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TRANSPORT 
I LOGISTYKA

Wyjątkowy towar.
Wyjątkowa operacja. Ślub.
Tym razem jako łańcuch
bardzo specjalnych dostaw.
Do Asyżu.

Ślub logistyka jest nie tylko
wielkim wydarzeniem w jego
życiu, lecz także okazją do za-
manifestowania zawodowych
umiejętności. Jak by to wyglą-
dało? Dyrektor logistyki, wład-
ca łańcuchów dostaw, specjali-
sta odzarządzania iorganizacji
ma kiepsko zorganizowany
ślub. Porażka!

Odskok
Tomasz Sączek. Logistyk zkrwi
i kości. Kiedyś szef logistyki
w Gorenje Polska, wcześniej
wBEKO. Przeprowadził opera-
cję logistyczną życia. Z zacho-
waniem wszelkich logistycz-
nych reguł i oczywiście dbając
o koszty.

Co robi dyrektor logistyki?
Dąży do obniżki kosztów fir-
my, opracowuje zasady prze-
pływu informacji między od-
działami, dostawcami iodbior-
cami. Negocjuje umowy zope-
ratorami logistycznymi. Stale
poszukuje nowych rozwiązań
i je wdraża. Co robi dyrektor
logistyki, który chce się oże-
nić? To samo.

Ślub wAsyżu, włoskie słoń-
ce, rodzina i masa przyjaciół.
To nie musi być nierealne ma-
rzenie. Wystarczy determina-
cja, zdrowy rozsądek i spryt.
Nie trzeba fortuny. 

— Wystarczy tylko zrozu-
mieć, że to, co robię naco dzień
dla firmy, mogę zrobić dla sie-
bie. Ślub to też łańcuch dostaw
i da się nim zarządzać, opty-
malizując koszty. Ogranicza-
nie kosztów przy jednocze-

snym zachowaniu jakości to
przecież podstawowe zadanie
logistyka — przekonuje To-
masz Sączek.

Przygotowania rozpoczęły
się pół roku przed datą ślubu.
Punktem wyjścia było przygo-
towanie strony WWW, naktó-
rej umieszczano wszystkie 
niezbędne informacje dla gości
od map przez harmonogram
imprezy, po menu kolacji 
weselnej i listę prezentów 
— opowiada Tomasz Sączek. 

Wiedza i szczęście
Nie ukrywa, że wprzygotowa-
niach pomocne okazały się licz-
ne kontakty logistyczne przede
wszystkim transportowe (wy-
negocjowane stawki transpor-
towe były praktycznie nieosią-
galne dla niewtajemniczonych)

— Przydała się też tzw. logi-
styczna odwaga w podejmo-
waniu decyzji w warunkach
niepewności. Większość umów
— z restauracją w Asyżu, pen-
sjonatem dla gości, załatwie-
niem ceremonii ślubnej w Ba-
zylice św. Franciszka — zawar-
to na zasadzie pełnego wza-
jemnego zaufania, bez papie-
rologii. Ryzykownie? Raczej
nie. Kwestia zawodowego wy-
czucia. Do tego — na wszelki
wypadek — kontakt z wojsko-
wym instytutem meteorolo-
gicznym we Włoszech. Jak
miało się nie udać? —uśmiecha
się Tomasz Sączek. 

Logistyczne doświadczenie
pomogło także przy organiza-
cji transportu gości namiejsce
imprezy. 

— Zapewniliśmy autobus,
który zbierał ludzi z południa
Polski i wiózł do Asyżu. 

Tak na marginesie: goście
przyjeżdżali naŚląsk zróżnych

stron kraju, więc musieli skoor-
dynować dobór połączeń ko-
lejowych tak, aby wszyscy po-
jawili się mniej więcej ojednej
godzinie na dworcu głównym
wKatowicach. Stamtąd wyna-
jęty mikrobus przewoził gości
do miejsca odjazdu autobusu.
Identyczna akcja odbyła się
po powrocie.

Namiejscu czekał hotel, ko-
lacja i oczywiście ceremonia
zaślubin, ze wszystkimi jej
atrakcjami ikonsekwencjami. 

— Moje doświadczenie lo-
gistyczne bardzo się przydało.
Mam na myśli nie tylko trans-
port, ale również szeroko poję-
te doświadczenie organizacyj-
ne przyrealizacji projektów lo-
gistycznych. Ponadto umiejęt-
ności negocjacyjne, które naby-
łem podczas rozmów przypod-
pisywaniu wielu umów i kon-
traktów. No i zawodowe wy-
czulenie na koszty oraz dba-
łość oich właściwy poziom. Nie
powiem, ile wydaliśmy. Zapew-
niam, że nie przekroczyliśmy
budżetu, jaki trzeba przezna-
czyć na ślub w Warszawie.
Aprzecież jechaliśmy zgośćmi
do Asyżu i z powrotem, 
w grę wchodziły noclegi dla
wszystkich, pełne wyżywienie
iatrakcje turystyczne —doda-
je Tomasz Sączek. 

Formalności? Dla uniknię-
cia komplikacji prawno-ad-
minstracyjnych Sączkowie za-
warli ślub cywilny w Polsce.
W Asyżu znaleźli polskiego
księdza. 

— Konkretnie to księdza
odszukaliśmy w internecie.
Zresztą zapośrednictwem sie-
ci załatwialiśmy wiele spraw.
Zksiędzem również. No, może
zwyjątkiem spowiedzi —śmie-
je się Tomasz Sączek.   [MIB]

Cenne doświadczenie: Organizację naszego ślubu możemy potraktować jako taki prywat-

ny bardzo ważny projekt logistyczny, który zakończył się pełnym sukcesem. My oboje jesteśmy

zachwyceni. Podobno nasi goście też — mówią zgodnie Joanna i Tomasz Sączek.  [FOT. ARC]

Włoski strajk w Alitalii
W tym roku zbankrutowało
już prawie 40 linii
lotniczych na świecie.
Włoskie — mają być
uratowane. Jednak
pracownicy protestują. 

Włoscy przedsiębiorcy posta-
nowili ratować Alitalię. Ko-
misja Europejska zaaprobo-
wała operację sprzedaży tych
linii grupie włoskich inwesto-
rów z utworzonego przez nich
Włoskiego Towarzystwa Lot-
niczego i stworzenie tzw. no-
wej Alitalii. 

100 lotów mniej
Dwa dni temu w wywiadzie
dla dziennika „La Republi-

ca” Augusto Fantozzi, komi-
sarz Alitalii zapowiedział, że
do końca listopada (termin
powstania nowej firmy) linie
te będą odwoływać codzien-
nie sto lotów. Pilotów organi-
zujących protesty przeciw-
ko zasadom zatrudniania
pracowników w nowym
przedsiębiorstwie komisarz
oskarżył o to, że „zachowują
się jak szakale”.

Włoski strajk włoski
Fantozzi wyraził opinię, że
pracownicy, głównie piloci,
sabotują pracę linii, organizu-
jąc tzw. włoski strajk, pole-
gający na wydłużonym, prze-
sadnie skrupulatnym wyko-

nywaniu wszystkich proce-
dur. Z tego powodu samolo-
ty odlatują nawet z 6-godzin-
nym opóźnieniem.

Jednocześnie rządowy
komisarz Alitalii poinformo-
wał o dodatkowych, finan-
sowych skutkach włoskiego
strajku, trwającego od tygo-
dnia. 

W tym czasie z powodu
anulowania rejsów i ogrom-
nych opóźnień linie były
zmuszone zapewnić nocleg 10
tys. pasażerów, a wyżywienie
— 12 tys. W dniach kulminacji
strajków i protestów, czyli
od 10 do 12 listopada, linie wy-
dały o 20 mln euro więcej niż
planowały.  [MIB, PAP]

Magazyn 
dla Auchan
Trans Południe, operator 

logistyczny obsługujący sieć

hipermarketów Auchan, wy-

najmie dodatkowe 19 tys.

mkw. powierzchni magazyno-

wej w Logistic City — Piotr-

ków Distribution Center. 

Obecnie spółka zajmuje 8,4

tys. mkw. Do tej pory najem-

ców znalazło 114 tys. mkw.

centrum logistyczno-

magazynowego. Ulokowały

się tam m.in. M&M, PPG,

Schlecker, Colep CCL i JYSK

Poland. 

Właścicielem centrum jest

spółka Emerson.Trwa budo-

wa nowego obiektu. Po jej

ukończeniu powierzchnia cen-

trum sięgnie 140 tys. mkw.

Wiosną 2009 r. rozpocznie się

budowa piątej hali o po-

wierzchni 40 tys. mkw. [GAS]

Urodzinowy 
konkurs Pekaesu
Pekaes obchodzi 22 grud-

nia 50. urodziny. Z tej okazji

spółka ogłosiła konkurs na ju-

bileuszową plandekę dla swej

floty, adresowany do studen-

tów ASP i projektantów. Zwy-

cięzca otrzyma 7 tys. zł, a trzej

wyróżnieni — po 2 tys. zł.

W skład jury wchodzą, obok

Wojciecha Sierpowskiego 

— twórcy konkursów Design

Forum dla młodych projektan-

tów chcących zostać profesjo-

nalnymi stylistami samocho-

dów — m.in. także przedstawi-

ciele „Pulsu Biznesu”: Kasper

Skirgajłło-Krajewski, dyrektor

artystyczny oraz Marcin Boł-

tryk, dziennikarz. Termin nad-

syłania prac mija 22 grudnia.

Regulamin i dodatkowe infor-

macje na: www.peka-

es.com.pl.  [MIB]

Radomskie
lotnisko pod lupą
Konsorcjum PM Group Pol-

ska, Project Management

i TPS Consult opracuje plan

generalny portu lotniczego

Sadków koło Radomia. Będzie

to analiza stanu lotniska oraz

prognoza ruchu pasażerskie-

go i towarowego.  Dokument

ma być gotowy w kwiet-

niu 2009 r.  [GAS]

Węzeł małżeński
i łańcuch logistyczny

http://prenumerata.pb.pl/
infolinia 0 801 801 771

AUTOR  ZESTAWIENIA: PARTNER: PATRON MEDIALNY:ORGANIZATOR: 

Kontakt: Katarzyna Wesołowicz, k.wesolowicz@pb.pl, 022 333 99 79

Zakończyło się już głosowanie 
w plebiscycie Filary Polskiej 
Gospodarki 2008.

Dziękujemy wszystkim głosującym.

Wyniki głosowania przedstawimy w specjalnym dodatku

do dziennika „Puls Biznesu” 11 grudnia 2008.

Uroczyste ogłoszenie 17 zwycięzców plebiscytu 

— 10 grudnia w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

PATRONAT HONOROWY: 
Adam Szejnfeld, 
wiceminister gospodarki 
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