć sportowcom. Jednak takie 

marzenia dla chłopca z małej miejscowości wy-

dawały się jednak niemal bluźnierstwem. Bo iluż 

potrzeba było sprawozdawców do komentowa-

nia takich wydarzeń?! Kilku w radiu i kilku w te-

lewizji... Dlatego nie było chyba (w owym czasie) 

zawodu bardziej elitarnego! 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności po kilku latach 

ten mój wymarzony cel został osiągnięty! Ukoń-

czyłem na Uniwersytecie Warszawskim studia 

prawnicze, a  potem podyplomowe dziennikar-

skie. Już w  trakcie studiów dostałem propozycję 

etatowej pracy w dziale sportowym „Trybuny Ma-

zowieckiej”, gdzie kilka miesięcy wcześniej odby-

wałem miesięczną praktykę mającą potwierdzić 

dziennikarskie predyspozycje. Koledzy z wydzia-

łu mi zazdrościli, bowiem byłem pierwszą osobą 

Myślę, że każdy z nas miał w dzieciństwie jakieś 

marzenia (bardziej lub mniej wygórowane), choć 

nie każdy do tego tak naprawdę się przyznaje… 

bo najczęściej są one nie przystające do naszych 

możliwości, rzeczywistości i obiektywnych prze-

słanek. Można zatem marzyć o głównej wygra-

nej w  toto-lotka, ale wiadomo, że szansa – jak 

obliczyli matematycy – jest jak jeden do czterna-

stu milionów. Można też marzyć o karierze pilota, 

a nawet kosmonauty, ale być kruchego zdrowia, 

co kandydata do siadania za samolotowym wo-

lantem z góry eliminuje. Ale cóż wart byłby świat 

bez marzeń…?! 

Dzieciństwo przypadło mi na okres radia i wła-

śnie ono rozbudzało moją wyobraźnię. W końcu 

lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych 

telewizja w Polsce dopiero raczkowała, a trans-

misji sportowych było w  niej bardzo niewiele. 

Radio zaś docierało niemal do każdego. Jeśli ktoś 

nie miał w domu prawdziwego, lampowego od-

biornika, z magicznym zielonym okiem i  skalą, 

na której można było wyszukiwać innych (poza 

polskimi) stacji radiowych, to miał przynajmniej 

głośnik radiofonii przewodowej, w który wypo-

sażone było każde mieszkanie (w mieście i na 

wsi). Owe głośniki - nie bez racji nazwane przez 

Polaków „kołchoźnikami” - dla „ludowej” władzy 

były niezwykle istotnym orężem propagandy. Ale 

od czasu do czasu można było w nich słuchać też 

transmisji z rozmaitych zawodów sportowych np. 

meczów piłkarskich, czy zawodów lekkoatletycz-

nych, ale nade wszystko relacji z niezapomnia-

nego kolarskiego Wyścigu Pokoju. Przez dwa 

tygodnie, w połowie maja, Polskie Radio obfi cie 

relacjonowało ów wyścig, a  miliony słuchaczy 

pasjonowały się nim. Co pół godziny nadawa-

ne były meldunki z  trasy kolejnego etapu, a na 

koniec oczywiście relacja z mety, która na ogół 

była zlokalizowana na stadionie, aby widownia 

mogła być jak najliczniejsza. I właśnie ten wyścig 

robił na mnie największe wrażenie, a moim ma-

rzeniem było zostać sportowym sprawozdawcą… 

Opowiadać radiosłuchaczom o tym, czego oni wi-

dzieć nie mogą, ale robić to tak barwnie, by zda-

wało im się, że są w samym środku wydarzeń ra-

zem ze mną. Tak, jak w mojej dziecięcej wyobraźni 

przesuwały się obrazy z kart czytanych powieści… 

 Moje marzenie z dzieciństwa wyda-
wało się całkowicie nierealne, a jednak szczę-
śliwym zbiegiem okoliczności udało mi się 
je zrealizować! Zawsze marzyłem, by zostać 
sportowym komentatorem…

- Krzysztof Miklas -
Utarło się mówić, że oto ktoś zrealizował i osiągnął coś niezwy-

kłego, coś, o czym nie marzył nawet w najśmielszych snach… Nie 

wiem, jak śnią inni, ale jak sięgam pamięcią (nawet do dzieciń-

stwa), to moje sny często naznaczone były czymś fatalnym. Choć 

bywały i sny radosne, a nawet bardzo kolorowe, nie mające jed-

nak nic wspólnego z realnym światem. W tych snach często nic mi 

się nie udawało albo ulegałem jakimś wypadkom (np. wpadałem 

w ogromną przepaść, po czym w środku nocy budziłem się... na 

podłodze!). Być może psychologia znalazłaby jakieś wytłumacze-

nie takich snów, ale nigdy nie myślałem o tym, by zgłaszać się do 

kogokolwiek po poradę. Może dlatego, że nie chciałbym, by moje 

sny znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Za to marze-

nia to już całkiem co innego! 
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na roku z  dziennikarskim etatem, o  który było 

wówczas szalenie trudno. Szło mi nieźle, ale cią-

gnęło mnie mocno do radia... do moich marzeń 

z dzieciństwa! Miałem też zapewne predyspozy-

cje i odrobinę talentu, bo bez tego pewnie bym 

się w Polskim Radiu nie znalazł... ale także sporo 

szczęścia! Na brak szczęścia nie mogłem narze-

kać, choć czasami spotykałem się też z pewnym 

oporem materii…. To tak delikatnie rzecz ujmując, 

bo moje przyjście do Redakcji Sportowej Polskie-

go Radia było nie na rękę niektórym kolegom po 

fachu - podobnie jak dziesięć lat później moje 

przejście z Radia do TVP. Na początku przygody 

z  radiem zająłem się m.in. „niechcianym” przez 

kolegów tenisem stołowym. Stanowiło to nawet 

temat do żartów, bowiem tenis stołowy, popular-

nie - ale i trochę lekceważąco - nazywany „ping-

-pongiem”, uważany był za grę „świetlicową”, 

mało efektowną, którą mogła interesować się 

najwyżej młodzież szkolna albo wczasowicze 

w domach FWP odbijając celuloidową piłeczkę na 

zielonych stołach głównie dla zabicia czasu… Ale 

oto wkrótce sytuacja całkowicie się odwróciła… 

Za sprawą znakomitych graczy: Andrzeja Grubby 

i  Leszka Kucharskiego nadszedł w  Polsce okres 

niezwykłej ping-pongowej prosperity. Swoimi 

osiągnięciami, niezwykle efektowną grą, a  do-

datkowo także niebanalną osobowością spra-

wili, że lata osiemdziesiąte i  jeszcze początek 

dziewięćdziesiątych był złotym okresem tenisa 

stołowego! Bardzo popularne były mecze eu-

ropejskiej superligi, na których hale sportowe 

wypełniały się po brzegi. Do tego dochodziły 

międzynarodowe turnieje oraz mistrzostwa 

Europy i mistrzostwa świata. Trudno było sobie 

wyobrazić brak radiowych i telewizyjnych trans-

misji z owych zawodów, więc „z Grubbą i spółką” 

zjechałem kawał Polski, Europy, a nawet świata. 

Analogiczna historia miała miejsce po moim przej-

ściu do TVP. Zawsze bardzo interesowało mnie 

narciarstwo klasyczne, a szczególnie skoki. Bar-

dzo dobrze pamiętałem dobrze jeszcze zakopiań-

ski FIS (tak nazywano wtedy mistrzostwa świata) 

z 1962 roku, kiedy Antoni Łaciak zdobył srebrny 

medal powtarzając przedwojenny sukces Stani-

sława Marusarza. W Polskim Radiu nie miałem na 

relacjonowanie zimowych dyscyplin większych 

szans, bowiem już wcześniej były mocno obsta-

wione przez kolegów. Natomiast w telewizji skoki 

od lat komentował Jerzy Mrzygłód, który był star-

szy ode mnie o ok. dwadzieścia lat i wybierał się 

niebawem na emeryturę. Była to jednak dla TVP 

dyscyplina peryferyjna i na dobrą sprawę stałym 

fragmentem gry były jedynie transmisje z  do-

rocznego Turnieju Czterech Skoczni (i oczywiście 

z  igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata). 

Turniej Czterech Skoczni gromadził przed tele-

wizorami najwyżej pięcioprocentową widownię. 

Nawet z  wyjątkowego konkursu w  Garmisch-

-Partenkirchen, który zawsze odbywał się w dniu 

Nowego Roku (w porze obiadowej) gdy z łóżek 

po Sylwestrowych szaleństwach wstawali naj-

więksi imprezowicze i można by było oczekiwać 

nieco większej „frekwencji”. Ten Turniej sprawił 

jednak, że powoli, po odejściu Jerzego Mrzygłoda 

(zmarł w 1995 roku), ze skokami narciarskimi za-

czynano kojarzyć właśnie moją osobę. Na bawar-

sko-austriacki turniej jeździło wówczas z Polski 

czterech dziennikarzy. Oprócz mnie Marek Serafi n 

z „Przeglądu Sportowego”, Jerzy Namysło z kato-

wickiego „Sportu” i Andrzej Stanowski z krakow-

skiego „Dziennika Polskiego”. Ten skład nie był 

przypadkowy, bowiem skoczkowie zawsze (wy-

jątkiem był niegdyś Ryszard Witke z  Karpacza) 

pochodzili z  Podhala lub z  Beskidu Śląskiego. 

Rywali do komentowania narciarskich skoków 

raczej nie było, tym bardziej, że spędzanie cza-

su sylwestrowo-noworocznego w podróży było 

mało atrakcyjne. Na dodatek co roku w  tych 

samych czterech miejscowościach!

– Panie Krzysztofi e – zwrócił się do mnie kiedyś, 

a było to jesienią 2000 roku, ówczesny prezes 

TVP, Robert Kwiatkowski – przecież te narciarskie 

skoki są okropnie nudne. Jak można się tym pa-

sjonować?! – Na odpowiedź nie musiał długo cze-

kać… bo na Turnieju Czterech Skoczni przełomu 

wieków (a nawet tysiącleci) rozbłysła niezwykle 

gwiazda Adama Małysza! 

To, co nagle i niespodziewanie dla postronnych 

obserwatorów zaczął na skoczniach wyczyniać 

niepozorny chłopak z mizernym wąsikiem (z za-

wodu blacharz-dekarz) syn kierowcy z  klubu 

sportowego Wisła w Wiśle, przechodziło jakie-

kolwiek oczekiwania. I chyba nawet sny i marze-

nia samego Adama (który kilkanaście miesięcy 

wcześniej, po straszliwych batach na igrzyskach 

olimpijskich w Nagano zastanawiał się nad za-

kończeniem sportowej kariery i pójściem do pra-

cy) też tego „nie przewidywały”...

 Był już przecież żonaty, miał małą córeczkę. Ale 

49 Turniej Czterech Skoczni wszystko odmienił! 

Oczywiście nie stało się to przypadkowo, bowiem 

niezwykłe możliwości drzemiące w Małyszu wy-

zwolił dopiero Apoloniusz Tajner, który kadrę 

przejął w  igrzyskach w Nagano i  skupił wokół 

siebie zespół wspaniałych fachowców (przede 

wszystkim fi zjologa Jerzego Żołędzia i  psycho-

loga Jana Blecharza). W  pierwszym konkursie 

w Oberstdorfi e Adam był jeszcze za podium, bo 

jeden skok mu nie wyszedł, za to w drugim usta-

nowił rekord skoczni! W Garmisch-Partenkirchen 

już stanął na podium (był trzeci). W  Innsbrucku 

i Bischofshofen był już poza zasięgiem. Na doda-

tek fruwał tak daleko, że jako pierwszy w historii 

Turnieju przekroczył łączną notę tysiąca punktów 

i  również jako pierwszy wygrał z przewagą po-

nad stu punktów na drugim w klasyfi kacji! 

Z mojej, komentatorskiej piersi wyrwał się wów-

czas okrzyk: „Leć, Adam, leć! Jak najdalej”… 

a  parę milionów Polaków dostało na punkcie 

Małysza kompletnego bzika! 

Potem wszystko toczyło się niemal jak we śnie, 

czego ja też nie mogłem się spodziewać. Bo 

nawet mi się nie marzyło, że oto ta peryferyjna 

dyscyplina sportu, którą poza mną nikt w TVP nie 

chciał na serio się zajmować, stanie się rychło 

nie tylko „najlepiej oglądanym serialem na tele-

wizyjnych antenach”, ale też kością komentator-

skiej niezgody… Pomiędzy mną i Włodzimierzem 

Szaranowiczem, który zawsze miał niezwykłe 

– jak to się w telewizji określa – parcie na szkło 

(i na kasę). Więc i na dyscypliny, które były aku-

rat „na topie”! 

No może poza piłką nożną, ale tutaj był realistą: 

po pierwsze zdawał sobie sprawę, że trudno mu 

będzie rywalizować z  Dariuszem Szpakowskim 

(poza tym zawsze byli uważani za parę przyja-

ciół), zaś po drugie raz już komentować piłkę 

nożną próbował z  dość miernym skutkiem… 

(jeszcze w czasach radiowych komentował mecz 

Juventusu Turyn z Widzewem, co zakończyło się 

sporą kompromitacją). 

Natomiast skoków narciarskich trochę wcze-

śniej już „liznął” na igrzyskach olimpijskich czy 

mistrzostwach świata. Ale jak to się wszystko 

potoczyło dalej… o  tym piszę w mojej książce 

„Dwie strony mikrofonu”.

Moje sprawozdawczo-komentatorskie przygody 

były oczywiście o  wiele bogatsze. Wiązały się 

z  dziesięcioma igrzyskami olimpijskimi (od let-

nich w Seulu w 1988 roku po zimowe w Turynie 

w 2006 roku). Z kilkudziesięcioma mistrzostwami 

świata lub Europy w lekkiej atletyce, podnosze-

niu ciężarów, pięcioboju nowoczesnym, biathlo-

nie i  oczywiście we wspomnianych już tenisie 

stołowym oraz narciarstwie klasycznym. Z wie-

loma innymi mityngami rangi międzynarodowej. 

Wreszcie z  zawodami na krajowym podwórku, 

których nigdy nie unikałem, bo to one dawały 

wielką wiedzę o  poszczególnych dyscyplinach 

sportu, zawodnikach, trenerach. A  wiedzę ko-

mentator powinien mieć rozległą, bowiem na 

zdobywanie jej na ważnych zawodach jest już za 

późno... Zaś reagować podczas relacji radiowych 

- a  tym bardziej telewizyjnych - trzeba natych-

miast! Jeśli się tej wiedzy nie posiada, wówczas 

może dojść do sporej kompromitacji, co czasami 

komentatorom niestety się przydarzało…

Oto przed igrzyskami olimpijskimi w Seulu w re-

gulaminach lekkoatletycznych wprowadzono 

zapis o dogrywce w tzw. skokach wysokich 

czyli skoku wzwyż i skoku o tyczce. Przy czym 

zapis ten dotyczył tylko pierwszego miejsca. 

Wcześniej, przy identycznym wyniku i tej samej 

liczbie „zrzutek” przyznawano pierwsze miejsce 

ex aequo. 

O  tych regulaminowych zmianach nie wiedział 

jednak komentator TVP. A właśnie w Seulu zda-

rzyło się, że Amerykanka Luise Ritter i Bułgarka 

Stefka Kostadinowa miały identyczny wynik. Pol-

ski sprawozdawca przyznał już dwa złote meda-

le, gdy rozpoczęła się dogrywka... Kolega zgłu-

piał zupełnie, a ów brak znajomości aktualnych 

przepisów był dla niego niezwykle brzemienny 

w skutkach… Po igrzyskach sam odszedł z pracy 

w telewizji. 

Każda wielka sportowa impreza, a w szczególno-

ści igrzyska olimpijskie, przynosiła wiele zaska-

kujących rozstrzygnięć, sensacji, a nawet sytuacji 

humorystycznych. Podczas zimowych igrzysk 

1994 roku w  Norwegii, w  Lillehammer, byłem 

jedynym polskim (i  chyba nie tylko) świadkiem 

zabawnej sceny... Oto wysłannik Radia Zet, które 

nie miało jednak licencji na przeprowadzanie bez-

pośrednich relacji z  igrzysk, Doman Nowakow-

ski (później znany jako autor sztuk teatralnych, 

w  tym Teatru Telewizji i  scenariuszy fi lmowych) 

  – Panie Krzysztofi e – zwrócił się do mnie kiedyś, 
a było to jesienią 2000 roku, ówczesny prezes TVP, 
Robert Kwiatkowski – przecież te narciarskie skoki są 
okropnie nudne. Jak można się tym pasjonować?! 
Na odpowiedź nie musiał długo czekać, bo na Turnieju 
Czterech Skoczni przełomu wieków (a nawet tysiącleci) 
rozbłysła niezwykle gwiazda Adama Małysza! 

LEĆ, ADAM, LEĆ
JAK NAJDALEJ
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Krzysztof Miklas

(ur. 22 lutego 1948 w Kamionie nad Wisłą) 

– pisarz, polski dziennikarz i komentator 

sportowy. 

Po ukończeniu w 1965 roku Liceum Ogólno-

kształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Ło-

wiczu rozpoczął studia prawnicze na Uniwer-

sytecie Warszawskim, a potem podyplomowo 

studiował dziennikarstwo, także na UW. Pracę 

w zawodzie dziennikarskim rozpoczął w 1974 

roku w dziale sportowym „Trybuny Mazowiec-

kiej”. W  1978 roku przeniósł się do redakcji 

sportowej Polskiego Radia, a dziesięć lat póź-

niej wylądował w Telewizji Polskiej. Komento-

wał w Polskim Radiu (PR) i TVP na dziesięciu 

igrzyskach olimpijskich (po pięć letnich i zimo-

wych), począwszy od Seulu (1988), m.in. biegi 

narciarskie, biathlon, skoki narciarskie oraz 

lekkoatletykę, pięciobój nowoczesny i podno-

szenie ciężarów. Furorę zrobiło jego zawoła-

nie z narciarskich skoczni: „Leć Adam, leć! Jak 

najdalej!”. Felietonista łowickiego tygodnika 

"Nowy Łowiczanin" i prasy polonijnej (m.in. od 

2002 cotygodniowe komentarze w Radio7 To-

ronto). Za działalność na rzecz Polonii odzna-

czony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

postanowił mimo wszystko taką transmisję z hali 

w Hamar przeprowadzić. Chodziło o wyścig łyż-

wiarski na 10 kilometrów z  udziałem Jaromira 

Radke (na dobrą sprawę naszej jedynej, choć 

wątłej, nadziei na medal). Radke biegł dopiero 

w  szóstej parze, kiedy starty zakończyli już fa-

woryci: Norwegowie i  Holendrzy. Więc stano-

wiska dziennikarskie opustoszały, a gospodarze 

fetowali już kolejny złoty medal i kolejny rekord 

świata fenomenalnego Johanna Olafa Kossa. 

Wówczas mogłem spokojnie usiąść przy jednym 

z długich dziennikarskich stołów, którego stałem 

się w tym momencie wyłącznym użytkownikiem. 

cze wymyślić! Karteczka na szczęście została 

zlokalizowana, a po chwili koledzy z warszaw-

skiej rozgłośni oddzwonili. Polski reporter mógł 

zacząć relację (choć nie powinien, bo nie miał 

do tego prawa). Na trybunach nikt już się tym 

wyścigiem nie emocjonował, bowiem między-

czasy, choć niezłe, wskazywały, iż Radke me-

dalu jednak nie zdobędzie. Za to pełna podnie-

cenia i emocji była relacja polskiego reportera: 

– „Ludzie wstają z miejsc! Będzie medal czy nie 

będzie? Jarek, Jarek, trzymaj się!”… Medalu oczy-

wiście nie było, choć piąte miejsce i tak było naj-

lepsze, jakie wywalczyli Polacy na tych igrzyskach. 

Książkę „Dwie strony mikrofonu” 

można zamówić bezpośrednio u autora:

http://krzysztofmiklas.pl/ksiazka

Na moim „komentatorskim szlaku” podobnych 

przygód i  obserwacji było oczywiście znacznie 

więcej. Większość z  nich, starałem się opisać 

we wspomnianej książce „Dwie strony mikrofo-

nu. Opowieści sportowego komentatora spoza 

telewizyjnego kadru”. W ostatniej części książki 

starałem się też nakreślić sylwetki ludzi wybit-

nych i nietuzinkowych, których miałem szczęście 

spotkać w swej dziennikarskiej przygodzie. Obok 

wielkich sportowych gwiazd, takich jak Elżbieta 

Krzesińska, Ryszard Parulski, Andrzej Grubba czy 

znakomity koszykarz, a potem wybitny profesor 

prawa morskiego, Jerzy Młynarczyk, nakreśliłem 

też sylwetki ludzi mniej znanych, ale na pewno 

wybitnych, jak np. niezwykły żołnierz, artylerzy-

sta, spadochroniarz, cichociemny (a  po wojnie 

wieloletni nauczyciel i  trener na elitarnym Uni-

wersytecie w Oxfordzie!) Alan Mack-Maćkowiak 

albo niezwykle skromny ojciec Józef Joniec, pijar, 

twórca ruchu parafi adowego i animator akcji „Sa-

dzimy dęby katyńskie”, który zginął w katastrofi e 

rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwiet-

nia 2010 roku.

Nieco niżej, po mojej prawej stronie, z laptopem 

i  aparatem telefonicznym na blacie, samotnie 

siedział dziennikarz z Japonii. I gdy Radke stawał 

na starcie, do Japończyka podszedł Nowakow-

ski z prośbą o skorzystanie z telefonu. Wykręcił 

numer do kolegów w Warszawie, ale nie chcąc 

narażać Japończyka na koszty (i na odmowę sko-

rzystania z telefonu) wytłumaczył na migi Japoń-

czykowi, że tylko poda numer telefonu, z którego 

dzwoni, a koledzy z Polski oddzwonią… Zasko-

czony Japończyk nie stawiał większego oporu, 

choć zapewne był mocno zdziwiony. Bo przecież 

taką usługę można było sobie zamówić, a  tele-

fony były też do dyspozycji w biurze prasowym 

(komórki wówczas nie były jeszcze powszech-

nie znane). Nowakowski długo nie mógł jednak 

ustalić numeru (tak ważnego dla Niego w  tym 

momencie aparatu) więc zanurkował pod stół, 

bowiem technicy kartkę z numerem często przy-

lepiali pod spodem do kabelka. Kompletnie już 

zdezorientowany Japończyk też wszedł pod stół, 

bo skąd niby mógł przypuszczać, co ten dziwny 

gość z rozwichrzoną czupryną jest w stanie jesz- Zd
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NAPĘD PEŁEN ENERGII

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
Tel.: +48 61 64 65 000
Fax: +48 61 64 65 001
www.hoppecke.pl

baterie trakcyjne

prostowniki trakcyjne

profesjonalne akumulatornie

Nasze produkty:

Dostarczamy Państwu odpowiedni system 

do każdego zastosowania: wózków widłowych,

systemów składowania i magazynowania, 

systemów automatycznego transportu, 

maszyn czyszczących, platform podnoszących.

Wszystkie technologie: kwasowo-ołowiowe, 

niklowo-kadmowe, bezemisyjne oraz hybrydowe,

otrzymujesz z jednego źródła.

Energia staje się synergią.
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go przed ewentualnymi przyszłymi problemami 

zdrowotnymi.

I nie jest to koniec zalet obrotowej kabiny.
Warto dodać, że obrotowa kabina operatora 

otrzymała nagrodę magazynu MM Logistik na 

targach CeMAT 2011, właśnie dzięki doskonałej 

widoczności, którą zapewnia operatorowi prze-

wożącemu duże ładunki.

Jest zalecana do przewożenia wszelkich ‘trud-

nych’ ładunków. Skutecznie chroni plecy opera-

tora, gdyż jedyne co musi on zrobić, to obrócić 

głowę, aby obserwować kierunek jazdy.

Zapewnia więc bezpieczeństwo i nadzwyczajny 

komfort pracy.

 Operator nie będzie musiał już więcej 
nadmiernie skręcać swojego kręgosłupa 
w celu zwiększenia widoczności, co ochroni 
go przed ewentualnymi przyszłymi proble-
mami zdrowotnymi.

Linde Material Handling postanowiło zaoferować 

swoim klientom praktyczne i opłacalne rozwiąza-

nie dla wózków IC o ładowności 2.0 – 8.0 t.

Dzięki obrotowemu fotelowi oferowanemu przez 

Linde Material Handling wraz z partnerem sys-

temowym Neumaier Industry, operator wózka 

może obrócić całą kabinę o 90 stopni. Poza tym, 

że znacząco zwiększa to widoczność dla opera-

tora, to jeszcze redukuje ryzyko utraty zdrowia, 

poprzez mniejsze obciążanie układu mięśniowo-

-szkieletowego.

Oznacza to, że operator nie będzie musiał już 

więcej nadmiernie skręcać swojego kręgosłu-

pa w celu zwiększenia widoczności, co ochroni 

NOWY WYMIAR JAZDY DO TYŁU

Wydajność: Zapewnia doskonałą widoczność 

i jest idealna do pracy związanej z przenoszeniem 

dużych, zasłaniających widoczność ładunków.

Przyjazność dla użytkownika: Wygodna pozycja 

operatora z niewielkim obciążeniem kręgosłupa 

oraz prosta, szybka i intuicyjna obsługa.

Trwałość: Solidna konstrukcja mechaniczna.

Wszechstronność: Dostępna w  wielu wersjach 

dla różnych rozmiarów i modeli wózków.

Bezpieczeństwo: Dzięki znakomitym warunkom 

widoczności, obrotowa kabina operatora za-

pewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, co idzie 

w parze ze zwiększoną wydajnością.

Unikalna ergonomia – zgodnie z BGHW.

„Spróbuj jechać do tyłu, jeśli ładunek 

zasłania ci widok; zawsze możesz użyć 

obrotowego siedzenia, jeśli oczywiście 

takie posiadasz. W innym przypadku 

ciągłe skręcanie tułowia doprowadzi 

do nadmiernego obciążenia kręgosłu-

pa.” Tak w skrócie brzmi zalecenie dla 

kierowców i operatorów (z ulotki F16 

niemieckiego Stowarzyszenie Zapo-

biegania Wypadkom i Ubezpieczeń 

dla handlu detalicznego i dystrybucji 

towarów – BGHW).

Obrotowe siedzenie od Linde | NEWS  31
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Jak rozbroić największe plotki i  najbardziej za-

gmatwane machinacje? Zdemaskować je i  roz-

mawiać. To także oznacza, że trzeba wysłuchać 

drugiej strony. Przeszliśmy właśnie, od komuni-

kacji z góry na dół, do zwykłej konwersacji. Nie 

wiesz, co współpracownicy by sobie życzyli? Jak 

oceniają zdarzenia i  jak je odbierają? Nie wiesz, 

co rodzina chce na święta, a dzieci na mikołajko-

wy prezent? Spytaj ich o to i wysłuchaj. Rozma-

wiaj i wyciągaj wnioski, a potem znowu rozma-

wiaj. Nie wiesz, o co chodzi w konfl ikcie? Stawiaj 

sprawy takimi jakie są, a  zaraz po wyjaśnieniu 

działaj dalej, rób swoje i atakuj kolejne proble-

my. Rób spotkania i wyjaśniaj, słuchaj i opowia-

daj, co się będzie działo. Dziś robimy to i to, jutro 

tamto, pojutrze osiągamy taki cel. To jest ważne, 

tamto nie. A teraz do roboty. Proste komunikaty 

rozwiązują wiele problemów, a powstające kon-

fl ikty niszczą w zarodku. 

Co jednak istotne, podobnie jak w przypadku pi-

lota, rezydenta i  lidera, nadzwyczaj często rów-

nie ważne, co sama treść komunikatu, jest osoba, 

która go przekazuje. O ileż mniej ważne są infor-

macje na temat lotu uzyskane od współpasaże-

ra niż te, które dochodzą z kokpitu pilotów. Tak 

samo w fi rmie. W zależności od rangi komunika-

tu, oczekiwania wobec osoby go prezentującej 

także są różne. Niektóre musi, po prostu musi, 

przekazywać bezpośrednio prezes, inne wyłącz-

nie bezpośredni przełożony. Z pewnością niewła-

ściwym jest, by wszystkich udzielała jedna osoba. 

Cena źródła informacji
W  eksperymencie, który przeprowadziliśmy rok 

temu w  jednej z  fi rm transportowych, pracow-

nicy mieli ocenić, na ile są skłonni wydać swoje 

pieniądze, by otrzymać informacje dotyczące roz-

wiązania zidentyfi kowanej w  ich pracy sytuacji 

Rola komunikatów
To, co osiąga tymi kilkoma zdaniami, to spokój 

wszystkich, którzy od niego zależą. Właśnie się 

dowiadują, że leci z nimi pilot (a to nie jest bez 

znaczenia), kontroluje maszynę, zna warunki wo-

kół, wie dokąd zmierza, ma to wszystko zaplano-

wane, itd. Bez wątpienia pilot jest w  tej sytuacji 

liderem. Wszyscy więc w ten czy inny sposób na 

niego spoglądają. Nie wiemy przecież, co będzie 

się za chwilę działo. Wsiadamy do metalowej sa-

molotowej rury i zdajemy się właśnie na niego. 

Jakby co, to ja nie wiem, ale on (czy ona) wie! 

Ode mnie niech nikt nic nie oczekuje, ja tu sobie 

biernie posiedzę. Bawcie mnie, co najwyżej. A za 

całą resztę odpowiedzialny jest właśnie lider. 

Pamiętacie ostatnie wakacje, podczas których 

rezydent, czy jak się tam funkcja opiekuna turnu-

su nazywa, nie udzielał wam w zasadzie żadnych 

informacji? A tymczasem część osób bardzo sobie 

ceni, już na początku dwutygodniowego wyjazdu 

informację, o  której i  gdzie jest zbiórka przed 

powrotem. Bo jakby co, to już to wiadomo. Można 

teraz sobie coś planować w  ramach czasowych 

pomiędzy przyjazdem, a wyjazdem. Dobrze jest 

znać jego numer telefonu i wiedzieć, gdzie bę-

dzie się znajdował w  najbliższym czasie. Poza 

tym, dobrze wiedzieć, że jest ktoś, kto ogólnie 

ma rękę na pulsie i rozumie co się dzieje. 

Wielkim nieszczęściem dla otoczenia są więc tacy 

szefowie, którzy skąpią informacji swoim współ-

pracownikom. Czy to zazdrośnie ich strzegąc 

i postrzegając je jako źródło władzy, czy to z nie-

chęci do komunikowania się z innymi i ogólnego 

strachu przed ludźmi, czy to z  lenistwa, czy też 

z  błahego powodu nie zdawania sobie sprawy 

z tego, że to niezmiernie ważna rzecz. 

Dotyczy to nie tylko uspokajania nastrojów, czy 

dawania poczucia bezpieczeństwa, ale także 

wskazywania, co jest ważne i  pożądane, a  co 

niepotrzebne i niewskazane. Bez tego pozostają 

co najwyżej domysły i plotki. Poza tym, otacza-

jący świat, zwariowany, szybki i zupełnie niezro-

zumiały wywołuje reakcję albo negacji zdarzeń 

i  zamykania się w  swoim małym światku, albo 

totalnego przerażenia i  nadpobudliwości. Lider 

i jego uspokajające słowa, pokazujące, że panuje 

nad sytuacją i wskazujące cel, są jak punkt od-

niesienia i  latarnia morska. I znowu, to prawda, 

że nic z  tego wszystkiego nie rozumiem, ale na 

szczęście jest ktoś, kto rozumie. To bardzo przy-

jemne uczucie i wygodny stan rzeczy. Będziemy 

się garnąć do wszystkich, którzy nam to zaoferują. 

Rozmowa i konfl ikty
Komunikowanie to również metoda rozwiązywa-

nia konfl iktów. Sprawy trzeba stawiać jasno i mó-

wić jak jest. Im mniej manipulacji i więcej po prostu 

prawdy, tym mniej niejasności i  niedomówień. 

Jak myślicie, dlaczego pilot samolotu, pasażerom których przewozi opowiada o na pozór mało przydatnych 

sprawach? Mówi jaka temperatura panuje na zewnątrz, tak jakby się ktoś tam właśnie wybierał, na jakiej 

wysokości samolot leci, tak jakby ktoś mógł to sprawdzić, a ewentualna różnica byłaby problemem, że na 

lotnisku docelowym chmury, choć doleci tam za kilka godzin i po chmurach może już nie być śladu i w ogóle 

o wielu sprawach pozornie bezużytecznych. Poza tym poinformuje nas, że za chwilę rozdana zostanie kawa 

i inne napoje. Niby bez sensu , ale gdyby tego nie było…

BO Z LUDŹMI TRZEBA ROZMAWIAĆ

Opracował:

dr Mikołaj Pindelski 

– w IMMOQEE jest 

partnerem oraz eks-

pertem w projektach 

tworzenia i zarzą-

dzania zespołami 

sprzedaży, rozwijania 

kompetencji pracowników oraz tworzenia 

i realizacji strategii sprzedaży. W Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie 

kierownik podyplomowych studiów 

Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania 

Produktami i Usługami. 

e-mail: mikolaj.pindelski@immoqee.com

określonej jako problem. W grę wchodziły trzy 

źródła. Koledzy i  inni współpracownicy, szef 

oraz bardzo w tej fi rmie bogate bazy wiedzy, bo 

już nie danych. I wiecie co? informacja od sze-

fa jest siedmiokrotnie bardziej cenna niż ta od 

kolegów i dziesięciokrotnie niż z bazy danych. 

W zasadzie tylko za informację od przełożonych, 

jak ocenili pracownicy, warto było zapłacić. Niby 

nie powinno dziwić, ale powstaje pytanie, to po 

co są te bazy wiedzy? Niemniej jednak pokazało 

to także, jak bardzo ważne jest dla pracowników 

wsparcie menedżera i  jak bardzo czeka on na 

informacje od niego. Firma, która organizowała 

wewnętrzne akcje public relations, mające na 

celu wypromowanie baz jako podstawowego 

źródła danych, odciążając tym kierowników 

oraz zwiększając zasób wiedzy pracowników, 

poległa na tym projekcie z kretesem. Może więc 

nie da się komunikatu od szefa zastąpić żadnym 

innym? To daje do myślenia. 

Podsumowanie
Ofi cjalny komunikat ma swoją niezaprzeczalną 

moc. Od szefa oczekuje się więc pewnej nad-

komunikatywności. Z drugiej jednak strony po-

winien on uważać jakie informacje przekazuje. 

Czyli wciąż lawirować pomiędzy tymi dwoma 

kwestiami. Trochę mniej ważne są tu kanały 

i  narzędzia komunikacji. W  zasadzie można 

wykorzystywać wszystkie. Od czatu i  innych 

internetowych sposobów, po zebrania i plakaty. 

Drogi szefi e, jeśli masz z tym kłopot, zorganizuj 

spotkania, zapisz w kalendarzu poranną odpra-

wę dla pracowników i co jakiś czas pisz maile. 

Słuchaj też tego, co inni mają do powiedzenia. 

Ważne jest, by po prostu z  ludźmi rozmawiać, 

a to z kolei przekłada się na wyniki.
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FINANSOWANIE SPRZĘTU LINDE 
Z DZIESIĘCIOPROCENTOWĄ PREMIĄ 
INWESTYCYJNĄ

Nowa oferta SG EQUIPMENT LEASING POLSKA
20 listopada b.r. doszło do podpisania umowy między SG Equip-

ment Leasing Polska (SGELP) a Europejskim Bankiem Odbudo-

wy i Rozwoju (EBOiR) o włączeniu SGELP do Programu Finanso-

wania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).

Program ten jest skierowany do małych i średnich przedsię-

biorstw zainteresowanych inwestycjami w urządzenia obniża-

jące zużycie energii. 

Dzięki premii wypłacanej przez EBOiR każdy benefi cjent Programu może liczyć 

na tańsze o 10 procent fi nansowanie energooszczędnej inwestycji o łącznej 

wartości do 1 mln euro (250 tys. euro w przypadku urządzeń z listy LEME). 

Wśród środków trwałych kwalifi kowanych automatycznie do Programu 

- będących na tzw. liście LEME - oprócz wózków widłowych Linde (o każdym 

rodzaju napędu) znajdują się m.in. maszyny rolnicze, wtryskarki, a także 

kotły czy agregaty chłodnicze. 

Umieszczenie zgłoszonego urządzenia na liście oznacza, iż niezależni od 

producenta eksperci z obszaru technologii energooszczędnych uznali, 

iż spełnia ono wymagające kryteria z obszaru wydajności i efektywności 

energetycznej. 

Oprócz Przedsiębiorców zainteresowanych zakupem urządzeń kwalifi ko-

wanych automatycznie do wypłaty premii inwestycyjnej o dofi nansowanie 

przedsięwzięcia mogą ubiegać się także Przedsiębiorcy zainteresowani 

inwestycjami w:

 -  poprawę Efektywności Energetycznej bazujące na rozwiązaniach indy-

widualnych i osiągające minimum 20% oszczędności,

-  projekty w budynkach komercyjnych, w rezultacie których osiągnięte 

jest min. 30% oszczędność energii,

-  projekty w odnawialną energię generujące rocznie min. 3kWh energii na 

1 zainwestowane EURO.

Tel. do Doradcy ds. Finansowania SG Equipment Leasing Polska: 

Anna Grabowska +48 608 537 700. 

Wszelkie informacje na temat fi nansowania z premią dostępne 

także pod adresem e-mail: polseff@sgef.pl 

RADOSNYCH ŚWIĄT!

KONTENEROWA WERSJA NOWEJ 
SERII ELEKTRYCZNYCH WÓZKÓW 
LINDE TRAFIŁA NA RYNEK.
Elektryczne wózki widłowe Linde o udźwigu 4.0 – 5.0 tony.

W zeszłym roku Linde Material Handling wypuściło na rynek nowe serie 

elektrycznych wózków widłowych E20 – E50, w 19 różnych wersjach stan-

dardowych modeli. Liczba wersji w ofercie jest obecnie jeszcze bardziej im-

ponująca dzięki nowym modelom Linde E40 – E50 z niższą całkowitą wyso-

kością, o udźwigach 4.0, 4.5 i 5.0 ton.

Specjalne modele obecnej serii wózków widłowych Linde są przede wszyst-

kim używane na placach kontenerowych lub przez fi rmy, które potrzebują 

wózków mogących przejechać przez drzwi ze szczególnie niskim prześwi-

tem przejazdowym lub używanych w halach magazynowych z niskimi stro-

pami. Nowe modele wózków, popularnie zwane „wersjami kontenerowy-

mi”, mają całkowitą wysokość 2220 mm, co oznacza, że są o 140 mm niższe 

niż standardowe wózki elektryczne o udźwigu od 4 do 5 ton. Wszystkie trzy 

kontenerowe wersje modeli wózków posiadają środek ciężkości ładunku 

(LSP) 600 mm. Co więcej, w ramach modelu Linde E50 istnieje możliwość 

wyboru wersji wózka ze środkiem ciężkości 500 albo 600 mm.

W przypadku dwóch modeli Linde E40 oraz E45, maszt typu Triplex może być 

wykorzystywany do unoszenia na wysokość 4225 mm, podczas gdy w mode-

lu Linde E50 maszt unosi na wysokość 3925 mm z pełnym wolnym skokiem.

Szczególna waga została przywiązana do ergonomicznego projek-

tu kompaktowej wersji nowych wózków elektrycznych Linde, w celu 

zmniejszenia obciążenia operatora. Z tego powodu wózki te mają także 

siedzenia z dodatkową wyściółką oraz szerszą powierzchnią w wersjach 

standard i comfort, które, gdzie to tylko możliwe, zmniejszają wibracje 

odczuwane przez operatora.

Tak jak i w przypadku innych modeli, bateria w wersji kompaktowej może 

być ładowana poprzez wbudowany prostownik (opcjonalnie) wraz z auto-

matyczną wentylacją podczas, bez potrzeby otwierania pokrywy baterii lub 

drzwi kabiny celem uwolnienia gazu z baterii. Klienci, którzy chcą szybko 

wymienić baterię, podczas używania wózka, mogą to zrobić z boku pojazdu 

za pomocą np. nakładki do wymiany baterii.
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OD CZEGO ZALEŻY WYDAJNOŚĆ 
OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Każdy kierownik magazynu czy platformy 

logistycznej, doskonale zdaje sobie sprawę 

z tego, że w każdym wózku widłowym, który 

jeździ w jego operacji, najważniejszy jest ope-

rator. A  to dlatego, że właśnie od pracy tego 

operatora, od jego wydajności, uzależniony 

jest wynik poszczególnych procesów logi-

stycznych. W efekcie składa się to na jakość 

i wynik pracy samego kierownika. W związku 

z tym, podejmując się tematu zależności wy-

dajności pracy operatora, na wstępie posta-

wię tezę, iż bardzo istotnym jest, aby wózek 

był zaprojektowany w taki sposób, by zapew-

nić użytkownikowi wygodną i  jednocześnie 

wydajną pracę. 

Podzielmy zatem czynniki istotne dla operato-

ra na trzy główne kategorie:

•  ergonomia, bezpieczeństwo i komfort

•  wydajność wózka oraz intuicyjna 

komunikacja pomiędzy operatorem 

a maszyną

•  aplikacja, kontakt z otoczeniem
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wykonywania wszystkich manewrów bez rozpra-

szającego odrywania stóp od pedałów. Dodat-

kowo, zwalniając pedał przyspieszenia, wózek 

automatycznie hamuje. Z  takim rozwiązaniem 

prowadzenie nie wymaga dodatkowych ruchów, 

jak np. przełączania kierunku jazdy, zmiany biegu 

czy kontroli obrotów silnika. W  razie niebezpie-

czeństwa samo zdjęcie nóg z pedałów powoduje 

niemal natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

Podstawowym parametrem jest tu widoczność: 

w przód, na ładunek, w górę, w  tył oraz koń-

cówek wideł. Główną role będzie tu odgrywać 

budowa masztu, karetki wideł, kabiny operato-

ra oraz dachu. Z jednej strony wskaźnikiem jest 

uniwersalność. Tyczy się to głównie zróżnico-

wanych aplikacji, gdzie wózek obsługuje kilka 

stref, np. linię produkcyjną oraz rozładunek 

tira. Z drugiej strony, wskaźnikiem jakości jest 

elastyczność i możliwość dopasowania się do 

specyfi ki aplikacji, np. obsługi ładunku wyma-

gającego wyspecjalizowanego osprzętu oraz 

niecodziennej budowy karetki. Tak samo pa-

rametry trakcji, takie jak przyspieszenie, przy-

czepność i zwrotność, odgrywają kluczową rolę 

w bezpiecznym i wydajnym operowaniu ładun-

kiem. Detale i  konkretne wartości są tu ściśle 

zależne od warunków panujących w  miejscu 

pracy. Reasumując, kontakt z  otoczeniem po-

winien być zoptymalizowany. Dobra widocz-

ność i precyzyjne poruszanie się po magazynie 

zmniejszają poziom stresu operatora i pozwalają 

pracować w  rozsądny oraz wydajny sposób. 

W  dzisiejszych czasach wózek jest „biurem” 

dla operatora. Optymalne zagospodarowanie 

przestrzeni zwalnia ze zbędnie obciążających 

czynności, pozwalając na możliwie wolną od 

zmęczenia pracę.

czej na oczekiwaniach, jakie powinien spełniać 

wariant najbardziej wydajny i  intuicyjny. W do-

pracowanej wersji zadaniem systemu obsługi 

hydrauliki roboczej powinno być dopasowanie 

obrotów silnika tak, aby możliwe było zapewnie-

nie odpowiedniej mocy do wykonania zadanej 

przez operatora funkcji. W praktyce wyglądałoby 

to tak, że po przechyleniu dźwigni/joisticka dana 

funkcja, np. podnoszenie, wykonywana byłaby 

w czasie rzeczywistym, bez momentu zwłoki, bez 

potrzeby wykonywania zbędnych ruchów, jak do-

dawanie gazu czy wyprzęganie układu jezdnego. 

Dodatkowo ze względu na fakt, że wprawiony 

operator wykorzystuje dwie funkcje hydraulicz-

ne jednocześnie zasadne powinno być wprowa-

dzenie rozwiązań podnoszących produktywność 

doświadczonych operatorów, przy założeniu za-

projektowania całości w sposób niewymagający 

od operatora żadnej dodatkowej wiedzy przy 

operowaniu dźwigniami. 

Kolejnym korzystnym rozwiązaniem powinno być 

umiejscowienie wyświetlacza tak, aby operator 

miał go zawsze w polu widzenia podczas jazdy, 

pobierania oraz unoszenia ładunku na duże wy-

sokości. Ważne, aby wyświetlacz był położony 

tak, by odbijające się od niego promienie sło-

neczne nie oślepiały operatora. Przyciski sterują-

ce jako kolejny element powinny znajdować się 

w miejscu łatwo dostępnym, niewymagającym 

od operatora nadmiernego pochylania czy skrę-

cania, kiedy zajdzie potrzeba ich użycia.

Przydatnym rozwiązaniem w  kwestii wydajno-

ści pojazdu jest, często stosowany w  wózkach 

dwupedałowy system sterowania jazdą. Wyko-

rzystując sprzężenie zwrotne, daje możliwość 

W pierwszym etapie spójrzmy na wnętrze kabiny, 

które zgodnie ze sztuką powinno być zaprojekto-

wane i  regularnie kontrolowane pod względem 

wymogów operatorów, a  wymiary elementów 

sterujących przeanalizowane i  dobrane do po-

trzeb. Podstawą jest tu regulowany fotel, pod-

łokietnik i kolumna kierownicy, elementy te bo-

wiem sprawiają, że każdy operator bez względu 

na wzrost czy wagę po chwili regulacji może 

poczuć się wygodnie. Poziom komfortu podnosi 

również przestronna kabina z dużą ilością miej-

sca na nogi, zapewniająca prawidłową pozycję 

pracy. Ważną rzeczą są też podręczne dodatki, 

takie jak zintegrowany schowek w podłokietni-

ku oferujący miejsce na telefon, rękawice, port-

fel oraz inne osobiste rzeczy. 

Kolejnym aspektem, na który powinno się zwró-

cić uwagę, są wibracje. Należy zadbać o mini-

malizację ekspozycji ciała na drgania nie tylko 

ze względu na dyrektywę 2002/44/WE. Jednym 

z  negatywnych skutków wibracji jest szybsze 

zmęczenie operatora. Skutecznie odizolowany 

od drgań może dłużej pracować na „wysokich 

obrotach” i być w pełni skupiony na pracy.

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka rozwiązań 

obsługi hydrauliki. Nie wnikając w  kwestie 

wyboru najlepszego rozwiązania, skupię się ra-

Wydajność wózka oraz intu-
icyjna komunikacja pomiędzy 
operatorem a maszyną 

Aplikacja, kontakt z otoczeniem
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