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W RABENIE „TAŃCZĄCY Z PALETAMI” – FINAŁ
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, fot. Log4.pl

Jest coraz więcej szkoleń, konferencji i innych form podnoszenia świadomości bezpiecznej pracy, ale są również inne przedsięwzięcia, dzięki którym rośnie świadomość i kultura bezpieczeństwa w magazynie. Akademia Bezpieczeństwa organizowana
przez firmę STILL Polska, to bez wątpienia impreza która wnosi istotny wkład w podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy
operatorów wózków widłowych.
Akademia Bezpieczeństwa STILL to m.in.
cykl ponadobowiązkowych szkoleń dla
operatorów urządzeń transportu wewnętrznego. Program przygotowany
w celu zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy z wózkiem
widłowym. W ramach akcji STILL Polska
podejmuje szereg działań, obejmujących
m.in. dystrybucję materiałów szkoleniowych czy warsztaty dla przedstawicieli
przedsiębiorstw. W ich trakcie poruszane
są zagadnienia związane z: prawidłową
eksploatacją pojazdów techniki magazynowej, niebezpiecznymi sytuacjami

Prestiżowa nagroda
dla Dachser
ÔÔDachser, fot. Dachser

Przyznawana przez Huss-Verlag – specjalistyczne wydawnictwo z Monachium zajmujące się
tematyką logistyczną nagroda, jest ukoronowaniem wysiłków i zaangażowania na rzecz
zrównoważonego rozwoju. European Transport Award for Sustainability to nagroda dla
firm, które w swoich działaniach widzą więcej
niż tylko interes własnej organizacji.
European Transport Award for Sustainability,
to prestiżowa nagroda za działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu,
realizowanej przez operatorów logistycznych.

CZYTAJ DALEJ na str. 2

w logistyce, analizą przyczyn wypadków
w zakładach oraz konkretnymi produktami STILL, pozwalającymi minimalizować
prawdopodobieństwo zagrożeń.
Zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL,
stały się bazą do równie interesującego
projekty jakim jest „Tańczący z paletami”
– promujący bezpieczeństwo event organizowany przez firmę Raben dla jej operatorów pracujących w oddziałach całego
kraju. Konkurs składa się z dwóch części.

CZYTAJ DALEJ na str. 4

ZESPOŁOWY SUKCES
ÔÔRedakcja, fot. FM Logistic

Nagrody programu badawczego Operator Logistyczny Roku 2017 rozdane, firma
FM Logistic zdobyła Złote Godło. Uroczystość wręczenia nagród najlepszym firmom
logistycznym odbyła się 7 grudnia 2017 r. w Hotelu Victoria-Sofitel w Warszawie
podczas dorocznej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji Wydawnictwa Eurologistics.
– „To dla nas bardzo ważna nagroda,
bo przyznana głosami naszych klientów.
I bardzo gorąco im za to dziękuję! – powiedział po uroczystości Piotr Sukiennik,
Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną w FM Logistic. – Jednocześnie mam
także silne przekonanie, że było to możliwe dzięki filozofii FM Logistic, wg której
DNA firmy stanowi jej zespół – pracownicy
o wysokich kwalifikacjach i umiejętności reagowania na potrzeby klientów. Ich
wkład w ten sukces jest nie do przecenienia” – dodał.
PROGRAM BADAWCZY OPERATOR
LOGISTYCZNY ROKU
To wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa
Eurologistics, Agencji Badań Rynkowych
Data Group Consulting oraz czołowych

firm logistycznych. Polega na organizacji
co roku badania satysfakcji klientów firm
działających na rynku usług logistycznych.
Jest ono realizowane pod nadzorem niezależnego instytutu badawczego nieprzerwanie od 2002 roku.
Wręczenie nagród i wyróżnień programu badawczego Operator Logistyczny
Roku 2017 odbyło się podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, organizowanej przez Wydawnictwo
Eurologistics. Jak co roku wzięło w niej
udział kilkuset menedżerów, aby celebrować odniesione sukcesy i poznać
wyniki unikatowego plebiscytu oraz cieszyć się atmosferą branżowego święta.

WIĘCEJ na str. 2
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STRATEGICZNE PARTNERSTWO
ÔÔŹródło: Transporeon, fot. Transporeon

Zespołowy sukces
– ciąg dalszy ze strony 1.

Platforma Transporeon, oferująca rozwiązania z zakresu inteligentnej logistyki
transportu, tworząca cyfrowe połączenia pomiędzy załadowcami i ich partnerami
logistycznymi oraz wspierająca przejrzyste i korzystniejsze cenowo przepływy materiałowe na całym świecie, do komunikacji medialnej wybrała Multi Communications.
Agencja odpowiadać będzie za kontakty z mediami, w tym za pozycjonowanie
raportu Transport Market Monitor oraz kluczowych narzędzi oferowanych przez
Transporeon.
– Polski rynek, na którym mamy silną
pozycję, jest niezwykle ważny dla Transporeon. Ze strony Multi Communications
liczymy na strategiczne partnerstwo
w prowadzeniu skutecznych kampanii
PR – podkreśla Maria Mitrofanova z Tarnsopreon Group. Dlatego w wyborze partnera kierowaliśmy się tym, by znał i rozumiał specyfikę rynku TSL w Polsce. Ważne
było także, aby miał silne kompetencje
w komunikacji B2B w sektorze usług
i procesów logistycznych, a jeśli
będzie taka potrzeba, mógł również wspierać nas
w innych krajach
europejskich – dodaje.
– Multi Communications od ponad
11 lat, nieprzerwanie obsługuje
klientów z sektora
TSL, odpowiadając na wyzwania

emil

branży przemysłowej i handlowej. Współpracujemy z przewoźnikami oraz odbiorcami towarów. Doskonale rozumiemy
wyzwania biznesowe i komunikacyjne,
które stoją przed firmą Transporeon,
a dzięki przynależności do sieci PRGN
jesteśmy w stanie wspierać klienta także na innych rynkach – mówi Mariusz
Pleban, prezes Multi Communications.
Za prowadzenie aktywności dla Transporeon odpowiada zespół korporacyjny.
Piotr Sukiennik

Oprócz laureatów programu Operator Logistyczny Roku, podczas Gali wyróżniono
firmy w dwóch innych konkursach: Supply
Chain Designer oraz Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji,
w którym FM Logistic również zdobyło
główną nagrodę za Inventory Viewer.

Prestiżowa nagroda dla Dachser – ciąg
dalszy ze strony 1.
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Tę prestiżową europejską nagrodę Dachser
otrzymał w kategorii firm transportowych i spedycyjnych.
Ocenie jury poddawane są działania przedsiębiorstw w obszarach: ochrona środowiska,
CSR, kultura korporacyjna, zaangażowanie na
rzecz społeczności naukowej oraz zabezpieczenia przyszłości. Ważne też, aby działania firmy
w tych dziedzinach były zbieżne z jej celami korporacyjnymi. W przypadku Dachser największe
wrażenie na jury zrobił zrównoważony rozwój
w ramach ogólnego konceptu firmy zarządzanej jako przedsiębiorstwo rodzinne.
– Już od wielu lat angażujemy się w działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze
społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym. Ta nagroda to docenienie naszych starań, a także motywacja do dalszego działania
– mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.
W skład jury European Transport Award for
Sustainability weszło sześciu redaktorów tytułów branżowych wydawnictwa Huss-Verlag.
Wszyscy członkowie jury mieli możliwość zaproponowania do trzech kandydatów w każdej
z tegorocznych kategorii: firmy transportowe
i spedycyjne oraz firmy z branży usług KEP.
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W Mediolanie finał
Global Challenge
SCM – The Fresh
Connection 2018
Finał nadchodzącej edycji międzynarodowych zawodów w zarządzaniu łańcuchem dostaw Global
Challenge SCM 2018 roku odbędzie w Mediolanie. Najlepsi reprezentanci swych krajów będą rywalizować w światowej stolicy mody,
miasta znanego również ze sceny
operowej La Scala, w którym dużą
część życia spędził Leonardo Da
Vinci oraz bliskiej obecności toru
Formuły 1 w miejscowości Monza.
Dla Polaków będzie to już piąta
szansa na sprawdzenie się z najlepszymi z całego świata w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nagrodą dla zwycięzców jest tygodniowy
kurs na Massachusetts Institute
of Technology (MIT) w Bostonie.

ciu symulator, w którym zarządza
się wirtualnym przedsiębiorstwem.
Ich uczestnicy, pracując w środowisku bardzo zbliżonym do rzeczywistego, ćwiczą swoje umiejętności
komunikacyjne, negocjacyjne, planowania oraz wdrażania strategii poprzez działania operacyjne.
Pracując w zespołach czteroosobowych, uczestnicy reprezentują
cztery piony firmy: sprzedaż, zakupy, łańcuch dostaw i operacje.
Zrozumienie połączeń pomiędzy
poszczególnymi funkcjami i współpraca są kluczowymi elementami
sukcesu całego przedsiębiorstwa.
O zwycięstwie decyduje wygenerowanie najlepszego zwrotu z inwestycji (ROI) poprzez zarządzanie
kluczowymi wskaźnikami wydajności i celów swojego zespołu.
Wiele firm zgłasza drużyny co
roku – zachęcając kolejnych pracowników do udziału w zawodach.
Nie chodzi wyłącznie o zabawę

„Zarówno zespół, jaki brał bezpośredni udział w zawodach oraz
cała organizacja na podstawie naszych relacji dostrzegła, jak ogromne znaczenie w dążeniu do doskonałego i efektywnego biznesowo
procesu S&OP ma komunikacja
i szeroka interdyscyplinarna wiedza uczestników.”
„Po takim doświadczeniu, jakim
jest udział w grze TFC, zwykły powrót do pracy już nie jest możliwy.
Wraca się bogatszym o trzy dodatkowe perspektywy, na które nagle,
w sposób zrozumiały, zwraca się
uwagę. Niweluje to ewentualne
przyszłe konflikty międzydziałowe
oraz wzmacnia poczucie ponoszenia wspólnego wysiłku w dążeniu
do jednego celu.”
„Naszym zdaniem formuła zawodów jest najbardziej efektywną
formą szkolenia i pozwala na zbudowanie relacji pomiędzy funkcjami.”

horyzontów dla każdego członka
kadry w organizacji.”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia wyzwania
i wzięcia udziału w wydarzeniu,
które nie tylko pozwoli się wiele
nauczyć, nabrać doświadczenia
w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
ale także może stać się niezapomnianą przygodą.
Pełne informacje na:
http://www.scmteam.pl/
Najświeższe informacje dotyczące zawodów można znaleźć

W poprzedniej edycji Polskę reprezentowała drużyna z firmy Bell
PPHU, która zajęła trzecie miejsce.
Zawody The Fresh Connection –
Global Challenge toczą się w opar-

i sportowe emocje, ale również
o naukę i zbieranie doświadczenia
w dziedzinie SCM. Poniżej wybrane
opinie na temat zawodów Global
Challenge:

„Dzięki swojej interaktywnej i nowatorskiej formie udział w symulatorze TFC jest niepodważalnie
jednym z najlepszych sposobów
zdobywania wiedzy i poszerzania

w tych miejscach: https://www.
linkedin.com/showcase/global-challenge-scm-%E2%80%93-tfc/
oraz https://www.facebook.com/
gctfcpolska/

ÔÔMPM, fot. MPM

REKLAMA

LOGISTYKA LUDZI Z WIZJĄ.
DACHSER European Logistics

■
■
■
■

Międzynarodowa i krajowa sieć drobnicowa
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistyka kontraktowa i magazynowanie
Innowacyjne technologie informatyczne
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W Rabenie „Tańczący z paletami” – finał
– ciąg dalszy ze strony 1.
W pierwszej, teoretycznej, omawiane są
dobre praktyki i pożądane zachowania.
W tej drugiej, praktycznej, uczestnicy pokonują na wózkach trasę z przeszkodami,
wymagającą dużej precyzji manewrowania. – Kwestia zapobiegania kolizjom
w magazynie jest dla nas bardzo istotna.
W ramach ABS promujemy zachowania
pozwalające ich unikać i uświadamiamy
przedsiębiorców, że mniejsza ilość wypadków pozytywnie wpływa na komfort pracy
operatorów i koszty użytkowania sprzętu.
Bardzo nas cieszy, że wspólnie z naszymi
partnerami tworzymy tak ciekawe i pożyteczne akcje – mówi Paweł Włuka, kierownik działu marketingu w STILL Polska.
Kolejny czwarty wielki finał „Tańczący
z paletami” odbył się połowie grudnia,
zakwalifikowało się 16 operatorów rywalizując w dwóch kategoriach o tytuł najlepszego „tancerza”. Konkurs przeznaczony
jest dla operatorów wózków widłowych,
a jego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań w magazynie.
Wydarzenie skierowane jest do operatorów wózków widłowych i ma za zadanie podnoszenie świadomości związanej
z bezpieczeństwem pracy w magazynie.
W Grupie Raben świadomość ta z roku na
rok jest coraz większa. Ponadto projekt
docenia kompetencje i podnosi prestiż
samego stanowiska operatora. – Dzięki
takim działaniom jak „Tańczący z paletami”, w dość nietypowy i zabawny sposób
przypominamy i utrwalamy naszym pracownikom pewne postawy, które przyczyniają się do odpowiedniego zachowania,
zgodnego z zasadami BHP na ich stanowisku pracy. Akcja ma za zadanie wspieranie
precyzji i uważności oraz eliminację ryzykownych praktyk, takich jak nadmierna
prędkość. – mówi Paweł Szlązak, koordynator ds. BHP, Raben Logistics Polska
Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, ponieważ jest on już swego
rodzaju firmową tradycją. Do tegorocznej
rywalizacji zgłosiło się ponad 60 operatorów. W finale, o tytuł najlepszego walczyło
16 pracowników, w dwóch kategoriach:
tranzytowy tor przeszkód oraz układanka
na wysokim poziomie. Zawodnicy mieli do
wykonania kilka zadań, w tym tak niestandardowe jak np. rzut piłką do kosza, przebijanie balonów czy zbijanie kręgli, wszystko
oczywiście za pomocą wózka widłowego.
Finał konkursu odbył się w centrum
logistycznym w Robakowie pod Poznaniem w jednym z magazynów Raben Logistics Polska. Zawodnikom podczas zmagań kibicowali pracownicy firmy, a także

Na tranzytowym torze przeszkód prowadząc czołowy wózek widłowy,
najlepszy był Marek Grypczyński z Gądek, na drugim miejscu Tomasz
Dębski, a na trzecim Krystian Kubasik.

przedstawiciele klientów oraz mediów.
Ceremonia wręczenia nagród była bardzo
uroczysta, nagrody zwycięzcom wręczyli
Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben
Logistics Polska oraz Paweł Włuka, dyrek-

jest miejsce najważniejszych działań. Dostawcy sprzętu i wyposażenia dokładają
starań, by sprzęt był najwyższej jakości
precyzyjny i niezawodny. Dwaj czołowi na
swych rynkach gracze połączyli siły i stwo-

W układance na wysokim poziomie, na wózku typu Reach Truck
championem okazał się Krystian Pietras z Sosnowca, na drugim
miejscu podium stanął Marcin Połukard, a na trzecim Grzegorz Redo.

tor marketingu Still Polska, firmy która jest
współorganizatorem konkursu.
Dla operatorów logistycznych bezpieczeństwo pracy w magazynie ma kluczowe
znaczenie, wszak dla nich magazyn to

rzyli niekonwencjonalny ale skuteczny
projekt wnoszący do kultury bezpieczeństwa to co najlepsze.
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Nagrodzony wysoki
standard obsługi

ÔÔRedakcja (źródło: VIVE Transport), fot. VIVE Transport
Podczas Gali w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, 7 grudnia br., ogłoszone zostały wyniki
XVI edycji badania Operator Logistyczny Roku
2017. Nagrodę Lider Logistyki w kategorii Lojalność klientów – zdobyła firma VIVE Transport.
Nagrodę odebrał Grzegorz Woelke – prezes
zarządu VIVE Transport.
Lider Logistyki w dziedzinie Lojalność klientów – VIVE Transport to firma, która w ubiegłym
roku otrzymała wyróżnienie jako najlepszy
nowy partner programu. Utrzymujący się wysoki standard obsługi przyczynia się do umocnienia pozycji na rynku międzynarodowych

Transport w rozmiarze XXL
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, na
zlecenie firmy CAN-PACK S.A. przewiózł pod
specjalnym nadzorem urządzenia dla linii
produkcyjnej puszek aluminiowych. Transport ładunków o łącznym ciężarze ponad 80
ton miał miejsce na trasie Polska-Rumunia.
Przewóz maszyn dla nowej linii produkcyjnej w Bukareszcie został podzielony na
dwa konwoje. Do transportu firma PEKAES
zaangażowała specjalistyczne naczepy niskopodwoziowe i zagłębiane z możliwością
rozsuwania. Wysyłka obejmowała łącznie 10
nowych urządzeń − kluczowych elementów
linii produkcyjnej opakowań metalowych.

O tym, jak dużym wyzwaniem logistycznym
jest przewóz towarów ponadnormatywnych,
świadczą nie tylko ich niestandardowe wymiary
czy potężna masa, lecz także fakt, iż specyfika
transportu tych ładunków wymaga ogromnej
ostrożności. Trasa z Polski do Rumunii wiodła
przez Słowację i Węgry. Szczególnie trudnym
i wymagającym etapem transportu był odcinek
rumuński, gdzie znaczna część drogi odbywała
się w terenie górzystym z licznymi zakrętami. Kierowcy musieli wykazać się szczególną
ostrożnością i precyzją. Na całej trasie konwoju
wsparcie zapewniały służby eskorty cywilnej.

REKLAMA

przewozów wysokokubaturowych nadwoziami
wymiennymi, niszowym obszarze usług, w której firma dominuje. Specjalizacja ułatwia wypracowanie lojalności klientów, którzy są gotowi
rekomendować usługi firmy innym.
Gala Logistyki, Transportu, Produkcji to największe spotkanie przedstawicieli top managementu z branży logistyczno-transportowo-produkcyjnej, podczas którego ogłaszane są
wyniki badania satysfakcji klientów Operator
Logistyczny Roku. Zapadaja również rozstrzygnięcia w konkursach Produkt Innowacyjny
dla Logistyki, Transportu, Produkcji oraz wyniki
badania Supply Chain Designer.
Badanie satysfakcji klientów operatorów
logistycznych, dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych
oferowanych na rynku. Badanie od kilkunastu
lat prowadzi Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics.
Celem badania Operator Logistyczny Roku
jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy
na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie
wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów.
Ranking służy promowaniu usług logistycznych
najwyższej jakości.
Ocenie poddawanych jest wiele elementów
zarządzania firmą: potencjał konkurencyjny
firmy, kompleksowość usług logistycznych,
wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi w ocenie kluczowych
klientów, standard obsługi w ocenie ogółu
klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów oraz pozycja lidera rynku
w ocenie ogółu klientów.
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NAGRODA DLA CYFROWEJ LOGISTYKI
ÔÔRedakcja (źródło Cargonexx), fot. Cargonexx

Po listopadowym sukcesie w konkursie pt.: „Gipfelstürmer“ organizowanym przez Süddeutsche Zeitung, niemiecki star-up Cargonexx otrzymał w czwartek 7 grudnia w Warszawie nagrodę główną w konkursie: „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu
i Produkcji 2017“. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które stworzyły wyjątkowy produkt lub usługę w sektorze logistyki. Kapituła konkursu, w skład której weszli renomowani eksperci z branży TSL, poinformowała o werdykcie na Gali Logistyki, Transportu
i Produkcji 2017. Honorowy patronat nad konkursem został objęty przez polskie Ministerstwo Rozwoju.
„To wspaniałe uczucie móc odebrać tę
nagrodę. Pokazuje to, że nasza innowacyjna platforma może zachwycić nie tylko rynek niemiecki. Nagroda motywuje
nas do rozbudowy sieci transportowej
Cargonexx w całej Europie”, powiedział
Rolf-Dieter Lafrenz, prezes i założyciel
Cargonexx, wieczorem 7 grudnia po ceremonii wręczenia nagród. Firma z siedzibą
w Hamburgu wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby sprawić, by rynek transportu ciężarowego był bardziej wydajny
i przewidywalny. Na platformie Cargonexx
zarejestrowanych jest już ponad 3500 firm
z flotą ponad 50 000 pojazdów.
Nagroda za produkt innowacyjny przyznawana jest w tym roku już po raz trzynasty i wyróżnia w szczególny sposób
innowacyjny sprzęt, technologię, rozwiązania IT, innowacyjne środki transportu
czy usługi w sektorze logistyki. O przyznanie nagrody ubiegało się w tym roku
22 firmy. Poza Cargonexx nagrodę główną w konkursie otrzymały również firmy:
Texa Poland i FM Logistic. „Jesteśmy aktywni na polskim rynku dopiero od marca
bieżącego roku i od razu zauważyliśmy,
że akceptacja i zainteresowanie usługami
logistyki cyfrowej jest tu bardzo wysokie.
Bardzo ciężko pracujemy nad rozwojem

naszych usług. Chcemy, aby nasi klienci
mogli uzyskać najlepszą cenę za pomocą
jednego kliknięcia myszką”, mówi Lafrenz.

„Polska stała się dla nas w bardzo krótkim
czasie ważnym rynkiem rozwoju”, dodaje
prezes Cargonexx.

STRATEGIA DZIAŁANIA ZPL
ÔÔZwiązek Polskiego Leasingu

Dokument strategii, który został opracowany przez ekspertów ZPL na bazie wewnętrznego dialogu, prowadzonego z podmiotami zrzeszonymi w polskiej organizacji leasingowej, został jednogłośnie przyjęty podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Związku Polskiego Leasingu. Strategia definiuje na nowo misję ZPL, opierając ją na 5 filarach, wśród których należy wyróżnić:
rozwój, bezpieczeństwo, wizerunek, jedność, platforma. Na poziomie spodziewanych efektów, strategia zakłada m.in. silniejszy
głos branży w Polsce i Europie, większą aktywność grup roboczych działających w ramach organizacji, a także nowe inicjatywy.
„Znaczenie leasingu, a tym
samym siła polskiej branży
leasingowej wzrastają. Według badań opublikowanych
ostatnio przez Komisję Europejską, leasing jest w Polsce
najbardziej istotnym źródłem
finansowania MŚP. Dane
KE znajdują potwierdzenie
w krajowych wynikach branży. W ciągu ostatnich 5 lat polska branża leasingowa rosła

średniorocznie o 16,8 proc.
Analizy ZPL wskazują też na
to, że w 2017r. łączna wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców może
wynieść blisko 66 mld zł. Aby
sprostać wyzwaniom, które
stoją przed firmami leasingowymi w kolejnych latach,
a tym samym przygotować
się do zmian zachodzących
na polskim rynku, jako bran-

ża opracowaliśmy i przyjęliśmy strategię działania
Związku Polskiego Leasingu
na lata 2018-2020. W pierwszej kolejności stawiamy na
digitalizację procesu leasingowego, projekty badawcze
oraz szeroko pojęty obszar
motoryzacji. Nie zapominamy także o tak istotnych
aspektach naszej działalności jak: prawo i podatki, ra-
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chunkowość, etyka, szkolenia
oraz o działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym” – powiedział
Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego
Leasingu.
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PRESTIŻOWE
NAGRODY
DLA SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO, fot. SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper, zarządca i właściciel nowoczesnych powierzchni
magazynowych i produkcyjnych, otrzymała dwie prestiżowe nagrody Eurobuild Awards 2017. W kategorii Tenants
Award jako Best Warehouse of the Year
zwyciężył SEGRO Logistics Park Warsaw,
Nadarzyn, natomiast statuetkę Warehouse Manager of the Year odebrał Cezary
Pawłowski, Property Manager SEGRO.
Eurobuild Awards to dla rynku nieruchomości komercyjnych niezwykle ważne
wydarzenie. Rok do roku międzynarodowi eksperci wyróżniają i nagradzają
podmioty odnoszące sukcesy na polskim
rynku nieruchomości oraz w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej. W kategorii Tenants Award nagrody przyznawane są na podstawie głosów klientów
oddawanych za pośrednictwem ankiet,
które przeprowadza niezależna agencja
badawcza Millward Brown. SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn został najlepszym zdaniem klientów magazynem
i otrzymał tytuł Best Warehouse of the
Year dzięki najwyższej łącznej ocenie 4,15
w skali od – 5 do 5. Na drugim miejscu
znalazł się kolejny park SEGRO: SEGRO
Business Park Warsaw, Żerań. W przypadku Nadarzyna klienci najwyżej, na
4,25, ocenili między innymi: infrastrukturę magazynu, jakość posadzki, ulepszenia wprowadzone w obiekcie podczas
trwania okresu najmu, warunki do pracy,
a także dostępność i jakość lokalnego rynku pracy. SEGRO Business Park Warsaw,
Żerań z łączną oceną 4,03 otrzymał najwyższą punktację 4,5 w obszarach: lokalizacji magazynu w kontekście dojazdów
samochodem i transportem publicznym,
warunków technicznych obiektu oraz
ochrony budynku. Zarówno w przypadku
Nadarzyna, jak i Żerania bardzo wysoko,
na 4,25, została oceniona również lokalizacja parków w kontekście bliskości lotniska, dużego miasta i głównych szlaków
komunikacyjnych. Nie dziwi zatem fakt,
że 100% ankietowanych klientów obu
parków odpowiedziało twierdząco na
pytanie o to, czy gdyby aktualnie poszukiwali powierzchni magazynowych, zdecydowaliby się ponownie na ten sam obiekt.

Brązowe Godło
i powód do dumy
ÔÔRedakcja, fot. DHL

DHL Express, dostawca i ekspert na
rynku międzynarodowych przesyłek
ekspresowych, zdobył Brązowe Godło
w XIV edycji badania satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku 2017.
Tegoroczne wyniki potwierdzają, że
DHL Express wciąż pozostaje w gronie
najlepszych na rynku i cieszy się zaufaniem klientów.
W rankingu firm logistycznych, firma DHL
Express zajęła drugie miejsce w kategorii
Pozycja rynkowa, przyznane jej przez klientów wszystkich firm za standardy obsługi.
Zdaniem ogółu klientów pozostaje również
w czołówce Najbardziej konkurencyjnych firm,
plasując się na 2. miejscu.
W opinii organizatorów i firm uczestniczących w badaniu, DHL Express jest dominują-

cym dostawcą usług logistycznych w segmencie międzynarodowych usług kurierskich
i niezmiennie od lat, najczęściej rekomendowaną firmą w całym segmencie usług
kurierskich i ekspresowych. Na przodującą
pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geograficzny dostaw międzynarodowych (cecha obsługi, w której zachowuje
olbrzymią przewagę nad konkurentami),
ale także serwis ekspresowy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy
następnego dnia jest jednym z liderów).
O zaufaniu klientów świadczą prestiżowe
wyróżnienia przyznane firmie w poprzednich
edycjach programu badawczego Operatora
Logistycznego. DHL Express jest bowiem laureatem głównej nagrody w 2004 i 2011 roku
oraz zdobywcą nagród i wyróżnień we wszystkich pozostałych jego edycjach od 2003 r.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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DZIAŁANIA CSR W STRATEGII DRIVING CHANGE
ÔÔDPD Polska, fot. DPD Polska

Międzynarodowa strategia społecznej odpowiedzialności biznesu, Driving Change, ogłoszona z początkiem ubiegłego roku
w DPDgroup, określa obszary działań CSR dla wszystkich podmiotów należących do międzynarodowej grupy. Działania DPD Polska
wpisują się w te założenia, firma aktywnie wspiera lokalne społeczności, promuje przedsiębiorczość, działa na rzecz środowiska
i prowadzi przyjazną logistykę miejską. W br. firma powołała do życia także Fundację DPD Polska, której cele obejmują pomoc
społeczną i charytatywną na rzecz kurierów i współpracowników.
– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym elementem strategii większości
liczących się firm na świecie.
Jest to wyraz dbałości nie tylko o wyniki biznesowe przedsiębiorstwa, ale także o jego
otoczenie rozumiane jako
środowisko naturalne, miasta,
w których żyjemy i lokalną społeczność. Firmy potwierdzają

w ten sposób, że są częścią
całego ekosystemu i w swojej działalności uwzględniają
różne współzależności z otoczeniem. Działalność kurierska
wymaga korzystania z transportu kołowego lub lotniczego.
Towarzyszy jej emisja dwutlenku węgla, dlatego firmy logistyczne na czele z DPDgroup
na różne sposoby dążą do re-

dukcji i kompensaty nadmiernej emisji. Inną przestrzenią
działalności CSR są miasta, które starają się ograniczyć ruch
kołowy i zanieczyszczenie powietrza. Wreszcie, ostatnią są
społeczności, którym oferujemy zaangażowanie w projekty charytatywne i wspieranie
przedsiębiorczości – mówi Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu
DPD Polska.
BLIŻEJ SPOŁECZNOŚCI
DPD Polska prowadzi wiele
projektów społecznych. Wśród
nich warto wymienić program
„Kierunek Samodzielność” realizowany wspólnie z Towarzystwem Nasz Dom i adresowany do młodzieży z placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
uczącej się w ostatnich klasach szkół średnich. – Mamy

za sobą już dwie edycje programu i jesteśmy mocno
przekonani o zasadności tych
działań – mówi Małgorzata
Maj, rzeczniczka prasowa DPD
Polska. – Podopieczni domów
dziecka współpracujących
z Towarzystwem Nasz Dom
mają szansę wywalczyć kurs
lub szkolenie, które pomogą
im uzyskać wymarzony zawód
i ułatwią start w dorosłe życie. Dzięki własnej motywacji
młodzi ludzie z mniej „uprzywilejowanych” środowisk biorą
sprawy w swoje ręce i precyzują własne plany. My z kolei
mamy satysfakcję z tego, że
mając świadomość, jak trudno
jest wejść w dorosłość, dajemy
wsparcie w kształtowaniu ważnych kompetencji życiowych
– dodaje Małgorzata Maj.

CERTYFIKATY BREEAM IN-USE DLA TERMINALI
ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

DB Schenker stawia na ekologię, w tym na zielone oraz ergonomiczne budownictwo. W terminalach w Stawigudzie pod Olsztynem i Starym Kisielinie na obrzeżach Zielonej Góry zastosowano rozwiązania spełniające najwyższe normy pod względem
oszczędności energii, redukcji emisji CO2, efektywnej gospodarki wodnej i cieplnej. Zielone budownictwo wymaga droższych,
a także bardziej zaawansowanych inwestycji, ale w zamian pozwalają uzyskać konkretne korzyści dla środowiska naturalnego
w dłuższej perspektywie czasu. Przykład to ograniczenie emisji CO2 dzięki zastosowaniu w obiektach lamp LED-owych i solarnych.
Rocznie do atmosfery trafia ponad 31 ton CO2 mniej, to tyle co podróż samochodem na dystansie blisko 200 tysięcy kilometrów.
,,Inwestycje, w których stosowane są ekologiczne, nowoczesne i energooszczędne
rozwiązania, wynikają z coraz większej
świadomości zarówno przedsiębiorstw,
jak i społeczeństwa. Wszyscy wiemy, że
takie projekty mają wpływ na jakość naszego życia w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego odpowiedzialne firmy, które
dbają o otoczenie, interesariuszy i chcą
się rozwijać w sposób zrównoważony,
decydują się na zielone budownictwo i ich
certyfikacje” – mówi Agata Leliwa – Pilecka, Szef Działu Inwestycji, Zakupów Centralnych i Spraw Korporacyjnych w DB
Schenker.

Chronometr wydarzeń
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WEZWANIE NA AKCJE WDX S.A.
ÔÔRedakcja

Poprzez firmę WOHO Holdings Ltd., spółkę zależną funduszu Abris CEE Mid-Market III LP zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., ogłoszono wezwanie na akcje WDX S.A., oferta to 14,88 zł za akcję. Po ogłoszeniu kurs akcji spółki WDX poszybował
w górę i na zamknięciu w piątek 8 grudnia osiągnął wartość 14,51 zł za akcję, to ponad 80% więcej niż dzień wcześniej(7,66zł.),
akcjonariusze sporo zarobią na tej transakcji. Zapisy będą przyjmowane od 8 stycznia do 6 lutego 2018. Przewidywany termin
transakcji zakupu akcji na GPW to 8 lutego 2018.

Ta inwestycja Abris wpisuje się w strategię funduszu,
który pozyskał niedawno 500
mln euro na ciekawe i rozwojowe projekty biznesowe
w Polsce i Europie Środkowo
– Wschodniej. Firma WDX S.A.
pasuje do tej strategii bo oferuje, nowoczesne rozwiązania
z zakresu logistyki, obejmujące projektowanie i instalację
zintegrowanych systemów

składowania i transportu
w magazynach. Jest to szczególnie ważne w kontekście
widocznego na całym świecie dynamicznego rozwoju e-commerce, który nie byłby
możliwy bez wsparcia usług
logistycznych innowacyjnymi
produktami, optymalizującymi
i przyspieszającymi procesy
magazynowe, z których znana
jest spółka WDX.

Milorad Anđelić, Partner
w Abris Capital Partners powiedział: „WDX S.A. to bardzo
perspektywiczna firma, mająca czołową pozycję w dynamicznie rozwijającej się branży kompleksowych rozwiązań
magazynowych. Mając na
uwadze globalny rozwój e-commerce i coraz większą
tendencję podzlecania usług
logistycznych, widzimy duży
potencjał dalszego rozwoju
spółki razem z jej założycielami. Na ciekawe akwizycje
mamy przeznaczone 500 mln
euro, pozyskane niedawno od
międzynarodowych inwestorów w ramach naszego trzeciego funduszu Abris CEE Mid-Market III LP.”

Dariusz Bąkowski, współzałożyciel WDX S.A. i Przewodniczący jej Rady Nadzorczej,
dodaje: „Cieszymy się na
współpracę ze sprawdzonym
partnerem rodzinnych firm, jakim jest Abris Capital Partners.
Jestem przekonany, że razem
uda nam się osiągnąć jeszcze
większy sukces biznesowy zarówno w kraju, jak i za granicą,
na co wskazują już zrealizowane przez Abris projekty, jak
na przykład kurierska Siódemka czy Alumetal. Liczymy też
na transfer wiedzy i wsparcie
merytoryczne jego ekspertów
w zakresie bieżącego zarządzania.”

REKLAMA
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NA SZARYM KOŃCU W PRĘDKOŚCI
W INFORMATYZACJI
ÔÔRedakcja, fot. Dreamstime

Dane jakie udostępnił EuroStat dotyczące poziomu nasycenia systemami klasy ERP europejskich firm, pokazują, że polskie firmy
odstają od firm europejskich w dziedzinie informatyzacji. Firmy odstają nie tylko od Niemiec – europejskiego lidera w informatyzacji przedsiębiorstw – ale też innym sąsiadów: Litwy, Słowacji i Republiki Czeskiej. W ciągu 5 lat, średni poziom zastosowania
zaawansowanych systemów IT w europejskich przedsiębiorstwach wzrósł o 15 punktów procentowych (p.p.). Dynamika zmian
jest różna, a informatyzacja nie przebiega w całej Unii symetrycznie.

W 2015 roku 36% europejskich przedsiębiorstw posiadało rozwiązania klasy ERP,

wynika z informacji Europejskiego Urzędu
Statystycznego. W ciągu 5 lat odsetek ten
zwiększył się o 15 punktów procentowych
(p.p.). To pokazuje, że gospodarka Unii Europejskiej przechodzi transformację i dynamicznie się informatyzuje. Jak mówi Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania
produktem w BPSC – Zapotrzebowanie na
nowe systemy wspierające zarządzanie
przedsiębiorstwem rośnie m.in. ze względu na reindustrializację Europy. Przemysł
od zawsze był jednym z głównych odbiorców technologii a przenoszenie produkcji

z Azji do Europy, otwieranie nowych zakładów oraz wdrażanie idei Przemysłu 4.0.,
czyli autonomicznych, cyfrowych fabryk,
wymusza inwestycje w ERP – tłumaczy.
Znajduje to potwierdzenie w danych
publikowanych przez Europejski Urząd
Statystyczny dotyczących przemysłu.
W 2010 r. z systemów ERP korzystało zaledwie 21% przedsiębiorstw produkcyjnych
w UE. Dwa lata temu było ich już 35%.

OŻYWIENIE WE WSZYSTKICH
KATEGORIACH AKTYWÓW
ÔÔZPL, fot. Log4.pl, ZPL

Całkowita wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w pierwszej połowie 2017r. wyniosła 164,3 mld euro.
Wyniki zebrane od krajowych organizacji leasingowych, stowarzyszonych w europejskiej federacji Leaseurope pokazują, że europejski rynek leasingu w I połowie 2017r. odnotował tym samym 10,5 proc. dynamikę (w porównaniu do pierwszej połowy 2016r.).

To ożywienie widać we wszystkich kategoriach aktywów, finansowanych przez europejskich leasingodawców. Dane
za pierwsze sześć miesięcy
2017r., wskazują na istotne
wzrosty, wartość umów odnoszących się do leasingu pojazdów wzrosła o 9,8% (r/r),
transakcje dotyczące maszyn
i urządzeń wzrosły o 12% (r/r),
a dynamika nowych umów
leasingowych nieruchomości
wyniosła 12,3% (r/r).
Wyniki polskiego rynku, zgłoszone do Leaseurope, przez
Związek Polskiego Leasingu
po I połowie 2017r. (11,6 proc.
dynamika, 31,8 mld zł (7,3 mld

euro) wartości nowych umów), plasują polską branżę leasingową na
siódmym miejscu
w zestawieniu europejskich rynków.
„Europejski rynek leasingu odnotował 10,5-proc.
dynamikę w I połowie 2017r.,
zaś głównym kontrybutorem
tak dobrego wyniku był wzrost
leasingu samochodów, w tym
w znacznej mierze wzrost leasingu samochodów dla osób
fizycznych. Analizując główne segmenty europejskiego
rynku, największy bo 66 proc.
udział stanowią transakcje odnoszące się do leasingu pojazdów, 1/3 wartości transakcji
przypada na leasing sprzętu,
a 4 % na finansowanie nieruchomości. Struktura polskiego
rynku jest bardzo zbliżona do
europejskiego: 70 proc. stanowią transakcje dotyczące
leasingu pojazdów (w tym po-

jazdów ciężarowych), za 27%
odpowiadają maszyny i inne
urządzenia, przy mniejszym
udziale nieruchomości i ciągle znikomym udziale transakcji zawieranych z klientami
indywidulanymi” – powiedział
Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady
Dyrektorów Leaseurope.
Związek Polskiego Leasingu
(ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu
w Polsce, która
zrzesza 32 podmioty. Są wśród
nich firmy leasingowe, firmy świadczące
usługi wynajmu
oraz Polski Związek Wynajmu
i Leasingu Pojazdów. W ramach
Związku działają
grupy i zespoły
robocze, zajmujące się poszcze-

Bilans

gólnymi obszarami, które są
istotne z perspektywy funkcjonowania branży. Organizacja
prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz
promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój
przedsiębiorczości. Na gruncie
europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope,
organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów
Europy. Więcej informacji na
temat ZPL www.leasing.org.pl

Mieczysław Woźniak
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POLSKA INTERREGIONALNYM CENTRUM DYSTRYBUCJI
ÔÔRedakcja, fot. P3, Fiege

Badanie trendów na rynku powierzchni magazynowych i usług logistycznych przeprowadzonego przez PMR Consulting & Research, wykazało wysoki optymizm w firmach, aż 84% z nich spodziewa się wzrostu zamówień w ciągu najbliższych trzech lat.
Przełoży się to na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i zewnętrzne usługi logistyczne.
Badanie wykonano na zlecenie wiodącego dostawcy usług logistycznych w Europie firmy Fiege i dewelopera powierzchni logistycznych P3 Logistic Parks.
Badanie przeprowadzono na
reprezentatywnej grupie 106
dużych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250
pracowników i wykazujących
minimalny roczny obrót w wysokości 150 mln zł. Blisko 57%
firm korzysta z zewnętrznych
usług logistycznych, a 89%
z obiektów magazynowych.
Jednocześnie ponad połowa
(55%) respondentów prowadzi
swoje operacje na powierzchni
magazynowej wynajmowanej
samodzielnie lub za pośrednictwem operatora logistycznego.
Na przestrzeni ostatnich lat
znacząco zmieniła się wielkość
powierzchni magazynowej
wykorzystywanej przez firmy.
Jeszcze do niedawna obiekty
mające kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych były rzadkością. Obecnie, aż 80% dużych przedsiębiorstw zajmuje
co najmniej 3,000 m 2. Przy
czym prawie połowa (42%) korzysta z magazynów mających
minimum 10,000 m2 a niemal
jedna czwarta (23%) z obiektów większych niż 30,000 m2.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce, mówi: „Wyniki badania są
odzwierciedleniem tego, co
już od pewnego czasu obserwujemy na rynku. Firmy coraz
częściej poszukują dużych powierzchni magazynowych. Na
przykładzie naszych doświadczeń, choćby tylko z tego roku,
możemy stwierdzić, że z jednej
strony najemcy, z którymi już
współpracujemy, ze względu
na swój dynamiczny rozwój
chętniej powiększają dotychczas zajmowane powierzchnie,
a z kolei, jeśli rozpoczynamy
rozmowy z nowymi klientami często dotyczą one najmu
większych powierzchni, przekraczających 30,000 m2.”
Popyt na coraz większe powierzchnie magazynowe jest

bezpośrednio związany z tym,
jak firmy postrzegają Polskę
jako lokalizację logistyczną.
84% uczestników badania
uważa, że nasz kraj jest dobrym miejscem do lokowania
centrów logistycznych. Koszty
pracy i dostępność wykwalifikowanych pracowników,
stale ulepszana i rozwijana
infrastruktura transportowa,
a także wysokiej jakości obiekty to czynniki, które według
ankietowanych w największym
stopniu decydują o atrakcyjności Polski jako miejsca do
lokowania zakładów produkcyjnych i magazynów. Optymizmem napawa też fakt, że firmy nadal chcą się tu rozwijać.
Aż 54% respondentów zadeklarowało chęć powiększenia
zajmowanej powierzchni magazynowej lub produkcyjnej,
a jednocześnie 45% zamierza
to zrobić w perspektywie najbliższych 2-3 lat.
Piotr Bzowski, dodaje: „Warto zwrócić też uwagę na fakt,
że nowopowstające obiekty
będą służyły firmom nie tylko
do obsługi rynku polskiego,
ale także innych państw europejskich, szczególnie z Europy Środkowo – Wschodniej.
Otwiera to przed nami jako
krajem, mającym szansę na
stanie się interregionalnym
centrum dystrybucji.”
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw działających w Polsce wpływa nie tylko na rynek
powierzchni magazynowych,
ale również na sektor usług
logistycznych. Firmy coraz
chętniej zlecają prowadzenie
procesów logistycznych wyspecjalizowanym zewnętrznym operatorom.
Jak pokazują wyniki badania
aż 84% podmiotów bardzo pozytywnie ocenia poziom usług
świadczonych przez operatorów logistycznych. Średnia

Piotr Bzowski, Leasing & Development
Director P3, fot. P3

ocen, jaką respondenci przyznali operatorom to 4,05 (na
skali 1-5). Terminowość, brak
uszkodzonych towarów oraz
fachowa obsługa klienta to
kluczowe czynniki wpływające
na zadowolenie z usług świadczonych przez operatora. To
zadowolenie przekłada się
z jednej strony na przywiązanie do usługodawców – 55%
badanych firm współpracuje
ze swoim operatorem dłużej
niż 5 lat, a z drugiej na chęć
dalszej współpracy. Ponad
jedna trzecia (35%) ankietowanych firm przewiduje
zwiększenie poziomu korzystania z zewnętrznych usług
logistycznych w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Damian Kołata, Senior Business Development Manager
Fiege, mówi: „Konkurencyjny
rynek i wymagający klienci
powodują, że firmy decydują
się na coraz większe wykorzystanie zewnętrznych usług
logistycznych. Dotyczy to nie
tylko prostych operacji przyjęcia, magazynowania i wydania
towaru, ale także wszelkich
usług związanych z konfekcjonowaniem, logistyką zwrotów,
a także kontrolą jakości np.
produktów sprowadzanych
z rynków dalekowschodnich.”
Jak będzie się zmieniał rynek w obliczu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne
powierzchnie magazynowe

Bilans

Damian Kołata, Senior Business
Development Manager Fiege, fot. Fiege

i usługi logistyczne? Według
uczestników badania najbardziej widocznymi trendami
w ciągu najbliższych 2-3 lat
będą: automatyzacja procesów (58%), rozwój systemów IT
(49%), rozwój e-handlu (46%)
powstawanie małych jednostek magazynowych w pobliżu
centrów miast (32%), presja
bliskości klienta końcowego (14%) oraz rosnąca liczba
zwrotów (9%).
Damian Kołata, dodaje „Obroty osiągnięte w E-Commerce w Polsce przekroczą w tym
roku barierę 40 mld zł, a według prognoz w ciągu 2-3 lat
rynek ten wzrośnie o kolejne
kilkadziesiąt procent, osiągając poziom około 9% ogólnego
handlu detalicznego, co stanowi europejską średnią. W ślad
za bardzo intensywnym rozwojem e-handlu rośnie liczba
zwrotów. Firmom, które nie
mają wyspecjalizowanych komórek ds. operacji magazynowych, z pomocą przychodzą operatorzy logistyczni.
Rozwój e-handlu wymusza też
na firmach większą automatyzację. To właśnie operatorzy
logistyczni powinni pokazywać
klientom zalety automatyzacji procesów (roboty pikujące,
pick by vison czy pick by light
są coraz częściej spotykane
w magazynach), jak i rozwoju
systemów IT, usprawniających
procesy dostaw.”
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2017 rok najlepszy dla branży transportowej od trzech lat
ÔÔEFL, Infografika: EFL

Odczyt „Barometru EFL” dla transportu na IV kwartał tego roku
wyniósł aż 63,8 pkt. i był drugim
najwyższym w tym roku. Co więcej,
firmy transportowe oceniły swoją
sytuację lepiej niż w III kwartale
br. (59,3 pkt.) oraz w analogicznym
okresie ubiegłego roku (55,8 pkt.).
Dobry wynik to zasługa przede
wszystkim optymizmu dotyczącego inwestycji, których wzrostu
spodziewa się ponad 38% przedsiębiorców w branży. Tym samym
dla przewoźników 2017 rok był najlepszym od początku 2015 roku,
od kiedy EFL realizuje badanie.
– Na początku tego roku branża
transportowa zanotowała jeden
z niższych wyników w historii naszego badania, co było z pewnością następstwem ubiegłorocznych
nastrojów. Jednak w kolejnych

kwartałach widzimy znaczne odbicie – odczyty za II, III i IV kwartał
są najwyższe dla tego obszaru od
początku 2015 roku – co oznacza,
że polskie firmy transportowe są
jednymi z najsilniejszych w Europie i szybko potrafią wyjść na prostą. To bardzo dobry prognostyk
na nadchodzący rok, bo krajowi
przewoźnicy mają ogromny udział
w budowaniu PKB naszego kraju
i są jednymi z najbardziej cenionych w całej Europie – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

TRANSPORT Z DRUGIM
NAJLEPSZYM WYNIKIEM
W HISTORII
W IV kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży budowlanej wyniósł 63,8 pkt. Jest to wynik
nie tylko lepszy niż w poprzednim

kwartale (+4,5 pkt.), ale i rok temu
(+8 pkt.). Powodów do optymizmu
jest jednak więcej. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery tegoroczne pomiary, 2017 rok był najlepszym od
trzech lat. Trzy subindeksy (za II,
III i IV kwartał) należą do najwyższych w historii badania, czyli od
I kwartału 2015 roku. Warto też
spojrzeć na nastroje firm transportowych w porównaniu do wyników pozostałych pięciu badanych
branż (handel, HoReCa, produkcja,
budownictwo, usługi). Pomiar dla
transportu na IV kwartał tego roku
jest drugim najwyższym wynikiem
– wyższy uzyskała budowlanka
(66,7 pkt.)

PRZEWOŹNICY BĘDĄ WIĘCEJ
INWESTOWAĆ
Bardzo dobre nastroje w branży
transportowej to przede wszystkim pochodna pozytywnych prognoz dotyczących inwestycji. Pod
koniec tego roku 38,1% firm transportowych spodziewa się więcej
inwestować. To lepszy wynik niż
kwartał wcześniej (28,3%) oraz
rok temu (31,1%). Przedstawiciele
branży transportowej liczą również na większe zamówienia w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku – 27,5% vs. 17,5%.
Warto zauważyć, że przewoźnicy
nie obawiają się również o swoją
płynność finansową. Lepszej spodziewa się więcej niż jedna czwarta
zapytanych (28,8%), podczas gdy
rok temu tylko 12,5%.

2017 LEPSZY NIŻ 2016 DLA
CAŁEGO SEKTORA MŚP
Główny odczyt „Barometru EFL”
za IV kwartał 2017 roku wyniósł
58,2 pkt. i wciąż znajduje się ponad
progiem OR. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów EFL pomiędzy
III a IV kwartałem br., podobnie jak
to miało miejsce rok temu, wartość
Barometru spadła (o 1,1 pkt.). Warto jednak podkreślić, że wartość
wskaźnika jest wyższa nie tylko
niż w IV kwartale ubiegłego roku
(55,3 pkt.), ale w porównaniu do
wszystkich pomiarów z 2016 roku.
To oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pomimo
odrobinę gorszych prognoz, cały
czas widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Bilans

Badanie ciężarówek,
elektryczna vs
tradycyjna

ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS
Logistics
Elon Musk, znany wizjoner i przedsiębiorca, ujawnił cenę pierwszej
elektrycznej ciężarówki z naczepą, która w przyszłości może stać
się konkurencją dla tradycyjnych,
mało ekologicznych samochodów. Pojazd ma trafić do produkcji w 2019 roku, a jego sprzedaż
rozpocząć w roku 2020. Czy ciężarówka Tesla Semi rzeczywiście
zrewolucjonizuje rynek transportu
drogowego?
Jak podaje producent, pojazd
będzie dostępny w trzech wariantach. Najtańsza wersja, o zasięgu
do ok. 480 km na jednym ładowaniu będzie kosztować 150 tys.
dolarów, czyli ponad 530 tys. zł.
Samochód, który będzie w stanie
przejechać ok. 800 km na jednym
ładowaniu, to już koszt 180 tys. dolarów, czyli ponad 637 tys. zł. Najdroższa, limitowana wersja Founders Series jest natomiast płatna
z góry i kosztuje 200 tys. dolarów,
co w przeliczeniu na polską walutę
wynosi ok. 708 tys. zł.
Do przewozów krajowych na
polskim rynku przewoźnicy zakupują jednak standardowo pojazdy
w wieku 8-10 lat. Dlatego ciężko
spodziewać się masowego szału
zakupowego w Polsce na samochody ciężarowe Tesli, które mają
kosztować ponad 50% więcej od
aktualnie najbardziej popularnych
ciągników zakupionych w salonie,
takich jak DAF czy MAN. Koszt zakupu popularnego 8-10 letniego
pojazdu to około 80-100 tys. zł,
a wtedy Tesla wypada już co najmniej 5-krotnie drożej, nie wspominając o kosztach sprowadzenia
takiego pojazdu do kraju. – mówi
Janusz Nóżka, Dyrektor ds. Floty
w ROHLIG SUUS Logistics.
Według Tesli wyższe ceny zakupu samochodów – w odniesieniu
do tradycyjnych pojazdów, zostaną zrekompensowane przez ich
niskie koszty utrzymania. Producent podkreśla, że całkowity koszt
eksploatacji ciężarówki ma być na
rynku amerykańskim o 20 proc.
niższy w porównaniu do pojazdu z silnikiem Diesla. Mimo, że
w pierwszej chwili cena wydaje się
stanowić znaczącą barierę wejścia
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na polski rynek dla elektrycznej
ciężarówki, to po przeanalizowaniu jej wszystkich parametrów eksploatacyjnych, pojazd rzeczywiście
wypada korzystnie.
Chcąc sprawdzić jak faktycznie kształtują się koszty zakupu
i utrzymania elektrycznej ciężarówki, ROHLIG SUUS Logistics postanowił przeprowadzić analizę
porównawczą odnoszącą się do
polskich realiów. Założono sytuację, w której Tesla Semi posiada
m.in. wszystkie wymagane homologacje, została dostosowywana
do transportu po europejskich
drogach i można nabyć ją w Polsce. Ponadto przyjęto, że obsługa
techniczna nowego samochodu
oraz części zamienne są tak samo dostępne
na rynku jak w przypadku popularnych modeli ciągników siodłowych. W analizie wzięto
pod uwagę takie czynniki jak cena zakupu obu
pojazdów, koszty zużycia paliwa/prądu, czy
obsługę techniczną pojazdu.
Piotr Iwo Chmielewski, Dyrektor ds. Rozwoju
ROHLIG SUUS Logistics podsumowuje: – Na
szczególną uwagę zasługuje sam koszt zużycia
paliwa, który przy ciężarówce Tesli jest znacznie
niższy niż w przypadku tradycyjnego pojazdu.

Przejechanie dystansu 100 kilometrów elektryczną ciężarówką jest bowiem ponad 60%
tańsze i wynosi 42,50 zł, a zwykłym samochodem 112 zł – zaznacza przedstawiciel firmy.
Co więcej, wedle deklaracji producenta, przy
wykorzystaniu elektrycznej ciężarówki prawie
całkowicie odpadają nam koszty przeglądów
okresowych (płyny, filtry) i dodatkowo o około
20% redukujemy inne koszty techniczne, takie
jak wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
Biorąc pod uwagę średnie stawki frachtowe

za transport krajowy, okres spłaty
przy zakupie popularnych samochodów ciężarowych, szacowany
jest na około 11-13 lat. Oszczędności generowane przez ciężarówkę
elektryczną Tesli mogą skrócić ten
okres do niespełna 8 lat. Nawet
nie biorąc pod uwagę dodatkowych ulg podatkowych, których
można się spodziewać ze strony
rządu czy UE na zakup pojazdów
elektrycznych – ocenia Piotr Iwo
Chmielewski.
Janusz Nóżka dodaje, że widzi realną szansę dla elektrycznej ciężarówki Tesli w obliczu oczekiwanych
ograniczeń w ruchu tradycyjnych
pojazdów, które będą z pewnością
zmuszać do poszukiwania rozwiązań alternatywnych. Takie działania już są podejmowane, chociażby przez przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej, które zaczynają inwestować w elektryczne autobusy. Tylko w Warszawie
do 2020 roku ma ich być 160 sztuk – kontynuuje
Janusz Nóżka i dodaje – na chwilę obecną deklaracje producenta oceniamy jako obiecujące.
Prawdziwym jednak testem będą dotychczas
mocno kwestionowane możliwości produkcyjne Tesli oraz nasza transportowa rzeczywistość
i możliwości finansowe przewoźników.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Bilans

www.exide.com
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UTILEV®, NOWA MARKA SPRAWDZONEGO DOSTAWCY
ÔÔZeppelin Polska, fot. Zeppelin Polska

Firma NACCO Materials Handling Group przedstawia nową rodzinę wózków widłowych UTILEV®, która stanowi atrakcyjną opcję
dla użytkowników z wielu branż, wymagających sprzętu do obsługi materiałów, ale nie potrzebują zaawansowanej funkcjonalności ani dodatkowych akcesoriów.
Te wózki widłowe z przeciwwagą,
są dostępne z szeregiem wydajnych, cichych, czysto pracujących
silników. Nieskomplikowane podejście do obsługi materiałów,
zapewnia niedrogie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania
w aplikacjach, w których sprzęt do
transport materiałów jest wymagany do pracy o lekkim i średnim
natężeniu. Gama obejmuje wózki
widłowe od 1,5 do 3,5 tony
i jest dostępna w sześciu
różnych pojemnościach,
zarówno z silnikiem diesla,
LPG lub dwupaliwowym.
Tym, co odróżnia produkty UTILEV od podobnych
ofert dostępnych obecnie
na rynku, jest to, że te wózki
te, są wspierane przez sieć

specjalnie wybranych, doświadczonych,
niezależnych dystrybutorów, którzy oferują szeroki zakres usług serwisowych
swoim klientom.

Produkty UTILEV będą teraz dostępne od Zeppelin Polska Sp. Z o.o., a dystrybutor został wybrany przez NACCO
Materials Handling Group w celu dystry-

Technologie

bucji wózków widłowych w Polsce. Firma
Zeppelin Polska została wybrana dzięki
jakości świadczonych usług i możliwości
serwisowych, a także dlatego, że firma
konsekwentnie wykazywała się znajomością wymagań szerokiej gamy aplikacji
do transportu materiałów.
Dzięki głębokiemu docenieniu różnych potrzeb klienta Zeppelin Polska, jest w stanie zapewnić
spokój ducha, zapewniając
szybkie wsparcie doradcze, gdy jest to wymagane,
szybką reakcję na wymagania konserwacyjne i pełną dostępność części, to
wszystkie klucze do prostego prowadzenia operacji
przeładunkowych wózkami
widłowymi Utilev, w ramach
każdego budżetu.
Oferując rozwiązanie,
które będzie niezawodnie
spełniać cele produktywności, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów operacyjnych, seria wózków
widłowych UTILEV została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze i konserwacji, zapewniając „Użyteczność, której
można zaufać”.
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WSPÓŁPRACA NA MIARĘ
PRZYSZŁOŚCI W ZARZĄDZANIU
MAGAZYNEM
ÔÔRedakcja, fot. SATO

PROSTE W UŻYCIU
Ergonomicznie zaprojektowany przedział
operatora z dobrze znanym układem samochodowym oznacza, że operator będzie mógł wygodnie pracować unikając
zmęczenia podczas operowania ładunkami. Szereg standardowych i opcjonalnych
elementów wyposażenia pozwala zapewnić, że wózek będzie skonfigurowany do
potrzeb jego zastosowania.
ŁATWE W UTRZYMANIU
Dzięki prostocie elementów i specyfikacji,
serwisowanie może być przeprowadzane
szybko i łatwo, nawet przy braku dostępu
do komputerów, laptopów lub narzędzi
diagnostycznych.
NIEDROGIE W POSIADANIU
Użycie sprawdzonych, wysokiej jakości,
solidnych elementów, wydajna filtracja
i doskonałe chłodzenie dają w efekcie
niezawodną prace i niewielkie nakłady.
Idealne do pracy: w małych magazynach, przemyśle elektronicznym, przemyśle tekstylnym, produkcji żywności,
ale również centrach ogrodniczych, składach budowlanych, małych centrach logistycznych

Technologiczne partnerstwo połączy JDA® Warehouse Management i JDA® Warehouse
Labor Management z rozwiązaniem SATO’s Visual Warehouse, aby pomóc klientom
korzystać z technologii cyfryzacji takich jak: Internet Rzeczy i Big Data. To sprzedażowe
przymierze usprawni procesy logistyczne dla klientów wykorzystujących rozwiązania JDA i SATO razem. Firma JDA I SATO zamierzają wdrożyć to rozwiązanie w pięciu
wiodących firmach z branży spożywczej do marca 2019 roku. Zawarcie współpracy,
pomiędzy firmami JDA Software Group, Inc. i SATO to jednocześnie pierwsze partnerstwo firmy JDA dotyczące japońskiego sprzętu, tym samym firma JDA rozszerza swoją
obecność na rynku japońskim.
Brak siły roboczej i rosnąca złożoność
łańcucha dostaw ze względu na duże wymagania konsumentów, a także coraz
większe zróżnicowanie asortymentowe
produktów, to problemy na japońskim
rynku, z którymi zmagają się japońskie
firmy, aby sprostać rosnącym potrzebom
klientów. Japonia wypada słabo wśród Narodów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), (18 z 35 narodów)
pod względem ogólnej wydajności siły
roboczej, nawet gdy nominalna wydajność pracy osiągnęła nowy poziom w tym
roku1. Fakt ten wskazuje, że w tym zakresie pozostało jeszcze pole do ulepszeń,
co może być osiągnięte przez japońskie
firmy poprzez pełne wykorzystanie potencjału danych w operacjach, działaniach
firm. Jedynie 6 procent dużych japońskich
korporacji wykorzystuje duże ilości danych, a 48 procent wciąż szuka sposobów
1 Badanie Japońskiego Centrum Produktywności
w Miejscu Pracy 2017

Technologie

na właściwe wykorzystanie tych danych2.
Tylko 45 procent japońskich producentów
wykorzystuje tzw. big data do zwiększenia
wydajności operacyjnych3.
„Firma SATO jest dumna, że została
wybrana na partnera przez jednego z najnowocześniejszych dostawców rozwiązań, jakim jest firma JDA.” powiedział Kaz
Matsuyama, dyrektor generalny SATO
Holdings. “Zobowiązujemy się do bycia
otwartym na innowacje oraz wartości skupione na użytkownikach, w związku z tym
jestem podekscytowany możliwościami
jakie przynosi nasza współpraca. Będziemy dążyć do pokonania „ostatniego cala”
wyzwań naszych klientów, aby zaprojektować ultra – wydajny magazyn przyszłości
oparty na Internecie Rzeczy”.

2 Raport Gartner 2015 w zakresie użycia big data
w Japonii
3 Biała Księga nt. Społeczeństwa przyszłości napędzanego przez ICT, Japan Ministry of Internal Affairs
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WYSOKA DYNAMIKA RYNKU
TRANSPORTOWEGO
ÔÔŹródło: Transporeon, fot. Transporeon

Kolejne wydanie Transport Market Monitor (TMM) wydawanego przez Capgemini
Consulting oraz Transporeon, pokazuje wysoka aktywność i dynamikę rynku transportowego. W opublikowanym magazynie wskaźnik cen i wskaźnik możliwości
przewozowych utrzymują się na ekstremalnych poziomach.
PRZEDMIOTOWE DANE RAPORTU
PREZENTUJĄ SIE NASTĘPUJACO:
W III kwartale 2017 roku wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł o 2,6% do
poziomu 67,4. W porównaniu z III kwartałem 2016 roku wskaźnik możliwości
przewozowych jest niższy o 20,5%.
Wskaźnik cen wzrósł o 0,6% w III kwartale 2017 (wskaźnik: 101,8). W porównaniu do poziomu wskaźnika w III kwartale
2016, wskaźnik cen wykazał wzrost o 7,0%.
Wskaźnik cen oleju napędowego spadł
do poziomu 75,3. Wskaźnik jest o 3,0%
niższy niż w II kwartale 2017 roku.
Przewiduje się, że europejski indeks
przepływu w handlu spadnie o 5,7% w III
kwartale 2017 roku.
Erik van Dort, Dyrektor ds. Łańcucha
Dostaw w Capgemini Consulting zauwa-

ża: „Jak zwykle we wrześniu obserwujemy powakacyjny spadek możliwości
przewozowych. Jednakże w tym roku
spadek ten był szczególnie wyraźny, doprowadzając do najwyższych cen w roku.
Dotychczas przewidywalibyśmy, że sytuacja ta ustabilizuje się w październiku.
Pytaniem pozostaje, czy przy obecnych
realiach rynkowych owa stabilizacja będzie możliwa”.
Oliver Kahrs, Director Strategic Initiatives w Transporeon dodaje: “We wrześniu
odnotowaliśmy najniższy wskaźnik możliwości przewozowych od stycznia 2008.
Przekłada się to oczywiście na bardzo wysokie ceny transportu. Mimo że możliwości przewozowe rosły nieznacznie przez
cały III kwartał, we wrześniu odnotowano
ich nagły spadek. Ciężko przewidzieć czy

w IV kwartale sytuacja ulegnie poprawie.
Poziom możliwości przewozowych pozostaje aktualnie na zbyt niskim poziomie.
Ograniczenia możliwości przewozowych
są obecnie głównym tematem w branży,
z tego powodu ceny oleju napędowego
nie znajdują odzwierciedlenia w cenach
transportu. Można ponadto oczekiwać,
iż w wyniku globalnych wydarzeń politycznych, cena ropy naftowej wkrótce
wzrośnie ponownie”.

TESTY MOBILNYCH ĆWIERĆPALET EKSPOZYCYJNYCH
ÔÔCHEP, fot. CHEP

W firmie Henderson Wholesale Ltd, będącej międzynarodowym koncesjonodawcą sieci sklepów SPAR, firma CHEP – globalny
specjalista w rozwiązaniach obsługi łańcucha dostaw, przeprowadziła testy ćwierćpalety wystawowej na kółkach – Dolly. Trzytygodniowy program pilotażowy miał miejsce w 13 sklepach wielobranżowych SPAR w Irlandii Północnej i wykazał, że Dolly
pomaga detalistom zmaksymalizować sprzedaż i obniżyć koszty łańcucha dostaw. Sukces ten otwiera przed firmą Henderson
drogę do korzystania z plastikowego nośnika paletowego CHEP w pozostałych sklepach sieci.

– Kierownicy sklepów z zadowoleniem przyjęli rozwiązanie gotowe do ekspozycji.
Obroty w okresie próbnym
wypadły bardzo obiecująco
– odnotowano dwucyfrowy
wzrost sprzedaży napojów
eksponowanych na paletach

Dolly w porównaniu do ekspozycji półkowej. Ćwierćpaleta
wystawowa na kółkach CHEP
usprawnia proces łańcucha
dostaw poprzez usunięcie
etapów obsługi – zarówno na
poziomie centrów dystrybucyjnych, jak i magazynów. Co waż-

ne, oszczędza też czas pracowników odpowiedzialnych za
utrzymanie poziomu zapasów.
Sklep oszczędza co najmniej
10 minut na każdą ekspozycję
dzięki palecie Dolly – powiedział Alan Abraham, menedżer
ds. logistyki Henderson Wholesale. – Jesteśmy zdecydowani na włączenie mobilnych
ćwierćpalet ekspozycyjnych do
naszych planów promocyjnych
na przyszły rok. Posiadanie nośnika, który można ustawiać
w różnych miejscach w ciągu
dnia, zależnie od tras klientów,
daje wymierne korzyści promocyjne. Podoba nam się również sposób, w jaki firma CHEP
jest zorientowana na rozwiązania i podejmuje proaktywne działania. Możemy współpracować na wiele sposobów
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w celu usprawnienia łańcucha
dostaw, poprawy bezpieczeństwa pracowników, zrównoważonego rozwoju i wydajności
sprzedaży – dodaje.
Henderson Wholesale jest
jedną z czterech spółek Henderson Group. Firma dystrybuuje prawie 7000 produktów
spożywczych, świeżych i mrożonych poprzez 447 sklepów
w całej Irlandii Północnej. SPAR
to wiodąca na świecie franczyzowa sieć sklepów spożywczych. We wrześniu w Irlandii
Północnej Henderson Wholesale otworzyło nowy zadaszony magazyn o powierzchni
17 000 m² dla produktów spożywczych, który może pomieścić 14 000 palet.
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KUEHNE+NAGEL
LCC W SZANGHAJU
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

W obecności kluczowych klientów, firma
Kuehne + Nagel niedawno zainaugurowała swoje pierwsze regionalne centrum logistyki zintegrowanej w regionie
Północnej Azji i Pacyfiku. Nowe centrum
wywoła synergie w celu sprostania rosnącemu popytowi na wszechstronne rozwiązania świadczone z jednego źródła.
Centrum kontroli logistyki (LCC) w Szanghaju
świadczy szeroki zakres zarządzanych usług
zajmując się realizacją zleceń klientów w międzynarodowych łańcuchach dostaw. W celu
uproszczenia złożoności i sprostania potrzebom klientów w zakresie sprawnych łańcuchów
dostaw opartych na popycie, dedykowane zespoły zajmują się zarządzaniem kontraktami
i transportem, co obejmuje zarządzanie partnerami logistycznymi we wspólnym środowisku.
Ponadto, ważnymi zajęciami jest analiza danych klientów oraz wdrażanie metod usprawniających procesy.
Zintegrowane usługi logistycznej ControlTower firmy Kuehne + Nagel są szczególnie interesujące dla klientów w branży motoryzacyjnej,
konsumenckiej, wysokich technologii, przemysłu oraz farmaceutyki i ochrony zdrowia.
Siewloong Wong, Prezes firmy Kuehne + Nagel w regionie Północnej Azji i Pacyfiku: „Nowe
LCC w Szanghaju jest zgodne ze strategicznym
podejściem Grupy do globalnego świadczenia
zintegrowanych usług logistycznych i do rozszerzenia wszechstronnej oferty firmy Kuehne
+ Nagel także w regionie Północnej Azji i Pacyfiku. Przy nowoczesnej budowie i know-how
włączonych do zespołów ekspertów będziemy
w stanie nawet lepiej służyć naszym klientom
poprzez opracowanie, wdrożenie i prowadzenie skalowalnych rozwiązań w celu uzyskania
większej elastyczności i prędkości, poprawiając
wyniki łańcucha dostaw.”
Tobias Jerschke, Globalny Szef Zintegrowanej
Logistyki: „Logistyczne Centrum Kontroli firmy
Kuehne + Nagel w Szanghaju to ósme tego
rodzaju centrum na świecie. Takie znaczne
rozszerzenie naszych LCC to jasna odpowiedź
na rosnący popyt wśród naszych azjatyckich
klientów na zarządzanie globalnymi przepływami w łańcuchach dostaw.”

INTERLOCKING WPROWADZA NOWY
POZIOM JAKOŚCI PROCESÓW
ÔÔDachser, fot. Dachser

Od trzech lat Dachser współpracuje z Trade Con w zakresie logistyki europejskiej
od trzech lat, a w tym roku przejął także obsługę firmy w Azji. Operator logistyczny
koordynuje dostawy towarów z całego świata dla Trade Con z Bremy – firmy sprzedającej artykuły kibicowskie najlepszych klubów piłkarskich. Asortyment Trade Con
początkowo stanowiły małe piłki z klubowym logo, ale oferta szybko została poszerzona o wiele innych gadżetów i aktualnie firma ma w sprzedaży ponad 9 tysięcy
artykułów. Merchandiser sprzedaje swoje produkty działom marketingu klubów
piłkarskich i stowarzyszeń, a także dużym firmom handlowym w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii. Trade Con działa również na rynku polskim i holenderskim.
W Chinach jest największe zaplecze produkcyjne artykułów handlowych i promocyjnych oraz wszelkiego rodzaju gadżetów
kibicowskich. W związku ze wzrostem intensywności biznesu, a także oczekiwań
co do coraz większej personalizacji produktów i coraz szybszych dostaw Trade
Con potrzebował partnera logistycznego,
który zajmie się wszystkim – transportem morskim, drogowym w Europie oraz
usługami dodanymi. Dachser zapewnia
firmie kompleksową obsługę logistyczną
we wszystkich tych obszarach.
Integracja usług Air & Sea Logistics oraz
transportu drogowego w Dachser daje
klientom operatora dużą przewagę w stosunku do konkurencji. Port w Bremerhaven, dokąd przypływają towary Trade Con,
ma prawie 5 km długości. Tymczasem jego
strefa głębokowodna, gdzie może zacumować do 14 kontenerowców, znajduje
się prawie na wprost wejścia do oddziału
Dachser European Logistics.
– Odbieramy kontenery w terminalu
w Bremerhaven i transportujemy je bezpośrednio do naszego terminalu tranzytowego w Bremie. Rozładunek ma miejsce
po południu, a towar jest od razu etykietowany. Po odprawie celnej – zwykle tego

samego wieczora – wysyłamy go do miejsc
docelowych – tłumaczy Thilo Kugel, Dyrektor Dachser Air & Sea Logistics w Bremie.
Dokowanie statków z towarami z całego świata tuż przy najbardziej wydanej
sieci drobnicowej w Europie pozwala na
bezbłędną obsługę łańcucha transportowego od zamorskiego punktu wysyłki do
miejsca przeznaczenia. Ilość czasu, jaką
zyskuje się w porównaniu do tradycyjnego
transportu morskiego i przeładunku na
lądzie wynosi do czterech dni.
Dzięki systemowi śledzenia przesyłek
oraz korzyściom oferowanym przez sieć
Dachser, Trade Con jest na bieżąco informowany o każdym kroku, od rozładowania kontenerów po dostawę. Klient
zyskuje 24-godzinny bezpośredni dostęp
do informacji o swoich towarach na trasie
całego łańcucha dostaw i może dokładnie
wskazać, w którym miejscu w Europie
znajdują się towary transportowane ciężarówkami. Rozwiązania z zakresu interlockingu pozwalają osiągnąć nowy poziom jakości procesów, które dzięki nim
przebiegają sprawniej i dokładniej. To
z kolei przekłada się na ograniczenie ryzyka wystąpienia pomyłek oraz uszkodzeń
towarów.

Logistyka kontraktowa
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DWUCYFROWY WZROST
W SEKTORZE DIY
ÔÔDachser, fot. Dachser

LOGISTYKA
SZLACHETNEJ
PACZKI

Dachser, globalny operator logistyczny, o 28% zwiększył liczbę przesyłek z produktami z branży „ogród i dom” w minionym roku. Jednocześnie liczba przesyłek z towarami ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker
Od dekady operator logistyczny DB
polskich eksporterów dla europejskich sieci DIY wzrosła o blisko 65% r/r.
Schenker jest oficjalnym partnerem
Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje SZLACHETNĄ PACZKĘ. Firma odpowiada za transport paczek między
magazynami dystrybucyjnymi podczas
finału projektu, który w tym roku odbył
się 9 i 10 grudnia.

W Polsce Dachser specjalizuje się w obsłudze eksporterów, a wśród nich szczególnie
silną grupę klientów stanową producenci
wysyłający swoje wyroby do zagranicznych sklepów budowlano-ogrodniczych.
Lata 2016 i 2017 r. były szczególnie korzystne pod względem umacniania się
firmy na tym rynku.
– Tak duża dynamika wypracowana
przez Dachser Polska to powód do dumy.
Coraz lepsze wyniki w obszarze obsługi
eksportu sektora DIY są efektem kilku
czynników. Z jednej strony sprzyja nam
korzystna koniunktura gospodarcza
w Europie, dzięki której ta branża stale
się rozwija. Jednocześnie polscy producenci coraz odważniej walczą o miejsce na
zagranicznych rynkach. Europejskie sieci
DIY są dla nich szczególnie atrakcyjnym
odbiorcą, a Dachser ze swoim know-how
i doświadczeniem w tej dziedzinie umożli-

Juliusz Pakuński

wia zaistnienie wielu polskim markom na
unijnych rynkach – mówi Juliusz Pakuński,
Kierownik Rozwoju Biznesu DIY-Logistics
Dachser Polska.
Ciężarówki z logo Dachser dostarczają
towary do sklepów sieci DIY na terenie całej Europy. Z Polski do zagranicznych sieci
typu „dom i ogród” operator transportuje
m.in. wyposażenie łazienek, w tym meble
i armaturę, urządzenia grzewcze i sanitarne, produkty ogrodnicze czy elektronarzędzia. Najwięcej produktów polskich
eksporterów trafia na rynek niemiecki,
największy pod względem obrotów w Europie rynek DIY
Zagraniczne sieci DIY to wymagający
odbiorca. Dachser wspiera polskie firmy
w tej współpracy, zapewniając płynność
i terminowość dostaw m.in. dzięki codziennym wysyłkom do 18 000 sklepów
w określonych oknach czasowych. Operator świadczy także usługi magazynowania z konfekcjonowaniem towaru na
podstawie zamówień sklepu, etykietowanie palet zgodnie z wymaganiami danej sieci czy usługi związane z obsługą
towarów na terenie sklepu – kontrolą
jakości, wyłożeniem ich na półki i zadbaniem o odpowiednią ekspozycję czy
organizacją akcji promocyjnych. Firma
może się też zająć obsługą zwrotów i reklamacji. Powierzając Dachser kompleksową obsługę logistyczną producenci
z branży DIY mogą skoncentrować się
na rozwoju eksportu bez konieczności
zakładania własnego przedstawicielstwa
za granicą.

Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem
WIOSNA nieprzerwanie od 2008 roku.
Z roku na rok rośnie liczba samochodów
i pracowników uczestniczących w tym
przedsięwzięciu. Realizacja projektu logistycznego o tak dużej skali jest możliwa dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu
pracowników, przewoźników i kurierów.
– Największym wyzwaniem jest zorganizowanie całej logistyki w trakcie finału projektu. Do ostatniej chwili trudno jest przewidzieć, ile dokładnie samochodów będzie
potrzebnych, aby przewieźć wszystkie
przygotowane paczki w wyznaczonym
terminie, czyli w trakcie jednego weekendu. W tej kwestii polegamy na naszym
doświadczeniu, sieci logistycznej i zespole
pracowników oraz partnerów biznesowych. W tym roku finałowy weekend na
drogi wyjechały 24 samochody w barwach DB Schenker, by dostarczyć tysiące
paczek do magazynów dystrybucyjnych
Stowarzyszenia WIOSNA – mówi Andrzej
Gluźniewicz Koordynator ds. Współpracy
z Przewoźnikami z DB Schenker.
WIĘCEJ NIŻ LOGISTYKA
Zaangażowanie operatora w SZLACHETNĄ PACZKĘ nie kończy się na transporcie
paczek między magazynami podczas finału akcji. Co roku pracownicy z różnych
oddziałów firmy, biorą również czynny
udział jako darczyńcy. Przygotowują wybranym rodzinom paczki, angażując do
zbiórki nie tylko współpracowników, ale
również swoich bliskich i klientów, dla
których pracują na co dzień. W tym roku
pracownicy wybrali z bazy SZLACHETNEJ
PACZKI 6 potrzebujących rodzin.
– Okrągły jubileusz współpracy Paczki
z DB Schenker jest najlepszym potwierdzeniem tego, że nie jest to jednorazowa
akcja filantropijna, ale wieloletnie partnerstwo oparte o wzajemne zaufanie
i odpowiedzialność. Dzięki temu przez te
wszystkie lata pozytywnie wspominam
współpracę ze wszystkimi pracownikami

Logistyka kontraktowa
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DOSTAWY ELEKTRYCZNYMI CIĘŻARÓWKAMI
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Lekkie samochody dostawcze Daimlera, FUSO eCanter – w pełni elektryczne ciężarówki, uzupełniły flotę globalnego operatora
logistycznego firmy Dachser, operator jest jednym z pierwszych klientów. Z pomocą nowych pojazdów, Dachser będzie dostarczał
przesyłki w centrum Berlina i Stuttgartu od wiosny 2018 r. W Polsce operator również przygotowuje się na zmiany technologiczne.
W nowo budowanym oddziale w Strykowie Dachser zaplanował miejsce na stacje do ładowania aut elektrycznych.
– Zdecydowaliśmy się na FUSO eCanter, ponieważ jest to pierwsza w pełni elektryczna ciężarówka, wprowadzona do produkcji
seryjnej, a co za tym idzie, nadająca rozmach całej klasie pojazdów użytkowych. Ciężarówki te będą częścią prowadzonego
przez nas projektu miejskiej dystrybucji, a także przyczynią się do
rozwoju naszej innowacyjnej i zrównoważonej koncepcji dostaw
w centrach miast – mówi Stefan Hohm dyrektor działu rozwiązań
korporacyjnych, badań i rozwoju w Dachser.
W zależności od ograniczeń dla ruchu samochodowego
w danym mieście, lokalny oddział Dachser może zastosować
adekwatne do swoich potrzeb rozwiązanie. To wiąże się z wybraniem odpowiedniego zestawu pojazdów do dostarczania
towarów w centrach miast. Wdrożenie projektu miejskiej dystry-

bucji umożliwi firmie Dachser połączenie sprawdzonych modeli
logistycznych z nowymi rozwiązaniami.
W Berlinie i Stuttgarcie ciężarówki FUSO eCanter zostaną
wykorzystane do przewozów przesyłek drobnicowych. Ich zadaniem będzie dostarczanie palet z towarami do tzw. microhubów
lub bezpośrednio do klientów. Posłużą również do odbioru towarów i przewiezienia ich do oddziałów Dachser w podberlińskim
Schonefeld i Kornwestheim koło Stuttgartu.
W zależności od modelu i przeznaczenia, ciężarówka FUSO
eCanter może przejechać na jednym ładowaniu do 100 km,
a jej maksymalna ładowność wynosi 3,5 tony. Elektryczny układ
napędowy pojazdu składa się z sześciu akumulatorów litowo-jonowych, każdy o napięciu 420 V i pojemności 13,8 kWh.

firmy zaangażowanymi w projekt. Niezwykła jest postawa
kierowców, którzy starają się
pomóc na wiele sposobów
– są elastyczni i przede wszystkim cierpliwi, nie mówiąc już
o tym, że niejednokrotnie nosili paczki razem z wolontariuszami – mówi Anna Bondarzewska ze Stowarzyszenia
WIOSNA.

tysięcy Darczyńców, Wolontariuszy i rodzin w potrzebie
wokół idei „mądrej pomocy”,
czyli takiej, która daje szansę
na zmianę. Paczki przygotowane przez darczyńców wolontariusze dostarczają rodzinom
z pomocą m.in. DB Schenker
podczas finału projektu, o którym nie bez powodu przyjęło
się mówić: Weekend Cudów.

SZLACHETNA PACZKA to
unikalny w skali światowej
system precyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy rodzinom
w potrzebie zorganizowany na
tak dużą skalę. Obecnie jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zorganizowanych projektów społecznych w Polsce. Działa od
2001 roku i co roku łączy setki
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Świąteczne wyzwanie dla
operatorów logistycznych
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Grudzień to czas znacznego wzrostu sprzedaży
dla firm zajmujących się handlem, wynikającego
z intensywnych przygotowań Polaków do świąt
Bożego Narodzenia. Z drugiej strony jest to
również szczególny moment dla operatorów
logistycznych, którzy w tym okresie mierzą się
z tzw. szczytem przewozowym.
W przedświątecznym czasie zjawisku zwanym szczytem przewozowym sprzyja szereg
czynników, obejmujących rosnącą konsumpcję
krajową, zwiększoną produkcję dóbr konsumpcyjnych czy ograniczoną dostępność kierowców

i środków transportu. Operatorzy logistyczni
stają więc wówczas przed niemałym wyzwaniem, muszą zapewnić płynną obsługę przy
jednoczesnych trudnościach, jakie napotykają
na rynku.
Według Instytutu Badań Rynkowych
i Społecznych, szacowane łączne wydatki polskich gospodarstw domowych na
święta Bożego Narodzenia w 2017 r. wyniosą prawie 22 mld zł. Oznacza to wzrost
o 1,9 mld zł (9,3 proc.) w stosunku
do roku 2016. Przeciętna polska
rodzina na tegoroczne święta Bożego Narodzenia wyda 1615 zł, czyli o 139 zł. więcej niż rok wcześniej.
Wzrost konsumpcji, związany
ze świętami Bożego Narodzenia
powoduje jednak, że w grudniu
zaczyna brakować środków transportu – ze względu na ich zwiększone zapotrzebowanie oraz
strukturalny deficyt kierowców.
Ponadto przewoźnicy z uwagi na
wyższe stawki, kursują po towary
spożywcze (m.in. warzywa, owoce
cytrusowe) do innych europejskich
krajów, takich jak Włochy, Grecja czy Hiszpania.
Ograniczony dostęp do specjalistycznych środków transportu (chłodnie, izotermy), wykorzystywanych w branży FMCG w okresie zimowym,
nie sprzyja więc firmom logistycznym, a właśnie
w tym sektorze odczuwają one najmocniej zjawisko szczytu przewozowego.
Arkadiusz Andruch – Dyrektor ds. FTL w ROHLIG SUUS Logistics wskazuje – Polska gospo-

darka dynamicznie się rozwija, a rosnąca konsumpcja krajowa wciąż pozostaje jej głównym
motorem wzrostu i zarazem jedną z przyczyn
powstawania sezonowych szczytów przewozowych. Wyższy popyt wewnętrzny w przedświątecznym okresie, przekłada się na wzrost
zaopatrzenia sieci handlowych, sklepów czy
hurtowni w potrzebne produkty. W związku
z tym istnieje potrzeba dostępności większej
liczby środków transportowych, które te towary
dostarczą – dodaje reprezentant operatora.
Zjawisko przedświątecznego szczytu przewozowego nasila również sprzedaż sprzętu
dużego AGD która dynamicznie wzrasta w tym
okresie. Polscy konsumenci kupują wówczas
m.in. takie produkty jak pralki,
lodówki, płyty indukcyjne czy piekarniki i zmywarki do zabudowy.
W 2016 roku sektor ten zanotował
rekordowy wzrost sprzedaży krajowej. Jak podaje branżowa organizacja CECED, wyniosła ona dla
dużego AGD 7 mld zł, co stanowi
w odniesieniu do roku 2015 wzrost
wartościowy o 6 proc. Znaczącym
paliwem dla popytu konsumpcyjnego dużego AGD, okazały się być
świadczenia dla rodzin w ramach
programu „Rodzina 500 plus”. Według informacji GUS beneficjenci korzystający z tych środków, wydali w 2016 r. o 89 proc. więcej pieniędzy na urządzenia gospodarstwa domowego
niż w 2015 r., gdy program jeszcze nie obowiązywał. Ponadto w całej grupie badanych, bez
wyróżniania uczestników programu 500 plus,
wydatki w tej dziedzinie wzrosły o ok. 6 proc.
Efekt rosnącej, przedświątecznej konsumpcji
stanowi mocno zwiększona liczba przesyłek,

często zdarzają się przerwy produkcyjne i logistyczne. Zakupiony wcześniej towar musi więc
zaspokoić popyt konsumentów aż do końca
bieżącego roku.
Zdaniem Arkadiusza Andrucha – Zarówno
przy dostawach do sklepów stacjonarnych
jak i zakupach internetowych występuje taka
sama presja, dotycząca dostarczenia towaru
do klienta na czas. W przedświątecznym okresie następuje kumulacja wolumenu przesyłek,
dlatego terminowa i sprawna dostawa stanowi
wyzwanie dla operatorów logistycznych – zaznacza przedstawiciel firmy i dodaje – Szczególnie takich jak ROHLIG SUUS Logistics, który
w kanale e-commerce specjalizuje się w obsłudze towarów o większych gabarytach (meble,
sprzęt RTV/AGD), ponieważ należy pamiętać,
że dostawy tak niewymiarowych przesyłek,
niosą ze sobą jeszcze większe wymagania niż
doręczenie tradycyjnej paczki kurierskiej.
Nadzwyczaj problematyczny, również poza
szczytem przewozowym, bywa też deficyt kierowców. Szacuje się, że niedobory pracownicze
w sektorze transportowym sięgają nawet 100
tys. wakatów. Rosnące zapotrzebowanie na
tego typu pracowników sprawia, że przewoźnicy coraz częściej zatrudniają kierowców zza
wschodniej granicy. Jednak i oni nie są w stanie
wypełnić braków kadrowych, bowiem co roku
branża mogłaby zatrudnić kolejne 30–40 tys.
osób. Z tego względu, w przedświątecznym
okresie, sytuacja operatorów logistycznych
znacznie się komplikuje. Dodatkowo czas między świętami a nowym rokiem, to moment
w którym przewoźnicy przeprowadzają serwisy
samochodów, zaś wielu kierowców przebywa
na urlopach wypoczynkowych, co wpływa na
wzrost stawek rynkowych.

z jaką muszą się zmierzyć operatorzy logistyczni, zarówno w sektorze e-zakupów jak
i handlu tradycyjnego. Obie branże oczekują
szybkiej i sprawnej dostawy towaru, nawet
w tak trudnym czasie, jakim jest szczyt przewozowy. Duże sieci handlowe spodziewają
się otrzymać produkty najpóźniej na kilka dni
przed Świętami Bożego Narodzenia, ponieważ
w okresie od świąt aż do nowego roku, bardzo

Chcąc sobie radzić z przedświątecznym szczytem przewozowym i zaspokoić popyt usług na
rynku logistycznym, operatorzy oprócz zaangażowania większej liczby środków transportu, podnoszą także stawki wynagrodzeń dla
przewoźników. Takie działanie niesie jednak
konieczność poniesienia większych nakładów
finansowych ze strony firm logistycznych, na co
muszą być wcześniej przygotowane.
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EWOLUCJA ODPRAW CELNYCH
ÔÔGrzegorz Banyś, Dyrektor Regionalny Rusak Business Services, fot. Rusak Business Services

Długopis, kalkulator, maszyna do pisania, brudnopis, dwa grube tomy taryfy celnej i kilka formularzy dokumentów odpraw
celnych SAD (Jednolity Dokument Administracyjny), tak wyglądały moje narzędzia pracy, gdy rozpoczynałem swoją przygodę
z zawodem agenta celnego, a był to rok 1994.
Doskonale pamiętam swoje pierwsze doświadczenia
z tematyką celną. Egzamin państwowy w Głównym Urzędzie
Ceł, a zaraz po nim zatrudnienie
w agencji celnej w 1994 roku.
Pierwsza poważna odprawa celna, jaką mi powierzono
– narzędzia i elektronarzędzia
– faktura zawierała kilkaset
pozycji towarowych przeróżnych narzędzi oraz ich części.
Taryfikacja, pogrupowanie towarów według kodów taryfy
celnej, policzenie ilości sztuk,
wartości, ilości opakowań,
mas netto i brutto oraz rozbicie kosztów transportu przy
pomocy kalkulatora było tylko
preludium. Później trzeba było
policzyć wszystkie należności
celne i podatkowe, a następnie
przenieść wszystkie te dane na
formularze SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) przy
pomocy maszyny do pisania
z najwyższą ostrożnością, bo
pomyłka oznaczała przepisywanie danych do formularzy
od nowa. Ile trwało przygotowywanie takiego zgłoszenia
celnego? Nie mniej niż dwa
trzy dni.
Następnie kontrola w urzędzie celnym: ręczna rejestracja w księgach ewidencyjnych,
sprawdzanie taryfikacji przy
pomocy dwóch – grubych, jak
książka telefoniczna – tomów
taryfy, kontrola poprawności
wyliczeń z użyciem kalkulatora. Reasumując, zajmowało to
kolejne dwa dni. Potem pozostawały już tylko ewentualne
poprawki po stronie agencji,
zapłata długu celnego i po tygodniu importer mógł dysponować towarem.
Jeszcze kilkanaście lat temu
proces obsługi celnej był niezwykle pracochłonny i czasochłonny zarówno na etapie przygotowania zgłoszeń
celnych w agencjach, jak i na
etapie kontroli w urzędach
celnych. Generowało to kolo-

salne koszty po stronie importerów i eksporterów. Szczęśliwie – jeszcze w latach 90-tych
– w urzędach i agencjach celnych zagościła informatyzacja.
Początki były nieśmiałe i nie
niosły za sobą rewolucyjnych
zmian. W urzędach pojawił
się system ewidencyjny INSPEKTOR, który zastąpił księgi
papierowe, jednak nie zapewniał możliwości wymiany danych w czasie rzeczywistym.
W agencjach zaś pojawiły się
pierwsze komputerowe programy służące do przygotowywania zgłoszeń celnych. Mało
doskonałe i wymagające wykonywania bardzo wielu manualnych czynności, ale były.
W kolejnych latach śledziłem uważnie postęp w dziedzinie informatyzacji procesów
celnych kontynuując pracę
w agencji, a później jako funkcjonariusz celny. Wdrożenie
systemów celnych ZEFIR, CELINA, NCTS, czy ECS robiły
wrażenie. Możliwość dostępu
do danych operacji celnych
z każdego miejsca w Polsce
w każdej chwili i miejscu, komunikacja z agencjami drogą
internetową bez konieczności
tworzenia i używania formularzy papierowych – to wszystko
wydawało się niesamowite.
Oprogramowanie w agencjach
celnych ewoluowało w ślad za
nowymi systemami urzędowymi. Aplikacje do tworzenia
zgłoszeń stawały się coraz bardziej zautomatyzowane, zastępując procesy manualne we
wszystkich sferach, w których
ingerencja agenta wydawała
się zbędna. Jednak – w mojej
ocenie – nasza administracja
celna była zawsze krok za administracjami celnymi krajów
Europy zachodniej, a agencje
celne starały się tylko dostosować swoje oprogramowanie
do wymagań nowych systemów wdrażanych przez organy celne.

Grzegorz Banyś

Powrót do zawodu agenta
celnego w 2008 roku w szeregach Rusak Business Services
był dla mnie zupełnie nowym
doświadczeniem. Pracowałem
wówczas w zespole, który miał
za zadanie przygotować obsługę celną działalności o wyjątkowej specyfice. Jeden środek
przewozowy był wypełniony
paczkami dla 10.000 indywidualnych odbiorców w Szwajcarii. Specyfikacja towarowa
obejmowała około 30.000 linii,
które zawierały się w około 300
kodach taryfy celnej. W latach
90-tych przygotowanie odprawy celnej dla takiej wysyłki zajęłoby więcej niż tydzień. Jednak
dzięki współpracy z operatorem logistycznym oraz dostawcą oprogramowania udało nam
się stworzyć interfejs, który pozwalał na bez papierowe przenoszenie danych dotyczących
wysyłanych towarów z programu magazynowego WMS do
naszego systemu obsługi zgłoszeń celnych. Po pierwszych
wysyłkach nie mogłem uwierzyć w efekty – na kompletne
przygotowanie zgłoszeń celnych wystarczało nam 8 godzin.
Eksperyment się udał, a projekt
był organizmem testowym do
nowych pomysłów, które były
wdrażane zarówno do niego,
jak i kolejnych przedsięwzięć,
w których skala wymagała zaangażowania w pracę dużej
ilości agentów, bądź opraco-
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wania nowatorskich rozwiązań
teleinformatycznych. Po dwóch
latach rozwoju udało nam się
skrócić czas przygotowania
zgłoszeń do 1,5 godziny!
W każdym następnym projekcie chcieliśmy dać klientowi
więcej. Krótszy czas przygotowania, pobieranie danych
z serwera FTP klienta, komunikaty zwrotne o zakończeniu
odprawy celnej na serwer FTP
klienta, nowe formaty plików z danymi, automatyzacja
transferów danych itd. W ten
sposób obsługujemy aktualnie duże składy celne, fabryki,
magazyny i całe centra logistyczne.
Po raz pierwszy w swojej
karierze przekonałem się, że
praca zawodowa nie musi
ograniczać się do nadążania za
postępem technologicznym.
Mając pomysły, sprawny zespół i możliwości techniczne
można zaproponować importerom i eksporterom rozwiązania, które nie tylko są w stanie
sprostać wymaganiom systemów administracji celnej,
ale także pozwalają uzyskać
naszym zleceniodawcom kolosalne oszczędności. Agencji
celnych jest wiele i każda może
zaoferować przygotowywanie
odpraw celnych. Sztuką nie jest
jednak standardowe działanie,
ale umiejętność zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań
niekonwencjonalnych.
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