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Streszczenie: W artykule opisano zasadę funkcjonowania metody identyfikacji bezstykowej  

RFID. Przedstawiono wykaz czynności jakie obecnie wykonywane są w strefie ekspedycji   

w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W części praktycznej zaprezentowano sposób 

usprawnienia systemu w postaci wprowadzenia metody RFID oraz zaprezentowano  

i zinterpretowano otrzymane wyniki. Wprowadzenie technologii RFID w przedsiębiorstwie przyniesie 

wymierne korzyści wynikające ze skrócenia czasu wykonywania poszczególnych czynności w strefie 

ekspedycji. 

Slowa kluczowe: ekspedycja, RFID, identyfikacja bezstykowa, usprawnienie 

 
IMPROVING THE OPERATION OF THE EXPEDITION ZONE IN A  

MANUFACTURING ENTERPRISE USING THE NON-CONTACT 

IDENTIFICATION METHOD  

 

Abstract: The article describes the principle of functioning non-contact identification method 

RFID. The list of activities was presented that are currently carried out in the expedition zone 

in a manufacturing company that is being discussed. Improvement was proposed in the form 

of introducing the RFID method. The results were compared with each other and summarized. 

The introduction of RFID technology in the company will bring measurable benefits resulting 

from shortening the time of performing individual activities in the expedition zone. 
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1. Wprowadzanie  

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technologii co spowodowało,                            

że nowoczesne maszyny i narzędzia znalazły swoje zastosowanie w niemal każdej sferze 

działalności człowieka. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które dzięki innowacyjnym 

technologiom mogą optymalizować prowadzoną przez siebie działalność, usprawniać 

procesy, zdobywać nowych klientów czy przeciwstawiać się konkurencji.    

Nowoczesne technologie wykorzystywane są na szeroką skale również w logistyce. 

Można stwierdzić, że bez nich prawidłowe i efektywne funkcjonowanie dużej liczby 

przedsiębiorstw  

z różnych branż byłoby niemożliwe. Niezwykle ważne staje się więc śledzenie przez nie 

rozwoju techniki i możliwie jak najszybszego wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających 

prowadzone procesy. Umożliwi to zwiększanie skuteczność działań i optymalizowanie 

procesów logistycznych (Palonka, 2007).   

Wśród metod mających na celu usprawnienie procesów logistycznych znajdują się takie 

technologie jak AutoID (Automatic Identification), czyli systemy automatycznej 

identyfikacji. Obejmują one wszelkie narzędzia i programy, za pomocą których możliwe staje 

się automatyczne rozpoznawanie obiektów (Odlanicka-Poczobutt, 2014).  Odbywa się to przy 

minimalnej ingerencji ze strony człowieka. W ramach tych systemów dochodzi do takich 

procesów jak kodowanie danych, znakowanie obiektów, zapisywanie danych oraz ich odczyt 

przez specjalne urządzenia (Mazur, Mazur, 2013).   

AutoID to ogólne pojęcie dotyczące różnorakich technologii, w których można wyróżnić 

RFID- metodę identyfikacji bezstykowej. Technologia ta znajduje szerokie zastosowanie   

w wielu dziedzinach (Jakubski, Życiak, 2009). Celem artykułu jest omówienie zastosowania 

technologii RFID oraz analiza możliwości wykorzystania jej również w ramach logistyki oraz 

jeżeli to możliwe odpowiedź na pytania w jakich jej obszarach i jakie korzyści mogą być 

dzięki temu uzyskiwane. 

2. Metoda RFID 

Opisując kwestie dotyczące zastosowania systemu RFID w logistyce, w pierwszej 

kolejności należy zapoznać się z istotą działania tego systemu, jak również z tym, z jakich 

elementów się składa i w jaki sposób jest wykorzystywany.  

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification), to identyfikacja obiektów oparta               

na falach radiowych. Informacje zapisane są w specjalnych chipach, które następnie 

przymocowuje się do przedmiotów lub osób. Jest to nowsza, wygodniejsza i bardziej wydajna 
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alternatywa dla kodów kreskowych. Z tego względu zdobyła dużą popularność i liczne 

zastosowania.   

Radio Frequency Identification (RFID) to sposób na sprawną, szybką i zautomatyzowaną 

identyfikację różnych obiektów w tym m.in. palet czy też całych środków transportu.                           

Obecna technologia standardowych kodów kreskowych polega na umieszczaniu etykiet z kodem 

kreskowym każdego produktu (Uniform Product Code - UPC), który następnie musi zostać 

przeczytany przez specjalistyczne czytniki, a etykiety muszą być skanowane jeden po drugim.  

Prowadzi to do żmudnego, a także podatnego na błędy sprawdzania kodów. Zastosowanie 

technologii RFID poprzez wykorzystanie transponderów RFID znacznie uprościło   

i zautomatyzowałoby ten proces (Bartczak, 2015)  

RFID jest metodą identyfikacji bezstykowej, która pozwala na elektroniczny odczyt i zapis danych 

przy użyciu technologii radiowej (Milanowicz, 2012). Budowa systemu i zasada działania RFID jest 

bardzo prosta: do przedmiotów montowane są specjalne urządzenia nazywane tagami, chipami                    

lub znacznikami, zawierające układy elektroniczne  z zakodowanymi danymi i antenę odbiorczo-

nadawczą. Zapis i odczyt danych odbywa się  z pomocą fal radiowych przy użyciu czytnika RFID 

wraz z anteną.   

Znaczniki RFID składają się z trzech części i mogą przyjmować różne kształty i formy (PWSK, 

2019.11.04) rysunek 1:  

• układu elektronicznego  odpowiedzialnego za przechowywanie i przetwarzanie 

danych, tworzenie sygnału radiowego,  

• anteny służącej do obierania i wysyłania sygnałów,  

• obudowy – plastikowa karta, papier, cienka folia przylepna, kapsułka, pojemnik   

Czytnik RFID wytwarza fale radiowe pobudzające tagi do wysłania odpowiedzi   

i zwartych w nich informacji.  

 

 

Rysunek 1. Przykładowa etykieta RFID z możliwością zadrukowania.  Adapted from: Technologia 

RFID – Co to jest?. (2019.11.04). Available online https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-co-

tojest/ 

https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-co-tojest/
https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-co-tojest/
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Istnieje kilka standardów technologii RFID do różnych zastosowań. Główną różnicą pomiędzy 

standardami jest częstotliwość działania, zasięg odczytu, prędkość przesyłu danych, odporność                  

na zakłócenia i obsługa błędów (RFID Polska, 2019.11.04).  

Zalety RFID:  

• Wygodny odczyt na odległość, nawet gdy tag jest schowany wewnątrz przedmiotu, 

znacznie usprawnia pracę.  

• Tagi przechowują o wiele więcej informacji niż kody kreskowe.  

• Tagi RFID są bardziej odporne na uszkodzenia.  

Wady RFID:  

• Kilka różnych standardów protokołu RFID.  

Technologia RFID jest obecnie stosowana na szeroką skalę w wielu dziedzinach życia.                        

Jako przykład można podać telemetrię, a w szczególności badanie stanu dróg czy natężenia ruchu, 

sport (opaski, które umożliwiają rejestrowanie czasu), życie codzienne (bilety na basen, elektroniczne 

karty) (Juszka et al., 2013).  

Jednym z najważniejszych zastosowań technologii RFID pozostaje niewątpliwie logistyka. Wynika 

to ze stale rosnącej potrzeby rozwijania informacyjno-logistycznych łańcuchów dostaw. Informacja 

jest jednym z najistotniejszych elementów zarządzania poszczególnymi operacjami i procesami 

logistycznymi. Sprawne przepływy informacji umożliwiają nawiązywanie połączeń pomiędzy 

przedsiębiorstwem, a dostawcami, jak również integrowanie działań podejmowanych przez sferę 

zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji (Milanowicz, 2012).  

3. Wyniki przeprowadzonych badań 

3.1. Charakterystyka procesu 

Analizowane przedsiębiorstwo produkcyjne w związku z ciągłym rozwojem, 

zwiększeniem produkcji i prowadzoną polityką firmy poszukuje ciągłych usprawnień. 

Analizie poddano strefę wysyłki produktu gotowego w celu ograniczenia czasu 

przygotowania dostawy.  

Aktualnie w strefie ekspedycji w ciągu zmiany roboczej pracuje jeden pracownik.                            

Ma on do wykonania szereg czynności. Wśród nich wyróżnić możemy sprawdzanie naczep, 

obsługę wózka samojezdnego AGV, konfekcjonowanie palet, obsługę foliarki, potwierdzanie 

ER, opisywanie palet czy załadunek naczepy.   

Czynności związane z konfekcjonowaniem i opisywaniem palet aktualnie wykonywane    

są na kodach kreskowych i zabierają dużą ilość czasu. Polega to na zeskanowaniu kodu 

kreskowego z kartonu znajdującego się na palecie za pomocą ręcznego czytnika kodów 

(rysunek 2).    
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Rysunek 2. Czytnik kodów kreskowych używany w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Opracowanie własne  

 

Na palecie znajduje się 8 kartonów zbiorczych, a palety piętrowane są po 5 warstw.  

W trakcie jednej zmiany konfekcjonuje się 24 słupki, czyli 120 palet co daje 960 kartonów 

zbiorczych. Przykładowy słupek zaprezentowany został na rysunku 3.   

 

Rysunek 3. Przygotowany słupek palet. Opracowanie własne.  

 

Po zeskanowaniu kodu kreskowego z jednostkowego opakowania (rysunek 4) należy 

każdorazowo potwierdzić w systemie komputerowym utworzenie nowego dokumentu 

wydania zewnętrznego (rysunek 5).  Stanowisko komputerowe znajduje się w odległości 5 

metrów od miejsca składowania palet przygotowanych do wysyłki.  



Usprawnienie funkcjonowania… 

 
81                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

  

 

  

Rysunek 4. Skanowanie kodu kreskowego znajdującego się na kartonie zbiorczym. Opracowanie 

własne.  

 

  

 

 

 

Rysunek 5. Tworzenie dokumentu dostawy. Opracowanie własne.  

 

 Czynności te są pracochłonne. Wykonywanie operacji skanowania w opisany sposób 

może powodować popełnianie błędów, np. poprzez nieuwagę magazyniera ominięcie 

zeskanowania kodu z poszczególnych kartonów - co generować  może duże straty  

w ilości poświęconego czasu na wykonanie słupka oraz duże koszty związane ze złym 

zafakturowaniem ilości produktu gotowego przygotowanego do wysyłki.                               

Etykiety z kodami kreskowymi znajdującymi się na kartonie- rysunek 6, drukowane                          

są na liniach produkcyjnych w trakcie pakowania produktu gotowego. Ewentualne pomyłki 

poprawić mogą tylko osoby upoważnione.   
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Rysunek 6. Etykieta z kodem kreskowym. Opracowanie własne.  

 

Na rysunku 7 zaprezentowano fragment strefy ekspedycji, na którym przedstawiono 

odległość niezbędną do pokonania po każdym jednorazowym zeskanowaniu kodu  

z pudełka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rysunek 7. Fragment strefy ekspedycji. Opracowanie własne.  

 

Wykaz czynności wraz z czasem ich trwania oraz częstotliwością ich występowania 

zaprezentowano w tabeli 1.  

 

Tabela 1.  

Zestawienie wykonywanych czynności w strefie ekspedycji wraz z czasem ich trwania oraz 

częstotliwością występowania.  

Lp. Operacja Czynność 

Czas 

wykonania 

czynności 

[s] 

Dystans do 

pokonania 

[m] 

Częstotliwość 

Czas 

trwania 

czynności 

[S] 

1 Sprawdzenie naczep i 
Chodzenie z obciążeniem do 10 kg 

1 16 1 19 

Stanowisko 

komputerowe 

Spiętrowane palety 

Odległość 5 m 
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strefy 

2 
Obsługa AGV 

Odpięcie wózków z produktem 

gotowym 5 14 60 4 200 

3 

Przygotowanie palet dla 

AGV 
Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg 

1 23 30 925 

4 

Konfekcjonowanie palet 

Przygotowanie miejsca na palety 
1 14 90 1 512 

5 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 90 3 600 

6 

Rozpiętrowanie słupków z palet 

(do 1,2m wysokości) 22 2 90 3 960 

7 
Załadunek 

2 14 90 1 890 

8 
Foliowanie Chodzenie z obciążeniem do 10 kg 

1 15 23 407 

9 
Potwierdzenie ER 

Odczyt kodów kreskowych z 

opakowań na spiętrowanych 

słupkach (3-5 warstw) 
3 5 960 12 192 

10 

Opisanie palety - 

naklejenie colisage adres 

Opis wydawanych palet w 

systemie 2 1 23 46 

11 

Załadunek na naczepę 

Przygotowanie naczepy do 

załadunku 3 1 23 69 

12 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 23 920 

13 
Załadunek 

2 23 23 794 

14 
Zakończenie załadunku 

3 1 23 69 

15 
Odjazd naczepy 

1 23 23 365 

16 
Wymiana baterii AGV Podłączenie ładowarki 

115 112 1 12 880 

17 

Załadunek produktu 

gotowego od 

podwykonawcy 

Przygotowanie naczepy 
3 1 1 3 

18 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 1 1 20 

19 

Rozpiętrowanie1słupków z palet 

(do 1,2m wysokości) 22 1 1 22 

20 
Odłożenie palet 

2 71 1 107 

21 
Odjazd naczepy 

3 1 1 3 

22 

Konfekcjonowanie palet od 

podwykonawcy 

Przygotowanie naczepy 
3 1 1 3 

23 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 1 40 

24 

Rozpiętrowanie słupków z palet 

(do 1,2m wysokości) 22 2 1 44 
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25 
Odłożenie palet 

2 272 1 408 

26 
Odjazd naczepy 

3 1 1 3 

27 
Wymiana folii w foliarce Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg 

1 10 1 13 

 Suma 
44 783 

(7,46 h) 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Do obliczenia czasu trwania czynności na poszczególnych stanowiskach użyta została 

metoda opracowana wewnątrz omawianego przedsiębiorstwa. Polega ona na określeniu czasu 

trwania czynności, dystansu niezbędnego do pokonania oraz częstotliwości występowania.     

Po zebraniu danych oblicza się ich iloraz oraz sumuje poszczególne wyniki. W celu uzyskania 

ostatecznego wyniku w godzinach należy skorzystać ze wzoru (1):  

 

      (1) 

 

H  czas wykonywania pracy w godzinach 

 

Zaobserwować można, że czas poświęcony na zeskanowanie kodów kreskowych                  

oraz potwierdzenia dostaw wynosi około 2 h, podczas gdy czas potrzebny na wykonanie 

wszystkich czynności to 7 godzin 46 minuty. W efekcie 1/4 czasu wszystkich operacji                     

to skanowanie kodów kreskowych z kartonów zbiorczych.   

3.2. Proponowane usprawnienie funkcjonowania strefy ekspedycji 

W celu ograniczenia czasu potrzebnego do wykonania czynności związanych                          

ze skanowaniem kodów kreskowych zaproponowano usprawnienie w postaci wykorzystania 

metody bezstykowego skanowania RFID.   

W codziennych praktycznych zastosowaniach tagi RFID ze względu na sposób budowy  

i działania są bardziej wytrzymałe od kodów kreskowych. Mogą być używane przez wiele lat 

bez ryzyka utraty danych. Mogą być przymocowane do obiektu w sposób dyskretny,                          

a ich odczyt nie wymaga szukania znacznika  i kontaktu wzrokowego – wystarczy tylko 

oznakowany obiekt namierzyć czytnikiem.   

Strefa ekspedycji wyposażona zostanie w niezbędne anteny (rysunek 8) do odczytu 

danych ze znaczników (rysunek 9). Znaczniki drukowane będą jak dotychczas na linii 

produkcyjnej. Koniecznym jest wymiana drukarek na sprzęt z możliwością wydruku etykiety 

z zakodowanym znacznikiem. Odpowiednim do zastosowania  w strefie ekspedycji był by 

system RFID pracujący na częstotliwości 860-956 MHz. Umożliwia on odczyt i zapis danych 

w zasięgu do 20m z dużą prędkością.   
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Rysunek 8. Przykładowa antena używana w RFID (2019.11.04). Available online  

http://polish.uhfvhf-tvantenna.com/   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9. Przykładowa etykieta używana w RFID (2019.11.04). Available online http://sluzby-

ur.pl/  

 

 Tworząc ponowne zestawienie (tabela 2) zaobserwowano, że wprowadzenie systemu 

RFID usprawni pracę, pozwalając całkowicie wyeliminować czynności związane                            

ze skanowaniem kartonów i opisem palet. System RFID automatycznie odczyta dane, 

przesyłając je do systemu, który następnie wygeneruje dokument dostawy odpowiedni                         

do danej partii, którą aktualnie trzeba wysłać. 

 

 

http://sluzby-ur.pl/
http://sluzby-ur.pl/
http://sluzby-ur.pl/
http://sluzby-ur.pl/
http://sluzby-ur.pl/
http://sluzby-ur.pl/
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Tabela 2.  

Zestawienie wykonywanych czynności w strefie ekspedycji wraz z czasem ich trwania oraz 

częstotliwością występowania po wprowadzeniu RFID.  

Lp. Operacja Czynność 

Czas 

wykonania 

czynności 

[s] 

Dystans do 

pokonania 

[m] 

Częstotliwość 

Czas 

trwania 

czynności 

[S] 

1 

Sprawdzenie naczep i 

strefy 
Chodzenie z obciążeniem do 10 kg 

1 16 1 19 

2 
Obsługa AGV 

Odpięcie wózków z produktem 

gotowym 5 14 60 4 200 

3 

Przygotowanie palet 

dla AGV 
Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg 

1 23 30 925 

4 

Konfekcjonowanie 

palet 

Przygotowanie miejsca na palety 
1 14 90 1 512 

5 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 90 3 600 

6 

Rozpiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 22 2 90 3 960 

7 
Załadunek 

2 14 90 1 890 

8 
Foliowanie Chodzenie z obciążeniem do 10 kg 

1 15 23 407 

9 

Załadunek na naczepę 

Przygotowanie naczepy do załadunku 
3 1 23 69 

10 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 23 920 

11 
Załadunek 

2 23 23 794 

12 
Zakończenie załadunku 

3 1 23 69 

13 
Odjazd naczepy 

1 23 23 365 

14 
Wymiana baterii AGV Podłączenie ładowarki 

115 112 1 12 880 

15 

Załadunek produktu 

gotowego od 

podwykonawcy 

Przygotowanie naczepy 
3 1 1 3 

16 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 1 1 20 

17 

Rozpiętrowanie1słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 22 1 1 22 

18 
Odłożenie palet 

2 71 1 107 

19 
Odjazd naczepy 

3 1 1 3 

20 

Konfekcjonowanie 

palet od 

podwykonawcy 

Przygotowanie naczepy 
3 1 1 3 

21 

Spiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 20 2 1 40 

22 

Rozpiętrowanie słupków z palet (do 

1,2m wysokości) 22 2 1 44 
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23 
Odłożenie palet 

2 272 1 408 

24 
Odjazd naczepy 

3 1 1 3 

25 

Wymiana folii w 

foliarce 
Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg 

1 10 1 13 

 Suma 
32 545 

(5,42 h) 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Dzięki zastosowaniu RFID można skrócić czas pracy jednej zmiany w strefie ekspedycji  

o około 2 godziny. W ciągu 3 zmian roboczych czas skrócony zostałby o 6 godzin, co daje 

oszczędność na poziomie 30 godzin roboczych w tygodniu. Przyjmując 250 dni roboczych  

w ciągu roku, dzięki zastosowaniu RFID dla 3 zmianowego trybu pracy można uzyskać 

oszczędność w wysokości 1500 roboczogodzin.  

System RFID równocześnie wyeliminuje możliwość popełnienia błędu przez 

magazyniera, a co za tym idzie ograniczy straty związane z błędnym zeskanowaniem partii 

produktu.   

4. Podsumowanie 

Zastosowanie RFID stwarza możliwości do zautomatyzowania logistyki w całym 

łańcuchu dostaw. Oznakowane w ten sposób towary są łatwo rejestrowane i weryfikowane 

poprzez bramki RFID lub czytniki mobilne. Dostarczają one dokładnych informacji  

o przebiegu procesów, czasie i lokalizacji.   

RFID zapewnia znacznie szybsze i dokładniejsze wykonywanie codziennej pracy   

w sektorze zdrowia, produkcji, handlu i biznesu jak ewidencjonowanie towaru                              

czy automatyczne tworzenie dokumentów dostawy.   

Znakowanie towarów handlowych w niespotykany do tej pory prosty sposób identyfikuje 

przedmioty.  

Logistyka i transport zyskuje wgląd w łańcuch dostaw, dzięki czemu efektywnie zarządza 

kanałem dystrybucji, a w efekcie zmniejsza koszty prowadzenia działalności. Śledzenie 

łańcuchu dostaw eliminuje ryzyko fałszowania towaru w drodze od producenta                              

do konsumenta.  

Odnosząc się do prezentowanej propozycji usprawnienia funkcjonowania strefy 

ekspedycji w przedsiębiorstwie produkcyjnym umożliwia ograniczenie czasu wykonywania 

czynności o 2 godziny w ciągu zmiany roboczej. Pozwala również na ograniczenie 

możliwości wystąpienia pomyłki, tym samym eliminując ryzyko powstawania strat 
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związanych z  błędami wynikającymi z monotonii i wielokrotnego skanowania kartonów 

zbiorczych 
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