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PIERWSZE PRODUKTY DO

FISKALIZACJI
ONLINE
ÔÔŹródło: ELZAB, Fot. ELZAB

Rząd podjął w zeszłym roku decyzję
o zmianach w sposobie rejestrowania
transakcji, stawiając na kasy fiskalne łączące się online z centralnym serwerem.
Głównym celem jest uszczelnienie systemu i poprawa ściągalności m.in. podatku
VAT. Producenci i dystrybutorzy kas nie Nowy standard w łańcuchu
czekają na wejście zmian w życie od 1 stycznia 2018 r. i już rozpoczynają sprzedaż dostaw frachtu lotniczego
urządzeń „online ready”. Pierwszym, i jak na razie jedynym dostawcą na rynku, który ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel
wdrożył nowe rozwiązanie w tym zakresie, jest Elzab.
Krzysztof Urbanowicz

Po kilku miesiącach badań rynku oraz
testów technicznych Elzab S.A. wdrożył
w życie pierwszą w Polsce kasę fiskalną
dostosowaną do planowanych zmian
w zakresie fiskalizacji online. Elzab oferuje kasy „online ready” z gwarancją technicznej modernizacji do wersji obowiązującej od roku 2018 r. Przedsiębiorca
kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymuje zapewnienie dostosowania (przy
uiszczeniu opłaty) jego funkcjonalności
do nowych wymogów w dowolnym, wy-

Balmain i Sharman
Church łączą siły
ÔÔŹródło: Balmain, Fot. Balmain

Partnerzy Balmain Asset Management i Sharman Church Chartered Surveyors podpisali umowę dotyczącą połączenia swoich firm
doradczych. Nowopowstały podmiot będzie

branym momencie od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2020 r.
– Zdajemy sobie sprawę, że mimo obowiązku stosowania kas fiskalnych, polski system rozliczania transakcji nie jest
wystarczająco szczelny. Z drugiej strony
zależy nam na tym, aby ułatwić odbiorcom
końcowym przejście na model, który będzie obowiązywał z początkiem następnego roku, i jednocześnie z wyprzedzeniem
zaplanować stosowne inwestycje.
WIĘCEJ NA str. 3

działał na rynku pod nazwą: BSC Real Estate Advisors. Spółka będzie oferowała swoim
klientom pełen wachlarz usług w ramach rynku nieruchomości komercyjnych, obejmując
swym zakresem nieruchomości biurowe, przemysłowe oraz obiekty handlowe, zarządzanie
nieruchomościami, jak i doradztwo w zakresie
transakcji na rynku inwestycyjnym. Balmain Asset Management w dalszym ciągu będzie funkcjonowało na rynku jako oddzielny podmiot,
koncentrując się na strategicznym zarządzaniu
aktywami i inwestycjami.
BSC Real Estate Advisors jako całkowicie niezależna firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych będzie koncentrować się na
obszarze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
WIĘCEJ NA str. 2

Kuehne + Nagel oraz IATA informują o otrzymaniu pełnej certyfikacji IATA CEIV Pharma
dla globalnej usługi KN PharmaChain GP dla
przewozów lotniczych, obejmującej obecnie 86
lokalizacji na wszystkich kontynentach. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) wprowadziło Standardy CEIV Pharma
w 2015 roku. CEIV Pharma ma na celu poprawę
poziomu kompetencji, jak również gotowości
operacyjnej i technicznej w branży spedycji
lotniczej w odpowiedzi na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania największych
firm farmaceutycznych. Poprzez szkolenia,
kontrolę jakości i kwalifikację, standard IATA
CEIV Pharma zapewnia integralność każdego
produktu farmaceutycznego i ochrony zdrowia
w łańcuchu dostaw frachtu lotniczego, a także
ostateczną certyfikację, która pozwala nadawcom towarów na identyfikację zatwierdzonych
dostawców.
Niezależna certyfikacja zarówno bieżącej,
jak i każdej przyszłej rozbudowy sieci KN PharmaChain w ramach programu IATA CEIV Pharma jest zgodna ze strategią Kuehne + Nagel,
w której wykorzystuje kontrolę przez podmioty
zewnętrzne, aby utrzymać standard GXP na
najwyższym poziomie. Podejście to, oparte
na jakości, nadal wyznacza punkt odniesienia
dla branży logistyki świadczącej usługi transportowe dla sektora farmaceutycznego i medycznego.
WIĘCEJ NA str. 2
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Naczepy zasilane Słońcem
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Dachy naczep to mnóstwo niespożytkowanej
przestrzeni. A gdyby tak zainstalować na nich
panele fotowoltaiczne i korzystać z pozyskiwanej
w ten sposób energii? Dachser we współpracy
z Instytutem Systemów Energii Słonecznej im.
Fraunhofera ISE testuje takie rozwiązanie. Eksperymentalny pojazd z panelami słonecznymi
jeździ po ulicach niemieckiego Ulm.
Przez ostatnich kilka lat Dział Zarządzania
i Organizacji Sieci w Dachser prowadził badania
z wykorzystaniem prototypu naczepy z instalacją fotowoltaiczną, która jest używana przy

przewozach w okolicy centrum logistycznego
w Ulm. Zespół uzyskał w ten sposób cenne
dane, które doprowadziły do wdrożenia wielu
usprawnień.
Teraz Dachser połączył siły z Instytutem Systemów Energii Słonecznej im. Fraunhofera ISE. Celem współpracy jest zbadanie, ile energii w ciągu
roku można pozyskać z paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych na dachach naczep. Obecnie
projekt pilotażowy obejmuje testy pojazdu do
przewozu towarów wrażliwych na działanie niskich temperatur, wyposażonego w akumulator,
baterie słoneczne, ogrzewanie części ładunkowej, czujniki temperatury i panel sterowania.

– Nasz plan zakłada zebranie wiarygodnych
danych podczas zimy – komentuje Maxie Beutler, która wraz z Nicole Sommerlatte jest odpowiedzialna za testy w Dachser. Jak podkreśla,
wstępne wyniki badań są obiecujące. – W zależności od stopnia nasłonecznienia panele mogą
osiągnąć moc do 1700 W. Energia uzyskiwana
z modułów fotowoltaicznych i akumulatora
pozwala na utrzymanie w części towarowej
stabilnej temperatury nieco ponad 2 stopni
Celsjusza.

Nowy standard w łańcuchu dostaw
frachtu lotniczego – ciąg dalszy ze
strony 1
Świadectwo CEIV Pharma potwierdza jakość
i poświadczenia oparte na analizie ryzyka wielokrotnie nagradzanego łańcucha dostaw KN
PharmaChain. Unikalne internetowe narzędzie
do oceny ryzyka, jest obecnie używane do oceny linii lotniczych na każdym etapie transportu
oraz wszystkich standardowych procedur ope-
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racyjnych (SOP)i jest zarządzane przez system
zgodny z wymogami branży farmaceutycznej.
Podczas procesu transportowego, KN PharmaChain może dodatkowo zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym i widoczność dzięki
zastosowaniu aktywnych czujników transmitowania i proaktywnej interwencji poprzez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365
dni roku. Wszystko to jest obsługiwane przez
wysoko wykwalifikowany personel oraz dedykowane do działań narzędzia. Zgodność do
wymaganego standardu WHO TRS 957 została
potwierdzona poprzez rygorystyczne kontrole
w lokalizacjach na całym świecie i wobec całej
sieci KN PharmaChain.

Balmain i Sharman Church łączą siły
– ciąg dalszy ze strony 1
Każdy z właścicieli firmy, będący jednocześnie
jej Partnerem zarządzającym, posiada ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w pracy dla
największych firm i agencji, działających zarówno na rynku lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej.
W Zarządzie BSC Real Estate Advisors zasiądą: Jason Sharman, pełniący funkcję Partnera
Zarządzającego, odpowiedzialnego za część
inwestycyjną prowadzonej działalności oraz za
najem nieruchomości biurowych i magazynowych; Paul Cawood, który poprowadzi zespół
najmu nieruchomości handlowych oraz Tim
Rylance, nadzorujący zarządzanie obiektami,
projektami i usługami technicznymi oraz rachunkowość zarządczą.

Chronometr wydarzeń
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SPECJAŁ W CENTRUM LOGISTYCZNYM
7R KRAKÓW-KOKOTÓW II
ÔÔŹródło: 7R Logistic, Fot. 7R Logistic

Grupa Kapitałowa Specjał działa na rynku od 20 lat i prowadzi kompleksową dystrybucję obejmującą produkty ogólnospożywcze, dla sektora HoReCa, alkohole, nabiał i ryby w oparciu o 12 centrów dystrybucyjnych. Nowy oddział firmy,
na terenie Parku Logistycznego 7R będzie dysponował nowoczesnym magazynem logistycznym z obsługą wysokiego
składu. Magazyn liczyć będzie prawie 4 300 m2 z czego 500 m2 zajmować będą chłodnie, a dodatkowa powierzchnia 300
m2 będzie przeznaczona na biura.
– Zdecydowaliśmy się na zmianę siedziby krakowskiego oddziału ze względu
na dynamiczny rozwój firmy. Nowa lokalizacja to dla nas szansa na większą
konkurencyjność, zakładamy również
zwiększenie obrotów oraz rozszerzenie
asortymentu. Dużym udogodnieniem
była dla nas dobra pod względem logistycznym lokalizacja kokotowskiego Parku Logistycznego. Znajduje się on w sąsiedztwie autostrady A4 oraz wschodniej
części obwodnicy Krakowa. Współpraca
z deweloperem 7R przebiegała wzorcowo, najcenniejsza była dla nas umiejętność dopasowania do naszych wymagań, m.in. możliwość wyposażenia
pomieszczenia w chłodnię – komentuje
Bartłomiej Rupikowski, Dyrektor krakowskiego oddziału firmy Specjał.
– Centrum Logistyczne 7R Kraków Kokotów – Brzegi II jest kolejną inwestycją
znajdującą się na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, należącą do
7R Logistic. Obiekt, o łącznej powierzchni
14 000 m2 z końcem stycznia został oddany do użytkowania. Grupa Kapitałowa

Specjał jako pierwsza rozpoczyna w nim
działalność. Spełniliśmy oczekiwania
klienta dotyczące powierzchni w nowej
dla firmy lokalizacji. Wkrótce do centrum
logistycznego dołączą kolejni najemcy.
Jesteśmy zadowoleni z szybkiego rozwoju kokotowskiego Parku Logistycznego.
Dogodna lokalizacja powoduje, że dla

Pierwsze produkty do fiskalizacji
online– ciąg dalszy ze strony 1

CZĘŚCIEJ DO WŁOCH

Aby sprostać potrzebom rynku w tym
zakresie zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenie w produkcji kas i rozpocząć sprzedaż
w wariancie „online ready” – podkreśla
Krzysztof Urbanowicz, Prezes Zarządu
Elzab S.A. – Warto nadmienić, że i tak co
roku 20 proc. przedsiębiorców wymienia
swoje kasy, więc nowy wymóg nie powinien im sprawić większych trudności,
a zaproponowane przez nas rozwiązanie
pozwoli na rozłożenie tych zmian w czasie – dodaje.
Wprowadzenie rejestru paragonów
przyniesie też korzyści samym przedsiębiorcom, mimo konieczności wymiany
lub dostosowania do niego kas. Chodzi
przede wszystkim o ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

wielu firm jest to atrakcyjne miejsce do
prowadzenia działalności. Stawiamy na
rozwój – w naszych planach jest stworzenie w Kokotowie parku logistycznego o łącznej powierzchni 150 000 m 2
– komentuje Olga Brusik, Senior Leasing
Manager 7R Logistic.

ÔÔŹródło: DTW Logistics

DTW Logistics, polski operator logistyczny o zasięgu międzynarodowym specjalizujący się w logistyce kontraktowej oraz transporcie i spedycji międzynarodowej,
od nowego roku zwiększył częstotliwość połączeń swojej linii drobnicowej na
trasie Polska – Włochy. Firma zapowiada też rozwój regularnych transportów
drobnicowych do kilku innych krajów Europy Zachodniej.
DTW Logistics już od kilku lat sukcesywnie rozwija przewozy ładunków
w ramach własnych linii drobnicowych.
Operator oferuje obecnie połączenia
zarówno na kierunkach zachodnioeuropejskich, jak i wschodnioeuropejskich,
na których realizuje regularne transporty ładunków drobnicowych do/z Włoch,
Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Rosji.
Od stycznia tego roku, DTW Logistics znacznie zwiększył częstotliwość
transportów na trasie Polska – Włochy,
uruchamiając codzienne wyjazdy w imporcie z Włoch oraz minimum trzy wyjazdy tygodniowo w eksporcie z Polski.

Obsługa ładunków drobnicowych DTW
Logistics w Polsce odbywa się w magazynach operatora znajdujących się
w Będzinie oraz Kopytowie k. Błonia.
Tak dogodne położenie dwóch centrów
przeładunkowych, znajdujących się zarówno na południu jak i w centrum kraju,
pozwala na optymalizację czasu oraz
kosztów transportu. We Włoszech linie
drobnicowe obsługiwane są z kolei przez
magazyny zlokalizowane na północy kraju w Mediolanie, Turynie i Vizenzy.

Chronometr wydarzeń
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WIĘKSZA POWIERZCHNIA I PRZEDŁUŻONA UMOWA
ÔÔŹródło: BIK, Fot. BIK

Firma Dachser będąca jednym ze światowych liderów w branży logistycznej powiększyła wynajmowaną powierzchnię magazynową w Śląskim Centrum Logistycznym do 4,3 tys. m2. Jednocześnie firma podpisała z Biurem Inwestycji Kapitałowych umowę
przedłużającą najem dotychczas wynajmowanej powierzchni na kolejne trzy lata.
Firma Dachser podpisała z Biurem Inwestycji Kapitałowych umowę dotyczącą przedłużenia najmu powierzchni magazynowej
w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu. Operator logistyczny zdecydował się jednocześnie na zwiększenie wielkości
wynajmowanej powierzchni do łącznie 4,3 tys. m2. Firma Dachser
będąca jednym ze światowych liderów w branży logistycznej, jest
klientem Biura Inwestycji Kapitałowych już od ośmiu lat, korzystając w tym czasie nieprzerwanie z powierzchni magazynowych
w Śląskim Centrum Logistycznym.
„Przedłużenie umowy najmu przez Dachser potwierdza, że
nasza oferta magazynowa jest bardzo dobrze dopasowana do
oczekiwań klientów. To bardzo ważne szczególnie w momencie
przygotowywanej rozbudowy Śląskiego Centrum Logistycznego,
które docelowo powiększy się łącznie o około 25 tys. m2. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie najemców
w tym regionie. Realizacja projektu przełoży się jednocześnie na
dalszą poprawę osiąganych wyników przez Grupę Kapitałową”
– podkreślił Mirosław Koszany, prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Rozbudowa parku logistycznego w Sosnowcu jest jednym
z celów emisyjnych, na realizację którego BIK pozyskał środki
z niedawnej publicznej emisji akcji. Grupa zarządza aktualnie

trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków
I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej
55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się
także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków).

ESA LOGISTIKA WŚRÓD KLIENTÓW SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO, Fot. SEGRO

Firma ESA Logistika, jeden z liderów branży logistycznej w regionie Europy Środkowej, została nowym klientem SEGRO. Na prawie
3 300 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park Stryków, będzie składować produkty wykorzystywane
do najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu ITC oraz IoT, wykorzystując pionierskie technologie automatyzacyjne marki Hitachi.
W transakcji pośredniczyła firma Renthis Estate.
ESA Logistika jest wiodącym dostawcą
kompleksowych rozwiązań obejmujących
m.in. transport, magazynowanie, a także
outsourcing logistyki oraz szeroki zakres
usług dodanych (VAS). Spółka działa na

rynkach Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, a jej strategicznym partnerem w zakresie realizacji procesów biznesowych
jest japońska firma Hitachi Transport System. Umowa podpisana z SEGRO obejmu-

je wynajem niemal 3 300 m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej w istniejącym
już budynku na terenie SEGRO Logistics
Park Stryków.
„Kluczowym czynnikiem, który wpłynął
na naszą decyzję o wyborze SEGRO Logistics Park w Strykowie było jego doskonałe
położenie. W naszej ocenie przemyślana
i efektywna lokalizacja biznesu nie tylko
zwiększa jego efektywność operacyjną,
ale pozwala również realizować zrównoważoną politykę ekologiczną firmy. Naszym celem jest stałe budowanie przewagi
konkurencyjnej w oparciu o metodykę
Lean, a także technologię automatyzacyjną, której dostawcą jest firma Hitachi.
Zamierzamy rozwijać oba te obszary i jesteśmy przekonani, że inwestycja na terenie SEGRO Logistics Park w Strykowie jest
ważnym punktem w realizacji tego założenia” – ocenia Dariusz Walczyk, Kierownik
Produktu Magazynowego ESA Logistika.
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Szybciej do Czech
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, otworzył kolejne bezpośrednie połączenie drobnicowe
do Czech. Codzienna stała linia
z Wrocławia pozwala klientom
z Dolnego Śląska realizować dostawy do Pragi i jej okolic już następnego dnia po nadaniu, natomiast do pozostałych odbiorców
na terenie Czech maksymalnie
w ciągu dwóch dni.

MIESZKO S.A. nowym
klientem ID Logistics
ÔÔŹródło: ID Logistics

MIESZKO S.A., jeden z największych producentów wyrobów cukierniczych w Polsce, powierzył ID
Logistics, dostawcy usług logistycznych, zarządzanie swoim nowym
centrum dystrybucji w Gliwicach,
skąd zaopatrywani będą zarówno
klienci krajowi jak i eksportowi.
Uruchomienie operacyjne Magazynu Wyrobów Gotowych MIESZKO

– Otworzyliśmy bezpośrednią linię do stolicy Czech z Wrocławia,
co pozwoli znacznie lepiej i szybciej
obsłużyć ten region Polski i Czech.
Jest to efekt dynamicznie rozwijającego się biznesu pomiędzy naszymi
krajami i ich głównymi gospodarczymi regionami. Oferta Dachser
musi być dostosowywana do potrzeb klientów. Firmy działające na
terenie Dolnego Śląska coraz odważniej poszukują nowych rynków
zbytu za naszą południową granicą, a firmy z Czech w Polsce. Dla

biznesu granice stopniowo stają
się wirtualne. Budując nowe łańcuchy dostaw dla swoich towarów
przedsiębiorcy bardziej skupiają
się na tym, aby szybciej i sprawniej
dostarczać towary, niż sztucznie
dzielić odbiorców na tych, którzy
są w tym czy innym kraju. Ta niesamowita przemiana w myśleniu
ma szansę się urzeczywistniać na
obszarze wspólnego rynku, jakim
jest Unia Europejska. Od wejścia
do UE wymiana handlowa Polski
zwiększyła się ponad trzykrotnie.

Powinniśmy mieć na uwadze fakt,
że Czechy po Niemcach są naszym
największym partnerem gospodarczym – komentuje dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Dachser systematycznie zwiększa liczbę bezpośrednich połączeń drogowych między Polską
i różnymi państwami europejskimi. Obecnie spośród 46 linii eksportowych oraz 58 linii importowych trzy codzienne to połączenia
do Czech, a osiem – z tego kraju
do Polski.

zostało zaplanowane na 6 marca
2017 roku.
Do zadań ID Logistics będzie należeć efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, w tym co-packing, kompletowanie zamówień
i zarządzanie zapasami. Operator
odpowiadać będzie także za transport półproduktów bezpośrednio
z zakładów produkcyjnych MIESZKO
do gliwickiego centrum dystrybucji.
„Jakość produktów i usług
leży w centrum działań MIESZ-

KO S.A. Dlatego, aby zaoferować
naszym klientom najwyższej
jakości serwis, postanowiliśmy
skonsolidować produkcję w jednym miejscu – w Raciborzu, skąd
wywodzi się nasza cukiernicza
tradycja, a zarządzanie Magazynem powierzyć firmie zewnętrznej. Po przeprowadzeniu wielu
analiz wszystkich otrzymanych
ofert wybraliśmy ID Logistics.
ID Logistics to firma, która
w pełni rozumie nasze potrzeby

i oczekiwania, a dzięki profesjonalistom, których ma w swoim
zespole, może zagwarantować
nam obsługę na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że
wspólnie zrealizujemy ambitne
cele na kolejne lata” podkreśla
Iwona Kmiecińska, Kierownik Zespołu Magazynów i Ekspedycji
MIESZKO S.A.

REKLAMA
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WYSOKI POTENCJAŁ TRANSGRANICZNEGO
HANDLU ELEKTRONICZNEGO
ÔÔŹródło: DHL, Infografika: DHL

DHL Express, światowy lider w międzynarodowym transporcie ekspresowym, opublikował wyniki badań podkreślające znaczenie szans rozwojowych dla sprzedawców detalicznych i producentów związanych z oferowaniem produktów w sieci na skalę
międzynarodową. Raport zatytułowany „The 21st Century Spice Trade: Przewodnik po możliwościach transgranicznego handlu
elektronicznego” analizuje szczegółowo rynki i produkty, które oferują najwyższy potencjał wzrostu, motywacje i preferencje
klientów dokonujących międzynarodowych zakupów w sieci oraz czynniki prowadzące do sukcesu dla sprzedawców internetowych, którzy pragną rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne. Koncentruje się w szczególności na szansach związanych
z oferowaniem produktów i usług klasy premium, o wyższej wartości koszyka, wyjaśniającej znacząco większy udział zamówień
w ramach transakcji transgranicznych.
Raport ujawnia, że transgraniczny handel elektroniczny
oferuje łączne wskaźniki wzrostu niedostępne na większości
rynków detalicznych: przewiduje się, że wolumeny międzynarodowego handlu detalicznego wzrastać będą o 25%
rocznie między 2015 r. a 2020
r. (z 300 mld USD do 900 mld
USD) – dwa razy szybciej niż
krajowy handel elektroniczny. Sprzedawcy w sieci także
zwiększają sprzedaż średnio
o 10-15% po prostu poprzez
rozszerzenie swojej oferty na
klientów międzynarodowych.
Dodatkowy wzrost wynika
z włączenia do oferty usług
klasy premium: sprzedawcy
detaliczni i producenci, którzy
uwzględnili opcję szybszej wysyłki w swoich sklepach internetowych rozwijali się średnio 1,6 razy szybciej niż inni
gracze.
„Wysyłka transgraniczna jest
dużo, dużo łatwiejsza, niż wielu
sprzedawców sądzi, i każdego dnia widzimy pozytywny
wpływ, jaki sprzedaż na rynkach międzynarodowych może

mieć dla rozwoju działalności
naszych klientów – powiedział
Ken Allen, CEO, DHL Express.
– Dostrzegamy także, że praktycznie każda kategoria produktów ma potencjał przejścia
do klasy premium, zarówno
poprzez rozwój wersji luksusowych wyższej jakości, jak
i poprzez oferowanie wyższych
poziomów jakości usług, które
spełnią oczekiwania klientów
mniej wrażliwych na cenę.
Możliwości działania na skalę
globalną i oferowania produktów klasy premium dotyczą
wielu sprzedawców na wszystkich rynkach. Nasza światowa sieć doręczeń od drzwi do
drzwi w określonym czasie zajmuje szczególne miejsce jako
wsparcie dla sprzedawcy, który rozwija ofertę produktów
premium lub po prostu szuka
sposobu na dotarcie bezpośrednio do nowych rynków zagranicznych bez inwestowania
środków w magazynowanie
lub dystrybucję.”

Kolejny certyfikat
Top Employer

zaś przyznane jej wyróżnienie
jest wyrazem uznania za postawę
wspierającą rozwój pracowników.
Międzynarodowe badanie przeprowadzane przez Top Employers
Institute, co roku wskazuje czołowych globalnych pracodawców:
tych, którzy tworzą wspaniałe warunki pracy, dbają o talenty i ich
rozwój na wszystkich szczeblach
organizacji i dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych

ÔÔŹródło: DHL Express

DHL Express, odpowiadający za
międzynarodowe usługi ekspresowe, został uhonorowany tytułem
Top Employer Polska 2017. Niezależne badanie Top Employers
Institue, wskazało DHL Express
jako organizację wyjątkowo troszczącą się o swoich pracowników,

z zatrudnieniem. Wyniki tegorocznego badania zapewniły DHL
Express obecność w prestiżowej
grupie certyfikowanych Top Employers w Polsce.
„Uhonorowanie DHL Express
certyfikatem Top Employer Polska 2017 to ogromny powód do
dumy i jednocześnie potwierdzenie, że podejmowane przez nas
działania w zakresie polityki personalnej, oferowanych warunków

Chronometr wydarzeń

pracy i ścieżek rozwoju są przyjazne i atrakcyjne dla pracowników.
Siłą napędową naszej organizacji
są ludzie. To dla nich zmieniamy
się, słuchamy ich opinii, rozwijamy
jako organizacja, a wszystko po
to, gdyż chcemy być pracodawcą
przyjaznym pracownikom.” – powiedział Tomasz Buraś, dyrektor
zarządzający DHL Express.
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KURIERZY
Z TERMINALAMI
PŁATNICZYMI
ÔÔŹródło: DPD, Fot. DPD

DPD Polska zakończyła wdrożenie
pierwszego w naszym kraju projektu
umożliwiającego regulowanie należności kartą za przesyłki płatne przy
odbiorze. Kurierzy DPD zostali wyposażeni w terminale płatnicze, które
umożliwiają rozliczenia bezgotówkowe na terenie całej Polski.
– Po udanym pilotażu, który miał miejsce w warszawskich oddziałach naszej
firmy w listopadzie ubiegłego roku,
w terminale zostali wyposażeni wszyscy kurierzy dostarczający przesyłki pod
barwami DPD Polska – mówi Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska. – Od
teraz każdy odbiorca przesyłki ze sklepu
internetowego będącego klientem DPD
z uaktywnioną usługą płatności kartą
za pobranie będzie mógł w ten sposób
uregulować swoją należność – dodaje.
Podejmując decyzję o udostępnieniu płatności kartą za przesyłki płatne
przy odbiorze, firma DPD kierowała się
preferencjami konsumentów, którzy
z jednej strony cenią sobie możliwość
regulowania należności w formie pobrania, z drugiej coraz chętniej używają kart płatniczych. Teraz mają wybór
i mogą swobodnie decydować, w jaki
sposób zapłacą za przesyłkę. Dzięki
temu e-zakupy dla obu stron transakcji,
konsumentów i e-sklepów, są jeszcze
wygodniejsze. Bezgotówkowe rozliczenia istotnie podnoszą także poziom
bezpieczeństwa pracy kurierów i zapewniają łatwiejszy transfer środków
z pobrań na konta e-dostawców.
Zakończeniu wdrożenia towarzyszą
działania promocyjne w mediach, m.in.
informujące konsumentów o nowej,
wygodnej usłudze. DPD Polska jest
rynkowym liderem jeżeli chodzi o rozwiązania i usługi prokonsumenckie.
Oprócz płatności kartą oraz rozwijania
sieci punktów nadań i odbiorów paczek
Pickup, firma oddała ostatnio także do
dyspozycji odbiorców rozwiązanie ułatwiające konsumentom samodzielne
dokonywanie zwrotów.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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STH Cargo zmienia
nazwę na Go Logis
ÔÔŹródło: Go Logis

Piotr Krawczyk

AWANSE W MLP GROUP
ÔÔŹródło: MLP GROUP S.A., Fot. MLP GROUP S.A.

MLP Group wzmacnia zespół odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych oraz
rozwój nowych projektów BTS. Agnieszka Góźdź została powołana na stanowisko Head of
Leasing Department. Z kolei Piotr Krawczyk objął funkcję Manager of BTS Projects.
MLP Group wzmacnia dział odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych oraz rozwój projektów dedykowanych indywidualnym najemcom.
Pani Agnieszki Góźdź awansowała na
stanowisko Head of Leasing Department, a Piotra Krawczyka objął funkcję
Manager of BTS Projects.
Agnieszka Góźdź na stanowisku Head
of Leasing Department odpowiada za komercjalizację parków logistycznych. Dołączyła do zespołu MLP Group dwa lata
temu. Dotychczas na stanowisko Development Manager była odpowiedzialna
za wynajem powierzchni magazynowych
w regionie Warszawy, Polski Centralnej
i Lublina. Posiada wieloletnie doświadczenie w wynajmie powierzchni komercyjnych. Przed rozpoczęciem pracy w MLP
Group była ekspertem u wiodących doradców nieruchomościowych w tym m.in.
Cushman & Wakefield, CA IMMO Real

Trzykrotnym
Laureat Certyfikatu
JAKOŚĆ ROKU®
ÔÔŹródło: Seifert Polska

Seifert Polska po raz trzeci znalazł
się w gronie Laureatów Certyfikatu
JAKOŚĆ ROKU®. Firma otrzymała
wyróżnienie za wysoką jakość usług
logistycznych w dla branży motoryzacyjnej. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®
to wyróżnienie przyznawane firmom, organizacjom i jednostkom
naukowo-badawczym, które od-

Estate Management Poland, AXI IMMO
GROUP, King Sturge. Jest absolwentką
Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończyła również
podyplomowe studia w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na
Politechnice Warszawskiej.
Piotr Krawczyk jako Manager of BTS
Projects odpowiada za rozwój projektów
dedykowanych indywidualnym najemcom. Z MLP Group związany jest również
od blisko dwóch lat. Dotychczas w ramach
Działu Development pełnił funkcję Managera odpowiedzialnego za rejon Górnego Śląska. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie logistyki i transportu oraz
sprzedaży. Przed dołączeniem do zespołu
MLP Group pracował w ROHLIG SUUS
Logistics SA. Wcześniej doświadczenie
zdobywał m.in. w firmie DHL, Raben, SKAT
Transport, Kimberly-Clark oraz SmartWay
Logistics B.V.

znaczają się wysoką jakością oferowanych usług, produktów oraz
innowacyjnymi lub ekologicznymi
rozwiązaniami. Godło otrzymują
tylko te podmioty, dla których projakościowe działanie stanowi fundament funkcjonowania i wyznacza
ścieżkę dalszego rozwoju.
Seifert Polska jest trzykrotnym
Laureatem Certyfikatu w kategorii
usługa. Tym samym otrzymał tytuły Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 2016
oraz Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® SREBRO. Firma została wyróżniona za

STH Cargo, polska firma spedycyjna o zasięgu
międzynarodowym zmieniła nazwę na Go
Logis. Jednocześnie rozpoczęła wdrażanie
nowej strategii rozwoju, ukierunkowanej na
rozszerzenie zakresu usług logistycznych
i znaczące wzmocnienie pozycji na polskim
i międzynarodowym rynku spedycyjno –
transportowym.
– Zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy
firmy w ważnym dla nas momencie. Po ponad 7-letniej obecności na rynku, zdobyliśmy
bogate doświadczenie i know-how, pozyskaliśmy wielu klientów. Doskonale zdajemy
sobie jednak sprawę z tego, że jeśli chcemy
konkurować z największymi firmami logistycznymi, nie możemy stać w miejscu, musimy się dynamicznie rozwijać. Nowa nazwa
firmy – Go Logis i hasło „Zawsze na dobrej
drodze“, którego autorami są nasi pracownicy, podkreśla specjalizację, sposób działania
i kierunek, w którym konsekwentnie zmierzamy. Chcemy być jedynym operatorem
logistycznym wybieranym przez naszych
klientów. Będziemy więc rozszerzać ofertę,
szczególnie w zakresie drogowego transportu
drobnicowego, wzmocnimy spedycję lotniczą
i morską. Nastawiamy się także na transport
kombinowany – mówi Grzegorz Szenejko,
założyciel i właściciel Go Logis.
Wyróżnikiem Go Logis na rynku spedycyjno – transportowym będzie obsługa tzw.
„trudnych kierunków“, czyli rynków wschodnich, byłych krajów WNP i bliskowschodnich.
Firma, odpowiadając na potrzeby klientów,
będzie rozszerzać zasięg geograficzny o kolejne kraje w Europie, Azji i na świecie.
– O naszym sukcesie zawsze będą decydowały wysoka jakość obsługi oraz indywidualne podejście do klientów. Dlatego planujemy
zwiększyć zatrudnienie, rozbudowując zespół
spedytorów międzynarodowych i przedstawicieli handlowych – podsumowuje Grzegorz
Szenejko.

usługę logistyczną w obszarze automotive. – Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®
jest przede wszystkim docenieniem
naszych działań w zakresie usług
logistycznych, ale stawia także przed
naszą firmą niemałe wyzwanie. Motywuje nas dalszego doskonalenia,
podnoszenia standardów obsługi,
zapewniania innowacyjności i kompleksowości usług, tak by sprostać
rosnącym wymaganiom klienta.
Godło to potwierdzenie, że branża
automotive docenia nasze starania. Cieszymy się, że po raz kolejny
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otrzymaliśmy Certyfikat wyróżniający naszą markę na rynku – mówi Jan
Brachmann, Prezes Seifert Polska.
Kapituła Certyfikatu, która dokonuje rozstrzygnięcia zwróciła uwagę
na takie elementy jak kompleksowe
rozwiązania dla branży automotive,
indywidualne podejście do klienta,
wysoki poziom obsługi, profesjonalizm i konsekwencja w działaniu.
Uroczyste wręczenie Certyfikatów
nastąpi podczas III Europejskiego
Kongresu Jakości, który odbędzie
się 28 marca w Katowicach.
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FEDEX OTWIERA NOWY HUB WE WŁOSZECH
ÔÔŹródło: FedEx Express, Fot. FedEx Express

FedEx Express, największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowychi spółka zależna FedEx Corp., ogłosiła otwarcie
nowego hubu na Europę południową, zlokalizowanego na lotnisku Mediolan-Malpensa. Opierając się o dotychczasową obecność
i ponad 30-letnie doświadczenie zdobyte na rynku włoskim, firma stawia kolejny milowy krok w rozwoju na terenie Europy, aby
jeszcze lepiej spełniać rosnące potrzeby nie tylko włoskich, ale również europejskich przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.
„Z uwagi na to, iż 95% światowych konsumentów mieszka poza granicami USA,
FedEx skupia się na ekspansji w regionach, które napędzają rentowny rozwój.
To z kolei pomaga przełamywać bariery
i umożliwia naszym klientom dotarcie na
nowe rynki” – stwierdził prezes i dyrektor
generalny FedEx Express, David Cunningham. „Łączenie ludzi oraz możliwości,
przełoży się na rozwój biznesu, większą
liczbę miejsc pracy, a także bardziej efektywny system transportu towarów, czego
rezultatem będzie wzrost ekonomiczny”.
Hub o powierzchni 35 000 m² jest wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne, zwiększające efektywność sortowania przesyłek o 25%, co umożliwi FedEx
obsługę rosnącej liczby przesyłek i oferowanie klientom usług najwyższej jakości.
„Rozbudowa naszego hubu w porcie
lotniczym Malpensa stanowi kluczowy
element strategii zakładającej ekspansję

naszej sieci transportowej. Przełoży się
to na większą wydajność i ułatwi kontakty
biznesowe w Europie i na całym świecie”
– powiedział David Binks,prezes FedEx
Express Europe i dyrektor generalny TNT.

„Nowe centrum na Europę południową to
kolejny krok w procesie budowy wiodącej
europejskiej sieci logistycznej”.

REKLAMA
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NOMINOWANE TRZY PRODUKTY
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Na finałowej liście produktów ubiegających się o międzynarodową nagrodę dla
wózka widłowego roku znalazły się trzy propozycje firmy STILL: iGo neo, LiftRunner
oraz akumulator Power Plus Life.
iGo neo to autonomiczne urządzenie
do kompletacji poziomej, nominowane
w kategorii „wózek magazynowy”. Samodzielnie podąża za operatorem, pozwalając zmniejszyć średni czas wykonywania
zadań nawet o 30%. Jeśli dotychczasowe
laury mogą być prognostykiem sukcesu
w IFOY, rozwiązanie wydaje się faworytem. Dotychczas iGo neo otrzymało
wyróżnienie w plebiscycie na najlepsze
innowacyjne praktyki 2016 (Logistra) oraz
tytuł Produktu Innowacyjnego 2016 dla
Logistyki, Transportu i Produkcji (Eurologistics). Jest nominowane także w konkursie Best of Industry Award 2017.
O IFOY w kategorii „pojazd specjalny”
ubiega się natomiast system transportowy STILL LiftRunner z ramami typu
C. Eliminuje on konieczność unoszenia
platform przed przyłączeniem ich do ciągnika i pozwala na optymalnie dostosowanie organizacji przepływu materiałów

do specyfiki zakładu. Rozwiązanie przynosi szczególne korzyści w przedsiębiorstwach, gdzie ze względu na gabaryty
ładunków możliwy był dotychczas tylko
transport ręczny. W procesach tego typu
wydajność pracy z zastosowaniem LiftRunnera rośnie nawet ośmiokrotnie
(jedna osoba przewozi osiem palet zamiast jednej).
O nagrodę specjalną walczy bateria
Power Plus Life. Dzięki obniżeniu temperatury funkcjonowania, innowacyjny akumulator w technologii PzS daje wózkom
elektrycznym zastrzyk energii, zwiększając
maksymalną prędkość jazdy i przemieszczeń wideł (na przykładzie RX 60-80 odpowiednio o 14-18% i 30%).
Zwycięzcy International Forklift Truck of
the Year Award zostaną ogłoszeni w wieczór otwarcia targów Transport Logistic,
które odbędą się w Monachium w dniach
9-12 maja 2017 r.

SEGRO zyskuje klientów
w Nadarzynie
ÔÔŹródło: SEGRO

Jeden z czołowych dystrybutorów artykułów
papierniczych, biurowych oraz szkolnych, spółka W.P.C., dołączyła do grona klientów SEGRO
Logistics Park Warsaw, Nadarzyn. W transakcji
pośredniczyła firma Renthis Estate. Tym samym zakończona w trzecim kwartale 2016 roku
rozbudowa jednego z obiektów, realizowana
przez SEGRO w części, jako inwestycja spekulacyjna, jest już praktycznie w pełni wynajęta.
Z 14 800 m2, o które łącznie rozbudowano
budynek C w SEGRO Logistics Park Warsaw,
Nadarzyn, 2 400 m2 wynajęła w ramach nowopodpisanej umowy firma W.P.C. Na terenie parku w Nadarzynie powstanie jej nowe centrum
logistyczne. Spółka W.P.C. działa na polskim
rynku nieprzerwanie od ponad 25 lat. W tym
czasie współpracowała z największymi producentami działającymi w branży PBS (papier,
biuro, szkoła). Firma posiada w swoim portfolio
tysiące produktów, jest wyłącznym dystrybutorem japońskich wyrobów piśmiennych PILOT,
artykułów szkolnych i biurowych brytyjskiej marki PUKKA, a także zszywaczy i dziurkac-zy KANEX.
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LEASING
NAPĘDZA
ROZWÓJ MŚP
ÔÔŹródło: ZPL, Inforgafika :ZPL

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych przedstawił wyniki branży
leasingowej w 2016r.. Firmy zrzeszone
w ZPL sfinansowały inwestycje o łącznej
wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik
z 2015 roku (49,8 mld zł).
„Sektor leasingowy obsługuje głównie
mikro i małe firmy, w mniejszym stopniu
firmy średnie i duże. 16,6 proc. dynamika
branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości
sfinansowanych aktywów wskazują na
to, że w 2016 r. polskie firmy nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy
udziale leasingu. To bardzo dobra wiadomość, a jednocześnie zapowiedz dalszego
stabilnego finansowania firm MŚP przez
sektor leasingowy – powiedział Andrzej
Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
Na koniec 2016r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 105,1 mld zł (97,8 mld zł dla ruchomości i 7,3 mld zł dla nieruchomości) była
porównywalna z wartością salda kredytów
inwestycyjnych udzielonych firmom przez
banki (114,5 mld zł, wg. stanu na koniec
2016). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania
inwestycji pracujących w gospodarce.
LEASINGODAWCY BAZUJĄ NA
AKTYWACH
Eksperci firm leasingowych specjalizują się
w zakresie finansowania aktywów. W strukturze finansowania przedmiotów należy
wyróżnić zarówno pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące
łącznie 42,1%), jak i środki transportu cięż-

kiego, tj.: ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony,
autobusy, samoloty, statki, środki transportu kolejowego (z łącznym udziałem w rynku
na poziomie 29,7%). Kolejną grupą aktywów
finansowanych przez branżę są maszyny
i inne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie, produkcji tworzyw
sztucznych i obróbce metali, przemyśle
spożywczym, sektorze IT czy sektorze medycznym. Łączny udział maszyn i urządzeń,
liczonych łącznie z IT, wynosi 26,4%. Natomiast zaledwie 1,2 % stanowią transakcje
dotyczące finansowania nieruchomości.
KTO KORZYSTA Z USŁUG FIRM
LEASINGOWYCH?
Branża leasingowa obsługuje głównie
sektor mikro i małych firm. Związek sza-

Umowa z bankami zapewnia
finansowanie OT Logistics S.A.
ÔÔŹródło: OT Logistics

OT Logistics S.A. stojąca na czele
Grupy Kapitałowej, będącej jednym z liderów branży TSL w Europie, ma umowę z konsorcjum
banków na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki zostaną
przeznaczone na wykup obligacji
zapadających w lutym br.
Konsorcjum trzech banków:
BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni
WBK oraz Raiffeisen Bank Polska

podpisało umowę z OT Logistics
S.A. na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki pozyskane
z kredytu zostaną przeznaczone
na wykup obligacji serii B (łączna wartość nominalna 30 mln zł)
i serii C (łączna wartość nominalna 4 mln euro), których termin
wykupu przypada na 17 lutego
2017 roku. Co istotne, kredyt nie
spowoduje zwiększenia całkowi-

cuje, że 53% stanowią klienci o rocznych
obrotach do 5 mln zł, czyli kwalifikowane
jako firmy mikro wg. kryteriów Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa
Rozwoju).
Ponad 70 % stanowią usługi dla firm
o obrotach do 20 mln zł. Grupa ta obejmuje całość firm mikro oraz istotną część
firm małych (firmy o obrotach do 10 mln
EURO). Można przyjąć, że ponad ¾ swoich
usług branża leasingowa kieruje łącznie
do firm mikro i małych. Pozostali odbiorcy
usług to firmy o obrotach powyżej 20 mln
zł. Branża leasingowa w marginalnym
stopniu finansuje sektor publiczny. Również klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działalności firm leasingowych.

tego zadłużenia Spółki i Grupy
Kapitałowej OT Logistics.
– Umowa z bankami pozwoli
nam na dogodnych warunkach
zrefinansować obecne zadłużenie. Otoczenie rynkowe, a także
skala działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics są inne niż 3 lata
temu, kiedy emitowaliśmy obligacje serii B i C. Obecnie możemy
uzyskać korzystniejsze warunki finansowania. – mówi Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes Zarządu OT
Logistics. Oprocentowanie kredy-

Bilans

tu jest zmienne i oparte na stawce
WIBOR 3M powiększonej o marżę,
a termin spłaty kredytu przypada
na 29 czerwca 2018 roku.
Jednocześnie OT Logistics S.A.
i kredytodawcy zawarli list mandatowy określający wstępne warunki
zapewnienia Grupie finansowania
do maksymalnych kwot 356 mln
zł oraz 2 mln euro. Grupa zamierza wykorzystać te środki na refinansowanie obecnego zadłużenia
i realizację strategii rozwoju OT
Logistics.
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REKORDOWY 2016 ROK W UPS
ÔÔŹródło: UPS, Fot. UPS

W sezonie świątecznym firma UPS odnotowała zwiększenie tempa wzrostu przychodów i wolumenów, zapewniając przy tym
klientom wysokiej jakości usługi – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – Segment przesyłek międzynarodowych ponownie wygenerował znakomite wyniki, natomiast segment przesyłek krajowych poradził sobie dobrze pomimo
znacznych zmian w strukturze usług. Realizowane przez nas strategie i inicjatywy przyczyniają się do tworzenia długoterminowej
wartości zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy UPS.
WARTOŚĆ SKORYGOWANA IV KW. 2016

WARTOŚĆ SKORYGOWANA IV KW. 2015

ÔÔ SKONSOLIDOWANE WYNIKI

IV KW. 2016

Przychody ze sprzedaży

16 931 mln USD

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(428) mln USD

2 223 mln USD

2 051 mln USD

2 169 mln USD

Rozwodniony zysk (strata) na akcję

(0,27) USD

1,63 USD

1,48 USD

1,57 USD

Wyniki za IV kw. 2016 r. i cały rok 2016 r.
uwzględniają odpis niepieniężny po opodatkowaniu z tytułu aktualizacji wyceny
programów świadczeń emerytalnych do
wartości rynkowej w kwocie 1,90 USD na
akcję rozwodnioną. W poprzednim roku
UPS rozpoznała odpis niepieniężny po opodatkowaniu z tytułu aktualizacji wyceny
programów świadczeń emerytalnych do
wartości rynkowej w kwocie 0,09 USD na
akcję rozwodnioną.
Spadek rozwodnionego zysku na akcję za
IV kw. 2016 r. o 0,27 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję na poziomie 1,63 USD

16 054 mln USD

Skorygowany rozwodniony zysk na akcję nie uwzględnia wpływu niepieniężnego
odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości
rynkowej.
W omawianym kwartale spółka dostarczyła 1,4 mld przesyłek, czyli o 7,1%
więcej niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego.
Przychody zwiększyły się o 648 mln
USD, do 10,9 mld USD (o 6,3% w porównaniu z IV kw. 2015 r.)
Średnia dzienna liczba przesyłek wzrosła o 5,0%, do 19,6 mln.

ÔÔ SEGMENT PRZESYŁEK KRAJOWYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

IV KW. 2016

Przychody ze sprzedaży

10 913 mln USD

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(570) mln USD

IV KW. 2015

WARTOŚĆ SKORYGOWANA IV KW. 2016

Strata operacyjna za IV kw. 2016 r.: 570
mln USD; skorygowany zysk operacyjny:
1,3 mld USD.
Skorygowany zysk operacyjny nie
uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji
wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.
Korzyści osiągnięte dzięki realizacji programu ORION oraz inicjatywom w zakresie automatyzacji w znacznym stopniu zniwelowały skutki szybszego tempa wzrostu
usług SurePost i dostaw domowych.

IV KW. 2015

WARTOŚĆ SKORYGOWANA IV KW. 2015

10 265 mln USD
1 338 mln USD

Bilans

1 284 mln USD

1 346 mln USD
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KOLEJNE
REKORDY
NA RYNKU
MAGAZYNOWYM

MAGAZYNOWA HOSSA TRWA
ÔÔŹródło: JLL, Fot. JLL

Polski rynek powierzchni magazynowych jest nadal w fazie dynamicznego rozwoju, w roku 2016 r. podpisano
umowy najmu na ponad 3 miliony m2.
Głównymi najemcami powierzchni są
siei handlowe i operatorzy logistyczni,
wynajmując blisko 60% stanu. Jak co
roku firma doradcza JLL podsumowała
2016 r. na rynku nieruchomości magazynowo – przemysłowych w Polsce,
który osiągnął najwyższy wynik w historii rynku.

WYBRANE NAJWIĘKSZE
TRANSAKCJE NAJMU W 2016 R.
Panattoni BTS Amazon

AMAZON

Szczecin

ZALANDO

Szczecin

Goodman BTS Zalando

130 000

KAUFLAND

Kujawy

Panattoni Park Bydgoszcz

45 000

AGATA MEBLE

Polska Centralna

Prologis Park Piotrków I

42 900

RABEN

Okolice Warszawy

Panattoni Park Grodzisk III

42 500

CARREFOUR

Kujawy

Panattoni BTS Bydgoszcz II

38 200

H&M

Okolice Warszawy

Panattoni Park Grodzisk III

35 000

IFA POWERTRAIN

Opole

Panattoni BTS IFA

34 000

TRIO LINE

Poznań

Panattoni Park Poznań V

32 300

Szczecin

161 000

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2016
REKLAMA

Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych
JLL w Europie Środkowo – Wschodniej,
JLL, informuje: „W 2016 r. popyt na powierzchnie magazynowo – przemysłowe
w Polsce osiągnął najlepszy wynik w swojej historii. Podpisano umowy najmu na
ponad 3 mln m2, z czego na popyt netto
przypadło 2,2 mln m2. Wzrost PKB, jak
również wzrost znaczenia Polski jako
ośrodka obsługi firm z branży e-commerce na potrzeby krajów Europy Zachodniej
stanowią istotny czynnik stymulujący
popyt. Dodatkowo, jedne z najniższych
na kontynencie stawek czynszowych
oraz niskie stopy procentowe sprzyjają
umacnianiu się wizerunku Polski jako jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
w Europie”.
W 2016 r. najbardziej aktywnym rejonem pod kątem popytu były okolice Warszawy (745 000 m2). Co ciekawe, Szczecin
zanotował znaczący wzrost zapotrzebowania na magazyny dzięki dwóm transakcjom podpisanym przez Amazon i Zalando, które łącznie wynajęły 291 000 m2
w projektach realizowanych pod swoje
zamówienie (tzw. BTS – build-to-suit).
„Tradycyjnie już sieci handlowe i operatorzy logistyczni byli najbardziej aktywni
na rynku, a przypadło na nie 59% popytu
netto zarejestrowanego w ubiegłym roku.
Warto zauważyć, że wzrósł wolumen powierzchni wynajmowanej przez firmy
z sektora lekkiej produkcji i motoryzacyjnego”, dodaje Tomasz Olszewski.

Bilans
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INDEKS LOGISTYCZNY RYNKÓW
WSCHODZĄCYCH AGILITY NA 2017
ÔÔŹródło: Agility

O publikowany po raz ósmy Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 klasyfikuje 50 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o wielkość rynku, warunki biznesowe, infrastrukturę i połączenia transportowe, czyli te czynniki,
które są atrakcyjne z punktu widzenia operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów.
Indeks opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród menadżerów branży logistycznej i łańcuchów dostaw.
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących
Agility na rok 2017 – najważniejsze wnioski
W 2017 roku menadżerowie logistyczni
obawiają się dalszego rozwoju sytuacji na
rynkach wschodzących. 69% ankietowanych przyznało, że Brexit oraz załamanie
wielu globalnych i regionalnych negocjacji
handlowych, może doprowadzić do odejścia od zasad wolnego handlu. Dla 43%
ankietowanych prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przewidujące
w 2017 roku wzrost na rynkach wschodzących na poziomie 4,6%, są zbyt optymistyczne. Na stagnację w handlu światowym
oraz turbulencje na rynkach wschodzących
wskazują też wyniki rankingu – w przypad-

ku 24 spośród 50 krajów (w tym 7 z pierwszej 10) nastąpił spadek wyników Indeksu
rok do roku.
Pierwsze miejsce w rankingu ogólnym
po raz kolejny zajęły Chiny, druga co do
wielkości gospodarka świata. To właśnie
kierunek rozwoju chińskiej gospodarki będzie głównym czynnikiem napędzającym
wzrost ekonomiczny i handel międzynarodowy w 2017 roku. Wprawdzie 76% badanych menadżerów przyznało, że chińska
gospodarka zwalnia, ale tylko 17% uznało,
że to spowolnienie będzie miało znacząco
negatywny wpływ na sektor logistyki i transportu. 66% ankietowanych zaznaczyło też,
że wolniejszy wzrost nie zmieni ich planów

ekspansji na tym rynku. Według ankietowanych menadżerów rynkiem wschodzącym
o największym potencjale logistycznym,
gdzie można spodziewać się najwięcej nowych inwestycji, są Indie. Stabilny wzrost
oraz reforma podatków spowodowały, że
kraj ten awansował w rankingu na 2. miejsce za Chinami, wyprzedzając Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Jak zaznaczyli ankietowani, tym, co jednak może zakłócić rozwój tej
gospodarki w 2017 roku, jest niespodziewana decyzja rządu indyjskiego o wycofaniu
z obiegu banknotów o wysokim nominale
i promowanie transakcji bezgotówkowych.

PRZYDZIELONE INWESTOROM OBLIGACJE SERII F
ÔÔŹródło: OT Logistics

Spółka OT Logistics przydzieliła inwestorom obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł. Emisja obligacji serii
F miała charakter emisji prywatnej, kierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.
Zgodnie z ogólnymi warunkami emisji, celem jest przeznaczenie środków ze sprzedaży obligacji serii F przede wszystkim na
współfinansowanie nabycia udziałów spółek w Czarnogórze (AD
Montecargo oraz Luka Bar zarządzającej portem Bar), w postępowaniach przetargowych których uczestniczy Spółka, jak i również
na powiększenie kapitału obrotowego OT Logistics.
W ramach emisji obligacji serii F wyemitowano 25 445 szt.
obligacji o nominalnej wartości 1000 zł. To papiery 3 letnie
(z terminem wykupu w II, 2020 r.), równym stawce WIBOR 6M

powiększonej o marżę, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy.
Obligacje mają zostać wprowadzone na rynek Catalyst (rynek
ASO BondSpot/GPW). Obligacje nie są zabezpieczone.
Obecnie w obrocie na Catalyst pozostają obligacje OT Logistics
następujących serii:
• seria D 100 mln zł, oprocentowanie WIBOR 6M + 3,9%, data
wykupu 20.11.2018
• seria E 10 mln zł, stałe oprocentowanie 5,4%, data wykupu
18.08.2018

WYNIKI FINANSOWE GRUPY MICHELIN ZA 2016 R.
ÔÔŹródło: Michelin

Grupa Michelin zanotowała w roku 2016 zysk operacyjny na poziomie 2,69 mld euro (2,57 mld rok wcześniej), co przełożyło się
na zysk netto w wysokości przeszło 1,6 mld euro – o ponad 43 proc. wyższy niż w roku 2015. Spółka zanotowała także wzrost
marży operacyjnej na działalności bieżącej na poziomie 12,9 proc. (12,2 proc. rok wcześniej). Spółka planuje wypłatę dywidendy
w wysokości 3,25 euro na akcję.
Średni wzrost sprzedaży dla
wszystkich linii produktowych
(opony do samochodów osobowych i dostawczych, opony
do ciężarówek oraz specjalistyczne) wyniósł w roku 2016
2,1 proc. To wskaźnik przewyższający średnie tempo wzrostu
całego rynku.
Przegląd rynków i wypracowanych wyników Michelin.

W segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych Grupa Michelin zanotowała wzrost średnio o 3 proc.
– głównie dzięki sukcesom ubiegłorocznych nowości produktowych. Wzrosty sprzedaży opon
zarówno na pierwsze wyposażenie jak i na wymianę nastąpiły
na wszystkich rynkach, za wyjątkiem Ameryki Południowej.

Rynek opon do ciężarówek
znajdował się w ubiegłym roku
w stagnacji. W tym kontekście
średni wzrost sprzedaży w tym
segmencie na poziomie 1 proc.
uznać należy za satysfakcjonujący – największe wzrosty zanotowano w Europie, natomiast
największe tendencje spadkowe zaobserwowano w Ameryce
Południowej i Północnej.

Bilans

Rynki opon specjalistycznych, rolniczych i przemysłowych cechowało w roku 2016
spowolnienie, co przełożyło
się na 1 proc. spadek sprzedaży w tym segmencie, jednak
spółce udało się utrzymać swój
udział rynkowy w tych liniach
produktowych.
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FedEx SME Export Report
ÔÔŹródło: FedEx

FedEx Express, największa na świecie firma
świadcząca usługi przewozów ekspresowych
i spółka zależna FedEx Corp., przedstawia wyniki
drugiego FedEx SME Export Report. Badanie
zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive. Uczestniczyło w nim 4500 europejskich
firm z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą się
do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.
Według FedEx SME Export Report, zdecydowana większość polskich firm-eksporterów
z sektora MŚP generuje przychody dzięki gospodarce cyfrowej. 81% z nich wskazuje również na ważną rolę firm logistycznych, które
pomagają im w ekspansji na nowe rynki.
„Cieszy fakt, że europejskie MŚP pozostają
optymistyczne co do ich perspektyw eksportowych, a także możliwości rozwoju” – mówi David Binks, prezes FedEx Express Europe i dyrektor generalny TNT. „Raport FedEx pokazał, że
małe i średnie przedsiębiorstwa są świadome
tego, w jaki sposób eksport przyczynia się do
wzrostu ich przychodów. Segment e-commerce
pełni w tym kluczową rolę. Połączenie fizycznych i cyfrowych kanałów sprawiło, że świat
stał się jeszcze bardziej otwarty, a możliwości
eksportowych jest więcej. To z kolei przyczynia
się zarówno do wzrostu przychodów MŚP, jak
i większej konkurencyjności w skali globalnej.”

WYSOKA AKTYWNOŚĆ INWESTORÓW
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Na koniec 2016 roku całkowite zasoby rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych przekroczyły granicę 11 mln m kw. Duża
aktywność najemców kolejny rok z rzędu przyczyniła się do rekordowego poziomu popytu, który tym razem osiągnął ponad
3 mln m kw. Najlepsze wyniki odnotowano w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku, a wśród mniejszych rynków w Szczecinie
i w rejonie Bydgoszczy-Torunia. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje rok w raporcie „Marketbeat – rynek magazynowy w Polsce”.
– Rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce znacznie przekroczył
oczekiwania. W minionym roku odnotowaliśmy rekordowy poziom aktywności najemców, którzy wynajęli ponad 3 miliony m kw.
Do wzrostu popytu, którego skala w 2017
r. raczej się nie zmniejszy, przyczynia się
między innymi optymalizacja łańcuchów
dostaw, wzrost produkcji przemysłowej,
otwieranie nowych korytarzy transportowych oraz coraz szybszy rozwój handlu
internetowego. Od kilku lat Polska zajmuje
wysokie pozycje w rankingach najlepszych
krajów świata do lokowania działalności
produkcyjnej – w najnowszym rankingu
uplasowała się na 13. pozycji na świecie i na
6. w regionie EMEA, co zawdzięcza między
innymi rekordowo dużej aktywności w sektorze przemysłowym. Dzięki korzystnym

uwarunkowaniom i mocnym fundamentom
Polska skutecznie przyciąga nowe firmy
zainteresowane otwarciem zakładów produkcyjnych na krajowym rynku oraz oferuje
dogodne warunki do ekspansji globalnych
przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji
– mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor
Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield.
Popyt na nowoczesne powierzchnie
magazynowe osiągnął rekordowy poziom
i wzrósł aż o 25% w porównaniu do wyniku
sprzed roku. Duży udział w tym miały firmy
z branży logistycznej (32%) i z sektorów
FMCG (12%), e-commerce (11%), motoryzacyjnego (8%) oraz lekkiej produkcji (6%).
Największy wolumen transakcji odnotowa-
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no w regionie Warszawy (760 tys. m kw.)
i Górnego Śląska (494 tys. m kw.). Wysoką aktywność najemców obserwowana
była również w rejonie Wrocławia (355 tys.
m kw.), Poznania (340 tys. m kw.) i w Centralnej Polsce (307 tys. m kw.). Natomiast
wśród mniejszych rynków regionalnych
w Trójmieście (97 tys. m kw.) i Krakowie (89
tys. m kw.). Dzięki realizowanym inwestycjom w infrastrukturę drogową historyczny
poziom popytu odnotowano na rynkach
wschodzących takich jak Szczecin (338 tys.
m kw.) oraz Bydgoszcz i Toruń (128 tys.
m kw.). Nowe umowy i rozszerzenia powierzchni najmu stanowiły 69% wolumenu
transakcji najmu, natomiast 31% było udziałem renegocjacji.
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POLSKA NA 6. MIEJSCU W REGIONIE EMEA
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield zatytułowanego„Manufacturing Risk Index” wynika,
że w sektorze przemysłowym zachodzą duże zmiany, które będą miały daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw produkcyjnych
na całym świecie. W corocznym raporcie dotyczącym sektora przemysłowego przeanalizowano wpływ ryzyka politycznego, gospodarczego, technologicznego i środowiskowego na ocenę portfeli nieruchomości i wybór lokalizacji przez najemców. Raport zawiera
ranking Lokalizacji Dojrzałych obejmujący 30 państw o największej produkcji przemysłowej oraz ranking najbardziej atrakcyjnych
Lokalizacji Wschodzących, które mogą zaoferować firmom produkcyjnym niższe koszty prowadzenia działalności.
Kraje regionu Azji i Pacyfiku nadal dominują wśród najlepszych
miejsc do lokowania działalności produkcyjnej – w rankingu
Lokalizacji Dojrzałych zajęły aż siedem miejsc z pierwszych
piętnastu. Malezja jest nadal najbardziej atrakcyjną lokalizacją
świata. W porównaniu z ubiegłym rokiem Kostaryka awansowała o cztery miejsca zostając liderem zestawienia Lokalizacji
Wschodzących. Zawdzięcza to coraz szybszemu wzrostowi,
który wynika z rosnącego wolumenu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych zarówno w sektorze zaawansowanych technologii
produkcyjnych, jak i produkcji lekkiej.

Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w minionych
12 miesiącach sytuacja na rynku europejskim znacząco się nie
zmieniła. Jednak wpływ decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii
Europejskiej na taryfy celne i wymianę handlową będzie istotnym
wyzwaniem dla sektora przemysłowego. Osłabienie funta przyczyniło się do ożywienia gospodarki brytyjskiej, a wynik referendum
w sprawie Brexitu nie spowodował relokacji czy zamykania nowoczesnych zakładów produkcyjnych na terenie Wielkiej Brytanii.

Rynek magazynowy
na wzrostowej fali

RYNEK INWESTYCYJNY: MAGAZYN
– POŻĄDANY PRODUKT INWESTYCYJNY

ÔÔŹródło: AXI IMMO

Rok 2016 był bardzo udany na rynku inwestycyjnym w Polsce, pomimo perturbacji zwią-

Rok 2016 przejdzie do historii sektora magazynowego w Polsce. Popyt brutto był rekordowy
i wyniósł ponad 3 mln m2 z czego 70% stanowiły
nowe umowy najmu. Główną siłą napędową
był sektor e-commerce oraz ekspansje firm już
obecnych w Polsce, w tym operatorów logistycznych, sieci handlowych i podmiotów związanych
z branżą motoryzacyjną. W ślad za potrzebami
najemców podążały inwestycje deweloperskie,
czego efektem jest ponad 1,25 mln m2 nowej
powierzchni magazynowej oddanej do użytku
i 1,3 mln m2 w budowie. Wysoka absorpcja powierzchni i duża liczba inwestycji BTS i pre-let
nie zwiększyła znacząco poziomu pustostanów,
który na koniec roku wyniósł 6,0% – wynika
z raportu AXI IMMO podsumowującego 2016 r.

zanych z wydarzeniami politycznymi na scenie
międzynarodowej. Polska pozostaje liderem
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Polski rynek nieruchomości inwestycyjnych
staje się coraz głębszy i zróżnicowany, czego
efektem jest napływ nowych inwestorów z Afryki, Azji czy USA. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec 2016 r. przekroczył 4,56 mld
euro, z czego 770 mln euro przypadło na sektor
magazynowy. Jest to rekordowy wynik, wyższy
o 67% w porównaniu z rokiem 2015.
Wśród najważniejszych ubiegłorocznych
transakcji na rynku inwestycyjnym należy wymienić zakup portfolio logistycznego P3 przez
GIC Real Estate czy portfolio Hillwood przez
CBRE GI. Konkurencyjne stopy zwrotu z inwe-

stycji, w porównaniu z Europą Zachodnią, przy
bardzo dobrych wynikach na rynku najmu,
są kluczowym czynnikiem wzrostu na rynku
inwestycyjnym.
W trakcie negocjacji jest kilka dużych projektów, co pozwala stawiać optymistyczne prognozy na 2017 r. Należy jednocześnie podkreślić, iż stałym trendem jest koncertowanie się
inwestorów wyłącznie na głównych hubach
logistycznych. Nowe lokalizacje to nadal zbyt
ryzykowane z punktu widzenia funduszy projekty, zwłaszcza w obliczu niepewnej sytuacji
podatkowej. Aktualnie największym czynnikiem
ryzyka, który wstrzymuje niektóre transakcje są
nieścisłości związane z interpretacjami podatku
VAT przy zakupie i sprzedaży inwestycyjnej – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca
AXI IMMO.

ŻABKA MA NOWEGO WŁAŚCICIELA
ÔÔŹródło: CVC Capital Partners

CVC Capital Partners (“CVC”), jedna z wiodących firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie, ogłosiła dzisiaj, że
poprzez swoje fundusze, nabyła spółkę Żabka Polska (“Żabka”) od Mid Europa Partners. Do sfinalizowania akwizycji wystarczy
już tylko pozyskanie koniecznych zgód wynikających z uwarunkowań prawnych.
Żabka Polska jest właścicielem sieci
sklepów spożywczych segmentu „modern
convenience” działających pod markami
Żabka i Freshmarket. Przez dziewiętnaście
lat swego działania Żabka zdobyła pozycję lidera tego segmentu. Zaczynając od
pierwszych sklepów w Poznaniu, urosła
do ogólnopolskiej sieci posiadającej ok.
4.500 sklepów franczyzowych prowadzonych przez ok. 3.000 przedsiębiorców.
István Szőke, Partner w CVC, powiedział: “Jestem zadowolony, że mogę ogłosić drugą inwestycję CVC w Polsce, co
świadczy o naszym długoterminowym

zaangażowaniu w tym kraju i całym regionie Europy Środkowej. Mamy silny zespół
w Warszawie oraz globalny zasięg, a więc
dwie rzeczy, które są niezbędne do tego,
aby skutecznie wspierać rozwój naszych
spółek w Polsce.”
Krzysztof Krawczyk, szef CVC w Polsce,
dodał: “Żabka jest niekwestionowanym
liderem w segmencie „modern convenience”, posiadającym wysokiej jakości model
biznesowy i utalentowany zespół. Cieszymy się na współpracę z Zarządem, aby jak
najlepiej wykorzystać potencjał rynkowy
i rozwijać wspólnie z franczyzobiorcami

Bilans

obecną sieć sklepów tworząc tym samym
w obrębie segmentu modern convenience
standard do naśladowania na świecie.”
Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabki, dodał: “Cieszę się z możliwości współpracy z CVC – inwestorem, który może
się pochwalić ogromnym doświadczeniem w budowaniu wielu silnych rynkowo
przedsiębiorstw, których sukces wypracowywał z wieloma partnerami. Międzynarodowe doświadczenie w branży detalicznej
oraz zrozumienie lokalnego rynku są bezcennym kapitałem dla dalszego rozwoju
Żabki.”
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WDX SZACUJE
7,9 MLN ZŁ
ZYSKU NETTO
W 2016 R.
ÔÔŹródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu
wyposażenia magazynów, przedstawiła pozytywne szacunki wyników finansowych IV kwartału i całego 2016 roku.
Spółka powtórzyła wysokość rekordowych przychodów z 2015 r. (136,5 mln zł)
przy wzrostach zysku EBITDA o 33 proc.
(21,6 mln zł) i zysku netto o 65 proc.
(7,9 mln zł). Osiągnięciu dobrych wyników
sprzyja rosnąca przewaga konkurencyjna
firmy oraz sprzyjający rynek magazynowy
i wózków widłowych.
Udane rezultaty przyniósł także 4 kwartał
2016 r., mogący świadczyć o ożywieniu
w gospodarce. Sprzedaż WDX szacuje na
46,4 mln zł (wobec 42,8 mln zł rok wcześniej – wzrost o 8 proc.), EBITDA była wyższa o 87 proc. i wyniosła 7,1 mln zł (wobec
3,8 mln zł), a zysk netto orientacyjnie był
czterokrotnie wyższy i stanowił 3,2 mln
zł (vs. 0,8 mln zł), co oznacza jeden z najbardziej udanych kwartałów dla Spółki od
rozpoczęcia jej działalności.

MŚP WRACAJĄ DO INWESTOWANIA
ÔÔŹródło: EFL, Infografika: EFL

Z najnowszego „Barometru EFL” za I kwartał wynika, że wraz z początkiem nowego roku nastąpiła znacząca poprawa nastrojów
w sektorze MŚP. Obserwowany pomiędzy II a IV kwartałem 2016 roku trend spadkowy został odwrócony i w pierwszym tegorocznym odczycie odnotowano najwyższą w historii dotychczasowych pomiarów wartość dla I kwartału – 57,1 pkt. (IQ 2015 –
54,3, IQ 2016 – 53,1). Za wzrost wartości indeksu odpowiadają przede wszystkim optymistyczne prognozy dotyczące poziomu
inwestycji – co trzeci przedsiębiorca twierdzi, że będzie więcej inwestować.
– Patrząc na PKB za cały ubiegły rok nie
ma powodów do entuzjazmu. Jednak już
pierwsze dane makroekonomiczne za
ten rok wskazują na odbicie nastrojów
w sektorze małych i średnich firm. Według
Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o ponad
11 proc. r/r, a produkcja przemysłowa
o 9 proc. r/r. Nadejście wiosny w polskich
firmach sygnalizują także wyniki pierwszego tegorocznego odczytu „Barometru
EFL”. Nie tylko został zatrzymany trend
spadkowy, z którym mieliśmy do czynienia
w trzech kwartałach ubiegłego roku pod
rząd. Ale też widoczny jest powrót przedsiębiorców do inwestowania – odsetek

firm przewidujących wzrosty inwestycji
jest najwyższy od ponad roku. W związku
z tymi danymi spodziewamy się ożywienia
polskiej gospodarki w tym roku, czego
głównymi determinantami będą rosnące
wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost
gospodarczy w strefie euro i właśnie odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia, na przełomie II
i III kwartału –mówi Radosław Kuczyński,
prezes EFL.
INWESTYCYJNE PRZEBUDZENIE W MŚP
Wynik „Barometru EFL” za I kwartał 2017
roku wyniósł 57,1 pkt. i w porównaniu do
sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika
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jest aż o 4 punkty wyższa. Tym samym
nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego
roku, gdy pomiędzy IV kwartałem 2015
roku a I kwartałem 2016 roku odczyt „Barometru” spadł. Został również przerwany
trend spadkowy, który był obserwowany
pomiędzy II a IV kwartałem 2016 roku.
Co więcej, w pierwszym tegorocznym pomiarze odnotowano najwyższą w historii
dotychczasowych pomiarów wartość dla
I kwartału. W analogicznym okresie 2015
roku odczyt wyniósł 54,3 pkt, a w 2016
roku – 53,1 pkt.
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LITOWO-JONOWA ENERGIA 2017 ROKU
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Oczywistym jest, że ze względu na wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych światowa gospodarka musi w przyszłości uniezależnić się od ropy, węgla czy łupków. Trudno dokładanie przewidzieć, ile potrwają te zmiany. Wydaje się jednak, że już w tym roku
możemy spodziewać się zmierzającej w tym kierunku napędowej rewolucji opartej o baterie Li-Ion.
Globalne zainteresowanie energią ze źródeł pierwotnych jest wyższe z roku na rok.
W latach 1990-2008 zwiększyło się o 39%.
Za tę zmianę odpowiadały przede wszystkim kraje Bliskiego Wschodu (zapotrzebowanie wyższe o 170%) i Chiny (146%). Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje,
że w ciągu ćwierć wieku zwiększy ono o kolejne 37%, przekładając się na 80-procentowy skok popytu na energię elektryczną.
Nieuchronnym następstwem tego stanu
rzeczy jest coraz szybsze zużywanie złóż
paliw kopalnych. Ograniczenie ich podaży
w średnio – i długofalowej perspektywie
z pewnością zaowocuje wzrostem cen. Myślące przyszłościowo kraje i przedsiębiorstwa przygotowują się na tę sytuację już
dziś. Jednym z najjaskrawszych przejawów
nadchodzącej energetycznej rewolucji jest
upowszechnienie napędów działających
w oparciu o nowoczesne baterie litowo-jonowe.
PRZYSZŁOŚĆ WYRYTA W LICIE
Lit jest lekkim metalem odkrytym w 1817
roku przez szwedzkiego chemika Johana
Augusta Arfwedsona. Przez dwa ostatnie
wieki używano go między innymi w terapii
zaburzeń psychicznych, jednak największy
potencjał wykazuje jako surowiec wykorzy-

stywany w produkcji akumulatorów.
Dzięki ostatnim
odkryciom, ceny
wydajnych baterii
w technologii litowo-jonowej regularnie spadają i, jak
stwierdził w „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” Martin
Winter, ekspert firmy Münster Electrochemical Energy Technology, jest
to – i będzie w najbliższej przyszłości – najlepszy spośród
dostępnych systemów zasilania. – Zanim
powstanie nowa technologia z porównywalnym potencjałem, minie wiele lat.
W tym czasie układy litowo-jonowe będą
stale ewoluować – prognozuje.
Na największą skalę rozwiązania tego
typu są dziś wdrażane w intralogistyce.
Wyposażane są w nie wózki widłowe nowej generacji. – W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami ołowiowymi,
baterie litowo-jonowe charakteryzują się
dużo większą gęstością energii oraz wielokrotnie dłuższą żywotnością – mówi To-

biasz Jakubczak, specjalista ds. produktu
STILL Polska. – Dzięki szybszemu ładowaniu oraz możliwości jego przerwania
w dowolnym momencie bez negatywnych
konsekwencji, procesy bazujące na pojazdach w technologii Li-Ion są bardziej
wydajne. Niższe są natomiast koszty serwisowe. Akumulatory tego typu są całkowicie bezobsługowe, a średnia liczba cykli
ładowania jest nawet dwukrotnie wyższa
niż w przypadku konwencjonalnych odpowiedników – wyjaśnia ekspert.

MAŁA PRZESTRZEŃ, DUŻA WYDAJNOŚĆ
W WYSOKIEJ JAKOŚCI
ÔÔIzabela Lange, Kierownik Sekcji Automatycznej Identyfikacji, ELZAB S.A., Fot. ELZAB S.A.

Współczesny magazyn nie może obyć się bez nowoczesnego sprzętu drukującego, interesującą propozycją dla logistyki, magazynów, czy zakładów produkcyjnych są drukarki etykiet ELZAB BP520L/BP530L. Atutem tych drukarek o wysokiej wydajności
i mniejszych niż klasyczne drukarki przemysłowe rozmiarach, jest to że potrafią wpasować się w stanowiska produkcji/montażu/
serwisu o ograniczonej przestrzeni. Przeznaczone są do zastosowań wysokonakładowych, a procesor RISC 32 Bit sprawia, że
dane przetwarzane są błyskawicznie. Wariant BP520 to model o rozdzielczości 203dpi, a wariant BP530 o rozdzielczości 300dpi.
Drukarki ELZAB BP520/530 mają możliwość druku termicznego (np.
dla serii produkcyjnych towarów szybko rotujących, najczęściej spożywczych branży FMCG) i druku w technologii termotransferu, najbardziej rozpowszechnionej przy oznakowaniu towarów, których
rotacja jest niższa oraz dla wszelkich zastosowań wymagających
etykiet trwalszych, bardziej odpornych na temperaturę, czy wilgoć.
Poprzez wybór dostępnych opcjonalnie akcesoriów takich jak
odklejak, czy obcinak użytkownicy bardziej wymagający mogą dostosować drukarkę do swych potrzeb, a szczególne cechy tych drukarek
pozwalają na mniej typowe zastosowania, np. 2 czujniki etykiet
pozwalają na stosowanie etykiet w 2 rzędach, mogą być również
stosowane etykiety z tzw. wcięciem.

Technologie
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PERFEKCYJNE ŁADOWANIE FLOTY WYNAJMU
ÔÔŹródło: Fronius, Fot. Fronius

Węgierska spółka zależna producenta pojazdów do transportu poziomego — firmy Linde — w swojej siedzibie położonej niedaleko Budapesztu oprócz sprzedaży nowych i używanych urządzeń oferuje także ich wypożyczenie. Wynajmowana flota składa
się z około 1500 wózków widłowych, z czego 230 przeznaczono do użytku krótkoterminowego. Aby większość elektrycznie napędzanych pojazdów w każdej chwili była gotowa do pracy, firma Linde Hungary zaufała innowacyjnej technologii austriackiego
specjalisty w dziedzinie ładowania akumulatorów — firmie Fronius. Instalacja ładująca wyposażona w cztery urządzenia Switch
Box firmy Fronius, której firma Linde Hungary używa od początku roku, mając tylko cztery systemy ładowania akumulatorów
optymalizuje stan 40 akumulatorów o różnych napięciach i pojemnościach, zapewniając stałą dyspozycyjność floty.
„Używać zamiast kupować” — tak brzmi
motto, które w intralogistyce staje się coraz częściej trendem branżowym. Zakup
urządzeń przez firmy, które nie muszą
stale używać urządzeń do transportu poziomego lub tylko tymczasowo muszą
sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu
na takie urządzenia, jest dla nich często
nieopłacalny. O wiele korzystniejszą cenowo alternatywą jest ich wynajem.

Firma Linde Hungary podąża za tym trendem i w swojej siedzibie w Budapeszcie, położonej dziesięć kilometrów od centrum miasta i w pobliżu autostrady, wyspecjalizowała
się między innymi w wynajmie pojazdów do
transportu poziomego. Założona w 1996 r.
firma jest spółką zależną Linde Group, która

Nowa drukarka
z gwarancją wysokiej
wydajności
ÔÔŹródło: SATO, Fot. SATO

SATO, czołowy światowy dostawca
rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji, które ułatwiają
pracownikom wykonywanie czynności i usprawniają działania,
wprowadza na rynek nową, biurkową drukarkę etykiet WS4, która
zapewni wysoką wydajność przy
zachowaniu konkurencyjnej ceny.
Prosty sposób użytkowania,
duża przepustowość i niewielkie
rozmiary sprawiają, że WS4 stanowi idealny wybór dla zastosowań
wydruku przy średnich nakładach

dzięki swojej spółce Linde Material Handling jest w czołówce producentów wózków
widłowych oraz urządzeń przeznaczonych
do zastosowania w technice magazynowej.
Firma Linde Hungary w roku 2015 osiągnęła
obroty na poziomie 18 mln euro i obecnie
zatrudnia ok. 80 osób. Do jej klientów należą krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa
działające w najróżniejszych branżach. Aby
sprostać wysokiemu popytowi na wynajem
wózków widłowych,
firma Linde Hungary
ma do dyspozycji flotę ok. 1500 urządzeń
do transportu poziomego – z czego 1200
przeznaczonych jest
do wynajmu długoterminowego (Long
Term Rental) i 230
do wypożyczenia na
krótki czas. Około
1000 wózków ma
napęd elektryczny.
Firma Linde Hungary użytkuje ponad 1500 akumulatorów
o napięciach 24, 48 i 80 V i różnych pojemnościach.
W CIĄGU 24 GODZIN GOTOWE DO PRACY
Szczególnie wymagająca jest obsługa
230 urządzeń do transportu poziomego

w wielu środowiskach związanych
z handlem detalicznym, logistyką
i produkcją, gdzie niskie koszty posiadania w połączeniu z niezawodnością i możliwością dostosowania
stanowią czynniki kluczowe.
Dostępne są dwa modele drukarki WS4 – wykorzystujący technologię termotransferu (TT) oraz
transferu bezpośredniego (DT).
Obydwa modele mogą być stosowane do wydruku etykiet, paragonów, przywieszek z ceną oraz
opasek na nadgarstek przy rozdzielczości 200 lub 300 dpi. WS4
oferuje użytkownikom maksymalną prędkość wydruku do 6 ips,
elastyczną obsługę nośników,

z floty Short-Term-Rental, które w większości mają napęd elektryczny. Tamás
Sándor, dyrektor spółki Linde Hungary:
„Szczególnym wyzwaniem jest dla nas
zapewnienie bezawaryjności i możliwie
szybkie przywrócenie gotowości urządzeń
do pracy pomimo stale zmieniających się
użytkowników. Często po zawarciu umowy o wynajem w ciągu 24 godzin musimy
przygotować urządzenia do pracy u klienta”. Zanim firma Linde Hungary ponownie wypożyczy lub odsprzeda używane
urządzenia do transportu poziomego, są
one przygotowywane zgodnie z wewnętrznymi standardami jakościowymi. Mimo to
w przeszłości właśnie urządzenia do transportu poziomego o napędzie elektrycznym
wciąż stwarzały problemy. Tamás Sándor:
„Ważnym czynnikiem wpływającym na ich
dyspozycyjność są akumulatory. Główny
problem polegał na tym, że akumulatory
przechowywane na magazynie, które nie
były używane, często same się rozładowywały. Powodowało to nie tylko uszkodzenia akumulatorów, ale też opóźniało całą
pracę — najczęściej nawet o cały dzień.
Dlatego, aby mieć pewność, że każdy z naszych klientów otrzyma w pełni naładowany akumulator, przed każdą ich wysyłką
musieliśmy je ładować ponownie”.

z możliwością wydruku na wstędze
o maksymalnej długości 300 m,
możliwość różnego ustawiana nośników, automatyczną kalibrację
i regulowane położenie czujnika.
Zdaniem firmy SATO możliwość
obsługi wstęg o znacznej długości
może obniżyć ogólne koszty posiadania aż o 20%.1
WS4 to drukarka charakteryzującą się prostotą użytkowania
i serwisowania; zawiera niewiele
części ruchomych i posiada prostą
ścieżkę etykiet, co zapobiega ich
zakleszczaniu się. Zależnie od wybranego modelu, wymiana wałka
płyty dociskowej i głowicy drukującej nie wymaga użycia żadnych

Technologie

narzędzi – opiera się minimalnych,
niespecjalistycznych czynnościach.
Operatorzy w prosty sposób mogą
sprawdzić wizualny stan drukarki
przy użyciu trójkolorowych diod
LED z przodu urządzenia.
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Model logistycznego współdziałania
ÔÔŹródło: QSL Polska, Infografika: QSL Polska

Firma logistyczna QSL Polska oraz sieć
restauracji Bobby Burger rozpoczęły
współpracę w kwietniu 2016 r. i od tego
czasu wypracowały optymalny model
współdziałania. Jest to dowodem na to,
że odpowiednia organizacja procesu
logistycznego oraz innowacyjne metody a także odpowiednia komunikacja
pomiędzy klientem a jego logistykiem,
składają się na sukces biznesowy i satysfakcję klientów końcowych. Jak wygląda
schemat tej współpracy? Firmy pokazały
go na przykładzie „drogi” burgera Cheese
Bacon, czyli najlepiej sprzedającego się
dania w restauracjach należących do
sieci Bobby Burger.
Logistyka żywności opiera się na kilku
zasadach, których należy przestrzegać:
wysoka jakość i świeżość produktów,
przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, szybkie usługi magazynowania
i transportu. To dzięki nim klienci obsługiwani przez operatora logistycznego
mogą skupić się na swoich kluczowych
celach i działaniach biznesowych. Jak wygląda zatem model współpracy pomiędzy QSL a Bobby Burger? Zobaczmy na
przykładzie najpopularniejszego dania
sieci czyli burgera Cheese Bacon.

OD PRODUCENTÓW DO
MAGAZYNÓW
Każda restauracja wchodząca w skład
sieci 35 lokali Bobby Burger składa za-

mówienia na potrzebne jej produkty
według swojego zapotrzebowania, korzystając ze wsparcia operatora logistycznego – firmy QSL Polska, który kupuje,
magazynuje i rozwozi produkty po całej
Polsce. Droga rozpoczyna się skompletowaniem zamówienia dla restauracji,
czyli odbiorem składników wchodzących w skład burgera, od poszczególnych producentów. Następnie wszystkie
składniki magazynowane są przez ściśle
określony czas i w odpowiednich temperaturach ustalonych przez producentów
w dwóch centrach logistycznych QSL
Polska, mieszczących się w Błoniu oraz
Sosnowcu, a także jednym z centrów
przeładunkowych firmy znajdującym się
we Wrocławiu.

Z MAGAZYNÓW DO RESTAURACJI
Następnie, trzy razy w tygodniu, produkty przewożone są do poszczególnych
restauracji na terenie całej Polski. Całe
zamówienie dostarczane jest w jednej
dostawie, co pozwala zmniejszyć koszty
nie tylko po stronie klienta, ale także
logistyka. W skład floty QSL, która dowozi towar do lokali Bobby Burger wchodzą zarówno małe, miejskie samochody
dostawcze, jak i wielkie, 33-paletowe,
przystosowane do przewozu typu multi
– temperature (czyli w komorach z różną
temperaturą – „pokojową” oraz poniżej
zera). Temperatury są kontrolowane,

poprzez system elektroniczny, przez kierowcę i dyspozytora,
co zapewnia bezpieczeństwo i świeżość transportowanych
produktów.

INWESTYCJE W CYFROWĄ PRZYSZŁOŚĆ
ÔÔŹródło: DB Schenker

DB Schenker inwestuje miliony w celu wzmocnienia strategicznej współpracy z amerykańską internetową, giełdą transportową
uShip kontynuując cyfrową transformację swojego modelu biznesowego. Podwyższając kapitał, globalna firma logistyczna
zainwestowała 25 mln USD (ok. 24 mln EUR) w internetową platformę usług spedycyjnych i przewozowych.
„Rozszerzenie tej owocnej współpracy przyspieszy i usprawni zarządzanie
transportem w naszej firmie, która jest
liderem europejskiego rynku transportu
lądowego i umożliwi nam obsługiwanie
jeszcze większych wolumenów przesyłek” – powiedział Jochen Thewes, Prezes
Schenker AG. „Planujemy dynamicznie
się rozwijać i wykorzystywać nowe możliwości wzrostu, poza tradycyjnymi modelami biznesowymi. Dotychczas, jest to
nasz największy udział w firmie cyfrowej,
a zarazem dowód na to, jak poważnie
traktujemy innowacje w DB Schenker.
Inwestujemy w kształtowanie przyszłości
cyfrowej logistyki” dodał Thewes.
„Bezprecedensowe inwestycje w obszarze technologii logistycznych rewolu-

cjonizują transport towarów” powiedział
Mike Williams, Prezes uShip.
„Największe firmy, takie jak DB Schenker
wprowadzają innowacje w celu automatyzacji i cyfryzacji swojej działalności, zwiększając
w ten sposób wydajność i rentowność. Ubiegły rok pokazał, że firmy uShip i DB Schenker
to idealnie dopasowani partnerzy w procesie tej makrotransformacji. Cieszymy się, że
dzięki strategicznej inwestycji, pogłębimy
jeszcze naszą współpracę”. Udział mniejszościowy zapewnia też firmie DB Schenker,
jako właścicielowi, miejsce w Radzie Dyrektorów („Board of Directors”) uShip.
Firmy uShip i DB Schenker zawarły umowę o współpracy w maju 2016 r. Platforma
uShip, łącząca spedytorów i przewoźników
w ponad 19 krajach, jest branżowym lide-

rem w organizacji transportu towarów za
pośrednictwem urządzeń mobilnych – telefonów i tabletów. Na razie DB Schenker będzie wykorzystywać platformę do transportu
lądowego. Internetowa aplikacja pod nazwą
Drive4Schenker, wykorzystująca technologię uShip połączy 30 000 partnerów i ich
ładunki w europejskiej sieci lądowej. Nowa
usługa ruszy w Niemczech jeszcze w lutym
oraz będzie stopniowo wprowadzana w innych krajach.
Udział DB Schenker w firmie uShip to
część kampanii mającej na celu cyfryzację Grupy DB. Przy zawieraniu transakcji
firma DB Schenker korzystała z usług doradczych Zespołu Deutsche Bahn Digital
Ventures GmbH, który został powołany
w ramach kampanii.
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EKOLOGICZNY TERMINAL CROSS-DOCKINGOWY
ÔÔŹródło: DB Schenker, Fot. DB Schenker

W dniu 24 stycznia br. DB Schenker gościł swoich klientów z regionu lubuskiego oraz lokalnych – zielonogórskich liderów. Inwestycja została doceniona również przez władze miasta, które reprezentował Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta miasta Zielona
Góra. Janusz Górski, Prezes klastra DB Schenker North & East Europe mówił o przyjętej przez firmę strategii zrównoważonego
rozwoju, łączącej aspekty finansowe, ekologiczne i społeczne.
„Działamy zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Dbając o jakość rozwiązań
oferowanych klientom, ciągle
doskonalimy nasze procesy,
koncentrujemy się na jeszcze
lepszym, ekologicznym wykorzystaniu zasobów. Stanowi
to kluczowy element kultury
Lean, którą budujemy w naszej firmie.” – powiedział Janusz Górski, CEO DB Schenker
North & East Europe.
Ważną częścią spotkania
był panel dyskusyjny poprowadzony przez prof. Halinę
Brdulak ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Zaproszeni prelegenci dyskutowali o możliwościach wpływu
biznesu na rozwój lokalnej
społeczności wymieniając

się swoimi doświadczeniami
w tym zakresie.
Uczestnicy panelu podkreślali, że niezwykle istotne jest
zaufanie, otwartość do dzielenia się wiedzą, ale też posta-

wa współodpowiedzialności,
zarówno ze strony lokalnych
władz, środowiska akademickiego i biznesu. W takiej atmosferze mają szansę powstawać
pomysły, które realnie tworzą

i pomnażają kapitał społeczny.
Potrzebny jest transfer wiedzy,
ale musi mu też towarzyszyć
konkretne praktyczne doświadczenie, np. akademicy
i studenci powinni mieć szansę
zobaczyć jak biznes funkcjonuje na co dzień. Spotkanie
było więc cenną inspiracją,
stworzyło również szansę na
przyszłe, wspólne działania
na rzecz lokalnego otoczenia.
Uczestnicy mieli też okazję
zwiedzić nowy terminal i dowiedzieć się jak wyglądają codzienne operacje logistyczne,
w wyniku których towary firm
z różnych branż trafiają z dnia
na dzień na sklepowe półki i linie produkcyjne.

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
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SŁOWNIK ZAWODOWEGO KIEROWCY
ÔÔŹródło: Marathon, Fot. Marathon

Marathon International to firma ze 150 osobową załogą i flotą 120 samochodów ciężarowych. Zdecydowana większość zespołu
to kierowcy i to właśnie z myślą o nich powstał Słownik Zawodowego Kierowcy a w nim słownictwo przydatne Kierowcy w trasie.
„Od 2015 roku prowadzimy Akademię
Kierowcy Marathon. W Akademii szkolimy adeptów chcących rozpocząć karierę
zawodowego kierowcy i wyjeżdżać w trasy międzynarodowe. Dzięki Akademii
mamy w firmie wielu młodych dopiero
co rozpoczynających karierę kierowców,
którym słownik na pewno się przyda i zaoszczędzi sporo stresu podczas pierwszych tras.
Słownictwo zostało przetłumaczone
na język angielski, niemiecki, francuski
i ukraiński.
Na rynku nie ma żadnego poręcznego
i funkcjonalnego słownika, który byłby
dedykowany stricte dla kierowców, więc

postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje
ręce, usiąść wspólnie i stworzyć słownik
najbardziej funkcjonalny dla nas. Każdy
z drużyny dorzucił swoje przysłowiowe
trzy grosze do tego projektu. Bardziej
doświadczeni kierowcy – trenerzy Akademii tworzyli spis najbardziej praktycznych
i najczęściej wykorzystywanych w trasie
zwrotów; mechanicy serwisu dorzucili
słownictwo związane z budową naczepy
i ciągnika; dyspozytorzy uzupełnili dział
rozładunku, załadunku; i tak wspólnymi
siłami powstał nasz Słownik Zawodowego Kierowcy. Nad tłumaczeniem całości
czuwało biuro tłumaczeń. Oczywiście
nasz słownik nie jest banalny i standar-

dowy. Do naszego wydania oprócz tłumaczenia dorzuciliśmy również wymowę
z którą oczywiście było najwięcej zabawy.
Wydanie słownika spotkało się z naprawdę pozytywnym i miłymi komentarzami ze strony kierowców nie tylko
floty Marathon. Wiemy, że nikt poza
nami nie wypuścił takiego Słownika więc
chętnie podzielimy się naszym „przybytkiem” z innymi Kierowcami. Wystarczy,
że zainteresowany napisze do nas na
naszym Facebookowym profilu Marathon International. Admin prześle dalsze
instrukcje”.
Have a good trip! Gute Fahrt! Bonne
Route! щасливої дороги! Szerokości!

• Słownictwo do rozmowy w trasie
• Zwroty przydatne podczas załadunku
• Zwroty związane z obsługą ciągnika i naczepy
• Zwroty związane z wyposażeniem
kierowcy
• Zwroty przydatne przy zdarzeniu
drogowym
• Zwroty związane z nawigacją
• Zwroty grzecznościowe
• Dni tygodnia; Miesiąca; Liczby
• Artykuły spożywcze

ZARZĄDZANIE ODPADAMI W GOSPODARCE CYRKULARNEJ
ÔÔŹródło: Stena Recycling

Dla efektywnego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym znaczenie ma wykonanie wielu małych kroków na każdym etapie zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie. Opowiada o nich Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling.
Celem gospodarki obiegu zamkniętego
jest między innymi uzyskanie jak najwyższego poziomu odzysku i recyklingu
odpadów oraz optymalne zagospodarowanie wykorzystanych w produkcji materiałów. Przedsiębiorstwa przywiązują
coraz większą wagę do zrównoważonego
rozwoju, wdrażając rozwiązania umożliwiające efektywne i przyjazne środowisku
zarządzanie procesami gospodarowania
odpadami. Usprawnienie każdego z jego
etapów jest krokiem w stronę wprowadzenia gospodarki cyrkularnej.
PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW
Jak wskazuje Monika Mąkowska, podstawowe znaczenie dla gospodarki obiegu

zamkniętego ma racjonalne projektowanie produktów (tzw. projektowanie dla
recyklingu). Podjęte w czasie tworzenia
produktów decyzje określają w jakim stopniu wykorzystane materiały będą mogły być użyte ponownie w przyszłości.
Celem projektowania dla recyklingu jest
ograniczenie wykorzystania w produkcji
surowców naturalnych na korzyść tych
pochodzących z odzysku oraz uzyskanie
możliwie najwyższego wskaźnika recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu.
Pod uwagę bierze się zastosowane w produkcji materiały, sposoby ich wykorzystywania, możliwości późniejszego oddzielenia ich od siebie oraz dalszego recyklingu.
– Na etapie projektowania produktu warto

zastanowić się, które pozostałości po procesie produkcyjnym mogą zostać przetworzone oraz w jaki sposób najlepiej je
wykorzystać. Istotne jest projektowanie,
które stwarza możliwość przekazania
odpadów o określonych właściwościach
ponownie do procesu produkcyjnego lub
wykorzystania ich przez inny podmiot
– mówi ekspert Stena Recycling.
Doskonałym przykładem metalu, który
warto odzyskiwać, jest aluminium, ponieważ jego produkcja wymaga olbrzymich
ilości energii. Tymczasem recykling pozwala oszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu
(boksyt jest źródłem aluminium). Jednocześnie warto podkreślić, że wykorzystanie w produkcji materiałów pochodzących
z recyklingu pozwala na zachowanie równie wysokiej jakości produktu.
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Postępowanie
restrukturyzacyjne

ÔÔPiotr Korzeniowski, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni, Fot. Gardocki i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni
Nie można wypowiedzieć umowy leasingu finansowego jeśli dłużnik nie płaci rat. W takiej
sytuacji dłużnik może korzystać z przedmiotu
leasingu finansowego służącego do prowadzenia działalności, o ile po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza on pozostałych obowiązków wynikających z umowy,
a stanowiących podstawę do jej wypowiedzenia.
W przypadku leasingu finansowego – gdzie
przedmiot leasingu stanowi u korzystającego
dłużnika środek trwały1 – wszystkie raty leasingowe, tj. zarówno powstałe przed jak i po
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
objęte są z mocy prawa układem. Tym samym
nie mogą być one uiszczane. W konsekwencji
powyższego finansujący nie będzie uprawniony
do wypowiedzenia korzystającemu dłużnikowi
umowy leasingu finansowego w sytuacji nieregulowania przez niego bądź zarządcę rat
leasingowych objętych układem.
1 Środek trwały w rozumieniu Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991r. (tekst jednolity z dnia 07 grudnia 2016r. Dz.U.
z 2016r., poz. 2032 z późn. zm.) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15
lutego 1992r. (tekst jednolity z dnia 26 października
2016r., Dz.U. z 2016r. poz. 1888)

Jak wymodelować logistykę

ÔÔArtur Buła, Managing Director Novacura Poland, Fot. Novacura
Poland
Chcąc usprawnić działanie przedsiębiorstwa,
należy spojrzeć na sposób jego funkcjonowania z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich,
systemowa, ukazuje zaplecze technologiczne
firmy, czyli wszystkie działające w niej systemy
informatyczne, które wspomagają zarządzanie
działalnością. Druga to obraz tego, jak zachodzące w firmie procesy wyglądają w praktyce
– w przełożeniu na konkretne działania każdego
z pracowników. W idealnym świecie te dwie
płaszczyzny powinny się na siebie nakładać
i tworzyć dobrze funkcjonującą całość, ale, jak
można się domyślić, w większości wypadków
tak nie jest. Aby efektywnie wykorzystać bogate
zaplecze technologiczne, trzeba zrozumieć mechanizm działania każdego systemu z osobna.

ODMROZIĆ ERP
W każdej firmie istnieje zwykle kilka systemów,
co wymaga stworzenia między nimi połączeń,
dzięki którym będą się wzajemnie uzupełniały
i w efekcie – funkcjonowały z większą korzyścią
dla przedsiębiorstwa. Z kolei każde działanie
pracownika powinno mieć swoje odzwierciedlenie w procesie w systemie ERP. Niestety,
w systemach ERP i CRM te procesy są niejako
„zamrożone” – system działa dokładnie w taki

Piotr Korzeniowski

Inaczej sytuacja przedstawia się w zakresie
leasingu operacyjnego – gdzie przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego dłużnika
środka trwałego. Przy tego rodzaju leasingu
układem objęte są jedynie wierzytelności (m.in.
z tytułu nieuregulowanych rat leasingowych
i innych opłat przysługujących finansującemu
z umowy leasingu), które powstały przed dniem
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Podstawę do wypowiedzenia umowy leasingu
operacyjnego mogą stanowić w tym przypadku jedynie należności umowne (raty leasingowe) za okres po otwarciu postępowania.
Tym samym, jeśli po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego korzystający bądź zarządca nie wykonuje na bieżąco zobowiązań

sposób, w jaki został zaprojektowany. Główne
przebiegi są już w nim zaprogramowane.
Co jednak w sytuacji, gdy pojawi się potrzeba
dokonania jakiejś zmiany lub opisania zupełnie
nowego procesu? Nagle okaże się, że wprowadzanie zmian w sposobie funkcjonowania
systemu to niełatwe zadanie. Aby to zrobić,
konieczne byłoby przeprogramowanie całego
ERP. Jest to bardzo kosztowne i czasochłonne
zadanie, dlatego z tych właśnie powodów firmy
zwykle nie decydują się na nie.
Pracownicy muszą więc poradzić sobie
z ograniczeniami ERP i szukać sposobów na
opanowanie procesów, które nie zostały zaprogramowane w systemie, a są im niezbędne
do sprawnej komunikacji między działami.
Najczęściej stosowanym przez nich narzędziem
są arkusze programu Excel, które rozsyłają do
siebie e-mailowo. Tak wygląda codzienność
w działach logistyki wielu polskich przedsiębiorstw.
Tymczasem istnieje możliwość, by wyeliminować używanie Excela, e-maili, notatek na
papierze i uniknąć całego zamieszania związanego z obiegiem tych nieoficjalnych dokumentów. Niewiele firm zdaje sobie sprawę z tego,
że każdy system ERP można unowocześnić za
pomocą zewnętrznej aplikacji do zarządzania
procesami biznesowymi (BPMS), która będzie
stanowiła swego rodzaju nakładkę na już ist-
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umownych – finansujący będzie uprawniony do
wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego,
bez konieczności uzyskania w tym zakresie zezwolenia rady wierzycieli, a w sytuacji jej braku
sędziego-komisarza2.
Przewidziana w Prawie restrukturyzacyjnym
ochrona dłużnika przed możliwością wypowiedzenia umowy leasingu3, uzależniająca wypowiedzenie umowy leasingu od zgody rady
wierzycieli, a w jej braku od zgody sędziego-komisarza, nie dotyczy m.in. przypadków
rozwiązania umowy w wyniku upływu czasu
na jaki umowa leasingu została zawarta, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jak
również sytuacji gdy podstawą wypowiedzenia
umowy jest niewykonywanie przez dłużnika
bądź zarządcę po dniu otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego zobowiązań nieobjętych
układem lub inna okoliczność przewidziana
w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia
postępowania.
2 art. 256 ust. 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015r. (tekst jednolity z dnia 23
sierpnia 2016r. Dz.U. z 2016r., poz. 1574 z późn. zm.)
dot. przyspieszonego postępowania układowego;
stosowany odpowiednio w postępowaniu układowym (art. 273 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne)
i w postępowaniu sanacyjnym (art. 297 Ustawy
Prawo restrukturyzacyjne)
3 art. 256 ust. 1 w zw. z ust. 2 Ustawy Prawo
restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015r. dot. przyspieszonego postępowania układowego; stosowany
odpowiednio w postępowaniu układowym oraz
w postępowaniu sanacyjnym

niejący system. Nakładkę, ponieważ jest to element nieinwazyjny, który nie ingeruje w strukturę, a pozwala na uporządkowanie i zmiany
w istniejących procesach lub opisanie nowych
– w dowolnym momencie, gdy zaistnieje taka
potrzeba.

PROCESY KROK PO KROKU
Aplikacje BPMS opisują i optymalizują procesy krytyczne, których nie da się umieścić ani
zmienić w systemie ERP. Jak zostało wcześniej
wspomniane, pracownicy jakoś radzą sobie
z ograniczeniami narzucanymi przez ERP. Każdy
ze stworzonych oddolnie, wynikających z ich
potrzeby procesów można odtworzyć w wybranym systemie BPMS za pomocą odpowiednio
rozpisanego diagramu. Aplikacje te dają więc
możliwość zaprojektowania, a dosłownie narysowania i opisania krok po kroku każdego
procesu, który do tej pory odbywał się poza
systemem ERP.
Aplikację, która zawiera gotową mapę procesów, nakłada się na działające w firmie systemy. Jej prosty w obsłudze interfejs sprawia,
że użytkownik nie musi przechodzić przez tak
wiele etapów, jak to miało miejsce w systemie
ERP, co dodatkowo pozwala w czytelny sposób
zrozumieć zachodzące w firmie procesy.
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