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Zmiany personalne w Camso Polska

ÔÔ Źródło: Camso Foto: Camso

Camso Polska S.A. informuje, że w dniu 28.10.2015 roku doszło do zmiany w Zarządzie Spółki. Rezygnację z funkcji Prezesa
Zarządu złożył pan Grzegorz Szkultecki, który po 17 latach pełnienia w/w funkcji, podjął decyzję o zakończeniu współpracy
z Camso Polska S.A. (wcześniej Solideal Polska S.A.) i poświęceniu się nowym wyzwaniom poza spółką.
W wyniku powyższych zmian stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Krzysztof Polesiak(foto), który pełnił dotychczas funkcję
Prokurenta Spółki, Dyrektora Generalnego działu opon i gąsienic
budowlanych na Polskę oraz Dyrektora Strefy działu opon i gąsienic budowlanych na Europę Centralno-Wschodnią.
Pan Krzysztof Polesiak z branżą oponiarską związany jest od
ponad 15 lat, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu przemysłowego (OTR). Ma rozległą wiedzę i dogłębne zrozumienie
mechanizmów funkcjonowania branży. Objęcie przez niego
funkcji Prezesa Zarządu gwarantuje realizację strategii Spółki,
polegającej na współpracy poprzez rozwój sprzedaży i usług,
w ramach sieci partnerów w Polsce i za granicą oraz umocnienie
pozycji lidera w segmencie off-the-road: opon do wózków widłowych i maszyn budowlanych, gąsienic gumowych, felg przemysłowych oraz systemów gąsienicowych.
- „Camso Polska S.A. rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że tworzymy dziś fundamenty podmiotu,
który swoimi działaniami, wprowadzanymi do oferty nowymi
produktami, profesjonalnym podejściem, wiedzą techniczną
i szeroko pojętym wsparciem sieci partnerskiej oraz użytkowników będziemy kontynuować obrany kierunek, ugruntowując
i wzmacniając pozycję Grupy Camso na rynku w Polsce.” – mówi
Krzysztof Polesiak.

- „Rynek B2B, na którym pracujemy, to biznes mocno relacyjny,
gdzie o sukcesie decyduje szybki i efektywny proces decyzyjny.”
– „Jestem przekonany, że moja osoba, łącząca funkcję Prezesa
Zarządu spółki w Polsce, ale także dyrektora regionu Europy
Centralno-Wschodniej w pełni to gwarantuje.” – dodaje nowy
Prezes.

Nagroda dla STILL EXV

ROHLIG SUUS pierwszy w Iranie

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Elektryczny wózek wysokiego podnoszenia
STILL EXV został wyróżniony w konkursie
Handling Award 2015 w kategorii „magazynowanie, komisjonowanie i transport towarów”.
Handling Award to konkurs rozstrzygany podczas stuttgarckich targów Motek, na których
prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji produkcji i montażu. W ramach wydarzenia wyróżniane są produkty oraz
rozwiązania systemowe i innowacje w zakresie
technologii obsługi, robotyki, przepływu materiałów i urządzeń transportowych. Niezależne
jury bierze pod uwagę takie cechy zgłoszonych
produktów,.

Po blisko 20 latach izolacji, 16 stycznia br. Stany
Zjednoczone i Unia Europejska zniosły finansowe
i gospodarcze sankcje nałożone na Iran. Decyzja
otwiera ogromy rynek dla inwestorów. Już we
wrześniu 2015 polskie firmy przebywały z misją
gospodarczą, zorganizowaną pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Uczestniczyło w niej ponad
100-u przedsiębiorców, wśród których znalazł się
również ROHLIG SUUS Logistics – jedyna firma reprezentująca polską branżę TSL.
SKRYWANY POTENCJAŁ
Iran to kraj o ogromnym potencjale ekonomicznym, który zamieszkuje blisko 80 milionów ludzi. To
największy rynek na Bliskim Wschodzie. Również
jego gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów

w regionie. Zajmuje czwartą pozycję na świecie
pod względem zasobów ropy naftowej oraz posiada największe złoża gazu ziemnego, którego rezerwy szacuje się na 33,6 bln m3.
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WYŻSZE NORMY RECYKLINGU

ÔÔ Źródło: Stena Recycling Foto: Log4

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidują zmiany w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jeśli wejdą w życie, pomocą dla przedsiębiorców w ich realizacji mogą być: optymalizacja produkcji, zarządzania odpadami czy dobór materiałów do produkcji pod względem możliwości ich dalszego recyklingu.
Przedstawiony przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. pakiet
dotyczący gospodarki cyrkularnej ma na celu zamknięcie obiegu
produktów i doprowadzenie do sytuacji, w której odpady się nie
marnują, a wykorzystywane są ponownie. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma pozwolić na lepsze wykorzystanie odpadów, chronić
środowisko naturalne i przynieść przedsiębiorcom określone korzyści ekonomiczne.
– Zaprezentowany w grudniu pakiet jest drugą, bardziej kompleksową i przywiązującą większe znaczenie do całego cyklu życia
produktów, propozycją Komisji Europejskiej. Poprzednia odrzucona
została przez państwa członkowskie UE, m.in. ze względu na proponowane zbyt wysokie poziomy odzysku odpadów. Dla przedsiębiorców jednym z wielu ważniejszych elementów projektu, jest
propozycja zmian w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Przewiduje ona osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do 2030 r., co oznacza 5 proc. mniej
niż w poprzednim projekcie – mówi Błażej Walczak, Koordynator ds.
tworzyw sztucznych w Stena Recycling.
Według projektu do 2025 r. poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych miałby wynieść 65 proc., w tym
zawartych w nich materiałów plastikowych – 55 proc., drewnianych
– 60 proc., papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych
i żelaznych – 75 proc. Do 2030 r. poziomy te by wzrosły, w przypadku
drewnianych odpadów opakowaniowych o kolejne 15 proc., papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych i żelaznych do 85
proc. Cele dot. materiałów plastikowych na 2030 r. miałyby zostać
określone w przyszłości w oparciu o postęp we wdrażaniu regulacji,
popyt i rozwój technologii.
– Jeśli propozycje Komisji wejdą w życie, będą oznaczały dla państw
członkowskich, a co za tym idzie również przedsiębiorców, konieczność

spełnienia określonych wymagań. W osiągnięciu wysokich poziomów
recyklingu mogą pomóc przede wszystkim analiza systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie oraz optymalizacja tego procesu. Warto też przyjrzeć się możliwościom związanym z projektowaniem
dla recyklingu, czyli doborze materiałów w produkcji, w taki sposób,
aby ich odzysk był jak najwyższy – mówi ekspert Stena Recycling.
Propozycje Komisji Europejskiej, w ramach pakietu dotyczącego
gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładają osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz 65 proc. odpadów
komunalnych do 2030 r. dla całej UE. Przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów i ograniczenie składowania odpadów najwyżej do 10 proc do 2030 r. Promowane mają być również:
ponowne użycie produktów, wykorzystanie produktów ubocznych
z produkcji z jednej branży w surowiec w innej oraz wprowadzanie na
rynek bardziej ekologicznych wyrobów. W realizacji gospodarki cyrkularnej pomóc mają unijne programy wsparcia finansowego. Jak szacuje
Komisja Europejska dzięki jej wprowadzeniu przedsiębiorstwa europejskie zaoszczędzą 600 mld euro, powstanie 580 tys. miejsc pracy oraz
zmniejszy się o 450 mln ton rocznie ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez UE.
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Wśród Liderów
Polskiego Biznesu
ÔÔ Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca
kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia
magazynów, została wyróżniona tytułem Lidera
Polskiego Biznesu, w konkursie organizowanym
przez Business Centre Club. Spółka znalazła się
w gronie 17 firm, które zdobyły Złotą Statuetkę. Nominowano 44 podmioty, spośród 94 uczestników
Konkursu.
Nagrody BCC są przyznawane firmom rozwijającym się nie tylko pod względem skali prowadzonej działalności, ale także zwracającym szczególną
uwagę na etykę prowadzonego biznesu. Jury oceniało zarówno wskaźniki ekonomiczne osiągane
przez daną firmę, ale także innowacyjność produktów, poziom inwestycji i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
W uroczystości wręczenia Złotych Statuetek
obok przedsiębiorców, wzięli udział także przedstawiciele świata kultury, dyplomaci, parlamentarzyści
oraz publicyści.

Chronometr wydarzeń
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NOWY DYREKTOR FINANSOWY W GRUPIE PEKAES

ÔÔ Źródło: PEKAES

Pionem Finansowym Grupy PEKAES, jednego z największych polskich operatorów logistycznych, będzie zarządzał nowy Dyrektor Finansowy. W grudniu br. zarządzanie zespołem finansowym firmy powierzono Piotrowi Marczukowi – finansiście z bogatym doświadczeniem praktycznym w branży logistycznej oraz współpracy z funduszami inwestycyjnymi.
Głównym celem Piotra Marczuka będzie efektywne zarządzanie finansami Grupy PEKAES, które doprowadzi do znaczącego
wzrostu wartości firmy w perspektywie kolejnych lat jej rozwoju
na rynku. Nowy Dyrektor Finansowy, poza procesami finansowymi, będzie również odpowiedzialny za obszar kontrolingu,
informatyki, nieruchomości oraz zakupów Grupy. – W nowy rok
i nowy rozdział historii właścicielskiej Grupy PEKAES wchodzimy
z dobrze wzmocnioną kadrą zarządzającą. W grudniu witaliśmy
w firmie Jerzego Markowa, Dyrektora Operacyjnego, a teraz do
zespołu dołącza nowy Dyrektor Finansowy. Piotr Marczuk to
wysokiej klasy ekspert z dziedziny finansów, z doświadczeniem
w sprawowaniu funkcji w zarządach polskich i międzynarodowych spółek w branży logistycznej. Jestem pewien, że jego
doświadczenie zawodowe i kompetencje, połączone z doskonałym zrozumieniem specyfiki naszej branży, gwarantują nam
profesjonalne zarządzanie finansami naszej Grupy z korzyścią
dla naszych akcjonariuszy – podkreśla Maciej Bachman, Prezes
Zarządu PEKAES.
– Jestem przekonany, że zdobyte przeze mnie w dotychczasowej karierze zawodowej umiejętności praktyczne, związane
z powierzonymi mi przez PEKAES obszarami odpowiedzialności,
są znakomicie dopasowane do aktualnych i przyszłych potrzeb
Grupy.

Z pewnością korzystnie przysłużą się one dobrze rozumianej optymalizacji finansowej procesów wewnątrz i na zewnątrz
Grupy wspierającej jej rozwój. Wierzę, że dla Grupy PEKAES
nadchodzący 2016 rok będzie kolejnym okresem jej dalszego,
dynamicznego rozwoju, którego będę miał przyjemność być
współautorem – dodaje Piotr Marczuk, nowy Dyrektor Finansowy PEKAES.
Piotr Marczuk ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada także tytuł Executive MBA uzyskany w École Nationale des Ponts et Chaussées.
Przez ostatnie kilka lat rozwijał swoją karierę zawodową w branży TSL. Zajmował kluczowe stanowiska w DHL Express Poland
Sp. z o.o. oraz w Siódemka SA.

Znaczący wzrost frachtu

Nagrodzone zarządzanie kadrami

ÔÔ Źródło: FBJ Foto: FBJ

ÔÔ Źródło: DPD Polska

Pelican to zbudowana w 1999 r. jednostka, która ma 155,5 metra
długości. Wyczarterowany przez francuskiego armatora statek pływał do tej pory w barwach Maritime Nantaise. Może on zabrać na
pokład ok. 100 naczep niesprzęgniętych z ciągnikiem oraz 12 kierowców pojazdów ciężarowych.
„Aktywność pod względem przewozu frachtu z/do Wielkiej Brytanii jest w fazie silnego wzrostu, zwłaszcza jeśli chodzi o przewóz samodzielnych towarów” - wyjaśnił Simon Wagstaff z Brittany
Ferries.
„Każdego dnia widzimy to na naszych statkach, szczególnie na
tych, które obsługują trasy do Hiszpanii. Czarter Pelicana pozwoli
nam zaspokoić zapotrzebowanie wyrażone przez klientów frachtowych i zwolnić powierzchnię garaży na innych statkach”.
Pelican został wyczarterowany wraz z załogą na 12 miesięcy.
W umowie zawarta została opcja wydłużenia tego okresu. W 2015
r. francuski przewoźnik odnotował wzrost ruchu frachtowego na
wszystkich obsługiwanych trasach. Sięgnął on 20 procent.
Przedstawiciele Brittany Ferries spodziewają się, że obecne działania, związane z udostępnieniem większej powierzchni ładunkowej, przyczynią się do dalszego wzrostu ruchu frachtowego, szczególnie na trasie z/do Poole.
Brittany Ferries znajduje się wśród czołowych przewoźników
promowych w zachodniej części kanału La Manche. Oferuje całą
gamę różnorodnych przepraw, która w połączeniu z liczbą obsługiwanych przez niego portów (Santander, Bilbao, Plymouth, Cork
i Cherbourg) tworzy siatkę połączeń o skali niespotykanej w tym
rejonie Europy.

DPD Polska otrzymała Złotą
Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Tegoroczne
wyróżnienie jest zwieńczeniem sukcesów firmy nagradzanej również w ubiegłych latach przez
organizatora konkursu, Instytut Pracy i Polityki Społecznej.
Do rywalizacji co roku przystępuje bardzo wiele firm z różnych
branż. Audyt procesów i polityki personalnej prowadzonych w zgłoszonych organizacjach pozwala zidentyfikować skuteczne rozwiązania, ale przede wszystkim umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie
najwyższych standardów HR w firmach działających w Polsce. Konkurs stanowi więc jednocześnie forum wymiany doświadczeń i pomysłów na to, jak kształtować rolę HR jako strategicznego partnera
w organizacji.
- Jest nam niezwykle miło, że nasza codzienna praca została już
po raz kolejny zauważona i doceniona. Wyróżnienie jest potwierdzeniem skuteczności naszej polityki zarządzania kadrami. Jest ono
tym cenniejsze, że zostało przyznane w roku zmiany, w którym połączyliśmy się z Siódemką – mówi Marta Westrych – Andrzejczyk,
dyrektor personalna DPD Polska.
DPD ma wiele powodów do dumy, gdyż nie jest to pierwsza nagroda dla firmy w tym roku. W październiku br. spółka otrzymała
certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Chronometr wydarzeń

3

KOLEJNE ZAMÓWIENIE BOC AVIATION

ÔÔ Źródło: Airbus Foto: Airbus

BOC Aviation, należąca do Bank of China globalna firma, z siedzibą w Singapurze, zajmująca się leasingiem samolotów, ogłosiła
złożenie zamówienia na kolejne 30 samolotów z rodziny A320, na które składa się 18 samolotów typu A320neo oraz 12 typu
A320ceo. Po uwzględnieniu tej ostatniej umowy zakupu, całkowita liczba nowych samolotów firmy Airbus zamówionych dotychczas przez BOC Aviation sięgnęła 306 maszyn, na co składa się 12 samolotów typu A330 oraz 294 z rodziny A320, w tym 64
typu NEO.
Jest to potwierdzenie niezmiennie dużego popytu na doskonale
sprzedające się i wydajne pod względem zużycia paliwa samoloty należące do rodziny A320.
Biorąc pod uwagę, że 400 operatorów i klientów firmy Airbus
na całym świecie zamówiło już ponad 12 300 samolotów należących do rodziny A320, z których ponad 6 800 zostało już dostarczonych, jest to najlepiej sprzedająca się na świecie rodzina samolotów wąskokadłubowych. Samoloty A320neo wykorzystują
najnowocześniejsze technologie, w tym silniki nowej generacji
oraz końcówki skrzydeł typu Sharklet, zapewniające oszczędności paliwa rzędu 15 procent począwszy od pierwszego dnia eksploatacji. Do roku 2020 oszczędności te wzrosną do 20 procent A320neo były już przedmiotem 4 400 zamówień pochodzących
dzięki dalszym innowacjom w zakresie kabiny samolotu. Od mo- od niemal 80 klientów, co oznacza, że model ten osiągnął około
mentu ich wprowadzenia na rynek w roku 2010, samoloty typu 60-procentowy udział w rynku.

Włoskie oczko
drobnicowej sieci
ÔÔ Źródło: PEKAES SA

PEKAES SA, czołowy polski operator logistyczny, rozpoczął współpracę z ITALSEMPIONE
S.p.a, włoską firmą logistyczną specjalizującą
się w międzynarodowych przesyłkach drobnicowych. Partnerstwo ma na celu rozwój serwisu na trasie Polska – Włochy, zwiększenie częstotliwości linii eksportowych i importowych
oraz skrócenie czasu dostawy międzynarodowych przesyłek drobnicowych. Jest to możliwe
dzięki większej liczbie terminali obsługujących
Polskę po stronie ITALSEMPIONE (Mediolan,
Turyn i Padwa).
– Obecnie jesteśmy liderem polskiego rynku w zakresie usług drobnicowych. Od trzech
lat rozwijamy ten segment w dwucyfrowym
tempie. Partnerstwo z firmą ITALSEMPIONE to
kolejny krok w kierunku rozbudowy naszej sieci drobnicowej w Europie, który pozwoli nam
umocnić pozycję na rynku włoskim, zwiększyć
wolumen przesyłek oraz skrócić czas dostawy. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z tak doświadczonym partnerem
logistycznym, który z powodzeniem działa
we Włoszech już od 60 lat – powiedział Marek
Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej,
PEKAES SA.
ITALSEMPIONE S.p.a posiada własną sieć
drobnicową na terenie Włoch oraz połączenia
drobnicowe ze wszystkimi krajami europejskimi. Firma działa na rynku od 1955 roku, zatrudniając ponad 500 pracowników na terenie
Włoch i poza granicami kraju.
dlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.

NAGRODZONY WYNAJEM
DŁUGOTERMINOWY

ÔÔ Źródło: Carefleet Foto: Carefleet

Ogólnopolski tygodnik ekonomiczny „Gazeta Finansowa” opublikował listę „Najlepszych produktów dla biznesu 2015”. Już drugi rok z rzędu wyróżnienie w kategorii
„Flota” przyznane zostało firmie Carefleet S.A. za usługę wynajmu długoterminowego samochodów (Full Service Leasing).
W organizowanym już od ośmiu lat
plebiscycie redakcja wyłoniła po trzy
produkty w kilkunastu kategoriach,
wyróżniające się szczególną innowacyjnością. W tegorocznej edycji najważniejszymi kryteriami przy wyborze
laureatów były pionierskość, elastyczność ofert, ocena e-innowacji, a przede
wszystkim konkurencyjność usług.
Duże znaczenie miało także przyjazne nastawienie firmy wobec małych
i średnich przedsiębiorstw.
„Bardzo cenimy sobie przyznane przez
Gazetę Finansową wyróżnienie. Jest to
znakomita rekomendacja naszych usług
dla klientów z sektora MŚP oraz potwierdzenie, że obrana przez nas strategia
rozwoju jest właściwa” – mówi Klaudia
Kowalczyk, marketing manager Carefleet S.A. Chciałabym zapewnić, że znak
„Najlepsze produkty dla biznesu 2015”
to nie tylko wartościowe wyróżnienie,
ale także zobowiązanie do utrzymania
i rozwijania świadczonych przez nas
usług – dodaje.
Wynajem długoterminowy w Carefleet S.A. został wyróżniony jako usługa stanowiąca wygodną formę korzy-

stania z floty samochodów przez firmy.
Indywidualna oferta, szyta na miarę
potrzeb każdego z klientów w opcji
zryczałtowanej pozwala przewidzieć
przyszłe koszty wynajmu floty oraz
usprawnić proces budżetowania i planowania wydatków przeznaczonych
na utrzymanie pojazdów w przedsiębiorstwach. Dzięki partnerskiej współpracy firmy oszczędzają zarówno czas,
jak i pieniądze, a ich flota staje się efektywnym, spójnym i dobrze kontrolowanym narzędziem.
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DŁUGOTERMINOWY KONTRAKT

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel oraz GSK podpisały kontrakt w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej do 2021 roku, w którym to Kuehne
+ Nagel będzie odpowiedzialne za transport produktów od dostawców do klientów tej jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.
Kontrakt oficjalnie podkreśla rozpoczęcie współpracy, bazującej na istotnych ustaleniach w zakresie logistyki pomiędzy tymi
dwoma firmami; Kuehne + Nagel dzięki doświadczeniu, umiejętnościom i wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, ma dostarczyć znaczne korzyści w globalnym łańcuchu dostaw GSK.
W związku z dużą liczbą dostawców, ogromną ilością jednostek produkcyjnych, różnymi kierunkami dostaw do pacjentów
i klientów w ponad 100 krajach, GSK wymaga wyspecjalizowanych, globalnych i kompleksowych rozwiązań logistycznych dla
całego łańcucha dostawy.
Firma Kuehne + Nagel została wybrana na partnera na bazie
obecnej współpracy z GSK, silnej pozycji w branży, wykorzystywaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie logistyki zintegrowanej oraz strategii inwestycyjnej na poczet logistyki dla branży
farmaceutycznej. Dzięki pełnemu zaangażowaniu i uzupełniającym się wartościom obu firm wybór był oczywisty.
Detlef Trefzger, Chief Executive Officer w Kuehne + Nagel
International AG, powiedział: “Cieszymy się z podęcia długoterminowej współpracy z GSK. Naszym celem jest wykorzystanie obecnego doświadczenia i zastosowanie rozwiązań dopasowanych do specyfiki tej branży w taki sposób aby zapewnić
dodatkowe korzyści dla GSK. Przez zastosowanie logistyki zin-

tegrowanej, obejmujące usługi spedycji lotniczej, morskiej oraz
drogowej, a także zarządzanie logistyką przez cztery regionalne
hubów, postaramy się przenieść cały globalny łańcuch dostaw
GSK na następny poziom rozwoju.”
Współpraca ta stanowi pole do rozwoju zarówno dla GSK, jak
i Kuehne + Nagel. Jest to jeden z największych kontraktów Kuehne + Nagel, którego celem jest realizacja ambitnych planów GSK
o posiadaniu łańcucha dostaw na skalę światową oraz Kuehne
+ Nagel by być liderem w zakresie kompletnych rozwiązań dla
branży farmaceutycznej.
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EKSPERCI O TRENDACH I WYZWANIACH E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: WSL Foto: WSL

Innowacyjność, elastyczność i optymalizacja to hasła nieodłącznie związane z logistyką oraz z handlem elektronicznym. Punkty
wspólne, wzajemne zależności i wynikające z nich korzyści odkrywali uczestnicy konferencji pt. „Logistyka e-commerce. Trendy
i wyzwania”, która odbyła się 15 stycznia w Wyższej Szkole Logistyki.
Zgromadzeni w auli WSL studenci i uczniowie szkół średnich
mogli przekonać się, jak głębokie zmiany wywołuje rozwój handlu elektronicznego w sferze obsługi klienta, realizacji dostaw
czy organizacji pracy i wyposażenia magazynów. Rosnący odsetek zakupów realizowanych online to przyszłość, z którą mierzą
się zarówno producenci, sprzedawcy, firmy kurierskie, jak i globalni operatorzy logistyczni.
O świecie wirtualnego biznesu, który stwarza ogromne możliwości dotarcia do klientów, a tym daje nieograniczone niemal
pole wyboru produktu mówił Mariusz Wesołowski, Dyrektor
Zarządzający serwisu uczestnicy.pl. Najważniejsze przykazania
każdego, kto wstępuje w świat e-commerce płyną z gruntownej analizy danych, obserwacji trendów i sprawnej komunikacji
z rynkiem. Szyte na miarę rozwiązania – dostosowane do rodzaju działalności, a przede wszystkim do potrzeb odbiorców stanowią dobry punkt wyjścia do rozwoju e-biznesu.
Takie rozwiązania na styku „dużej logistyki” i handlu elektronicznego projektuje i wdraża Sławomir Rajch, e-commerce manager w Grupie Raben. Dynamiczna prezentacja eksperta pokazała, jak operator logistyczny, liczący ładunki w tysiącach palet
może poradzić sobie z obsługą klientów sklepów internetowych.
Działalność Grupy Raben w sektorze e-commerce, skala innowacyjności i poziom oferowanych rozwiązań pokazuje, jak ważny
dla branży logistycznej staje się sektor handlu elektronicznego.
Rozwój e-commerce dał też istotny impuls branży odzieżowej. Charakterystykę realizacji zamówień i organizację pracy
centrum dystrybucyjnego, obsługującego ponad 20 mln paczek
rocznie zaprezentowali przedstawiciele H&M Logistics. Paweł
Mikitiuk i Adam Rajewski omówili proces obsługi zamówienia
od momentu przyjęcia towaru do chwili kliknięcia „kupuję” przez
klienta. Kulisy działania globalnej marki modowej wzbudziły
spore zainteresowanie wśród uczestników, którzy zasypali pre-

legentów pytaniami, dotyczącymi szczegółów organizacji pracy,
transportu, obsługi zwrotów czy zarządzania konkretnymi kolekcjami.
O obsłudze internetowych zamówień, rosnących wymaganiach klientów i innowacyjnych usługach kurierskich mówił
Szymon Lauer, Operations Development Manager z firmy GLS
Poland. E-commerce charakteryzuje szybkość, elastyczność
i prostota. Tego samego oczekują bywalcy sklepów internetowych od dostawców zakupionych produktów. Firma kurierska,
funkcjonująca na styku wymagań sprzedających i kupujących
stoi przed dużym wyzwaniem optymalizacji kosztów i czasu dostawy. GLS Poland wyzwania te podejmuje wprowadzając np.
FlexDeliveryService, która zwiększa zaangażowanie odbiorcy
w proces skutecznego dostarczenia paczki. Dzięki temu, większość przesyłek GLS dociera do klientów sklepów internetowych
bez zbędnych trudności.

Szybki partner rankingu
ÔÔ Źródło: DPD Polska

Spółka DPD Polska jest jednym z partnerów Gazel Biznesu – rankingu
najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu, we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland. Pierwsza gala odbędzie się 14 stycznia w Białymstoku.
Tegoroczna uroczystość wręczenia Gazel Biznesu odbędzie po raz
szesnasty. Uhonorowane zostaną te spośród małych i średnich firm, które niezależnie od koniunktury gospodarczej rozwijają się i stale odnotowują wzrost sprzedaży. Dane finansowe oraz przejrzystość i rzetelność
prowadzenia biznesu, jak co roku sprawdziła i potwierdziła współpracująca z redakcją Pulsu Biznesu wywiadownia gospodarcza Coface Poland. Publikacji rankingu towarzyszy kilkanaście gal, w trakcie których,
w obecności regionalnych władz, zostaną wręczone laureatom statuetki i pamiątkowe dyplomy.
- Gazele Biznesu to znaczący ranking, który od wielu lat cieszy się dużą
popularnością. Znalezienie się na czołowych pozycjach zestawienia jest
cenionym wyróżnieniem biznesowym w naszym kraju. Podejmując się
roli partnera rankingu, chcemy zaznaczyć nasze wsparcie dla sektora
MSP oraz innowacji i przedsiębiorczości – mówi Rafał Nawłoka, prezes
zarządu DPD Polska.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz
„Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki
ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru
Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej
i średniej przedsiębiorczości.
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DALSZE WZROSTY I NOWE INWESTYCJE

ÔÔ Źródło: IBCS Poland

Według spółki IBCS Poland sp. z o.o., dostawcy systemów IT dla nowoczesnej logistyki, rok 2015 minął pod znakiem przemyślanych inwestycji w rozwój rozwiązań IT w obszarach logistyki. Dobre wyniki są skutkiem m.in. intensywnego wzrostu sektora
e-commerce. W bieżącym roku coraz istotniejsze znaczenie zaczną odgrywać systemy IT wdrażane w chmurze oraz w modelu
SaaS. Co więcej, eksperci IBCS Poland spodziewają się zwiększania popularności rozwiązań poprawiających wydajność kompletacji, takich jak Pick-by-voice, czy systemy wizyjne.

RYNEK NA PLUSIE
W minionym roku byliśmy świadkami zrównoważonego wzrostu branży. Duże spółki od momentu spowolnienia gospodarczego wykazują dużą chęć do inwestycji w rozwiązania IT. Eksperci
IBCS Poland spodziewają się niewielkiego wzrostu nakładów
inwestycyjnych w roku 2016 na rozwiązania IT tak, że tendencja
zrównoważonego rozwoju zostanie utrzymana. - W obszarze
większych firm dominowała tendencja do wprowadzania kompleksowych rozwiązań – spółki inwestowały w systemy, dzięki
którym mogły usprawnić nie tylko dany obszar przedsiębiorstwa,
ale firmę jako całość – wyjaśnia Maciej Rafałowski, Dyrektor Sprzedaży w IBCS Poland. – Natomiast mniejsi gracze, w obszarze IT
koncentrowali się głównie na potrzebach niszowych. Firmy inwestowały w niewielkie rozwiązania dedykowane, które pozwalają
się im wybić, być zauważonym i wchodzić w wąskie obszary specjalizacji. Według mnie uśrednione prognozy dotyczące kondycji
firm z tego obszaru sprawdziły się – dodaje Maciej Rafałowski.
Według ekspertów IBCS Poland, w minionym roku sporym
zainteresowaniem na rynku cieszyły się systemy magazynowe,
począwszy od prostych aplikacji automatyzujących pracę na
magazynie, a skończywszy na zaawansowanych systemach przeznaczonych do dużych centrów dystrybucyjnych, natomiast największy ruch odnotowano w obszarze powiązania dystrybucji

z logistyką. Dotyczyło to obszarów sektora transportowego oraz
typowej dystrybucji dóbr. - Mówimy tu o systemach T&T dla obszarów kurierskich (logistyka drobnicowa) oraz rozwiązań typu
Supply Chain dla dystrybutorów. Jako IBCS odnotowaliśmy także
większą aktywność w obszarach automatyki przemysłowej, technologii „Voice” oraz dedykowanych rozwiązań dla sektora przemysłowego – mówi Maciej Rafałowski.
Magazynowanie w obszarze produkcji lub dystrybucji to wciąż
najważniejszy element łańcucha logistycznego, którego wydajność ma kluczowe znaczenie. Z innych rozwiązań wdrażanych lub
oferowanych w tym roku, warto wymienić systemy mobilne tzn.
systemy usprawniające pracę operatorów w terenie, a także systemy wykorzystujące technologię RFID czy skanowanie wizyjne.
ROZWÓJ SYSTEMÓW WMS
Zdaniem Łukasza Iwanczewskiego, Wiceprezesa IBCS Poland,
systemy klasy WMS będą rozwijały się w dwóch kierunkach.
Pierwszy będzie związany ze zwiększeniem automatyzacji procesów logistyki magazynowej poprzez zastosowanie robotyki
i automatyki w magazynie. - Coraz więcej pojawi się obszarów na
magazynie, gdzie praca ludzka będzie sprowadzona do kontroli
maszyn i oprogramowania – twierdzi Łukasz Iwanczewski.
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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

www.exide.com

WZROSTY NA KONKURENCYJNYM RYNKU

ÔÔ Źródło: DPD Foto: DPD

Grupa Kapitałowa DPD Polska zamknęła rok 2015 rekordowym przychodem, sięgającym 1,2 mld zł. Po udanym połączeniu
z Siódemką S.A., firma jest rynkowym liderem w sektorze przesyłek ekspresowych (KEP) z niemal 30% udziałem. DPD Polska
planuje dalszy wzrost, oferując swoim klientom najwyższą skuteczność doręczeń. DPD Polska zakłada w roku 2016 koncentrację
na rozwoju sieci punktów nadań i odbiorów DPD Strefa Paczki.

CZAS INTEGRACJI
30 kwietnia 2015 roku miało miejsce połączenie prawne i całkowite przejęcie zasobów firmy kurierskiej Siódemka S.A. przez DPD
Polska. W celu przeprowadzenia jak najszybszej integracji procesów
oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi niezależnych
do tej pory spółek, DPD Polska rozpoczęła intensywne działania
operacyjne. - Gdy na początku myśleliśmy o akwizycji Siódemki nastawialiśmy się na długoterminowy proces. Rynek i troska o jakość
obsługi Klienta zmusiły nas do przyspieszenia integracji najpierw
jednego oddziału, a potem całej sieci operacyjnej. Przyspieszenie
okazało się słusznym ruchem, choć wymagało zmiany priorytetów
przyjętych wcześniej na ten rok. – wyjaśnia Rafał Nawłoka, Prezes
Zarządu DPD Polska.

Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska

Całą operację wstępnie planowaną na dłuższy okres, przeprowadzono w ciągu trzech miesięcy.
- Dzisiaj DPD Polska jest firmą jednorodną, procesy obsługi klienta
są na najwyższym poziomie we wszystkich oddziałach, czego dowodem jest bardzo wysoki wskaźnik doręczalności już w pierwszej próbie. Realizujemy obroty przekraczające 90 mln paczek w skali roku,
co daje nam pozycję rynkowego lidera – dodaje Rafał Nawłoka.
W minionym roku DPD Polska przeznaczyła ponad 60 mln zł na
rozwój infrastruktury. W wyniku łączenia oddziałów, DPD Polska poszerzyła sieć oddziałów, wybudowała nowe obiekty m.in. w Poznaniu i Gdańsku, a wiele z nich znacząco powiększyła i unowocześniła,
na przykład oddziały w Częstochowie czy Rzeszowie. - Ostatni szczyt
paczkowy potwierdził, że nasze procesy, mimo lawinowych wzrostów dziennych wolumenów w grudniu, są bardzo sprawne. Szczyt
przebiegł wyjątkowo spokojnie, mimo, że zdarzały się dni, gdy w naszej sieci znajdowało się ponad pół miliona paczek - podkreśla Rafał
Nawłoka.
Mimo, że DPD Polska mocno angażowała swoje zasoby w połączenie z Siódemką i optymalizację procesów logistycznych, spółka
rozszerzała funkcjonalności usługi Predict oraz przygotowała do
wdrożenia usługę paletową DPD Max, która właśnie została udostępniona klientom.
NIE TYLKO BIZNES
DPD Polska od lat angażuje się w różnego rodzaju działalność
społeczną i charytatywną. W 2015 r. spółka nawiązała współpracę

z Towarzystwem Nasz Dom, biorąc udział w akcji „List do św. Mikołaja”, wspierając już po raz drugi rejs dla niewidomych i niedowidzących „Zobaczyć morze”, a także współpracując z Fundacją Rozwoju
Wolontariatu, organizatorem największego festiwalu filmowego
na Śląsku „Regiofun”, czy lubelskim hospicjum dziecięcym im. Małego Księcia. Jesienią firma nawiązała także współpracę z portalem
crowdfundingowym wspieram.to, której celem jest pomaganie startupom w rozwoju i promowanie przedsiębiorczości. Pierwszy pilotażowy projekt właśnie trwa.
DPD Polska jest także zaangażowana w promocję edukacji logistycznej, m.in. jako wieloletni partner Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, partner Warszawskich Dni Logistyki SGGW oraz
organizator wycieczek zawodoznawczych do centralnej sortowni
w Strykowie. - Oprócz współpracy ze społecznościami, promowania wiedzy i przedsiębiorczości oraz działalności charytatywnej,
angażujemy się w sponsoring sportowy. Staramy się wyszukiwać
inicjatywy, które dobrze służą lokalnym społecznościom. Stąd nasza
współpraca z na przykład z klubami sportowymi w zakresie szkolenia drużyn młodzieżowych, czy promowanie amatorskich imprez,
jak choćby wjazd rowerowy na Śnieżkę Uphill Race, który dodatkowo promuje jeden z najpiękniejszych regionów Polski.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Strategiczne założenia DPD Polska przewidują dalszy rozwój. Firmy kurierskie swoje wzrosty zawdzięczają głównie dalszemu
rozwojowi e-commerce i umiejętnemu dostosowaniu się do jego
wymagań. Nie inaczej będzie w 2016 roku. Tempo to może już nie
jest tak spektakularne jak jeszcze dwa lata temu, ale spodziewamy
się dalszych wzrostów. Pamiętajmy też, że operujemy na niezwykle
konkurencyjnym rynku – tłumaczy Rafał Nawłoka.
Firma DPD w 2016 roku będzie skupiała się na dalszym rozwoju
usługi Predict, która przyczynia się do lepszej i skuteczniejszej obsługi końcowego etapu doręczenia paczki, czyli tzw. „ostatniej mili”.
- Jest to newralgiczna część całego procesu ze względu na konieczność bezpośredniej obsługi odbiorcy paczki. Dzięki usłudze
Predict, adresat dostaje dokładną informację o czasie dostawy przesyłki wraz z opcją ewentualnej zmiany terminu na bardziej dogodną dla odbiorcy. Dobrze zaplanowana dzięki temu trasa kurierska
to dodatkowo mniejsze ryzyko ewentualnych opóźnień i wyższe
zadowolenie odbiorcy – dodaje Rafał Nawłoka. W wiadomości e-mail adresat dostaje także numer telefonu oraz imię kuriera, dzięki
czemu proces odbioru jest jeszcze łatwiejszy i bardziej przyjazny dla
odbiorcy.
W 2016 nastąpi także rozwój sieci punktów nadań i odbiorów DPD
Strefa Paczki, która z czasem zostanie włączona do międzynarodowej sieci Pickup. - Przystępujemy do wdrożenia ambitnego projektu,
polegającego na rozwoju i rozszerzeniu zakresu usług oferowanych
w punktach nadań i odbiorów paczek – mówi Rafał Nawłoka.
W dotychczasowej sieci liczącej już kilkaset punktów znalazły się
już pierwsze wzorcowe obiekty, zorganizowane według nowego
modelu. W Gdyni i w Katowicach, poza zrealizowaniem usług związanych z nadaniem i odbiorem paczki, klient może napić się dobrej
kawy, spędzić czas w przestrzeni rekreacyjnej z telewizorem i wydzielonym kącikiem dla dzieci. Może także przygotować na miejscu
paczkę do nadania, korzystając z dostępnych na miejscu materiałów.
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FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

ÔÔ Źródło: EFL

Jak wynika z raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, wielu polskich przedsiębiorców do tematyki innowacyjności podchodzi
bardziej restrykcyjnie niż instytucje Unii Europejskiej. Być może dlatego tak wielu z nich uważa, że rodzaj prowadzonego przez
nich biznesu nie nadaje się do wdrażania innowacji i nie są one niezbędne do owocnego funkcjonowania na rynku.
Zgodnie z unijną definicją, innowacja jest wdrożeniem nowego lub
istotnie ulepszonego produktu, wyrobu, usługi lub procesu, nowej
metody organizacyjnej lub nowej metody mar¬ketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wprowadzają roz¬wiązania
nowe w swoich firmach, ale nie na świecie, prowadzą prace nad
nowymi produktami czy usługami, których z różnych przyczyn nie
wdrażają – wcale nie uznają się za innowa¬cyjnych.
– Innowacje umożliwiają kreowanie nie tylko potrzeb, ale też nowych rozwiązań, które do tej pory nie były prezentowane na rynku
– mówi Jarosław Kępa, Członek Zarządu Cimat Sp. z o.o., jeden z ankietowanych. – Rzeczy, które do tej pory nie istniały. Firma jest innowacyjna, kiedy systematycznie wprowadza nowe typy urządzeń
i kreuje na nowo rynek. Firma innowacyjna powinna się wyróżniać
tym, że ma swoją jednostkę wyspecjalizowaną w działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwaniu nowych ścieżek, rozwiązań, które jeszcze nie istnieją. Innowacje nie mogą być robione przypadkowo, muszą być zaplanowane, metodyczne i być wpisane w strategię
firmy.
Przedsiębiorcy, którzy nie inwestują w innowacje, tłumaczą
zaś taką postawę specyfiką branży (35,9 proc), brakiem środków
(26,7 proc.) lub zbliżonym do niego argumentem skali działalności (19,1 proc.). Jak wynika z badania przedsiębiorcy inwestują

przede wszystkim środki własne (94,2 proc.), bez których – w ocenie badanych – praktycznie nie ma możliwości prowadzenia prac
nad innowacjami. Przynajmniej w początkowej fazie wiążą się one
z podjęciem ryzyka i lokowaniem własnego kapitału. Jeśli firma nie
generuje odpowiednich nadwyżek, to o innowacjach w ogóle się
nie myśli, co w szczególności dotyczy mikro- i małych firm. Instrumentami zewnętrznego finansowania, bez których innowacyjne
działania nie odbyłyby się, dla ok. 40 proc. inwestujących firm są dotacje (25,3 proc.), kredyt bankowy (14,5 proc.) oraz leasing (8,3 proc.).
– Innowacje staramy się finansować przede wszystkim ze środków własnych, najmniejszym możliwym nakładem, pokrywając je
z marży z projektów, które realizujemy. Dzieje się tak ze względu na
wysokie ryzyko, że zostaniemy z inwestycjami i nie będziemy mieli
zwrotu zainwestowanych pieniędzy – mówi Krzysztof Kamiński, prezes Alnea sp. z o.o., który brał udział w badaniu na potrzeby raportu.
Raport wieloaspektowo prezentuje stosunek polskich przedsiębiorców do tematyki innowacji, opierając się na jednoznacznych
danych liczbowych. Na ich podstawie obnaża wiele paradoksów,
często wynikających z niezrozumienia, czym jest innowacyjność
i czemu należy się o nią starać. Na temat innowacyjności i barier
w dostępie do niej wypowiadają się sami przedsiębiorcy w materiale filmowym dostępnym pod tym linkiem: https://youtu.be/uGMlf6doPf4 oraz w biurze prasowym EFL www.media.efl.pl

REKLAMA
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PERSPEKTYWY NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH

ÔÔ Źródło: Agility Foto: Agility

Z Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2016 (2016
Agility Emerging Markets Logistics Index) wynika, że menedżerowie w branży
logistycznej spodziewają się w 2016 roku
odbicia i wzrostu na rynkach wschodzących widzą jasne punkty w Indiach i ZEA,
pomimo obaw o dalsze spowolnienie
w Chinach, Brazylii i Rosji, wahania cen
ropy oraz możliwość osłabienia gospodarki amerykańskiej.
Po roku turbulencji, 61% spośród menedżerów działających
w branży logistyki, którzy uczestniczyli w ankiecie wyraziło niepewność, co do kierunku rozwoju światowej gospodarki i wskazało na możliwość dalszych wahań w 2016 roku. Pomimo tych
obaw, podobna liczba ankietowanych (59,4%) zgodziła się z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje wzrost w wysokości ok. 4,7% na rynkach wschodzących
w tym roku. Wzrost za 2015 rok na tych rynkach szacowany jest
na poziomie między 3,6 a 4,2%, w porównaniu z 4,5% osiągniętymi w 2014 roku.
Wyniki te są częścią nowej ankiety przeprowadzonej wśród
ponad 1100 menedżerów działających w branży logistycznej
i w łańcuchach dostaw, w ramach Indeksu Logistycznego Agility
dla Rynków Wschodzących na rok 2016 (2016 Agility Emerging
Markets Logistics Index). Indeks, tworzony po raz siódmy, odzwierciedla nastroje panujące w branży, a także klasyfikuje 45
czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu
o ich wielkość, warunki biznesowe, infrastrukturę i inne czynniki, decydujące o ich atrakcyjności dla operatorów logistycznych,
spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych oraz dystrybutorów.
“Jak wskazuje Indeks, dla gospodarek wschodzących był to
rok niepewny i pełen wahań. Osiem spośród dziesięciu czołowych rynków wschodzących zmieniło swoje miejsce w rankingu,”

Essa Al-Saleh, Prezes CEO Agility Global Integrated Logistics

stwierdził Essa Al-Saleh, Prezes i CEO Agility Global Integrated
Logistics. “Pomimo tych turbulencji, najważniejsze czynniki napędzające wzrost pozostały bez zmian – rozwój klasy średniej
o rosnących dochodach, zmniejszanie ubóstwa oraz wzrost populacji. Dlatego pozytywnie oceniamy perspektywy rynków
wschodzących i uważamy, że będą miały decydujący wpływ na
rozwój światowej gospodarki.”
Po raz pierwszy ankietowani menedżerowie wskazali Indie
– a nie Chiny – jako rynek wschodzący o największym potencjale wzrostu. W ogólnym rankingu, sporządzonym na podstawie
danych ekonomicznych i społecznych, Indie awansowały o dwie
pozycje, 2 na miejsce 3, za Chinami i Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi (ZEA), dzięki dobrym wynikom gospodarczym oraz reformom zainicjowanym przez rząd premiera Narendry Modiego.
Chiny, druga gospodarka świata, ciągle, z duża przewagą, zajmują pierwsze miejsce wśród rynków wschodzących. Jeśli chodzi o pozostałe kraje z czołówki, ZEA (2), Indie (3) oraz Malezja
(4) wyprzedziły gospodarki oparte na surowcach, takie jak Arabia
Saudyjska (5), Brazylia (6) i Indonezja (7). Pierwszą dziesiątkę zamykają Meksyk (8), Rosja (9) oraz Turcja (10). Nigeria (17) i Egipt
(22) awansowały o 10 pozycji w części Indeksu opartej na danych,
co stanowi największy skok zanotowany od początku istnienia
rankingu. Zainteresowanie możliwościami Nigerii, która jest największą afrykańską gospodarką, wzrosło znacząco po tym, jak
rząd zaktualizował metody analizy wyników ekonomicznych kraju. Z kolei gospodarka i klimat biznesowy Egiptu zostały znacząco
ustabilizowane pod rządami armii.
POZOSTAŁE USTALENIA INDEKSU:
-ZEA, kraj dwóch dynamicznych gospodarek, jakimi są Dubaj
i Abu Dhabi ma najlepszy klimat dla biznesu oraz najlepszą “siatkę połączeń”, czyli infrastrukturę i sieć transportową, ze wszystkich rynków wschodzących. W rezultacie ZEA znalazły się na drugim miejscu rankingu, za Chinami, choć ich gospodarka jest 25
razy mniejsza od gospodarki Chin, 5 razy mniejsza od gospodarki
Indii i 6 razy mniejsza od gospodarki Brazylii.
- Najbardziej przyjazne warunki dla biznesu panują w krajach
Zatoki Perskiej – ZEA, Katarze oraz Omanie. Kraje te zapewniają połączenie dostępności rynku i poziomu ryzyka, regulacje,
inwestycje zagraniczne, urbanizację oraz podział bogactwa na
najwyższym poziomie. Również inne kraje Zatoki plasują się na
wysokich miejscach pod względem warunków prowadzenia biznesu – Arabia Saudyjska (5), Kuwejt (9) i Bahrajn (11).
-ZEA, Malezja, Chiny oraz Chile zajmują pierwsze miejsca pod
względem “możliwości dotarcia”. Oznacza to, że mają najlepszą
infrastrukturę i połączenia transportowe, a także najbardziej wydajną administrację celną oraz służbę graniczną.
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John Manners-Bell, Dyrektor Zarządzający Ti, powiedział: “Światowa gospodarka jest ciągle niestabilna, co odbija się także na rynkach wschodzących, takich jak Chiny czy Brazylia. Inne jednak, jak
Meksyk, są znacznie silniejsze i mogą korzystać ze wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Inwestorzy na
rynkach wschodzących muszą działać rozważniej, niż kiedykolwiek
wcześniej, a nasz Indeks daje im przydatne wskazówki, które pomogą podejmować decyzje w niejasnej i złożonej sytuacji.”

John Manners-Bell, Dyrektor Zarządzający Ti

-Kraje Ameryki Łacińskiej tracą swoją pozycję na rzecz innych
rynków wznoszących, co jest wynikiem recesji oraz kryzysu politycznego w Brazylii, która jest największym krajem w regionie,
a także spadających cen surowców. Spośród 10 krajów, których
pozycje w Indeksie obniżyły się najbardziej, 6 to kraje właśnie
z Ameryki Łacińskiej – Peru, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Kolumbia i Wenezuela. Jedynie Chile pozostaje nadal jednym z najwyżej notowanych rynków wznoszących, z PKB poniżej 300 milionów USD.
-Rosja, dotknięta zachodnimi sankcjami i izolowana gospodarczo od czasu poparcia separatystów ukraińskich i militarnej
interwencji w Syrii, spadła z miejsca 7 na 9. Napięcie w stosunkach z Rosją oraz utrata produkcji gospodarczej z odłączonego
Krymu, wpłynęły negatywnie również na sytuację Ukrainy, która
spadła o 4 pozycje w Indeksie, na miejsce 34.

POZOSTAŁE WNIOSKI Z ANKIETY:
-Menedżerowie działający w branży uważają, że wahania cen
ropy oraz spowolnienie w Chinach to największe zagrożenia dla
światowej gospodarki w 2016 roku.
-Menedżerowie logistycy uznali, że w rejonie Azji i Pacyfiku największym zagrożeniem może być “szok gospodarczy”, wynikający
z faktu, że spowolnienie chińskiej gospodarki odbije się pozostałych rynkach oraz łańcuchach dostaw w regionie. Znaczący procent
ankietowanych (38%) przyznał, że rozważa zmianę strategii działania na rynku chińskim. W przeszłości menedżerowie za najważniejsze zagrożenia w Azji uznawali ryzyko korupcji oraz katastrofy
naturalne.
-Po raz pierwszy branżowi specjaliści uznali, że wydatki na konsumpcję są ważniejszym czynnikiem wzrostu w Afryce, niż energia
i surowce. Za najbardziej obiecujące rynki afrykańskie uznali Nigerię, RPA, Ghanę oraz Kenię. Pomimo niedawnego wzrostu i znaczących inwestycji, Afryka Subsaharyjska pozostaje nadal rynkiem
granicznym dla większości operatorów logistycznych. Tylko 21,1%
pytanych menedżerów przyznało, że ich firmy działają w tym regionie.
-Ważną kwestią, wywołującą poruszenie w branży logistycznej
jest możliwość wyjścia Iranu z długotrwałej izolacji gospodarczej,
w efekcie ograniczenia programu nuklearnego. W ankiecie Iran
awansował o 12 pozycji – z miejsca 27 na 15 – wśród krajów o największym potencjale rozwoju usług logistycznych.
Indeks został opracowany przez Transport Intelligence (Ti), czołową firmę badawczą i analityczną działającą w branży logistycznej.
Kompletny Indeks Logistycznym Rynków Wschodzących jest dostępny do pobrania pod następującym linkiem: Agility Więcej informacji znajdą Państwo w filmie indeksu.

RAPORT OFERTEO.PL

ÔÔ Źródło: Oferteo.pl

Transport krajowy cieszy się w Polsce największą popularnością – wynika z raportu Oferteo.pl. Tej formy transportu dotyczy aż
59% zapytań w serwisie Oferteo.pl. Transportujemy przeważnie towary przekraczające wagę 3,5t, a ich przewóz nie trwa dłużej
niż 7 dni.
TRANSPORT KRAJOWY NAJBARDZIEJ POPULARNY
spośród wszystkich oferowanych rodzajów transportu, cieszy się
Analiza danych ofertowych złożonych w przeciągu ostatniego roku transport krajowy (59% zapytań). Na kolejnym miejscu (17%) plasuje
w serwisie Oferteo.pl pokazuje, że największym zainteresowaniem, się transport międzynarodowy (eksport), następnie transport samochodów (10%). Najmniejsze zainteresowanie budzą usługi kurierskie
(5%), transport międzynarodowy (import) – 4%, przeprowadzki krajowe (3%), przeprowadzki zagraniczne (1%), a także przewóz osób (1%).
TRANSPORTUJEMY CIĘŻKIE ŁADUNKI
W transporcie krajowym, największy odsetek przewożonych ładunków osiąga ciężar powyżej 3,5t, osiągając 64% wszystkich zapytań. Natomiast towar poniżej 3,5t, wynosi 36%.
W przypadku transportu międzynarodowego (import) wyniki są
prawie identyczne - ładunki powyżej 3,5t wynoszą 65%, a poniżej 3,5t
- 35%. Nieco mniejsza różnica występuje w przypadku eksportu – tutaj ładunki powyżej 3,5t wynoszą 55% zapytań, przy czym przewóz
towarów poniżej 3,5t to 45%.
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NAJCZĘŚCIEJ TRANSPORT NIE PRZEKRACZA TYGODNIA

DOMINUJĄ PLANDEKI, FIRANKI I MEGA

Jak wynika z analizy Oferteo.pl, transport w kraju najczęściej
trwa poniżej 7 dni (69%). Popularne są też przewozy jednodniowe (18%) oraz trwające poniżej doby (15%).
Blisko co dziesiąty badany (10,9%) wskazywał korzystanie
z transportu trwającego od 7-14 dni, a 7,1% wykazuje zainteresowanie transportem wynoszącym powyżej 21 dni.

W transporcie krajowym, pod względem rodzaju nadwozi przeważa zastosowanie plandek, firanek oraz mega (44%).
W przypadku 37% wykorzystywany jest bus, a w 12% wywrotka. W mniejszym stopniu wykorzystywane są lawety i lory (2%),
chłodnie i izotermy (2%) oraz meblowóz (2%).

Także w przypadku importu zainteresowanie transportem
poniżej 7 dni jest najwyższe –48,6%. W porównaniu do krajowego, prawie dwukrotnie większe zainteresowanie budzi jednak
transport międzynarodowy trwający 7-14 dni – 18,2%. Częściej
też poszukiwane są przewozy powyżej 21 dni (12,1%).

Z analizy Oferteo.pl wynika również, że w przypadku transportu międzynarodowego (eksportu) najczęściej wybierane są
przedziały czasowe poniżej 7 dni – 66,68%, 1 dzień – 13,3%, 7-14
dni – 10,75% oraz powyżej 21 dni – 7,41%.

W przypadku transportu międzynarodowego również przeważa stosowanie plandek, firanek i mega (47% import, 47% eksport) oraz busów (36% import, 42% eksport). Mniejszą popularnością cieszą się lawety i lory, wywrotki, chłodnie i izotermy oraz
meblowozy i cysterny.

„Z naszego raportu wynika, że także w przypadku transportu
czas odgrywa kluczową rolę. Klienci oczekują dostawy najdalej
w przeciągu tygodnia, a w przypadku transportu krajowego często w ciągu maksymalnie 24 godzin” – komentuje Karol Grygiel,
członek Zarządu Oferteo.pl.

Bilans

12

EKSPANSJA PACZKOMATÓW TRWA

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby przesyłek nadanych za pomocą Paczkomatów® InPost – wzrosła ona aż o 86%
w porównaniu rok do roku. Tradycyjnie największy wolumen
paczek odnotowano w grudniu. W zeszłym roku z samoobsługowych terminali InPost skorzystało blisko 4,6 mln Polaków
– z czego ponad 2 mln dokonało tego po raz pierwszy, a przeciętny użytkownik innowacyjnych terminali zamówił 3,7 paczki – w najbardziej zajętym dniu wydano ich aż 145 787. Liczba
przesyłek nadanych za pomocą innowacyjnych maszyn w Polsce
systematycznie wzrasta – co miesiąc średnio o 10%.
„Rok 2015 był pełen wytężonej pracy nad rozwojem działalności KLUCZOWE DANE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
Paczkomatów® InPost. Nieustannie skupiamy się na zapewnie- PACZKOMATÓW® INPOST W 2015 ROKU:
niu płynnego obrotu przesyłek – właśnie dlatego systematycznie
•
2 mln nowych użytkowników
rozszerzaliśmy sieć naszych innowacyjnych terminali w Polsce.
•
907% – wzrost liczby przesyłek w porównaniu do 2012 roku
Tylko w ubiegłym roku uruchomiliśmy aż 800 nowych maszyn,
•
256% – wzrost liczby przesyłek w porównaniu z rokiem 2013
a do końca 2016 roku liczba urządzeń zostanie powiększona do
•
62% – wzrost liczby paczek w grudniu w porównaniu z listopa2600. Zadbaliśmy o to, aby każdy Paczkomat® InPost był wypodem 2015
sażony w czytnik kart – większość z nich umożliwia także płatno•
145 787 – liczba przesyłek w najbardziej zajętym dniu 2015 roku
ści zbliżeniowe. Wdrożyliśmy również zaawansowane narzędzia
•
587 paczek obsłużyło urządzenie cieszące się największą popuzwiązane z rozwojem dostaw wielokanałowych – umożliwiają
larnością w dniu szczytowego obłożenia – to średnio 24,5 przesyłek na godzinę, czyli jedna co 150 sekund
one elastyczne przekierowanie paczki. Dzięki nim nasi klienci –
„Z myślą o e-klientach dokonujących zakupów na zagranicznych
na każdym etapie realizacji zamówienia – mogą zmienić formę
doręczenia przesyłki, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji platformach sprzedażowych – wprowadziliśmy także rozwiązania crossdostawy: Paczkomatu® InPost, POK lub kuriera” – komentuje Ra- -border.
fał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

SUKCES AUTORSKIEGO PRODUKTU

ÔÔ Źródło: Getin Fleet Foto: Getin Fleet

Ponad dwukrotny wzrost liczby pojazdów we flocie, rosnące portfolio Klientów oraz sukces autorskiego produktu – leasing
mobilny – to bilans 2015 roku w Getin Fleet. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, opracowanej przez zespół
specjalistów z bogatą praktyką na rynku CFM, Spółka nie przestaje się rozwijać. Do grona jej Klientów należą zarówno międzynarodowe korporacje, jak i przedstawiciele sektora MSP oraz jednostki administracji państwowej.
Rok 2015 był w Getin Fleet czasem intensywnego rozwoju
i systematycznego pozyskiwania nowych Klientów. Dzięki temu,
w ciągu zaledwie 12 miesięcy flota Spółki, należącej do grupy
kapitałowej Getin Noble Bank S.A., powiększyła się ponad dwukrotnie i obecnie liczy 4165 pojazdów. Tak duże zainteresowanie
ofertą Getin Fleet to zasługa zróżnicowanej, elastycznej oferty,
z której chętnie korzystają zarówno koncerny i instytucje administracji publicznej, jak i firmy sektora MSP. Jednym z flagowych
produktów spółki jest leasing mobilny – oferta stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy posiadają małą flotę lub nawet
jeden pojazd, ale chcą korzystać z możliwości i korzyści finansowych, jakie daje wynajem długoterminowy. Getin Fleet w roku
2015 dostarczyło Klientom małych i średnich przedsiębiorstw
ponad 1000 samochodów.
– Podsumowanie bieżącego roku działalności Getin Fleet napawa optymizmem. Mimo dużej konkurencji oraz nasycenia rynku Car Fleet Management w Polsce nadal dynamicznie się rozwijamy. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię działania,
dzięki czemu odnosimy kolejne sukcesy i rośniemy w siłę. Dbamy o najwyższą jakość obsługi i stawiamy na budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami. Mam nadzieję, że kolejny, trzeci
rok działalności na rynku będzie równie udany, jeszcze bardziej
umacniając naszą pozycję w sektorze – mówi Prezes Firmy, Tomasz Ślepowroński.

W najbliższych miesiącach Spółka planuje dalszy intensywny
rozwój oferty dla sektora MSP oraz rozszerzenie bazy Klientów,
poprzez ofertę nowego produktu – dzierżawy pracowniczej. Propozycja ta pozwala pracownikom na użytkowanie wybranego pojazdu w ramach miesięcznej opłaty, bez konieczności ponoszenia
żadnych dodatkowych kosztów. Oferta obejmuje koszty finansowania, ubezpieczenie OC/AC/NNW, pełen pakiet obsługi serwisowej wraz z kompletem opon zimowych oraz assistance 24H. To
kolejny element kompleksowej propozycji rozwiązań najmu długoterminowego stworzony przez ekspertów Getin Fleet.
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IKEA CENTRES PODSUMOWUJE 2015 ROK

ÔÔ Źródło: IKEA Centres Foto: IKEA Centres

Ubiegłoroczne rozbudowy Centrum Handlowego Wola Park w Warszawie oraz Alei Bielany we Wrocławiu to największe inwestycje IKEA Centres Poland w ostatnich latach. Dwa obiekty handlowe spółki powiększyły się łącznie o 52 500 m kw. powierzchni
handlowej, a do grona ich najemców dołączyło 145 firm i marek. W 2015 roku IKEA Centres podpisała umowy najmu powierzchni handlowej ze 185 nowymi najemcami, w tym z 11 markami (m.in. DQ Grill&Chill oraz Fuddruckers), które wcześniej nie były
obecne w centrach handlowych w Polsce. W 2016 i 2017 roku IKEA Centres planuje kolejne inwestycje – w Lublinie i Zabrzu.
Rusza też modernizacja Parku Handlowego Franowo w Poznaniu.
„2015 to kolejny rok sukcesów – we
wszystkich centrach ogółem odnotowaliśmy 6% wzrost odwiedzalności i obrotów. Zakończyliśmy też dwie duże rozbudowy naszych obiektów. Jak pokazują
statystyki, okazało się to świetnym posunięciem strategicznym. Po rozbudowie Alei Bielany, która jest obecnie największą destynacją handlową w Polsce,
obiekt odwiedziła rekordowa liczba gości. Od połowy listopada do końca grudnia było to półtora miliona osób! Z kolei
odwiedzalność Wola Parku w okresie od
otwarcia nowej części, 17 września, do
końca 2015 roku wzrosła o 18% w porównaniu do analogicznego okresu w 2014
roku. Było to ponad 4 miliony osób” – powiedział Mikael Andersson, dyrektor zarządzający IKEA Centres Poland.
ALEJA BIELANY – NAJWIĘKSZE CENTRUM HANDLOWE
W POLSCE
Pod koniec 2015 roku została otwarta powiększona Aleja Bielany (dawniej Park Handlowy Bielany). Powierzchnia
kompleksu wzrosła o 35 000 m kw. (do 145 000 m kw. wraz
ze sklepem IKEA). Jest to obecnie największe centrum handlowe w Polsce. Znalazło się tu 120 nowych sklepów i punktów
usługowych. Pojawiło się też wiele nowatorskich rozwiązań
niespotykanych dotąd we wrocławskich centrach handlowych, m.in. strefa co-workingowa z bezpłatnym dostępem do
Internetu oraz strefa chillout, w której można się zrelaksować
i wyciszyć.

i modernizacji powierzchnia obiektu zwiększyła się o ponad
17 500 m kw. (do 77 500 m kw.), dzięki czemu Wola Park stał
się drugim co do wielkości centrum handlowym w Warszawie. W nowej części pojawiło się około 25 nowych najemców,
m.in. TK Maxx i Toys”R”Us czy licząca 10 000 m kw. Castorama.
W ramach modernizacji Wola Parku powstała także nowa strefa food court o powierzchni ponad 1 200 m kw. W wyniku rozbudowy na dwóch poziomach centrum handlowego znalazło
się w sumie ponad 200 sklepów i punktów usługowych z szeroką ofertą jeszcze lepiej dopasowaną do potrzeb klientów.
IKEA Centres pracuje też nad planami renowacji zabytkowych
szklarni na terenie Wola Parku.

WOLA PARK – DRUGIE CO DO WIELKOŚCI CENTRUM
HANDLOWE W WARSZAWIE
We wrześniu 2015 roku została otwarta też nowa część Centrum Handlowego Wola Park. Po zakończonej rozbudowie

NOWE INWESTYCJE – PLANY NA 2016 I 2017 ROK
W 2016 roku IKEA Centres planuje nowe inwestycje. Trwają przygotowania do nowych projektów w Lublinie i Zabrzu
– powstaną tam centra handlowe zintegrowane ze sklepami
IKEA. Rusza też modernizacja Parku Handlowego Franowo
w Poznaniu.
„Budowa obiektu w Zabrzu, czyli centrum handlowego zintegrowanego ze sklepem IKEA, rozpocznie się w 2017 roku
i potrwa do 2018 roku. W skład kompleksu wejdą tereny zielone służące rozrywce oraz park rekreacyjny. Będzie to jedyne
takie miejsce w regionie. W Lublinie zakończyliśmy już pierwszy etap przebudowy infrastruktury drogowej związanej z inwestycją, a drugi zacznie się lada chwila. Rozpoczęcie budowy
planowane jest na ten rok, a otwarcie na koniec 2017 roku.
W pierwszej połowie tego roku ruszy też modernizacja naszego obiektu w Poznaniu, która zakończy się pod koniec 2017
roku. Projekt autorstwa szwedzkiego biura architektonicznego JAKOBSSON PUSTERLA oraz polskiego CDF Architekci zakłada stworzenie lokalnego centrum idealnego na wygodne
zakupy” – powiedział Michael Andersson.
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LEASINGOWE INWESTYCJE O WARTOŚCI
BLISKO 50 MLD ZŁ

ÔÔ Źródło: ZPL

Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost
wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok
kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.
Warszawa, 28.01.16: Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2015
roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości
niemal 50 mld zł (49,8 mld zł), dzięki czemu przekroczyła rekordowy
dotąd wyniki z 2014 roku (42,8 mld zł). 16,3 proc. dynamika rynku
leasingu (r/r), wskazuje na niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem udzielanym przez firmy leasingowe.
Branża leasingowa na przestrzeni lat stała się kluczowym finansującym potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, napędzających rozwój gospodarczy kraju. W 2015r. udzieliliśmy łącznego
finansowania o wartości niemal 50 mld zł. Rok wcześniej leasingodawcy sfinansowali przedmioty leasingu o wartości 42,8 mld zł,
a w 2013r. 35,3 mld zł. W kolejnych latach prognozujemy wzrost
w branży i liczymy na zwiększenie poziomu inwestycji firm, w szczególności realizowanych przy pomocy leasingu – powiedział Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu.
Wykres 1: Rozwój polskiego rynku leasingu w latach 1995-2015 (ZPL).
nich istotnym źródłem finansowania inwestycji. Plasuje to Polskę
na trzecim miejscu po Finlandii i Niemczech, w których to krajach
zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie wyższe. Co trzeci polski
przedsiębiorca zadeklarował, że korzystał w ostatnich 6 miesiącach
z leasingu. Wyższy odsetek zadeklarowali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy niemieccy i łotewscy. 1” – powiedział Mieczysław
Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu, Dyrektor Zarządu Leaseurope.
Badanie Komisji Europejskiej oraz inne, zrealizowane w podobOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU LEASINGU
nym zakresie badania potwierdzają, że leasing jest głównym, obok
Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasing udzielają finan- środków własnych źródłem finansowania inwestycji firm z sektora
sowania w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej, co stano- MMŚP.
wi odpowiednio 85,2 proc. i 14,8 proc. wszystkich sfinansowanych
przez branżę inwestycji w 2015 roku. Przeważają inwestycje w akty- FINANSOWANIE INWESTYCJI – LEASING VS. KREDYT
wa ruchome (97,1 proc. rynku), jednak za pośrednictwem leasingu
Łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na
dzień 31.12.2015 w kwocie 87,8 mld zł, jest porównywalna z warfinansowane są także nieruchomości (2,9 proc. udział w rynku).
Cechą polskiego rynku leasingu jest jego równowaga. Leasingo- tością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez
dawcy od lat zapewniają stabilny poziom finansowania szerokiego banki (101,4 mld zł, wg. stanu na 31.12.2015). Wartość aktywnego
spektrum aktywów ruchomych, rozwijających produkcję i usługi portfela branży leasingowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła
polskich firm. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony o 15,3 proc., podczas gdy w tym samym okresie saldo kredytów instanowią 37,5 proc. inwestycji, maszyny i urządzenia (w tym IT): westycyjnych zwiększyło się w bankach o 10,1 proc. Także ostatnie
31,9 proc., środki transportu ciężkiego, do którego zaliczane są m.in. dane NBP wskazują na stabilizację dynamiki akcji kredytowej banciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej ków w obszarze inwestycji.
3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego
POJAZDY OSOBOWE I DOSTAWCZE DO 3,5 TONY (OSD)
mają 27,1 proc. udział w rynku.
Największy udział w rynku leasingu w dalszym ciągu stanowią
Szacunki Związku Polskiego Leasingu wskazują na to, że w kraju
z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm, przy czym transakcje dotyczące pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarokluczowym odbiorcą finasowania udzielanego przez polskich le- wych do 3,5 tony (37,5 proc.). Ten segment wypracował także najwyższą dynamikę na rynku (20 proc.). W 2015 roku firmy sfinansowaasingodawców są firmy z sektora MMŚP.
„Dla firm MMŚP, leasing, z uwagi na uproszczone procedury i mi- ły pojazdy OSD o wartości 18,7 mld zł. Przy czym w większości były to
nimalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia transakcji, jest naj- pojazdy osobowe (81 proc.), 19 proc. stanowiły pojazdy dostawcze
ważniejszą formą finansowania inwestycji. Potwierdzają to dane i ciężarowe do 3,5 tony.
Komisji Europejskiej, która w swoim cyklicznym badaniu pyta przed1
Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE). 2015
siębiorców z 28 krajów m.in. o to czy finansowanie leasingiem jest
istotne w działalności ich firm. Pod koniec ubiegłego roku, 57 proc.
polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że leasing jest/będzie dla
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RĘKA NA PULSIE RYNKU E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Co nowego dzieje się na rynku e-commerce? Jakie trendy będą dominowały w handlu internetowym w najbliższym czasie?
Poczta Polska w której działalności obsługa e-commerce ma duże znaczenie, przygląda się przełomowym wydarzeniom na
rynku handlu internetowego.
– Poczta Polska jest silnym partnerem branży e-commerce w Polsce
i w związku z tym trzymamy rękę na pulsie. Chcemy wiedzieć, co jest
ważne dla handlu internetowego i co nas czeka w przyszłości. Warto
przyglądać się też rozwiązaniom, które są nowinkami na Zachodzie,
bo niedługo powinny zawitać również do Polski – mówi Sławomir
Żurawski, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Poczcie Polskiej.
Wśród ważnych aspektów, które mogą determinować rozwój
e-handlu w przyszłości, analitycy Poczty Polskiej wymieniają handel transgraniczny, m-commerce, rozwój usługi Click&Collect,
dynamiczne zarzadzanie dostawą, same day delivery, a także rozwiązania crowdsourcingowe w branży przesyłek. W Polsce, istotne
znaczenie może mieć też e-fulfillment (pełna obsługa logistyczna
sklepów internetowych) oraz ustawa nakładająca podatek na sklepy wielkopowierzchniowe (co może przyczynić się do przeniesienia
części biznesu do e-commerce).
Wraz ze wzrostem wartości rynku e-commerce będzie wzrastać
rynek KEP, czyli przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych,
ponad 30 proc. wartości rynku KEP w Polsce pochodzi właśnie z obsługi e-commerce. Poczta Polska szacuje, że w 2016 r. rynek KEP
w Polsce będzie wart powyżej 5,2 mld zł. Ważne znacznie będzie
miał także rozwój usług szybkiego dostarczania przesyłek – maksymalnie w ciągu kilku godzin od zamówienia do dostawy. Takie
usługi będą służyć dalszej popularyzacji e-handlu i wzmacniać go
w konkurencji z handlem tradycyjnym.

Jakie są perspektywy rozwoju handlu transgranicznego w e-commerce? W najbliższych latach tempo wzrostu handlu cross-border w Europie jest szacowane na 21 proc. r/r. Tymczasem
jedynie 13 proc. Polaków kupuje w zagranicznych e-sklepach.
Jako powód tak niskiego wskaźnika, analitycy Poczty Polskiej
wymieniają m.in. dłuższe terminy dostaw, a w przypadku zakupów dokonywanych poza Unią Europejską także wysokie opłaty
celne i podatki.

KIEDY OUTSOURCOWAĆ LOGISTYKĘ E-SKLEPU?

ÔÔ Autor: Krzysztof Wieczorek, dyrektor wdrożeń procesów e-logistics w Cursor SA Foto: Cursor SA

Outsourcing procesów logistycznych to poważny dylemat, przed którym staje praktycznie każdy podmiot prowadzący sprzedaż
internetową. Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie zawsze jest jednoznaczna.
Na decyzję o powierzeniu obsługi logistycznej podmiotowi zewnętrznemu ma wpływ szereg czynników, m.in:
•
rosnąca skala działalności, pociągająca za sobą ograniczenia
infrastrukturalne i wydajnościowe;
•
słaba pozycja negocjacyjna pojedynczych podmiotów
w kontakcie z firmami kurierskimi i producentami opakowań;
•
konieczność skoncentrowania się na rozwoju obszarów kluczowych dla e-biznesu (sprzedaż, marketing, pozycjonowanie, social media, rozwój kategorii produktowych).

Poszukiwanie outsourcera już w pierwszym okresie działalności
nie zawsze musi być zasadne. Przy małej skali działalności to właściciel e-sklepu będzie jego najlepszym operatorem, a działania prowadzone samodzielnie z mieszkania czy garażu będą zdecydowanie
najtańsze. Jednak wraz ze wzrostem ilości operacji zwiększa się nie
tylko ilość pracy do wykonania, ale także zapotrzebowanie na powierzchnię składowania niezbędną do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Prowadzący e-sklep staje wtedy przed wyborem: czy zatrudnić
pracowników i wynająć magazyny czy powierzyć obsługę procesów
logistycznych profesjonalnemu podmiotowi.
WADY I ZALETY MODELU WEWNĘTRZNEGO
W przypadku rozwoju e-biznesu na własną rękę nie można zagwarantować jego pełnej skalowalności i dostosowania zasobów
pod okresowe wahania sprzedaży. W czasie dużego natężenia
zamówień trudno je terminowo obsłużyć, z drugiej strony w słab-

szych miesiącach sklep zostaje z bagażem kosztów stałych, nieznajdujących pokrycia w zmniejszonych przychodach. Pozytywnym
aspektem obsługi procesów logistycznych we własnym zakresie jest
bezpośrednia kontrola nad całością operacji i możliwość szybszego
reagowania na ewentualne nieprawidłowości dotyczące np. obsługi
klientów czy samych produktów.
W przypadku małych i średnich sklepów posiadających stacjonarne punkty sprzedaży lub własną produkcję czy magazyn model
wewnętrznej logistyki może okazać się tańszy, z racji wykorzystania
własnej infrastruktury, której koszty i tak się ponosi.
KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU
Powierzenie operacji profesjonalnemu podmiotowi zapewnia komfort pewnej skalowalności procesu
i elastyczności kosztów – proporcjonalnie do wielkości
i ilości transakcji sprzedażowych. Do zalet takiego modelu
zaliczyć należy także:
•
dostęp do tańszych usług kurierskich i spedycyjnych,
•
dostęp do tańszych opakowań,
•
możliwość skupienia się na rozwoju głównej działalności i scedowanie odpowiedzialności za zarządzanie
logistyką na partnera zewnętrznego.
Warunki współpracy outsourcerów z firmami kurierskimi pozwalają na wysyłkę tego samego dnia nawet zamówień wpływających po
godz. 18:00. Zewnętrzni partnerzy obsługujący wiele sklepów, dyspo-

Sieci handlowe

16

nują wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie doradzić e-sklepom, jak optymalizować procesy i uczynić z logistyki ich przewagę
konkurencyjną.
Wyzwaniem dla e-sklepu pozostaje utrzymanie parametrów jakościowych i kontrola zarówno nad procesem, jak i produktami.
KOSZTY MODELU ZEWNĘTRZNEGO
Koszt zewnętrznej obsługi e-sklepu jest zależny od wielu czynników. Aby porównać oferty różnych dostawców usługi warto wziąć pod
uwagę ceny:
•
zapakowania linii lub sztuki w zamówieniu,
•
obsługi administracyjnej zamówienia (wydruki dokumentów,
paragonów),
•
magazynowania za porównywalną jednostkę objętości (paleta,
półka),
•
przyjęcia dostawy wraz z opisem tej czynności (przyjęcie palety
/ kartonu / sztuki, sprawdzenie ilościowe i jakościowe, lokowanie towaru w magazynie),
•
materiałów eksploatacyjnych (typy i gramatura kartonów, taśma, wypełniacze, folia),
•
wysyłki zamówienia (która firma kurierska, dopasowanie przedziału wagowego i cen do asortymentu konkretnego e-sklepu),
•
obsługi reklamacji i zwrotów,
•
obsługi kontraktu (czy jest opiekun kontraktu, jaki jest zakres
jego obowiązków, czy jest dostępny telefon kontaktowy, mail,
infolinia).

może dochodzić do 12-15 PLN. W przypadku sprzedaży na niskich marżach zewnętrzny operator może się okazać zbyt drogim rozwiązaniem
i taniej będzie prowadzić tego typu działalność we własnym zakresie.
Kolejną kwestią jest udział strat w ogólnej logistyce w stosunku do
nakładów na minimalizację strat. Dla sklepu, który sprzedaje 100-300
słoików dżemów w miesiącu stłuczenie każdego produktu w transporcie to ogromna strata. Aby temu zapobiec często podnosi się nakłady
na materiały zabezpieczające w wielkości niewspółmiernej do marży.
Outsourcer, z uwagi na skalę działania, jest w stanie wysłać i zabezpieczyć produkt po niższym koszcie, co pozwala na zachowanie ceny końcowej na poziomie atrakcyjnym dla kupujących.

KIEDY NIE OUTSOURCOWAĆ?
Niezależnie od skali działania pewne typy działań na rynku e-commerce są trudne do wydzielenia na zewnątrz. Dotyczy to chociażby
takich produktów jak rękodzieła, wyroby własne czy towary wymagające specjalnego traktowania. Obecnie nie ma na rynku wielu operatorów gotowych do zapewnienia właściwego procesu logistycznego
dla produktów bardzo delikatnych czy spożywczych o określonych
wymogach magazynowania i wysyłki. Problematyczne mogą okazać
się także towary trudne do przechowywania w sąsiedztwie innych produktów, np. karma dla zwierząt, chemikalia czy produkty silnie aromatyczne.
Ilość zmiennych mających wpływ na to czy outsourcing e-sklepu
będzie opłacalny jest dość duża i wymaga uważnej analizy. Wybór
partnera to decyzja mająca olbrzymi wpływ na rozwój biznesu, dlatego warto poszukać odpowiedzialnego i doświadczonego operatora.
Niezależnie od poziomu kosztów poszczególnych operatorów na- Taki outsourcer przeanalizuje potrzeby sklepu, oceni ryzyko i otwarcie
leży przeanalizować przede wszystkim udział wydatków na logistykę zakomunikuje czy będzie w stanie - z korzyścią dla obu stron - podjąć
w marży produktowej. Jeżeli nasz średni koszyk wynosi 40 – 50 PLN, się kompleksowej obsługi logistycznej danego e-biznesu.
koszt samej wysyłki kurierem towaru (wraz z kartonem i pakowaniem)
REKLAMA
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DZIAŁAMY DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

ÔÔ Wywiad Foto: Log4; Georg Utz

Z Wojciechem Bytnerem Dyrektorem Generalnym Georg Utz Sp. z o.o., o działalności na polskim rynku, perspektywach rozwoju
i inwestycjach, rozmawia Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: Od kiedy firma Georg Utz jest obecna na
polskim ryku?
Wojciech Bytner: W roku 1999 powstała polska spółka i rozpoczęliśmy produkcję w nowej fabryce w Kątach koło Wrocławia,
należy zatem przyjąć tą datę jako początek działalności firmy
Georg Utz w Polsce. Wcześniej produkty firmy były sprzedawane z naszej spółki z Niemiec a jednym z pierwszych klientów
była firma Zelmer. Na nasz rynek firma weszła od razu z fabryką, wcześniej nie było biura ani innych struktur sprzedażowych
w Polsce.

w ogóle nikt nie chciał zmienić i było bardzo trudno przekonać kogoś żeby zainwestował i kupił paletę z tworzywa. Myśmy pokazywali, że taki produkt jest, czym różni się od palety
drewnianej i ma takie cechy które pozwalają zastąpić tą paletę
w niektórych sytuacjach. Dzisiaj paleta z tworzywa jest produktem, który znany jest już na rynku i klienci coraz częściej
stosują – czy w przemyśle spożywczym, w strefach czystych
czy w farmacji. Nawet w dystrybucji, gdzie paleta drewniana
jest wypierana, szczególnie w obiegach zamkniętych - tam
gdzie jest kontrola nad obiegiem przesyłek, to paleta drewnia-

Co się zmieniło od tego czasu, czy jest coś niezmienne w firmie
Georg Utz, jej działalności na rynku?
Zaczynaliśmy działalność z 6 osobami, a dzisiaj jest tych osób
około 90, firma się rozwija. To co w niej jest niezmienne, to są
ludzie. Zespół który na kluczowych stanowiskach jest u nas
praktycznie od początku. Są to osoby które rozpoczęły pracę
rok po rozpoczęciu działalności w firmy w Polsce. Czyli zespół,
który jest dzisiaj świetnie przygotowany aby szkolić do pracy
kolejnych pracowników.

na ustępuje miejsca palecie z tworzywa. To jest taki przykład
gdzie trochę wyprzedziliśmy rynek, bowiem oferowaliśmy produkt który był de facto nowy, nie istniał na rynku, nie było też
zapotrzebowania, z czasem to się zmieniło.

Rośniecie z rynkiem, czy go wyprzedzacie?
Ewidentnie rośniemy z rynkiem odpowiadając na jego potrzeby. Oczywiście – pokazujemy pewne rozwiązania, takie które
są stosowane w Europie Zachodniej, a w Polsce klienci jeszcze
parę lat temu o nich nie myśleli, np. palety z tworzywa sztucznego. Do niedawna paleta drewniana to był standard, którego

Paleta z tworzywa - ona się nie zmienia od lat, czy są tworzone
jakiś nowe rozwiązana?
Jest część palet która nie zmieniła się od lat, są takie które
były 20 i 30 lat temu, ale jest też rodzina produktów, w której w ostatnich 4 - 5 latach pojawiają się nowe jakościowo rozwiązania. Aktualnie przygotowujemy paletę która będzie paletą przemysłową o wymiarach 1000x 1200 mm. W ubiegłym
roku wprowadziliśmy paletę z tej rodziny, która ma wymiar 800
x 1200 mm – która jest paletą lekką, ale którą można - jak ktoś
potrzebuje ustawić na regale, dozbroić wzmocnieniami metalowymi, zwiększając jej nośność do 1000 kg. Powstał produkt,
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który bazowo może być paletą dystrybucyjną, dla niewielkich
obciążeń, ale tą samą paletę po uzbrojeniu wzmocnieniami
metalowymi można zastosować na regale i ustawić na niej
1 tonę. Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku i tutaj faktycznie widoczna jest ta ewolucja, te zmiany wynikające ze
zmieniającego się rynku.
Jak szybko reagujecie, jak szybko odpowiadacie na potrzeby
klienta, właśnie w kontekście tych waszych rozważań. Jest pomysł
zupełnie nowy, jest coś takiego co musicie stworzyć od nowa czy
robicie takie projekty?
Wyodrębnił bym tutaj 2 grupy produktów i nasze działanie
w tworzeniu nowych produktów. Pierwsza grupa to takie, które są indywidualnie robione dla klienta, na konkretne zapotrzebowanie, wtedy taki projekt przygotowujemy i jest po prostu
realizacja zamówienia. Działania, które muszą być w każdym
projekcie zrealizowane, czyli projekt produktu, wykonanie prototypu, formy i potem produkcja. Natomiast druga grupa produktów, nazwijmy to dzisiaj nieistniejących a wprowadzanych
przez naszą firmę, to są produkty które my decydujemy się
stworzyć, zaprojektować, które wchodzą potem do katalogu
produktów standardowych. Obserwujemy to co jest na rynku,
analizujemy skalę zapotrzebowania, oceniamy parametry produktu w kategorii standardów funkcjonujących w logistyce, inwestujemy w taki produkt i zaoferujemy go na wielu rynkach
i wielu grupom klientów.
W przyszłym roku jest TAROPAK, pokażecie coś nowego?
Na TAROPAKU będziemy na pewno, jednak dzisiaj jeszcze trochę za wcześnie mówić o nowościach, to co na pewno pokażemy to tą paletę przemysłową 1000 na 1200. Tą nową, która
w tym miesiącu wchodzi już na produkcję. Zupełnie nowa paleta, która jest wynikiem naszych obserwacji i odpowiedzi na
zapotrzebowanie rynku.
Czy nowy produkt jest sprawdzony pod każdym względem, jak testujecie? Robicie to wewnątrz, czy u klienta?
Zależy jakiego rodzaju testy są wykonywane, jeżeli są to bardzo
skomplikowane testy, albo dotyczą jakiś szczególnych właściwości, to część testów wykonujemy w naszym laboratorium
w Szwajcarii, część testów wykonujemy w przy współpracy instytutami badawczymi w Europie czy w Polsce. Część testów
jest możliwa do zrobienia tylko i wyłącznie u klientów na przenośnikach, w magazynach automatycznych, tak więc produkty są testowane w bardzo różnych miejscach, w zależności od
tego jaka jest potrzeba, jakiego rodzaju testy trzeba wykonać.
Nasze produkty są bardzo często testowane, kiedy klient jest
nim zainteresowany. Zalecamy przetestowanie danego produktu dla konkretnego wykorzystania, które będzie u klienta.
Wypożyczamy produkt, często uczestniczymy w takich testach,
a klient sprawdza paletę na swoich przenośnikach czy pojemniki na regałach automatycznych i ocenia jak te pojemniki na przenośnik i okazuje się, że to jednak nie X ponieważ inne
z tymi regałami czy automatami współpracują.
być musi wykonanie np. jego narożników. Taki szczegół który
zapewni np. płynność pracy na zakrętach przenośnika. Od poZnaczy, że jesteście nastawieni na współpracę, a nie tylko wystę- czątku jest to taka współpraca doradcza z klientem.
pujecie w roli sprzedawcy.
Zależy nam na tym, żeby produkt był jak najbardziej dopaso- Wasze podejście, to współpraca z klientem?
wany do tego, czego klient potrzebuje, a to najlepiej sprawdzić Zdecydowanie tak. Chcemy klientowi pokazać nasze kompena żywo. Często w takich testach z klientami sami uczestniczy- tencje i dzielić się z nim doświadczeniem, żeby to działało, żeby
my i jeżeli są jakieś punkty krytyczne, znaki zapytania, to stara- nasz produkt współpracował z tym co klient potrzebuje. Krótmy się klientowi dobrać inny produkt – który będzie spełniał te ko mówiąc, jeżeli klient nie chce mieć problemu, to mówimy
oczekiwania. Zdarza się, że klient mówi - ja bym potrzebował mu - daj nam możliwość zrobienia testu, a dobierzemy produkt
pojemnik X (bo pasują wymiary), potem kładzie ten produkt który zapewni ci sprawne funkcjonowanie.
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Budujecie hale produkcyjną dlaczego?
Dzisiaj nasze moce produkcyjne są praktycznie wykorzystane na
100% i wiemy, że potrzebujemy postawić dodatkowe maszyny,
to nie jest możliwe w istniejących już halach. Musimy je rozbudować. Korzystamy częściowo z kooperacji. Jednak mamy bardzo skomplikowane i duże formy, więc dostępność takich maszyn na zewnątrz u kooperantów jest bardzo niewielka.

Jak wiedza i doświadczenie z Europy Zachodniej Wam pomaga poruszać się na rynku , no bo nasz rynek jest inny. Przeniesienie jeden do
jednego nie zawsze się udaje. Ile z tego czerpiecie?
Te doświadczenia z Europy Zachodniej dają nam i naszym klientom pewną inspirację. To jest dokładnie to o czym wcześniej wspomniałem o palecie z tworzywa. Georg Utz pierwszą paletę z tworzywa wyprodukował w 74 roku, stopniowo przyjmował to rynek,
również polski rynek. Pewne rzeczy które są w Europie Zachodniej, nawet w tych samych międzynarodowych firmach, które są
i w Polsce, na naszym rynku pojawiają się z pewnym poślizgiem.
5 lat temu nie było w Polsce takiej ilości automatycznych magazynów, automatycznych linii produkcyjnych. Widzimy, że firmy
zaczynają rozważać opcje zautomatyzowania pewnych procesów
w logistyce. Tutaj bardzo mocno korzystamy z doświadczeń z zagranicy, gdzie takich projektów związanych z automatyką w magazynach, w produkcji, nasze siostrzane firmy realizują od wielu
lat. Idziemy do klienta już z pewnym doświadczeniem, mimo tego
że to doświadczenie nie jest z rynku polskiego.
Rozrój e-commerce bardzo mocno wpływa na logistykę, to taki podstawowy motor rozwoju i działania firm logistycznych. W tym rynku
e-commerce, ze względu na swoją dynamikę, potrzebuje szeregu
nowych różnych rozwiązań, czy jesteście w stanie sprostać każdemu
wyzwaniu tego rynku?
Mamy takie rozwiązania - bardzo specjalistyczne pojemniki, robione tylko na potrzeby e-commerce, które powstały z inspiracji tego
biznesu, aby zrealizować te bardzo specyficzne potrzeby. W Polsce
rynek e-commerce ma 2 - 3 % udział w handlu, jednak z każdym
rokiem rośnie. Nasze doświadczenia w obsłudze tego rynku są
bardzo duże, stosowane na szeroką skalę. Naszymi klientami są
m.in. firmy które prowadzą handel artykułami spożywczymi tylko
przez Internet. W centrum dystrybucyjnym do naszych pojemników pakowane są zamówione towary i potem transportowane
przez kuriera, do domu klienta. Pusty pojemnik wraca następnie
do tego centrum. Firmy używają kilkudziesięciu tysięcy pojemników żeby ten lokalny biznes e-commerce obsłużyć i jeżeli chodzi
o logistykę e-ommerce, jest to ciągle otwarta karta.
Rozmawiamy o e-commerce, mają Państwo sklep internetowy?
Jesteśmy właśnie na początku drogi, Grupa Utz w poszczególnych krajach tą sprzedaż dla swoich klientów stopniowo uruchamia, w tym roku uruchomiliśmy sklep w Niemczech, dla klientów
z rynku niemieckiego. Obecnie uruchamiamy na rynku polskim,
dla klientów biznesowych, bo we wszystkich krajach w których te
sklepy uruchamiamy, uruchamiamy te sklepy dla klienta biznesowego.
Jesteście liderem na rynku?
Nie ma żadnych badań które by to potwierdzały, ale na pewno
jesteśmy jedną z 3 firm o znaczącym udziale w rynku, w zależności od rodzaju produktu branego do oceny. Tak naprawdę nie ma
w Polsce firmy którą można 1 do 1 porównać z nami, z tego względu że my mamy i produkcję produktów wtryskowych i termoformowanych pod jednym dachem, co jest naszą specyfiką. Naszymi
konkurentami są firmy które mają albo produkty wtryskowe, albo
produkty termoformowane, więc nie ma takiego jednego konkurenta który miałby dokładnie taką samą strukturę jak my.
Jak chcecie szybko rosnąć, rozwijać się, 10%, 20%?
Nie jesteśmy charytatywnym przedsiębiorstwem, tylko jesteśmy firmą która musi zarabiać, natomiast to jest część strategii
której nie chcę zdradzać, ale na pewno chcemy rosnąć, to jest
natura biznesu. Nie osiągnęliśmy maksimum tego, co jest do
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Paleta ze wzmocnionymi profilami
stalowymi. Pają Państwo już jakieś
doświadczenie, jak rynek ją przyjął?
Bardzo dobrze się sprzedaje, zarówno w wersji lekkiej, czyli takiej bez wzmocnień, jak i w wersji
wzmocnionej na regał wysokiego
składowania, jesteśmy bardzo zadowoleni, ten produkt się naprawdę dobrze sprzedaje i jest duże zainteresowanie.
Paleta plastikowa ma pewną przewagę nad drewnianą, w niektórych
obszarach.
Oczywiście, ona nigdy nie zastąpi
drewnianej, ale w coraz większej
ilości branż i obszarów będzie stosowana.

osiągnięcia, stąd też decyzje o dalszym rozwoju oraz budowie nowej hali magazynowej i produkcyjnej, to jest sygnał że
chcemy rosnąć i w ciągu najbliższych lat rozwijać, mamy jeszcze miejsce na swoim terenie na kolejny krok w rozbudowie
infrastruktury.

Czy możliwe jest zbliżenie kosztowe?
Wydaje mi się że to raczej jest niemożliwe - przynajmniej dzisiaj,
chyba że zasoby drewna tak się
skurczą że drewno będzie po prostu bardzo drogie. Natomiast jeżeli
popatrzymy na drewnianą paletę,
którą firmy chcą używać do eksportu za ocean, to musi być musi
być wolna od grzybów i innych organicznych drobnoustrojów, które
są w drewnie. Aby to uzyskać, to
paletę trzeba poddać pewnemu
procesowi chemicznemu i wtedy ta
paleta już zbliża się ceną do palety
z tworzywa stosowanej w eksporcie. Oczywiście, mówię o koszcie
palety drewnianej która jest oryginalna, np. z licencją EPAL, a nie
robiona gdzieś w garażu. Już są
kraje w Europie, gdzie koszt palety
drewnianej jest dużo wyższy niż
u nas (np. Niemcy, Szwajcaria, czy
Francja). Tam certyfikowana paleta
drewniana kosztuje dużo więcej
niż u nas.

Co jest takim Państwa hitem sprzedażowym?
Takim hitem we wszystkich krajach, bez względu na to czy to jest
Polska, czy to jest Szwajcaria, czy to są Niemcy, to jest ta grupa pojemników które się nazywają Rako. To cała rodzina pojemników,
kompatybilna ze sobą od wymiaru 150 na 200 do 800 na 600, czyli
Czy mają Państwo w swojej ofercie usługi wynajmu?
do półpalety. One się sprzedają, praktycznie w każdym kraju, to są
Nie, to jest rzecz którą się w ogóle nie zajmujemy. Wynajem po- produkty, których pierwsze egzemplarze na rynku pojawiały się
jemników, wynajem palet, to nie jest w ogóle nasz biznes, to chyba w latach 70-tych. Rako to pojemnik uniwersalny możliwy
nie leży w ogóle w naszej strategii. My chętnie kooperujemy do zastosowania w wielu branżach, kompatybilny też z innymi
z firmami które zajmują się wynajmem i sprzedajemy dla nich produktami, nie tylko naszej produkcji ale także konkurencji.
palety, sprzedajemy dla nich pojemniki, ale sami się tym biznesem nie zajmujemy. Bo to wymaga zupełnie innej organizacji Jakie plany na najbliższą przyszłość, rozbudowa fabryki?
której my nie mamy, my nie jesteśmy do tego przygotowani, Tak, zakończenie budowy i uruchomienie produkcji w 2016.
ani logistycznie, ani personalnie, to jest zupełnie inny rodzaj
działania.
Dziękuję za rozmowę.
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PIERWSZE KROKI W STRATEGII OMNICHANNEL

ÔÔ Źródło: Sylwia Woźniak Foto: SOOT

Strategia omnichannel wykorzystuje połączenie wielu kanałów sprzedaży w celu zbudowania takiej oferty dla klienta, która
jest idealnie do niego dopasowana. Sedno tych działań to interakcje, w których sieć należy zaangażować konsumenta. Jaką rolę
odgrywa w tej strategii logistyka?

REWOLUCJE ONLINE I MOBILE
Zaangażować należy tam, gdzie klient jest najbardziej aktywny. Zapowiadana rewolucja mobilna, w sektorze e-commerce
jest widoczna bardziej niż w innych. E-handel korzysta z coraz
większego przywiązania odbiorcy do urządzeń mobilnych. Według badań urządzenia przenośne zdominowały polski rynek
urządzeń z dostępem do Internetu (82,71% użytkowników posiada laptopa, a 74,8% smartfona). W związku z tymi strategia
omnichannel bazuje na wykorzystaniu tego potencjału w taki
sposób, by jak najwięcej skupić się na doświadczeniu klienta
i dopracowaniu kanału sprzedaży mobilnej.
NIE TYLKO INTERNET
Działania składające się na omnichannel to jednak nie tylko
te internetowe, ale również realizacje w sklepach stacjonarnych
oraz zaplecze logistyczne. Te ostatnie, pomimo iż często pomijane i niezauważane przez odbiorców, odgrywają niezwykle istotną rolę nie tylko w e-commerce. Logistyka jest branżą odgrywającą kluczową rolę w procesie wdrażania modelu omnichannel.
- Strategia omnichannel cechuje się holistycznym podejściem
do kanałów sprzedaży ale także tych, które ją mogą wesprzeć.
Początek zmian i przekształceń w strukturze przedsiębiorstw
powinny zacząć się od inwestowania w spójny system do zarządzania łańcuchem dostaw, aby umożliwić pełną przejrzystość
zapasów we wszystkich kanałach. – doradza Sławomir Woźniak
dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT – Integracja poszczególnych
elementów na drodze produktu czy usługi, do klienta, to pierwszy krok do wprowadzenia strategii omnichannel i w pełni wykorzystanie jej potencjału.

Logistyczne wsparcie e-commerce dzięki strategii omnichannel jest składową wielu działań; online oraz offline. Nawet najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne nie rozwiążą
wszystkich problemów przedsiębiorstw w zakresie integracji
kanałów sprzedaży i usprawnienia komunikacji poszczególnych
działów. Ważną kwestią jest wsparcie systemowe, pomagające
zarządzać w czasie rzeczywistym łańcuchem dostaw. Odbiorca
produktu czy usługi, musi mieć wrażenie, że ma bieżącą kontrolę
nad swoim zamówieniem, dlatego tak ważne jest wykorzystanie
możliwości kanału mobile by dać mu taką możliwość.
1

Raport: Wave 8. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o contencie, a baliście się zapytać, Universal McCann

EKOL, INTERMODALNY OPERATOR

ÔÔ Źródło: EKOL

Firma Ekol w maju 2015 weszła na rynek Polski i już pod koniec grudnia przeniosła się do nowej siedziby. Nowy obiekt w Sosnowcu to magazyn typu cross-dock wykorzystywany na potrzeby międzynarodowego ruchu drobnicowego. Łączna dostępna
powierzchnia liczy 2000 m2 z 8 rampami załadunkowymi. W magazynie tym mogą być obsługiwane różne grupy produktowe,
w tym również ADR. Ponieważ Ekol oferuje połączenia nie tylko do i z UE, ale także po za nią, ważnym aspektem jest, iż w nowym obiekcje znajduje się również magazyn czasowego składowania. Ekol specjalizuje się w transporcie intermodalny, a bezpośrednie sąsiedztwo terminala kolejowego, umożliwia dotarcie przesyłek drogą kolejową do tej lokalizacji.
Mimo, iż firma działa na rynku polskim dopiero kilka miesięcy, już
teraz zatrudnia ponad 20 osób, a do końca 2016 przewidywane jest
zatrudnienie 50 pracowników. Planowane obroty w roku 2016 to
16 milionów Euro. „Kolejne kroki w rozwoju firmy to powstanie na
początku 2016 roku trzech oddziałów: w Poznaniu, Wrocławiu oraz
Łodzi. Planujemy połączenia kolejowe łączące Europę Zachodnią
z Polską. Chcemy, aby oferowane przez nas rozwiązania intermodalne funkcjonowały również na innych, nowych, ważnych dla naszego
rozwoju kierunkach. Pozwoli nam to na uelastycznienie naszej oferty poza obecnie istniejące połączenia do i z Turcji, zwłaszcza tam,
gdzie posiadamy swoje spółki. Nowe lokalizacje w Polsce mają na
celu zwiększenie tych możliwości w kierunku: Niemiec, Wielkiej Brytanii Francji, Hiszpanii czy Włoch.” – powiedział Artur Pohl, Country
Manager, Ekol Polska.

Macierzysta spółka Ekol znajduje się w Turcji, gdzie firma jest liderem na rynku. W Europie Ekol posiada aktualnie oddziały w 10
krajach. Jest właścicielem 5 statków typu Ro-Ro oraz wysyła prawie
70 składów pociągów towarowych miesięcznie. Ekol pragnie wykorzystać oferowane przez siebie ekologiczne rozwiązania dla wzmocnienia swojej obecności na kontynencie europejskim. „Przesyłki
wysłane np. z Turcji czy Grecji do Polski, są transportowane promem
z portu w Stambule do Triestu. Kolejną część podróży pokonują pociągiem do Ostrawy, skąd przewożone są transportem drogowym
do Sosnowca. Aktualnie oferujemy 4 tygodniowe regularne połączenia pociągowe na trasie Ostrawa – Triest, w roku 2016 zwiększymy ich liczbę do 6.” – dodał Artur Pohl.
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STRATEGICZNY ROZWÓJ
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ÔÔ Autor: Beata Konecka, Szef Marketingu w DB Schenker Logistics

O korzyściach z działań społecznie odpowiedzialnych, na rzecz społeczności lokalnych i roli jaką czołowy operator logistyczny
odgrywa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, opowiada Beata Konecka z DB Schenker Logistics.
Co zyskuje firma dzięki działaniom
na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Jeśli firma rozwija się w zrównoważony sposób, to znaczy że rozwija się prawidłowo, z korzyścią dla
siebie, ale też innych interesariuszy
na których wpływa. Działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju
pomagają firmie w nawiązywaniu
dialogu z pozostałymi uczestnikami
rynku i budowaniu relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami czy
lokalnymi społecznościami. Jeśli lepiej się rozumiemy, jesteśmy świadomi w jakich uwarunkowaniach
działamy, możemy lepiej prowadzić
biznes.
Korzyści odnoszą też pracownicy
– oni też mogą się wszechstronnie
rozwijać. Np. dzięki zaangażowaniu w wolontariat zdobywają nowe Beata Konecka, Szef Marketingu w DB Schenker Logistics
doświadczenie m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności
Zależy nam na relacjach z sąsiadami. W ramach cykliczneorganizacyjnych, interpersonalnych, pracy zespołowej, do- go projektu „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” prowabrego, skutecznego komunikowania się czy rozwiązywania dzimy dialog ze społecznościami lokalnymi wokół naszych
niestandardowych problemów. To umiejętności przydatne 17 terminali zlokalizowanych na terenie całej Polski. Zależy
zarówno w codziennej pracy zawodowej, jak i w życiu oso- nam na wypracowaniu wspólnej przestrzeni do wzajemnej
bistym. Jednocześnie zwiększa się poziom satysfakcji z pra- współpracy i rozwoju, razem z mieszkańcami, organizacjami
cy, pracownicy lepiej rozumieją zmiany zachodzące w oto- i przedstawicielami samorządów lokalnych. Chcemy, aby naczeniu i czują się mocniej związani z firmą. W efekcie rośnie sze działania społeczne trafnie odzwierciedlały oczekiwania
zaufanie do firmy i jej kapitał społeczny.
i wychodziły naprzeciw lokalnym potrzebom.
Od kilku lat rozwijamy program wolontariatu pracowniJaką rolę w DB Schenker Logistics odgrywają kwestie czego – „Czas Pomagania”. Nasi pracownicy dwa razy w roku
dotyczące odpowiedzialnego biznesu?
realizują własne pomysły na projekty pomocowe na rzecz
W DB Schenker Logistics kwestie odpowiedzialności biz- lokalnych społeczności. Współpracujemy z Fundacją Nasza
nesu mają charakter strategiczny, wynikają ze zrównowa- Ziemia, Bankami Żywności. Jesteśmy też partnerem logiżonej strategii firmy. Działamy w trzech kierunkach. Są to: stycznym Szlachetnej Paczki, realizując operacje logistyczne
ekonomia, społeczeństwo i środowisko. Realizujemy nasze na potrzeby tego wielkiego projektu.
cele uwzględniając potrzeby interesariuszy. Taki charakter
Dla nas, jako operatora logistycznego, kluczowa jest kwepodejścia do biznesu został odzwierciedlony w strukturze stia naszego wpływu na środowisko. Dlatego m.in. edukunaszego ostatniego Raportu Społecznego za lata 2013- jemy własnych pracowników i kurierów współpracujących
2014, opublikowanego na stronie www.dbschenker-csr.pl. z firmą. Uczestniczą oni w specjalnych kursach z zakresu bezZachęcamy do jego przeczytania i oceny.
piecznej, płynnej i ekonomicznej jazdy. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 4000 kierowców.
Jakie działania w zakresie odpowiedzialności społeczNa wiele sposobów ograniczamy emisję CO2. Łączymy
nej podejmuje DB Schenker Logistics?
przesyłki od różnych producentów w jednym środku transDbamy o partnerstwo z klientami i dostawcami, badamy portu, maksymalizujemy wypełnienie aut. Ograniczamy tzw.
ich oczekiwania i satysfakcję ze współpracy z nami. Badamy puste przebiegi – tak, aby zmniejszyć liczbę samochodów
również poziom zadowolenia klientów naszych klientów, do jeżdżących po polskich drogach. Rozwijamy rozwiązania
których docieramy z przesyłkami. Dbamy o etykę w bizne- z wykorzystaniem kolei. Łączymy różne środki transportu.
sie. Rozwijamy pracowników. Budujemy kulturę Lean, która Wspieramy klientów w realizacji ich polityki środowiskowej,
stawia na doskonalenie i pomaga rozwijać ludzi, kształto- oferując narzędzie, które mierzy emisję spalin.
wać współodpowiedzialne postawy. Chcemy być preferoPełniej zakres działań DB Schenker Logistics można poznać
wanym pracodawcą. Jesteśmy obecni na uczelniach, dzie- dzięki naszemu Raportowi Społecznej Odpowiedzialności
limy się wiedzą.
Biznesu, do czego jeszcze raz zachęcam.
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DSV ROAD STAWIA NA DROBNICĘ

ÔÔ Źródło: Road Foto: Road

W pierwszej połowie stycznia br. DSV Road zakończyło przeprowadzkę swojego łódzkiego oddziału do nowego obiektu logistycznego w Panattoni Business Center Łódź II. Zmiana lokalizacji podyktowana została m.in. dynamicznym rozwojem międzynarodowego i krajowego serwisu drobnicowego oraz rozszerzeniem współpracy z jednym z kluczowych klientów operatora.
Przeniesienie działalności operacyjnej DSV Road do nowego
obiektu w Łodzi odbyło się w dwóch etapach – pierwszy, na początku października zeszłego roku objął 4 tys. m2, a drugi w styczniu 2016 roku kolejne 5 tys. m2 oraz biura.
Przeprowadzka do nowego obiektu jest wynikiem dynamicznego rozwoju łódzkiego oddziału DSV Road oraz potrzebą jeszcze
lepszego dopasowania infrastruktury technicznej do rosnących
wymagań operacyjnych i ekonomicznych. Nasz nowy obiekt
spełnia również wysokie wymagania związane z ochroną środowiska naturalnego, które są ważnym elementem polityki Grupy
DSV. Na zamówienie DSV magazyn wyposażony został między
innymi w energooszczędne oświetlenie LED oraz izolację termiczną o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Oprócz funkcji
typowo magazynowych obiekt ten jest także naszym głównym
terminalem przeładunkowym w Polsce dla międzynarodowych
i krajowych przesyłek drogowych, dlatego aby uzyskać optymalną powierzchnię cross-dock’u, specjalnie na nasze potrzeby zaprojektowana została strefa przyjęć – mówi Maciej Szczepański,
Dyrektor ds. Operacji Magazynowych DSV Road.
Operator w ramach nowo podpisanej umowy przejął w ubiegłym roku pełną obsługę logistyczną zakładu ABB zlokalizowanego w Aleksandrowie Łódzkim w zakresie przyjęcia, składowania
i zaopatrzenia w komponenty do produkcji silników elektrycznych. Specyfika nowej lokalizacji łódzkiego oddziału DSV Road
pozwoli na jeszcze sprawniejszą obsługę tego wymagającego
klienta.
Współpraca DSV z ABB w Polsce trwa już niemal 10 lat i z ogromną satysfakcją obserwujemy jej nieustanny rozwój. Obecnie DSV
Road jest głównym dostawcą usług transportowo-logistycznych
dla ABB w Polsce, co jest dla nas niewątpliwie dużym wyróżnieniem i motywuje nas do dalszej pracy nad rozwojem naszych
usług. Specjalnie na potrzeby tego klienta przygotowaliśmy obiekt
biurowo – warsztatowy oraz zaprojektowaliśmy instalację regało-

wą. Nowy obiekt w Łodzi jest również kontynuacją naszej strategii
rozwoju przewozów przesyłek drobnicowych. Dwa lata temu nasz
łódzki oddział stał się centralnym hub’em w Polsce dla drobnicy
międzynarodowej i właśnie stąd, wykorzystując europejską sieć
terminali DSV, uruchomiliśmy codzienny serwis do i z 36 krajów
Europy (DSV Daily Pallet). Zwiększone możliwości przeładunkowe pozwalają nam obecnie na dalszy rozwój tego produktu, jak
również na utworzenie w Łodzi w pierwszym kwartale głównego
centrum przeładunkowego drobnicy krajowej, co znacznie poprawi konkurencyjność naszego serwisu – mówi Sebastian Plesiński,
Dyrektor Sprzedaży DSV Road.
Nowy obiekt jest zlokalizowany w pobliżu węzła autostrady A1
i obejmuje blisko 9 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz 500
m2 powierzchni biurowo-socjalnej w dwukondygnacyjnym, nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Niciarnianej. Standardy nowej lokalizacji zapewniają najwyższą jakość
powierzchni magazynowej (klasy A), w tym 16 ramp przeładunkowych oraz 2 bramy z poziomu zero.

DSV PRZEJMUJE UTI

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

22 stycznia oficjalnie rozpoczął się proces przejęcia UTi Worldwide Inc. przez Grupę DSV. Połączenie firm, które sprawi, że staną
się one tym samym jedną z najsilniejszych sieci logistyczno-transportowych na świecie komentuje Jens Bjørn Andersen, CEO,
DSV A/S:
„Dzisiaj rozpoczyna się nowy rozdział w historii DSV. Wspólnie
z UTi staliśmy się jedną, nową i zdecydowanie większą firmą,
osiągając przy tym także nową pozycję na globalnym rynku
transportowym i logistycznym. Od tego momentu będziemy
razem wypatrywać nowych możliwości biznesowych i zawodowych.
Biorąc pod uwagę, że proces integracji oficjalnie rozpoczął
się dopiero dzisiaj, nie jestem w stanie przedstawić jeszcze naszej pełnej, nowej struktury organizacyjnej. Pierwszym krokiem
do integracji będzie stworzenie szczegółowego odwzorowania
naszych dwóch organizacji. Do tego czasu nic się nie zmienia
– koncentrujemy się na dobrze wykonywanej pracy i obsłudze
naszych klientów.
Udana integracja jest ważna dla nas wszystkich, ale równie
ważne jest to, abyśmy zajmowali się sprawną obsługą naszych

klientów. Startujemy z doskonałego poziomu – nasze dwie organizacje łączy wspólne podejście do kwestii jakości obsługi oraz
przedsiębiorczości, jestem więc przekonany, że wartości te będą
dla nas stanowiły doskonały punkt wyjścia.”
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TRENDY W EUROPEJSKIEJ LOGISTYCE DIY

ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie i jedyny oferujący profilowane branżowo usługi dla dostawców do marketów typu Do-It-Yourself, podczas 16. Międzynarodowego Kongresu BHB wskazywał najistotniejsze wyzwania stojące przed firmami logistycznymi obsługującymi przedsiębiorstwa z sektora dom i ogród oraz dzielił się globalnymi
doświadczeniami z zakresu logistyki DIY. W samej tylko Europie Dachser codziennie dostarcza produkty do 18 000 marketów
budowalnych. W ramach usługi Dachser DIY Logistics oferuje nie tylko transport produktów do marketów, ale również szereg
usług dodatkowych związanych z odpowiednią ekspozycją i promocją towarów w sieciach DIY oraz obsługę zwrotów i magazynowania produktów sezonowych.
- Wielu polskich przedsiębiorców stawia sobie za cel wejście ze swoimi produktami do europejskich sieci marketów typu dom i ogród,
jednak napotykają problemy. Okazuje się bowiem, że nawiązanie
odpowiednich kontaktów handlowych i przekonanie do swojego
produktu jest niewystarczające, by móc zaistnieć w takich punktach.
Wymagania stawiane przez europejskie sieci DIY w zakresie szybkości dostaw oraz kary związane z niedotrzymaniem terminów wielu
przedsiębiorcom wydają się nie do przeskoczenia. Są jednak firmy,
które potrafią przezwyciężyć takie problemy i skutecznie dystrybuują swoje produkty na całym świecie. Rozwiązanie może być bardzo
proste, a mianowicie powierzenie tych zadań wyspecjalizowanemu
partnerowi logistycznemu i to też podkreślaliśmy podczas Kongresu
BHB – komentuje Juliusz Pakuński, kierownik DIY-Logistics w Dachser.
Dachser współpracuje ze wszystkimi sieciami dom i ogród na świecie. Tylko w Europie co roku dostarcza ok. 3 mln przesyłek do marketów o tym profilu. W każdym z nich codziennie korzysta z tzw. okien
czasowych, w których sieć wymaga dostawy. Klient może za pośrednictwem Dachser nie tylko na bieżąco spełniać warunki marketów
w zakresie terminowości dostaw, bez konieczności bezpośredniego
zaangażowania, ale także znacząco ograniczyć koszty związane z zapewnieniem płynności dostaw do tak wielu punktów w Europie.
- Korzystanie z rozwiązania Dachser DIY Logistics to coś więcej, niż
zapewnienie terminowej dostawy do sklepu. Umożliwiamy objęcie
procesem logistycznym produktu od miejsca nadania do ostatniego
punktu, czyli do półki sklepowej, gdzie towar jest przez nas odpowiednio eksponowany i promowany. Na terenie każdego marketu
w Europie mamy bowiem zespoły własnych merchendiserów pracujących na rzecz naszych klientów. W rezultacie, czas wyłożenia towaru na półkę skraca się z 4,5 do 1 dnia. Nasi pracownicy w marketach
zajmują się też kontrolą ilości i jakości towarów, w razie konieczności

składaniem produktu z kilku części, etykietowaniem,
przepakowywaniem i przygotowywaniem zwrotów.
Dzięki współpracy z Dachser
klient może bez problemu
spełnić też inne kłopotliwe
wymogi sieci, jak choćby
kwestię odbioru i magazynowania artykułów sezonowych poza okresem sprzedaży. Nasi klienci nie muszą
więc martwić się, co dzieje
się z ich towarem wewnątrz
marketów, nie muszą też
znać lokalnych rynków ani Juliusz Pakuński, kierownik
tworzyć kosztownych za- DIY-Logistics w Dachser
granicznych oddziałów, by móc skutecznie działać w innych krajach
– dodaje Juliusz Pakuński.
Kongres organizowany przez BHB – organizację reprezentującą
firmy przemysłowe i usługowe z sektora DIY w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii – odbywał się pod hasłem: „DIY unplugged – powrót do
podstaw. Czego potrzebują nasi klienci?” Jego celem było odpowiedzenie na pytania, co obecnie i w przyszłości powinien oferować
sektor DIY, by wciąż motywować klientów do samodzielnego wykonywania prac w domu i ogrodzie. W kongresie wzięło udział ok. 550
reprezentantów firm działających na rynku detalicznym, przemysłowym i usługowym, by posłuchać wystąpień uznanych ekspertów
branży DIY, a także firm consultingowych i zajmujących się badaniami rynku. Dachser był jedynym przedstawicielem branży logistycznej
wśród prelegentów tego wydarzenia.

OPERACYJNIE W RZESZOWIE

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel rozszerza swoją sieć transportu lotniczego w Polsce, otwierając nowe biuro w Rzeszowie. W celu zaspokojenia
rosnącego popytu na usługi transportu lotniczego ładunków w Polsce, Kuehne + Nagel rozszerza swoja działalność o nową lokalizację w Rzeszowie. Jest to czwarte biuro lotnicze w Polsce obok Warszawy, Poznania i Krakowa. Biuro w Rzeszowie znajduje
się w strategicznym miejscu, jakim jest terminal cargo na lotnisku.
Rzeszów-Jasionka. Usługi świadczone przez pracowników biura to
spedycja lotnicza w zakresie importu i eksportu towarów; wywóz
i tranzyt, usługi odprawy celnej, jak również niestandardowe rozwiązania dostosowane do segmentów przemysłu, takich jak przemysł lotniczy.
Kuehne + Nagel oferuje zintegrowane rozwiązania dla przemysłu lotniczego. W pełni spełniając wysokie wymagania logistyczne
w zakresie różnorodności produktów i wymiarów, złożoną sieć
dystrybucji oraz rygorystyczne wymogi dokładności i bezpieczeństwa. Firma projektuje i dostarcza zindywidualizowane rozwiązania

logistyczne dla producentów branży lotniczej, firm leasingowych,
linii lotniczych i dostawców usług w zakresie produkcji, konserwacji, napraw, remontów, obsługi naziemnej i usług pokładowych.
„Otwarcie nowego oddziału w Rzeszowie jest ważnym krokiem
naprzód, koncentrującym się na przemyśle lotniczym. Zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi logistyczne stale rośnie,
dlatego dzięki tej inwestycji staramy się sprostać wymaganiom
istniejących i potencjalnych klientów logistycznych „ – mówi Ingo
Goldhammer, prezes i dyrektor zarządzający Kuehne + Nagel
w Polsce.
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WAIMEA HOLDING BUDUJE W BYDGOSZCZY

ÔÔ Źródło: Waimea Holding Foto: Waimea Holding

Zdecydowaliśmy się na realizację inwestycji Waimea Logistic Park Bydgoszcz w dynamicznie rozwijającym się mieście
w centralnej Polsce, mieście, które coraz mocniej zaznacza
swoją pozycję na krajowej mapie także dzięki inwestycjom
związanym z modernizacją infrastruktury. Dotychczasowe
prace przy naszej inwestycji są realizowane bardzo dynamicznie dzięki przychylnej polityce wsparcia nas jako inwestora ze
strony Miasta Bydgoszcz - powiedział Andrzej Rosiński, Prezes
Zarządu Waimea Holding S.A.
W Bydgoszczy planujemy wybudować park logistyczny Waimea Logistic Park Bydgoszcz na 18 hektarowej działce. Budowę pierwszej
hali A (SBU – Small Business Unit) o powierzchni 9 072mkw. planujemy rozpocząć jak najszybciej. Waimea Logistic Park Bydgoszcz
- będzie to centrum produkcyjno-magazynowe i logistyczne o powierzchni zabudowy ok. 90 000 m². W jego skład wejdą obiekty,
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nowoczesnej gospodarki
magazynowej i logistycznej, a także powierzchnie adoptowalne
do wymogów procesów produkcyjnych. Nasza inwestycja będzie
realizowana w trzech etapach. Pierwszy etap zajmie ok. 5,5 ha. Nie-

ruchomość jest zlokalizowana w południowo – wschodniej części
miasta, sieć przyległych ulic zapewnia wielokierunkowy dojazd,
a obecność komunikacji miejskiej podnosi walor inwestycji - – dodaje Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu Waimea Holding S.A.
Waimea Logistic Park Bydgoszcz będzie proponował Najemcom
wygodne miejsce do prowadzenia działalności z uwzględnieniem
indywidualnego charakteru każdej firmy. Centrum zapewni możliwość nieskrępowanej działalności całodobowej. Dookoła obiektu
powstanie nowoczesna infrastruktura – parkingi oraz zabudowa
towarzysząca, stworzymy także prawdziwy park zieleni.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA – MOCNY
POTENCJAŁ INWESTYCYJNY

ÔÔ Źródło: JLL Foto: MLP Group

Aglomeracja Śląska przyciąga inwestorów motoryzacyjnych, branżę BPO/SSC, jak również stanowi mocną lokalizację dla projektów z sektora nieruchomości komercyjnych. Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest wypadkową takich atutów jak szerokie
zaplecze kadrowe, strategiczna lokalizacja, dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, aktywna specjalna strefa ekonomiczna oraz silny rynek konsumencki.
Międzynarodowa firma doradcza JLL analizuje Aglomerację Śląską
pod kątem sytuacji gospodarczej, kondycji rynku pracy oraz sektora
nieruchomości. Województwo śląskie jest jednym z wiodących regionów w Polsce pod względem potencjału ekonomicznego i demograficznego. Z 2,1 mln mieszkańców w 22 miastach Aglomeracja Śląska
jest administracyjnym i gospodarczym centrum województwa.
Przemysław Ciupek, Starszy Analityk Rynku w JLL, informuje: „Kojarzony w przeszłości głównie z przemysłem wydobywczym, Śląsk
przeszedł głęboką metamorfozę, aby stać się klastrem motoryzacyjnym i biznesowym, jak również uznaną lokalizacją dla projektów

z branży nieruchomości komercyjnych. Takie atuty jak szerokie zaplecze kadrowe, strategiczna lokalizacja, dobrze rozwinięta infrastruktura transportu - drogowego, kolejowego oraz lotniczego, aktywna
specjalna strefa ekonomiczna oraz silny rynek konsumencki decydują o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Śląsk rozwija się bardzo
szybko, ale naszym zdaniem, jego potencjał nie jest jeszcze w pełni
wykorzystany”.

OD GÓRNICTWA DO MOTORYZACJI I USŁUG DLA BIZNESU
Aglomeracja Śląska przeszła znaczącą metamorfozę od początku polskiej transformacji gospodarczej.
„Kluczowym bodźcem do rozwoju gospodarczego Aglomeracji okazała się inwestycja General Motors w Gliwicach w 1998 r.
Inwestycje przeprowadzone przez Fiata w Tychach i Bielsku-Białej oraz nowe projekty motoryzacyjne w północnych Czechach
i na Słowacji, przyciągnęły podwykonawców do regionu. Ten
napływ inwestycji pozwolił Śląskowi stosunkowo szybko przekształcić się w ważny klaster motoryzacyjny w Europie Środkowej. Drugi istotny bodziec to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i pozyskanie pierwszych projektów z sektora
usług dla biznesu. Według ABSL, Aglomeracja zajmuje szóste
miejsce w Polsce pod względem zatrudnienia w centrach BPO/
SSC z kapitałem zagranicznym. Biorąc pod uwagę potencjał demograficzny regionu, branżę tę czeka dalszy dynamiczny wzrost.
Widoczne jest to np. w rosnącej liczbie projektów biurowych realizowanych na potrzeby sektora”, dodaje Przemysław Ciupek.
Zmiany na Śląsku nie byłyby możliwe bez znaczącego napływu środków z Unii Europejskiej i wsparcia ze strony Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).
„Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona
w 1996 r. W tym czasie KSSE zwiększyła swój obszar z 800 ha do
prawie 2400 ha, a także pozyskała ponad 260 polskich i zagranicznych inwestorów, którzy zainwestowali ok. 22 mld złotych
i zatrudnili ponad 55 000 pracowników”, wymienia Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu KSSE S.A.
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PAGO W PORCIE GDAŃSK

ÔÔ Źródło: PAGO Foto: PAGO

Nowy obiekt, położony przy ul. Kontenerowej 22, tuż przy terminalu kontenerowym DCT, jest jak dotąd największą chłodnią,
wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Logistyki Produktów Mrożonych PAGO. Na 4,3 ha działce, powstał budynek
o powierzchni 1,5 hektara, z pełnym zapleczem logistycznym, dedykowanym obsłudze kontenerów.
- Chłodnia w porcie, to efekt rozmów z naszymi Klientami o ich
potrzebach, o tym, co jako operator logistyczny, moglibyśmy dla
nich zrobić. Postanowiliśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla
kompleksowej obsługi kontenerów w imporcie i eksporcie. – tak
decyzję o wyborze lokalizacji, parametrach obiektu i zakresie
obsługi tłumaczy Maciej Gościniak, Wiceprezes Zarządu PAGO.
Bliskość DCT pozwala optymalnie wykorzystać ładowność
kontenerów. Oznacza też skrócenie czasu transportu pomiędzy
chłodnią a portem i uniezależnia terminowe złożenie kontenera
w terminalu od nieprzewidzianych sytuacji na drogach. Chłodnia realizuje załadunki pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
przez 7 dni w tygodniu. Na bieżąco poszerza zakres uprawnień
eksportowych na państwa trzecie, zgodnie z zapotrzebowaniem,
sygnalizowanym przez Klientów. Dysponuje własnymi środkami
transportu do przewozu kontenerów pomiędzy chłodnią a portem. Dyrektorem Chłodni został Adam Majkowski, który od 2010
roku piastuje analogiczne stanowisko w Oddziale w Lęborku.
Chłodnia powstała w rekordowo krótkim czasie. – Kolejna budowa jest sumą doświadczeń poprzednich. Posiadamy stałych,
sprawdzonych wykonawców, którzy doskonale znają specyfikę
robót oraz nasze oczekiwania. ¬– tak tempo realizacji inwestycji komentuje Rafał Kurak, Dyrektor Techniczny PAGO. Budynek
chłodni jest nowoczesny, energooszczędny i posiada przyjazną

dla środowiska instalację chłodniczą.
Rampa, tzw. wydawka została podzielona na cztery niezależne
pomieszczenia, o zróżnicowanych zakresach temperaturowych.
Jedno z nich jest przeznaczone wyłącznie do przyjmowania
świeżego mięsa. Stamtąd trafia ono do komór zamrażalniczych,
o łącznej wydajności 180 ton na dobę.
Firma nastawia się na współpracę z eksporterami i importerami mrożonej żywności ze wszystkich grup asortymentowych,
a więc obok mięsa i drobiu, m.in.: owoców i warzyw, ryb, dań
gotowych, produktów mleczarskich i jajczarskich. Obiekt pełni również funkcję chłodni składowej, dedykowanej lokalnym
przedsiębiorcom oraz magazynu typu cross-dock, w ramach
sieci Krajowych Centrów Logistyki Produktów Mrożonych PAGO.
Trzy komory przechowalnicze dysponują miejscem na 36 000
palet z mrożoną żywnością. Jedna z nich łączy funkcję składową
z kompletacyjną. W gdańskiej chłodni funkcjonuje, analogiczny
jak w pozostałych obiektach, system informatyczny klasy ERP.
Aktualnie PAGO dysponuje sześcioma chłodniami z pełnym
zapleczem logistycznym, na blisko 170 000 miejsc paletowych,
pod Poznaniem (Grodzisk Wlkp.), Warszawą (Bieniewo-Parcela,
Gnatowice Stare), Katowicami (Dąbrowa Górnicza), Gdańskiem
(Lębork) oraz w Porcie Gdańsk (Gdańsk, ul. Kontenerowa 22).

BTS DLA FIEGE NA WĘGRZECH

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował o rozpoczęciu budowy obiektu typu build-to-suit
o powierzchni 8 000 metrów kwadratowych (DC2) w Prologis Park Hegyeshalom dla Fiege, jednego z czołowych dostawców
usług logistycznych w Europie.
Firma przedłużyła również umowę najmu 11 400 metrów
kwadratowych w budynku 1 w tym samym parku. Obecnie Fiege wynajmuje już 126 000 metrów kwadratowych
w pięciu parkach Prologis w Europie. Nowobudowany obiekt,
o powierzchni 8 000 metrów kwadratowych, jest już drugim
budynkiem, na terenie tego w pełni wynajętego parku logistycznego.
„Fiege specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem dostaw dla firm z wielu różnych
branż, otwierając przed nimi nowe możliwości biznesowe.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego funkcjonowania
naszego magazynu na terenie Prologis Park Hegyeshalom.
Rozwój naszego biznesu skłonił nas do przedłużenia umowy
najmu i wynajęcia kolejnego budynku, który spełni specyficzne wymagania wynikające z naszej codziennej działalności. Na decyzję znaczący wpływ miały także profesjonalizm
zespołu obsługującego kontrakt oraz elastyczne podejście
Prologis. ” – powiedział Gergely Hepp, dyrektor zarządzający
Fiege.
„Wraz z konsolidacją rynku węgierskiego wśród naszych
obecnych Klientów obserwujemy rosnące zainteresowanie
poszerzaniem współpracy ” – powiedział László Kemenes,
senior vice president i country manager Prologis na Węgry.
„Hegyeshalom, jedyny park Prologis na Węgrzech zlokalizo-

wany poza regionem Budapesztu, jest od wielu lat w pełni
wynajęty. Stał się dla Fiege strategiczną bazą logistyczną dla
dystrybucji w tym regionie, głównie dzięki doskonałemu połączeniu z Austrią, Węgrami i Słowacją.”
Obecnie Prologis Park Hegyeshalom składa się z jednego budynku o powierzchni 24 100 metrów kwadratowych,
w całości wynajętego firmom Fiege i SMR. Park może zostać
rozbudowany o kolejne 112 000 metrów kwadratowych. Jest
zlokalizowany w zachodniej części Węgier, pomiędzy Wiedniem, Bratysławą oraz Győr i dzięki autostradom M1 i M15
zapewnia doskonałe połączenie pomiędzy tymi miastami.

Infrastruktura

27

DOBRE WYNIKI BIK W 2015 R.

ÔÔ Źródło: BIK Foto: BIK

W 2015 r. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (BIK) zawarło umowy najmu na łączną powierzchnię przekraczającą 20 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej. „W większości umowy dotyczyły przedłużenia najmu powierzchni na kolejny okres w istniejących obiektach, ale pozyskaliśmy też nowych klientów. Potwierdza to duże zaufanie do BIK jako dewelopera i zarządcy
obiektów logistycznych oraz wysoki standard świadczonych usług” – podkreślił Krzysztof Mucha Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Wielkość wynajętej w minionym roku powierzchni była blisko
dwa razy większa niż w 2014 r. kiedy zawarto umowy najmu na
12,7 tys. mkw. W efekcie zawartych umów praktycznie cała oferowana powierzchnia w zarządzanych obiektach jest obecnie
zajęta. Na koniec minionego roku deweloper wynajmował łącznie ponad 55 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. To
oznacza wielkość pustostanów na poziomie zaledwie 1% gotowej powierzchni.
„Wszystkie obiekty są niemal w całości wynajęte, co potwierdza dużą atrakcyjność oferowanych powierzchni. Nasze centra
logistyczne posiadają łatwy i szybki dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych, zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi w zakresie magazynów klasy A”
– stwierdził Krzysztof Mucha. „Obiekty charakteryzują się elastycznością pod względem doboru odpowiedniej powierzchni
magazynowej do wymagań klientów. Jako jeden z niewielu deweloperów oferujemy niewielkie moduły, które można dowolnie

łączyć. Najmniejsze z nich w zależności od lokalizacji wahają się
od 500 m2 do 900 m2 oraz posiadają relatywnie dużą liczbę doków rozładunkowych. Na życzenie klienta możliwa jest zmiana
przeznaczenia powierzchni z magazynowej na produkcyjną, jak
również zwiększenie jej użyteczności poprzez montaż dodatkowych doków, niestandardowych bram oraz instalacji wewnętrznych” – dodał Business Development Manager Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A.
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 Grupa BIK zajmuje się także budową i wynajmem
nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków
handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały
dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.

MAGAZYNY KLASY B W OBSZARZE WARSZAWSKIM

ÔÔ Źródło: CBRE

Blisko pół miliona metrów kwadratowych znajdujących się w Warszawie i jej pobliskich miejscowościach stanowi powierzchnia
magazynowa klasy B. Powierzchnia magazynowa klasy B jest uzupełnieniem oferty rynkowej, która w głównej mierze opiera
się na nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A i stanowi dobrą alternatywę dla najemców poszukujących niestandardowych rozwiązań. Firma doradcza CBRE prezentuje raport „Powierzchnia magazynowa klasy B w regionie warszawskim”.

DLACZEGO OBSZAR WARSZAWSKI POSIADA NAJWIĘKSZE
ZAPLECZE POWIERZCHNI KLASY B?
Obecność magazynów klasy B w regionie warszawskim związana jest z historią rozwoju rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce. Na początku lat ‘90, to właśnie w Warszawie oraz okolicznych miejscowościach powstawały pierwsze
nowoczesne obiekty magazynowo-produkcyjne. Wpływ na to
miała centralna lokalizacja regionu na mapie Polski, relatywnie
wysoka siła nabywcza mieszkańców Warszawy wspierająca ekspansję firm handlowych oraz napływ kapitału zagranicznego do
stolicy, która była pierwszym wyborem dla podmiotów inwestujących na rynku polskim.

Pierwsze nowoczesne inwestycje magazynowe z biegiem lat
ulegały starzeniu się i wypierane były przez nowsze projekty dopasowane do zmieniających się i rosnących potrzeb najemców.
JAKIE SĄ ZALETY NAJMU POWIERZCHNI KLASY B?
Najem powierzchni magazynowej klasy B, pomimo relatywnie gorszego standardu technicznego budynków, niesie ze sobą
wachlarz możliwości. Do największych atutów powierzchni klasy B należy zaliczyć: dużą elastyczność w zakresie adaptacji przestrzeni magazynowej do potrzeb najemców, indywidualne podejście właścicieli do oczekiwań klientów oraz akceptację umów
krótkoterminowych.
NAJEMCY Z JAKICH BRANŻ SĄ ZAINTERESOWANI
NAJMEM TEGO RODZAJU POWIERZCHNI? JAKIE SĄ
ALTERNATYWNE METODY NA WYKORZYSTANE TYCH
PRZESTRZENI?
Dominującą grupą najemców powierzchni klasy B są przedsiębiorstwa logistyczne i kurierskie, blisko 40% odnotowanego
popytu pochodzi z tego sektora. Dużemu zainteresowaniu logistyków i kurierów powierzchnią klasy B sprzyja możliwość krótkoterminowego najmu oraz dogodne położenie magazynów B-klasowych – wiele z nich jest zlokalizowanych w obrębie granic
miasta Warszawy, co zapewnia bliskość odbiorców oraz umożliwia optymalizację czasu i kosztu dostawy przesyłki do klienta.
Obserwowany jest również znaczny udział najemców z sektora
produkcyjnego – 22%.
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ROK 2015 NA RYNKU UBEZPIECZEŃ

ÔÔ Autor: Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.

Rok 2015 był czasem wielu zmian i wyzwań na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Wprowadzenie bezpośredniej likwidacji
szkód, nowych przepisów dotyczących procesu obsługi reklamacji, powołanie urzędu Rzecznika Finansowego oraz przygotowania do Solvency II to najważniejsze z nich. Na dynamikę branży wpływały trendy zarówno ogólnoeuropejskie, jak i lokalne.
W całej Unii Europejskiej rośnie rola klientów i konsumentów, postępuje cyfryzacja, natomiast w Polsce wciąż zmagamy się
z niskim zaufaniem do instytucji finansowych oraz wojną cenową.
Sytuacja polskiego sektora finansowego, w tym segmentu ubezpieczeń, jest bardzo dynamiczna. Wprowadzane są istotne zmiany,
które powodują, że zasady działania zakładów ubezpieczeniowych
ulegają istotnym modyfikacjom. Jak wynika z dostępnych danych
polski sektor finansowy należy do najbardziej stabilnych w Europie,
a nowe regulacje, takie jak Wypłacalność II czy ustawa dotycząca
reklamacji i Rzecznika Finansowego, mają na celu wzmocnienie stabilności instytucji finansowych poprzez skodyfikowanie zasad postępowania. Dynamika, wynikająca z trendów rynkowych, które obserwujemy w całej Europie, dodatkowo może zostać wzmocniona
wynikiem wyborów parlamentarnych w Polsce, poprzez planowane
nowe regulacje. Warto także podkreślić, że polski rynek finansowy,
a więc także zakłady ubezpieczeń, z trudem odzyskuje poziom zaufania sprzed kryzysu finansowego, jednak jak pokazują wyniki badania Diagnoza Społeczna 2015 w ciągu ostatnich dwóch lat wiarygodność ubezpieczycieli wzrosła[1]. To optymistyczny trend, który
dzięki nadchodzącym zmianom ma szansę się utrzymać.
BLS, CZYLI KIEROWCY MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE
SWOJEGO UBEZPIECZYCIELA
Pierwszy obszar zmian dokonanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczycielami dotyczy wprowadzenia
bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Zdecydowana większość Polaków postrzega OC komunikacyjne jako obowiązkowy podatek,
a nie usługę dającą wymierne korzyści. W związku z tym rywalizacja
pomiędzy poszczególnymi zakładami ubezpieczeń dotyczyła tylko
aspektu cenowego. Przekonanie, że im mniej kierowca płaci za tego
typu ubezpieczenie, tym lepiej, jest nadal dość silne, jednak w naszej
ocenie będzie się zmieniać. Niewątpliwy wpływ na zmianę tego podejścia będzie mieć wprowadzona w Gothaer w maju tego roku bezpośrednia likwidacja szkód. To rozwiązanie sprawia, że obok ceny,
kryterium wyboru obowiązkowej polisy komunikacyjnej, będzie
również jakość procesu likwidacyjnego. W naszej ocenie to najlep- Anna Włodarczyk Makowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.
szy kierunek dla polskiej branży ubezpieczeniowej, jeśli zależy nam PRZYGOTOWANIA DO SOLVENCY II NA OSTATNIEJ
na poprawie jakości usług, a w konsekwencji na większym zaufaniu PROSTEJ
klientów do ubezpieczycieli. Nowy model z pewnością przyczyni się
Trzecim obszarem, który już ma duży wpływ na segment ubeztakże do przerwania wojny cenowej zgodnie z rekomendacją Komi- pieczeniowy w Polsce, jest podpisana pod koniec października br.
sji Nadzoru Finansowego.
ustawa regulująca rynek ubezpieczeniowy wynikająca z wejścia
w życie dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). Nowa dyrektywa,
WIĘCEJ PRAW KLIENTA W ZAKRESIE REKLAMACJI
a tym samym podpisana przez Prezydenta RP ustawa, wprowaDrugim istotnym zagadnieniem było wprowadzenie nowych dza zmiany w trzech obszarach działalności spółek ubezpieczeregulacji dotyczących procesu obsługi reklamacji oraz powołanie niowych – kapitałowym, systemu zarządzania oraz sprawozdawurzędu Rzecznika Finansowego. W nowej ustawie zaproponowa- czości. Solvency II oznacza dla ubezpieczycieli istotny wzrost
no szereg ważnych zmian w zakresie wymogów informacyjnych wymogów kapitałowych, co więcej, wyliczenie to będzie opierać
oraz procesu reklamacyjnego. Celem twórców była systematyza- się o szerszy zakres zagadnień niż obecnie, m.in. uwzględnia rycja i uszczegółowienie zasad, które mają być przestrzegane przez zyko rynkowe i kredytowe. Zakłady ubezpieczeń muszą także
wszystkie główne podmioty działające na rynku finansowym. W per- spełnić wiele wymogów administracyjno-organizacyjnych oraz
spektywie najbliższych lat pomysł uregulowania procesów reklama- sprawozdawczych w związku z założeniami nowoprojektowacyjnych w opinii Gothaer będzie miał pozytywny wpływ na rynek nego systemu zarządzania. Prace nad systemem Wypłacalność II
ubezpieczeniowy. Problemami, które dotyczą tego zagadnienia, był trwały już długo zarówno w Polsce, jak i w UE, dlatego w grudniu
natomiast krótki czas, w którym zakłady ubezpieczeń musiały dosto- 2015 roku w zasadzie zostały zakończone. Warto jednak podkresować się nowych, niejednokrotnie kosztownych, rozwiązań orga- ślić, że efektem wprowadzenia dyrektywy ma być ostrożniejsze
nizacyjnych oraz niepewność, co do sposobu interpretacji zapisów prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a w konsekwencji
ustawowych.
wzmocnienie rynku pod kątem finansowym.
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TRZY KIERUNKI ZMIAN W PRZYSZŁOŚCI
W kolejnych miesiącach i latach, niezbędne dla zapewnienia
płynności funkcjonowania i realizacji zobowiązań wynikających
z zawartych umów przez zakłady ubezpieczeń, są podwyżki cen.
Jeszcze przez dłuższy czas na rynku będzie się utrzymywała silna
konkurencja w tym obszarze, ale zarówno ustawa o działalności
ubezpieczeniowej, jak i bezpośrednia likwidacja szkód powoli
powodują, że ceny ubezpieczenia OC komunikacyjnego rosną.
Należy oczekiwać utrzymania tego trendu w 2016 roku. Warto
też podkreślić, że podwyżki będą zróżnicowane pod względem
wysokości i uzależnione od poszczególnych segmentów czy
grup ryzyka przyjmowanych do ubezpieczenia.
Scenariuszem, który czeka branżę ubezpieczeniową w najbliższych miesiącach, jest także wprowadzenie podatku od aktywów
bankowych i zakładów ubezpieczeniowych, które mają ponad 4 mld

zł aktywów. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach
europejskich, jednak warto zwrócić uwagę, że najczęściej dotyczy
to państw, w których sektor ubezpieczeniowy jest na tyle rozległy,
że zniechęcanie instytucji do krótkoterminowych operacji finansowych jest uzasadnione z punktu widzenia stabilności rynku – w Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z taką sytuacją.
Po trzecie, w związku z mobilną rewolucją dokonującą się w życiu
codziennym Polaków w takich obszarach jak usługi bankowe czy
zakupy, kolejne dwanaście miesięcy z pewnością przybliżą użytkowników smartfonów czy tabletów do korzystania z usług ubezpieczeniowych. W Gothaer już zrobiliśmy kilka kroków w tym celu, m.in.
uruchomiliśmy aplikację Gothaer Pomoc, a w przyszłym roku planujemy kolejne wdrożenia, w ramach strategii rozwoju całej Grupy
Gothaer, dla której cyfryzacja jest jednym z kluczowych projektów
w 2016 roku.

INWESTYCJE PO NOWELIZACJI
PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

ÔÔ Autor: dr Artur Muranowicz, Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
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Zmiany w prawie budowlanym – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą
na przyspieszenie przebiegu wielu krajowych inwestycji mieszkalnych i usługowych. Ustawodawca doprowadził do znaczącego
uproszczenia przepisów, na czym zyskać mogą zarówno osoby zainteresowane budową domu jednorodzinnego, jak i podmioty
decydujące się na postawienie parterowego budynku gospodarczego bądź altany oraz otwierające punkty takie jak, np.: myjnie
samochodowe lub obiekty magazynowe.
Zasadniczą zmianą, która nastąpiła po wdrożeniu nowych przepisów, jest skrócenie procesu budowlanego w odniesieniu do
budowy lub przebudowy domów jednorodzinnych. Było to
możliwe dzięki zniesieniu obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W obecnym stanie prawnym wystarczające jest jedynie dokonanie zgłoszenia w tym zakresie, z uwzględnieniem zastrzeżeń, że:
•
inwestycja będzie dotyczyć budynku, którego obszar oddziaływania nie będzie wykraczał poza granice działki objętej budową lub przebudową;
•
sposób zagospodarowania działki jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

nia do uzupełnienia dokumentacji. Obecnie urząd ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia dokumentacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Ważną zmianą w regulacjach jest również zwiększenie listy
obiektów, które można użytkować po dokonaniu zgłoszenia
do stosownego urzędu zamiast po procedurze mającej na celu
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Listę takich
obiektów rozszerzono m.in. o: parterowe budynki gospodarcze,
altany o powierzchni do 35 m², budynki rekreacji indywidualnej,
a także warsztaty, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe,
w tym: hangary, wiaty, place składowe, parkingi lub stawy rybne.
Ustawodawca dokonał również ułatwień w zakresie legalizacji
samowoli budowlanych i zdecydował się na zmniejszenie opłat
za niewielkie obiekty stanowiące zagospodarowanie działek. Zostały one objęte tzw. opłatami legalizacyjnymi, które uwzględniają przepisy ordynacji podatkowej. Oznacza to, że każdy inwestor zyskał od tej pory możliwość rozłożenia kosztów na raty,
odroczenia ich, a nawet umorzenia w części lub całości na wniosek osoby zainteresowanej.
Wprowadzone zmiany prawa budowlanego są odpowiedzią
na zgłaszane od dawna postulaty inwestorów i niewątpliwie powinny przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia procedur
budowlanych. Przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną należy
jednak bezsprzecznie zapoznać się z regulacjami dotyczącymi
postępowań wszczętych i niezakończonych wydaniem ostatecznej decyzji. W tych przypadkach bowiem – zgodnie z art. 6 – zastosowanie będą miały przepisy ustawy dotychczasowej. Oznacza to, że nowelizacja – oprócz określonych w ustawie wyjątków
– nie będzie miała wpływu na postępowania będące aktualnie
w toku.

Wobec złożonego zgłoszenia urząd może w terminie nie dłuższym niż 30 dni złożyć sprzeciw, jeśli uzna, że konieczne jest wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Brak sprzeciwu urzędu
w tym terminie uznaje się za milczącą zgodę na inwestycję.
Inwestor może niezmiennie ubiegać się także o decyzję o pozwoleniu na budowę w trybie zwykłym – jeśli uzna, że jest to dla
niego bardziej korzystne. Co istotne – według znowelizowanych
przepisów – jeżeli podmiot będzie jedyną stroną w postępowaniu, to w przypadku wydania korzystnej decyzji o pozwoleniu na
budowę nie będzie musiał czekać na uzyskanie przez nią waloru
ostateczności. W ten sposób proces budowlany skróci się o 14
dni i pozwoli na podjęcie prac budowlanych niezwłocznie po
uzyskaniu pozytywnej decyzji.
Nowe przepisy znacząco uprościły także kwestie formalne
związane z procesem budowalnym. W przypadku domu jednorodzinnego nie będzie wymagane składanie – wraz z projektem
– oświadczeń w zakresie zapewnienia dostaw energii, ciepła,
wody i gazu, odbioru ścieków, o warunkach przyłączenia do sieci
1
mediów czy też możliwości połączenia z drogą publiczną.
Większość zmian, jakie zakładała nowelizacja ustawy Prawo budowlane, obowiązuje
Co istotne, znowelizowana ustawa w większym stopniu dys- od 28 czerwca 2015 roku. Wyjątek stanowi jedynie art. 1 pkt 34 ustawy, który wejdzie
cyplinuje urzędników, którzy w toku postępowania nie mogą go w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
przedłużać w nieuzasadniony sposób – choćby poprzez wezwa-
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