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1 marca czteroosobowa delegacja KNL Tilog odwiedziła poznański Uniwersytet Ekonomiczny.
Miała tam miejsce konferencja zatytułowana „Logistyka wokół nas” zorganizowana przez Koło
Naukowe Logistyki AELogic. Tematem przewodnim tego forum była branża pocztowa i
kurierska w Polsce.
Podróż do Poznania, ku zaskoczeniu krakowskich uczestników,
przebiegła bez opóźnień. Naszym przewoźnikiem, jak zwykle w sytuacji wyjazdów
konferencyjnych, było PKP Intercity. Pierwszą prezentację przedstawił jeden z wykładowców
uniwersytetu – dr A. Kawa, której tematem była polska branża KEP. Następne prelekcje
wygłosili reprezentanci takich firm jak DHL i Jeronimo Martins (Biedronka). Na konferencji
pojawił się także producent wózków widłowych i paletowych – firma Still. Jej przedstawiciel
zaprezentował nowy model wózka paletowego CiTi One. Jego innowacyjna konstrukcja
doskonale spisuje się w logistyce miejskiej – obszarze z wysokimi podjazdami takimi jak np.
krawężnik oraz wymagających dużej odporności na zmienne warunki atmosferyczne.
Zaprezentowany został także sygnał dźwiękowy, który jest elementem tego wózka. Firma
InPost zaciekawiła uczestników konferencji swoim tematem. Po krótce zaprezentowali swój
‘produkt’ jakim są Paczkomaty InPost znane choćby z Krakowa. Po krótce opowiedziana
została historia tej korporacji, jej polityka oraz ostatnie działania marketingowe. Wzbudziło to
dość dużą ilość pytań ze strony studentów a także krótką dyskusję. Na koniec pierwszego dnia
zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie uczestników, po czym wszyscy udali się na obiad i do
hostelu. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne w poznańskim Fantasy Parku
poprzedzone imprezą tramwajową. Tu, w rolę przewoźnika, wcieliło się MPK Poznań i ich wóz –
GT8. Dzień drugi upłynął pod hasłami ‘wycieczka tematyczna’ oraz ‘gra logistyczna’. Zapisy na
wycieczki prowadzone były dzień wcześniej. Do wyboru była fabryka Volkswagena w
Poznaniu-Antoninku, centrum sterowania ruchem, DB Schenker oraz Jeronimo Martins
Dystrybucja. Każda z wycieczek była bardzo interesująca, jednak nie dało być się w tych 4
miejscach naraz. Nasi członkowie odwiedzili zakład sterowania oraz VW Poznań. Centrum
Sterowania Ruchem, mieszczące się przy ulicy Góreckiej, to miejsce, z którego kontroluje się
ponad 200 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w Poznaniu. Ci z nas, którzy je odwiedzili,
dowiedzieli się o jego historii, zadaniach, możliwościach i wyposażeniu. Warto zauważyć że
historia Centrum liczy sobie prawie 30 lat, gdyż Poznań już w latach 80-tych XX w. zaczął
wprowadzać sterowanie ruchem oparte na systemie komputerowym. Przedstawiono także
plany przyszłych inwestycji, których znaczącym elementem będzie wdrożenie w Poznaniu
systemu ITS, integrującego obszarowe sterowanie ruchem ulicznym z sterowaniem
komunikacją miejską. Druga z wymienionych wycieczek prezentowała jak powstają użytkowe
samochody Volkswagena: VW Transporter T5 oraz Caddy i Caddy Maxi. Dwa ostatnie modele
są produkowane wyłącznie w Poznaniu i każdy spotkany na świecie Caddy pochodzi z Polski.
Co ciekawe całą obsługą logistyczną (także tą na terenie samych linii montażowych) zajmuje
się zewnętrzna firma. O 16 organizatorzy zaprosili uczestników na grę logistyczną, polegającą
na wcieleniu się przez grupy w każde z ogniw łańcucha dostaw i symulację rzeczywistego
rynku. Każda z grup otrzymała specjalnie na tą okazję walutę – aelogic, a wygrywał ten, który
po końcu rozgrywki mógł pochwalić się największą ilością pieniędzy. Co ważne, sprawdzana
była także ‘legalność’ przewozów i transakcji poprzez ‘faktury’ a organizatorzy przewidzieli
także zdarzenia losowe, wpływające na nieprzewidywalność rozgrywki. Piątkowy wieczór
upłynął pod znakiem spotkania podsumowującego konferencję w jednym z pubów, gdzie
zostały rozdane nagrody dla zawodników gry logistycznej. Część naszych uczestników została
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nagrodzona za najlepsze wyniki w kategorii ‘Fabryka’ oraz ‘Dostawca’. W sobotnie
przedpołudnie, po śniadaniu, ekipa Tilogu wyszła zwiedzić Poznań. Poza Rynkiem Głównym
(niestety nie zdążyliśmy zobaczyć słynnych koziołków) zobaczyliśmy większą część Starego
Miasta, Ostrów Tumski, Centrum Stary Browar.

Podsumowując, konferencja stała na bardzo wysokim poziomie, można było dowiedzieć się
ciekawych, praktycznych rzeczy branży TSL.
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