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TOMASZ BALCERZAK
DYREKTOREM DS.
HANDLOWYCH W TMHPL

Topowy sukces

ÔÔDachser

ÔÔTMHPL, fot. TMHPL

Z początkiem stycznia 2019 roku
stanowisko Dyrektora d.s. Handlowych w firmie Toyota Material Handling Polska (TMHPL)
objął Tomasz Balcerzak.
Rozwój zawodowy Tomasza
Balcerzaka związany jest od
1999 roku z branżą Automotive. W latach 2007-2016 zarządzał sprzedażą w grupie
Hyundai w Polsce, Algierii i na
wybranych rynkach europejskich. Od września 2018 roku
reprezentuje TMHPL na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu i Kontroli, uczestnicząc

25 lat obecności
w Polsce

ÔÔJungheinrich, fot. Jungheinrich

Firma Jungheinrich Polska – dostawca kompleksowych rozwiązań
dla logistyki wewnątrzmagazynowej obchodzi 25-lecie działalności
na polskim rynku. Efekt tej obecności stanowi ponad 60 tys. klientów,
ponad 55 tys. sprzedanych napędzanych wózków widłowych, 8 lokalizacji w największych miastach
oraz przeszło 600 zatrudnionych
pracowników.

w projektowaniu strategii średnioterminowej i przygotowaniu
wdrożeń programów europejskich na rynku polskim.
Na nowym stanowisku Tomasz Balcerzak będzie odpowiadać za całokształt działań
handlowych i marketingowych
skierowanych do wszystkich
grup Klientów krajowych i międzynarodowych, a także za dalszą komercjalizację projektów
telematycznych, usług finansowych i programów wsparcia
sprzedaży. Toyota Material Handling Polska wchodzi w skład
Toyota Industries Corporation
- grupy obejmującej 17 korpo-

Jeszcze w latach 90. XX wieku firma jako pierwsza w branży
wprowadziła do swojej oferty wózki
widłowe z silnikami prądu zmiennego, a w roku 2011 rewolucyjną
technologię litowo-jonową. Tak
spektakularne sukcesy sprawiły,
że producent już teraz wyznacza
cele na kolejne 25 lat.
Historia sukcesu firmy Jungheinrich sięga blisko 65 lat. Po ponad 40
latach działalności na świecie, w 1994
roku, niemiecki koncern formalnie
utworzył pierwszy oddział przedsię-

Tomasz Balcerzak

racji działających w 5 branżach.
TMHPL jest wyłącznym przedstawicielem TMHE na terenie
Polski. Oferuje wózki widłowe
z zakładów produkcyjnych
w Szwecji (Mjölby), Francji (Ancenis) oraz we Włoszech (Bolonia).

biorstwa w Polsce. W budynku o powierzchni blisko 100 m2 pracowało
początkowo siedmiu pracowników.
W owym czasie oferta Jungheinrich
obejmowała regały magazynowe
oraz wózki widłowe. Popularnością
wśród klientów cieszyły się głównie
wózki paletowe, akumulatorowe
unoszące oraz czołowe wózki spalinowe. Po 2 latach od otwarcia firmy
do pierwszego klienta trafiły regały
magazynowe o wysokości ponad 11
m, co było unikalnym rozwiązaniem
na ówczesne czasy.
Początkowo marka Jungheinrich nie była znana na polskim
rynku. Dodatkowo jej ekspansję
utrudniał dopiero co rozwijający
się w latach 90. ubiegłego wieku
rynek powierzchni magazynowych
oraz nieznajomość produktu wśród
potencjalnych kontrahentów.

W najnowszym rankingu przedsiębiorstw logistycznych "TOP 100
in European Transport and Logistics Services" międzynarodowy
operator Dachser awansował na
trzecie miejsce w Niemczech pod
względem wielkości przychodów.
W segmencie „drogowy transport
drobnicowy” Dachser od kilku lat
zajmuje niezmiennie pierwszą pozycję w Europie.
Raport na temat największych
firm logistycznych w Europie został opracowany przez Centrum
Badań Stosowanych nad Obsługą
Łańcucha Dostaw (SCS) przy Instytucie Fraunhofera we współpracy z czasopismem branżowym
DVZ i Niemieckim Stowarzyszeniem Logistycznym BVL. W zestawieniu wskazano też m.in. 100
firm logistycznych osiągających
największe przychody w Niemczech. W tegorocznej jego edycji Dachser awansował o jedną
pozycję, wyprzedzając operatora
logistycznego Kuehne + Nagel. Na
podium oprócz Dachser znalazły
się Deutsche Post DHL i Deutsche
Bahn.
Publikowany od 1995 r. raport
"TOP 100 in European Transport
and Logistics Services" to najbardziej szczegółowe badanie dotyczące europejskiego rynku logistycznego. Obejmuje ono m.in.
krajowe rankingi największych firm
logistycznych dla 30 państw w Europie, jak również zestawienia dla
wszystkich kategorii europejskiego
sektora TSL, m.in. przewozów drobnicowych, logistyki kontraktowej,
frachtu lotniczego i morskiego.
Najnowsze wydanie raportu opiera się na obrotach przedsiębiorstw
za rok 2017.
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PIĄTA EDYCJA AKCJI CENTRA MOCY
ÔÔExide Technologies S.A.

Dwie kampanie Exide kierowane do kierowców – ekologiczna i diagnostyczna
– mają wspierać proekologiczne i odpowiedzialne postawy użytkowników
akumulatorów, a także zachęcić ich do
regularnej diagnostyki akumulatorów,
w celu wydłużenia ich żywotności. Jak
zatem włączyć ekomyślenie i czym są
Centra Mocy?
AKUMULATOR ODPORNY NA ZIMĘ
Aby akumulator nie zawiódł nas w sezonie
zimowym, a niestety zawodzi wówczas najczęściej, warto od czasu do czasu (szczególnie przed większymi spadkami temperatur)
sprawdzić stan jego naładowania, a także
dbać o jego stan zewnętrzny – tylko wtedy
będzie służył nam jak najdłużej. Dlatego należy systematycznie kontrolować stan obudowy akumulatora i czystość klem, a także
zadbać o jego dokładniejszą diagnostykę, np.
przy użyciu profesjonalnego sprzętu – u mechanika lub w odpowiednio wyposażonym
punkcie sprzedaży akumulatorów. Badanie
akumulatora trwa kilka minut – przeprowadzane jest przy użyciu specjalnego testera
diagnostycznego i można je bezpłatnie wykonać w ramach akcji „Centra Mocy”, organizowanej co roku przez firmę Exide.
Centra Mocy to inicjatywa realizowana w ponad kilkuset punktach sprzedaży
akumulatorów, znajdujących się w całej
Polsce. Ich dostępność można sprawdzić

emil

WŁĄCZ EKOMYŚLENIE!
Jeśli badanie diagnostyczne, np. wykonane
właśnie w ramach akcji Centra Mocy, wskaże, że akumulator jest już u kresu swych sił
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na stronie www.akumulator.pl/centramocy. Wykonywane w trakcie akcji badanie
jest bezpłatne, a skorzystać z niego mogą
wszyscy kierowcy – bez względu na posiadany w samochodzie model akumulatora.
Kierowca otrzymuje wynik badania akumulatora (w postaci naklejki na akumulator)
oraz indywidualnie przyznawany rabat,
który udzielany jest na zakup nowego akumulatora marki Centra lub Exide.
– Aby akumulator przetrwał zimę, warto
go wcześniej skontrolować. Wiedzą o tym
kierowcy, którym nie udało się uruchomić pojazdu w zimowy poranek. Dlatego
w ramach kampanii „Centra Mocy” przypominamy o tym i zachęcamy do bezpłatnej diagnostyki. Stworzyliśmy także
serię filmów z udziałem Adama Klimka,
mechanika znanego pasjonatom motoryzacji, które towarzyszą nam w piątej już
edycji akcji Centra Mocy – wyjaśnia Mariola
Michalczyk, marketing manager z Exide
Technologies S.A.
O tym, czym są Centra Mocy, można się
dowiedzieć m.in. z filmu, w którym Adam
Klimek w towarzystwie eksperta Exide
– Krzysztofa Najdera, tłumaczy zasady
prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki
akumulatorowej.
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i nie pomoże mu nawet kolejne doładowanie, lub jeśli zima, pomimo doładowywania
akumulatora, w końcu na dobre unieruchomi nasz pojazd – to znak, że nadszedł czas
na zakup nowego akumulatora.
– Warto zaznaczyć, że to, jaki akumulator
wybierzemy, jest bardzo ważne, a nasza
decyzja powinna uwzględniać zalecenia
producenta oraz zapotrzebowanie energetyczne auta. Istotna jest także technologia
produkcji akumulatora. Przykładem niech
będzie niezwykle efektywna technologia
Carbon Boost. Zastosowana w akumulatorach Centra Futura oraz Exide Premium
przyśpiesza proces ładowania zarówno
podczas jazdy, jak i przy ładowaniu prostownikiem. Dzięki temu zapobiegamy
stanom niedoładowania akumulatora
i w efekcie wydłużamy jego żywotność. Przy
czym na wydłużenie okresu eksploatacji
akumulatora – w określonych warunkach
użytkowania (niskie temperatury, jazda
miejska) – wpływa również o 30% większa niż w standardowych akumulatorach
wartość mocy rozruchowej – podkreśla
Mariola Michalczyk.
W przypadku zakupu nowego akumulatora należy pamiętać o odpowiednim
postępowaniu ze starym – ten możemy
bezpłatnie pozostawić u sprzedawcy
w momencie zakupu nowego lub uiścić
zwrotną kaucję i oddać go w późniejszym
terminie. Exide, w ramach prowadzonej
co roku edukacyjnej kampanii ekologicznej „Włącz ekomyślenie!”, przypomina, że
starych akumulatorów nie należy wyrzucać,
samodzielnie rozbierać, przechowywać
w nieodpowiednich warunkach, ponieważ
są to odpady wymagające specjalistycznej
utylizacji i recyklingu.
– Akumulator jest przetwarzalny w ponad 95%. Odzyskane w tym procesie surowce mogą być ponownie wykorzystane
do produkcji nowych komponentów. Jego
recykling pełni więc bardzo ważną rolę,
a zwrot zużytego akumulatora do punktu
sprzedaży lub punktu zbiórki to obowiązek
każdego kierowcy – przypomina Mariola
Michlczyk.
Co można przetworzyć i odzyskać w procesie recyklingu akumulatora? Przede
wszystkim: plastik, ołów, elektrolit (ekstrakcja do kwasu siarkowego, z którego
tworzy się nowy elektrolit). Efektywność
tak przeprowadzonego recyklingu sprawia,
że akumulator jest dziś jednym z najlepiej
przetwarzalnych produktów świecie. Więcej informacji oraz na temat akcji „Włącz
ekomyślenie!” można znaleźć na stronie:
www.akumulator.pl/kampaniaedukacyjna.

Chronometr wydarzeń

2

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

ZRÓWNOWAŻONE ODEJŚCIE NA EMERYTURĘ
ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

Janusz Górski, CEO Klastra North-East Europe DB Schenker, po
40 latach pracy w branży TSL, przechodzi na emeryturę 1 lutego
2019 r. Janusz Górski został powołany na stanowisko Prezesa
Klastra North-East Europe DB Schenker w 2016 r. Odpowiadał
łącznie za 2700 pracowników w organizacjach DB Schenker
w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz na Ukrainie i Białorusi. Wcześniej zarządzał przez 26 lat najpierw krajowym
oddziałem Spedpolu, a następnie od 2004 r. polskim oddziałem
DB Schenker.
Rozpoczął się już proces rekrutacji następcy. Decyzja zostanie
podjęta i oficjalnie ogłoszona
przez Radę Nadzorczą. Do
tego czasu, obowiązki Prezesa
Zarządu pełnił będzie Szymon
Bielas, dyrektor finansowy DB
Schenker, co pozwoli zapewnić
stabilność firmie.
"Dziękuję Januszowi Górskiemu za jego ogromne za-

angażowanie i wkład pracy na
rzecz DB Schenker w Polsce
i całego Regionu Europy Północnej i Wschodniej przez te
wszystkie lata i dołączam życzenia wszystkiego najlepszego w przyszłości", powiedział
Helmut Schweighofer, CEO of
DB Schenker in Europe.
Po ukończeniu studiów na
wydziale transportu Politech-

niki Warszawskiej i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive
MBA na University of Illinois
i Uniwersytecie Warszawskim,
Janusz Górski kontynuował karierę w branży transportowej
i logistycznej. Pracował wiele lat
jako Prezes Zarządu polskiej firmy logistycznej Spedpol, która
pod jego kierownictwem w ciągu 10 lat stała się liderem na
polskim rynku.
Podczas procesu fuzji Spedpolu i DB Schenker w 2004 r.
Janusz Górski istotnie przyczynił się do udanego połączenia
obu spółek. W rezultacie DB
Schenker stał się wiodącym dostawcą zintegrowanych usług
logistycznych na polskim rynku, z powodzeniem konkurując
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z innymi globalnymi operatorami logistycznymi.
Janusz Górski w swoim
podejściu do zarządzania zawsze cenił odpowiedzialność
i zrównoważony rozwój firmy.
W 2011 r. DB Schenker otrzymał prestiżowe i cenione na
europejskim rynku wyróżnienie „Uznanie za Doskonalenie”
na poziomie 5 gwiazdek, dotyczące jakości w organizacjach
w Europie, przyznane przez Europejską Fundację Zarządzania
Jakością (EFQM). W 2012 r. DB
Schenker w Polsce, jako pierwsza firma w branży TSL, rozpoczął budowę kultury LEAN.
W ciągu ostatnich 10 lat, DB
Schenker w Polsce zwiększył
obroty z poziomu 1 mld do
1 miliarda 600 mln zł.

4

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

WYDAJNY EXIDE LI-ION
W BOLIDZIE SW-02 „QUARADO”
ÔÔExide, fot. Exide

Zespół PolSl Racing zakończył budowę bolidu SW-02 „Quarado”,
zasilanego przez superlekki i niezwykle wydajny akumulator Exide
Li-Ion. Jednak ukończony bolid to nie jedyne osiągnięcie młodych
konstruktorów z Politechniki Śląskiej. Akumulator litowo-jonowy
znalazł także zastosowanie w drugim pojeździe stworzonym przez
PolSl Racing – elektrycznym motocyklu MC-01e „Elektra”.

Łukasz Bartoszczyk
w Omnipack

ÔÔOmnipack, fot. Omnipack

Z końcem roku 2018 Łukasz Bartoszczyk objął stanowisko Logistics
Development Directora w Omnipack. Firma jest jednym z czołowych operatorów logistycznych dla
eCommerce w Polsce.
Łukasz Bartoszczyk z branżą logistyczną związany jest od 2007
roku. Karierę rozpoczynał w firmie
Integer.pl, a następnie przez 4 lata
pracował w międzynarodowej korporacji logistycznej RICO Logistics.
Tam od 2016 roku pełnił rolę General Managera australijskiego
oddziału w Sydney. Doświadczenie zdobył w takich projektach, jak
uruchamianie paczkomatów (dla
Integer.pl) oraz zarządzanie Regionalnymi Centrami Dystrybucyjnymi
RICO Logistics zarówno w Polsce,
jak i w Czechach, na Węgrzech,
w Turcji i Australii.
Do głównych zadań, którymi
Łukasz Bartoszczyk zajmie się
w Omnipack należą:
• rozwój i ekspansja nowych fulfillment centers,
• projekty związane z automatyzacją oraz zwiększeniem wydajności procesów magazynowych,
• optymalizacja standardów logistyki międzynarodowej w organizacji.
– Wejście Łukasza do Omnipack
bardzo nas wzmocni i poszerzy
naszą rynkową perspektywę. Jego
wiedza i wieloletnie doświadczenie
w logistyce na skalę międzynarodową pomoże zarządowi w wyznaczaniu jeszcze bardziej ambitnych
kierunków rozwoju Omnipack na
najbliższe lata – mówi Rafał Szcześniewski, Founder & COO Omnipack.

ZESPÓŁ NA MEDAL
Studenci z PolSl Racing od
ponad pięciu lat zajmują się
projektowaniem oraz budową pojazdów startujących
w zawodach Formula Student
i stanowią najaktywniejsze
koło naukowe działające na
Politechnice Śląskiej, o czym
świadczą zdobyte nagrody,
m.in.: Nagroda Środowiska Studenckiego Politechniki Śląskiej
„Zębatki 2017” w kategorii „Najaktywniejsze koło naukowe”,
a także nagroda „Koło naukowe
na medal” zdobyta podczas Dni
Nauki i Przemysłu 2018.
Pojazd studentów ze Śląska
był także nagradzany przy okazji wrocławskiej imprezy Smart
Moto Challenge 2018 – prestiżowych, międzynarodowych zawodów motocykli elektrycznych,
podczas których motocykl MC-01e „Elektra” zdobył I miejsce
w klasyfikacji generalnej (w kategorii do 8 kW) oraz I miejsce
w konkurencjach dynamicznych
(w kategorii do 8 kW).
– Możemy się pochwalić, że
nasz motocykl był najszybszy
spośród wszystkich maszyn,
biorących udział w zawodach
– również tych startujących
w kategorii do 30 kW. Podczas

Smart Moto Challenge 2018
zdobyliśmy także nagrodę za
najlepszy Smart System zastosowany w motocyklu (telemetria, nawigacja, wyświetlanie
parametrów jazdy oraz silnika).
Ponadto „Elektra” otrzymała
także nagrodę internautów
w Konkursie Kół Naukowych
Forum Uczelni Technicznych
– mówi Szymon Szczech, lider
podzespołu elektryki z PolSl
Racing & eRacing. – Jednak
bez wątpienia największym
wyróżnieniem dla naszego zespołu – oczywiście poza zwycięstwem w zawodach Smart
Moto Challenge – jest Nagroda
Rady Społecznej Politechniki
Śląskiej w kategorii Najlepszy
Student, za szczególny wkład
w promocję uczelni – dodaje.
NOWY BOLID
Studencki zespół PolSl Racing
w grudniu 2018 r. zaprezentował
swój najnowszy bolid – SW-02
„Quarado”. Jego poprzednikiem
był bolid SW-01. Warto dodać, że
pierwszy bolid (SW-01) przetarł
już szlaki na arenie międzynarodowej, startując między innymi
w zawodach FS Italy, FS Czech
Republic czy FS East. Natomiast
najnowszy pojazd, w celu osią-
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gnięcia jeszcze lepszych osiągów,
został wyposażony w nowoczesny akumulator Exide Li-Ion,
dostarczony przez producenta:
– Cieszy nas, że możemy pomóc tak dobremu zespołowi,
a tym samym przywitać kolejny pojazd wyścigowy, zasilany
naszym akumulatorem litowo-jonowym. Exide Li-Ion cieszy się

szczególną popularnością wśród
młodych konstruktorów bolidów
– jak się okazuje, jest jednym
z kluczowych elementów w pojazdach tego typu. To w końcu
ultralekki akumulator, o doskonałych parametrach mocy i nadzwyczajnej wydajności – mówi
Mariola Michalczyk, marketing
manager z Exide Technologies
S.A. – Dlatego życzymy zespołowi PolSl Racing i ich nowemu
bolidowi SW-02 „Quarado” udanych startów w nadchodzących
zawodach – dodaje.
Bolid SW-02 „Quarado” – podstawowe dane techniczne:
• moc silnika: 95 KM
• przyspieszenie od 0 do 100
km/h: 3,5 s
• waga: 220 kg
• siła docisku 450 N przy 20 m/s
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MODERNLOG Z LOGISTYKĄ 4.0
ÔÔMTP, fot. MTP

Automatyzacja procesów,
samokontrola i możliwość
adaptacji do zmieniających
się warunków, to cechy „Logistyki 4.0”. Ten ogólnoświatowy trend wymusza na firmach
zmiany, niekiedy wręcz rewolucyjne. Logistyka 4.0 to hasło
przewodnie targów Modernlog. Firm patrzących w przyszłość nie może tu zabraknąć.
Logistyka 4.0 powstała w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0,
która narodziła się w 2011 roku

na targach IAA w Hanowerze.
W ten sposób znaleźliśmy się
w samym sercu rewolucji przemysłowej.
– To dowód na to, że dzięki
spotkaniom targowym kreowane są nie tylko nowe tendencje
w technologiach, ale tworzone są pojęcia wpisujące się
w historię przemysłu. Targi Modernlog organizowane w tym
samym czasie co ITM Polska
są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku a jednocześnie
miejscem, gdzie rozwój branży logistycznej w przemyśle

ATUTOWA SIŁA POCIĄGOWA
ÔÔCTL, fot. CTL

Na początku 2019 r. park taborowy CTL Logistics zasiliły
dwie nowe lokomotywy typu
Dragon 2. Pojazdy te trafiły do
CTL Logistics na mocy podpisanej w lipcu 2018 roku Umowy
z Firmą Newag S.A. Obie lokomotywy zostały odebrane
i włączona do eksploatacji 10
stycznia. Pozyskanie pojazdów
jest jednym z elementów poprawy jakości świadczonych
przez przewoźnika usług.
Lokomotywy Dragon 2 będą
wykorzystywane przede wszystkim w północnej części Polski,
m.in. na trasach wiodących do
Szczecina, Polic, Gdańska i Warszawy. Przewoźnik towarowy
zapowiada, że pojazdy będą
użytkowane do prowadzenia

ciężkich pociągów towarowych.
– One są do tego stworzone.
Ich głównymi atutami są m.in.
bardzo wysoka siła pociągowa,
efektywny system antypośli
zgowy, indywidualny napęd
na każdą oś oraz ograniczenie
strat energii. Słusznie zostały
nazwane „Dragon”– to prawdziwe smoki wśród lokomotyw
elektrycznych. – ocenia Andrzej
Pawłowski, Członek Zarządu
CTL Logistics.
Inwestycje w lokomotywy
Dragon to nie jedyne inwestycje w ostatnim czasie w CTL
Logistics. W 2019 roku na tory
wyjedzie między innymi 6 zakupionych w 2018 r. lokomotyw
BR232. Okres systematycznego włączania tych pojazdów do
eksploatacji ma rozpocząć się
w marcu, a zakończyć w grudniu 2019 r. Zwiększenie liczby

będzie na „wyciągnięcie ręki”.
To tutaj znajdzie się oferta dla
wszystkich zainteresowanych
logistyką 4.0. – mówi Mateusz
Nowakowski, dyrektor targów
Modernlog.
CZAS AUTOMATYZACJI
Dzisiaj logistyka nie ogranicza
się tylko do transportu towarów z miejsca A do miejsca B.
Liczą się nowoczesne, autonomiczne urządzenia transportowe oraz inteligentne systemy
pozwalające na automatyzację
i cyfryzację magazynów, digitalizację poszczególnych procesów i optymalizację przepływu
materiałów. Celem jest zwiększenie efektywności łańcucha
dostaw i zarazem zmniejszenie
kosztów i czasu obsługi zamówień. Digitalizacja staje się naturalną strategią rozwoju firm,
które chcą przetrwać w erze
rosnącej konkurencji.
Dzięki zaawansowanym
technologiom złożone algorytmy błyskawicznie „uczą się“
nowych sposobów rozwiązywania problemów. – W logi-

oraz poprawa współczynnika
dostępności lokomotyw to jeden z celów CTL Logistics, który
przełoży się na jakość oferowanych usług.
– Dragony zwiększają naszą
konkurencyjność. Pozyskane lokomotywy z pewnością
wpłyną na poprawę jakości
obsługi naszych dotychczasowych Klientów oraz umożliwią
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stykę 4.0 zdecydowanie wpisuje się coraz bardziej obecna
w naszym życiu automatyzacja.
Znaczna część procesów manualnych została już zastąpiona przez maszyny a następne
zmiany przed nami. Firmy prześcigają się w tworzeniu nowoczesnych oprogramowań, które
usprawniają te procesy. Warto
jednak podkreślić, że inteligentne i cyfrowo połączone systemy
mają również umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami
logistycznymi i produktami.
O takie rozwiązania będzie
można zapytać bezpośrednio
wystawców Modernlog – dodaje Mateusz Nowakowski.
Dzięki Logistyce zintegrowanej we wczesnym etapie łańcucha dostaw, osiąga się optymalizację produkcji just-in-time.
Z drugiej strony przewoźnicy
mają jeszcze lepszą podstawę
planowania, lepsze wykorzystanie swoich flot oraz krótsze
czasy oczekiwania w punktach
ładowania.

nawiązanie współpracy z nowymi – zapowiada Grzegorz
Bogacki, Prezes Spółki. – CTL
Logistics od lat utrzymuje się
w grupie pięciu największych
przewoźników towarowych
w kraju. Bez inwestycji w tabor
i optymalizacji procesów nie
moglibyśmy pochwalić sią tak
stabilną i ugruntowaną pozycją.
– wskazuje Prezes Bogacki.
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KOLEJNE MAGAZYNY PROLOGIS NA SŁOWACJI
ÔÔPrologis, fot. Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, poinformował dzisiaj
o ukończeniu budowy dwóch nowych
obiektów spekulacyjnych o łącznej powierzchni 25 300 metrów kwadratowych
na terenie cieszącego się dużym zainteresowaniem Prologis Park Bratislava.
Inwestycje obejmują:
• 9 800 metrów kwadratowych w Budynku
14, z których 2 700 metrów kwadratowych wynajęto już firmie Electronic Star,
zajmującej się handlem detalicznym
online, a 2 900 metrów kwadratowych
– Blitshtein Trading, dystrybutorowi żywności działającemu na głównych rynkach
Europy Środkowo-Wschodniej.
• 15 500 metrów kwadratowych w Budynku 20.
W obu nowych budynkach wdrożono ponadstandardowe rozwiązania opracowane
w zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Budynek 14 to pierwszy magazyn
Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej,
w którym na części dachu zamontowano
panele słoneczne. Jest to jedna z globalnych
inicjatyw firmy w zakresie ESG (Enviromental, Sustainability, Governance), dzięki którym zdolność produkcji energii słonecznej
w portfolio Prologis na świecie osiągnęła
dotychczas moc 175 megawatów. Budynek
20 to z kolei pierwszy obiekt w parku o wysokości 12 metrów w świetle. Oba budynki
wyposażone są w standardowe oświetlenie
LED, które zainstalowano na 74 procentach powierzchni w parku, a także w system
smart-meteringu, wspierany przez profesjonalny zespół zarządców Prologis, którzy są
do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę.
Po ukończeniu budowy dwóch nowych obiektów logistycznych, całkowita
powierzchnia Prologis Park Bratislava
to ponad 386 000 metrów kwadratowych z potencjałem rozbudowy o kolejne
58 000 metrów kwadratowych.
„W Prologis ściśle monitorujemy rynek.
Przy rosnących stawkach czynszów i wysokim popycie dostarczamy najnowocześniejsze powierzchnie logistyczne w najbardziej
pożądanych lokalizacjach, takich jak Prologis Park Bratislava – nasz największy park
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Co więcej, korzystna lokalizacja parku czyni
z niego idealne centrum dystrybucji zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych
firm logistycznych”, zapewnił Martin Stratov, director, development and leasing,
Prologis na Słowację.
Prologis Park Bratislava leży 24 kilometry
na wschód od centrum Bratysławy, w odle-

głości 2 kilometrów od miasta Senec i 16 kilometrów od międzynarodowego lotniska.
Z portfolio operacyjnym 4,5 miliona
metrów kwadratowych powierzchni logi-

stycznych i przemysłowych, Prologis jest
wiodącym dostawcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej
(stan na dzień 30 września 2018 r.).
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NOWY CROSS-DOCK W STRYKOWIE

– Rozbudowa oddziału
o nowy cross-dock pozwala
nam ponad dwukrotnie zwiększyć powierzchnię do obsługi
przesyłek w Strykowie, co przekłada się na lepszą organizację i efektywność wszystkich
procesów. Od lat wolumeny
towarów obsługiwanych przez
Dachser systematycznie rosną
i dotychczasowy obiekt przestawał nam już wystarczać. Teraz

dysponujemy dodatkowym
magazynem, który nie tylko
umożliwia komfortową obsługę zleceń w obecnej skali, ale
i zostawia miejsce na dalszy
rozwój – mówi Krzysztof Słaby,
Kierownik Operacyjny Oddziału
Dachser w Strykowie.
Kolejny etap strykowskiej
inwestycji obejmuje modernizację dotychczas istniejącej hali
przeładunkowej, a także budowę nowoczesnego biurowca
o powierzchni blisko 2,5 tys.
mkw. Oprócz biura lokalnego
oddziału będą się tu mieściły
siedziba polskiego zarządu
Dachser i agencja celna operatora. Zakończenie budowy
zaplanowane jest na początek
2020 roku.

da się to na coraz większe
zainteresowanie obsługą
transportu w tym kierunku
i rosnący wolumen przesyłek.
W efekcie poznański oddział
zwiększył liczbę destynacji
w Niemczech, które jest w stanie obsłużyć w ciągu 24 godzin
„od drzwi do drzwi” – wyjaśnia
Rafał Owczarek, koordynator
sprzedaży European Logistics
w Dachser Polska.
Nowe połączenia obsługują
zarówno eksport, jak i import.
Z punktu widzenia klientów
bezpośrednie linie transportowe to duża korzyść – oprócz
krótszego czasu realizacji dostaw oznaczają także większe
bezpieczeństwo przesyłek – nie

ma dodatkowych przystanków
i konieczności przeładunku na
platformach konsolidacyjnych.
Poznański oddział na trasach
do Niemiec obsługuje firmy
eksportujące towary przemysłowe i konsumpcyjne, w tym
wielu klientów z branży chemicznej oraz DIY w ramach koncernowych rozwiązań: DACHSER Chem-Logistics i DACHSER
DIY-Logistics.
Oprócz 22 połączeń do Niemiec, Dachser Poznań ma także
stałe codzienne linie drogowe
do Holandii, Danii, Finlandii,
a także Czech i Austrii, co łącznie daje 29 bezpośrednich
międzynarodowych połączeń
drobnicowych.

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozbudował terminal przeładunkowy pod Łodzią. Na
terenie strykowskiego oddziału stanął nowy magazyn cross-dockowy, co oznacza zwiększenie
tamtejszej powierzchni przeładunkowej do blisko 4 tys. mkw. Wybudowany właśnie obiekt został
też przystosowany do obsługi produktów chemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych.
Jednocześnie w Strykowie powstaje nowa polska siedziba Dachser.
– Dzięki tej inwestycji możemy
jeszcze efektywniej wspierać
naszych klientów z centralnej
i wschodniej Polski w ich rozwoju zagranicznym. Stryków
dysponuje obecnie 24 stałymi
liniami drobnicowymi – w tym
14 do Niemiec – łączącymi ten
region Polski z europejską siecią transportową Dachser. Za
jej pośrednictwem towary rodzimych eksporterów sprawnie

i w krótkim czasie docierają do
dowolnego miejsca za granicą
– komentuje Michał Simkowski,
Kierownik Oddziału Stryków.
Nowa hala przeładunkowa
to 24 dodatkowe rampy, co
oznacza, że strykowski oddział
w 2019 r. będzie korzystał
w sumie z 34 ramp przeładunkowych. W magazynie zastosowano też energooszczędne
i ekologiczne oświetlenie led.

Z POZNANIA DO NIEMIEC
ÔÔDachser

Dachser, globalny operator logistyczny, tylko w ostatnich miesiącach uruchomił siedem dodatkowych połączeń drobnicowych
z Poznania do Niemiec. Są to bezpośrednie linie do Frankfurtu
nad Menem i innych lokalizacji w Hesji: Erlensee, Kassel i Homberga, a także do Bad Salzuflen w Nadrenii Północnej-Westfalii
oraz na północ kraju – do Stavenhagen i do Hamburga. Dzięki
temu poznański oddział Dachser dysponuje obecnie 22 stałymi
liniami do naszego zachodniego sąsiada.
Dachser to operator, który
w Polsce specjalizuje się w logistycznej obsłudze drobnicowych przesyłek w eksporcie,
a Niemcy są dla naszego kraju
największym partnerem handlowym. Tylko w I półroczu

2018 r. polscy producenci i dystrybutorzy wysłali tam towary
o wartości ponad 30 mld euro,
co oznaczało 10-procentowy
wzrost rok do roku.
– Dla firm logistycznych,
takich jak Dachser, przekła-
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PSI WDROŻY SYSTEM
ZARZĄDZANIA
W FIRMIE ASMET
ÔÔPSI

Firma Asmet, dystrybutor
elementów złącznych, zleciła
PSI Polska wdrożenie systemu zarządzania magazynem
PSIwms w nowym Centrum
Logistycznym w miejscowości Moszna-Parcela, niedaleko
Warszawy.
DSV w parku
P3 Błonie

ÔÔP3, fot. P3

P3 długoterminowy inwestor,
właściciel i zarządca obiektów logistycznych w Europie podpisał
z firmą DSV – globalnym dostawcą
usług transportowych i logistycznych – umowę na wynajem ponad
33,000 m2 w parku P3 Błonie. To
pierwszy kontrakt zawarty między
firmami w Polsce.
Bartłomiej Hofman, Managing
Director P3 Logistic Parks w Polsce, mówi: „Cieszę się, że kolejna
duża, rozpoznawalna marka jaką
jest DSV doceniła potencjał parku
P3 Błonie. Jego dogodna lokalizacja
w połączeniu z elastycznym podejściem P3 do potrzeb klientów sprawia, że od wielu lat jest on chętnie
wybierany przez firmy z różnych
branż. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom
i dostarczać powierzchnię jak najlepiej dostosowaną do ich wymagań.”
Grupa DSV posiada biura
i oddziały w ponad 80 krajach na
6 kontynentach. W Polsce obecna
jest od 1995 r. i zatrudnia niemal
2 000 pracowników. W całym kraju
dysponuje ponad 150,000 m2 powierzchni magazynowej.
W podwarszawskim Błoniu DSV
wprowadzi się do magazynu numer 16, w którym zajmie ponad
32 000 m2 powierzchni magazynowej i prawie 900 m2 biur. W obiekcie
zostały zastosowane takie udogodnienia jak panele z rdzeniem PIR
(efektywniej izolujące budynek od
warunków zewnętrznych), panele
słoneczne do ogrzewania wody
użytkowej oraz energooszczędne

oświetlenie LED. Przed budynkiem
znajdują się 54 miejsca parkingowe
dla samochodów osobowych i 44
dla pojazdów ciężarowych.
Adam Pawelczak, Supply Chain
Director w DSV Solutions, mówi:
„Przeprowadzka do nowej lokalizacji umożliwi nam nie tylko konsolidację operacji pozwalając na zastosowanie dodatkowych usprawnień
i synergii efektywnościowych, ale
także da niezbędną przestrzeń
do dalszego rozwoju operacji DSV
Solutions. Dzięki uruchomieniu
nowego obiektu będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na
potrzeby naszych klientów z takich
sektorów jak FMCG, retail czy farmacja. Możliwy stanie się tym samym dalszy rozwój naszych usług
w zakresie choćby e-commerce czy
copackingu. Wybór parku P3 Błonie został podyktowany doskonałą
lokalizacją oraz nowoczesną infrastrukturą, a dodatkowo doskonale
wpisuje się w naszą strategię ciągłego zwiększania naszego udziału
w rynku.”
W transakcji doradzała firma BNP
Paribas Real Estate. Park P3 Błonie
położony jest zaledwie 27 km na
zachód Warszawy, na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 92 z autostradą
A2 (która jest częścią europejskiej
trasy tranzytowej E30). W skład parku wchodzi 14 budynków, w których
poza typowymi powierzchniami
magazynowymi znajdują się również m.in. chłodnie, mroźnie i data
center. Dzięki elastycznemu podejściu dewelopera w parku możliwe
jest zaaranżowanie powierzchni
przeznaczonych pod różnorodną
działalność, dopasowanych do potrzeb klientów z wielu branż.

Firma Asmet jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie
dostaw elementów złącznych
do budowy maszyn i urządzeń
dla budownictwa, energetyki,
petrochemii, rolnictwa i motoryzacji. Asmet jest zarówno producentem jak i dystrybutorem.
W ofercie firmy obok elementów złącznych standardowych
posiada wyroby śrubowe specjalne, wykonywane wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań
klientów (niestandardowe wymiary, kształt, materiały, pokrycia ochronne itp.). Powoduje to
konieczność utrzymywania na
stanie magazynowym 40.000
pozycji asortymentowych, dalszych 50.000 dostępnych jest
na zamówienie. Zarządzanie
tak rozbudowaną gamą produktów i zapewnienie najwyższej jakości obsługi pociąga za
sobą konieczność zapewnienia
sprawnej logistyki w pętli: Dostawca-Asmet-Klient.
W związku z dynamicznym
rozwojem i potrzebą ciągłego
doskonalenia jakości obsługi
klientów, niezbędne jest dalsze zwiększanie wydajności
centrum logistycznego zlokalizowanego niedaleko Warszawy. Z tego powodu Zarząd
firmy Asmet zdecydował się
na inwestycję w zaawansowaną automatykę magazynową
oraz nowoczesny system WMS.
Po długim procesie analiz do-
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stępnych rozwiązań WMS oraz
potencjału firm wykonawczych
działających na polskim rynku,
Asmet zdecydował o wyborze
firmy PSI Polska jako dostawcy
systemu do zarządzania magazynem (WMS) dla całego centrum dystrybucyjnego, wraz ze
sterowaniem przepływem materiału (MFC) w automatycznym
magazynie pojemnikowym typu
miniload. System PSI zostanie
zintegrowany z systemem ERP
oraz systemem zarządzającym
komunikacją z kurierami.
„Uruchomienie systemu
WMS wraz z automatyką magazynową to kolejny krok milowy (po zakończonym niedawno
wdrożeniu nowego systemu
ERP i oddaniu do użytku nowego centrum logistycznego)
w optymalizacji naszych operacji logistycznych, którego celem
jest dalsze podnoszenie jakości obsługi naszych Klientów.
System PSIwms pomoże nam
– między innymi – dostosować się do rosnących wymagań klientów w zakresie coraz
krótszych terminów dostaw,
oraz zoptymalizować rozwijaną
od lat usługę kompleksowych
dostaw elementów złącznych
bezpośrednio na linie montażowe w systemie Just-In-Time.”
– mówi Janusz Onyszczuk, Dyrektor ds. Organizacji i Systemów Zarządzania oraz Członek
Zarządu firmy Asmet. „Z uwagi na strategiczny charakter
tej inwestycji, a także poziom
jej skomplikowania, w procesie wyboru kluczowe było dla
nas zarówno doświadczenie
i dobre referencje dostawcy
w projektach podobnej skali,
jak i kompetentny i silny zespół
w Polsce, gwarantujący możliwość skutecznego wdrożenia
systemu.
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REKORDOWY WYNIK,
REKORDOWY ROK
ÔÔPKO Leasing

1 mld zł sprzedaży w grudniu, 9,2 mld zł sprzedaży na koniec
2018 roku – najlepszy wynik w historii spółki PKO Leasing. Blisko
4,3 mld zł sprzedaży w segmencie samochodów do 3,5 t oraz
2,5 mld zł w segmencie MiU.

ROK 2018 WEDŁUG STILL
ÔÔWojciech Podsiadły

Różnorodność – to słowo-klucz, pozwalające podsumować miniony rok z perspektywy STILL. Rok 2018 przyniósł
przełomowe produkty i rozwiązania – zarówno w obszarze wózków czołowych, kompletacyjnych, jak i techniki
magazynowej i automatyki.
Dzisiejszy, coraz bardziej złożony i innowacyjny rynek transportu wewnętrznego sprzyja
upowszechnieniu outsourcingu, automatyzacji i kompleksowej obsługi przez jednego
dostawcę. Znalazło to odzwierciedlenie w premierach produktowych STILL w 2018 roku.
ELEKTRYZUJĄCY RX 20
„Wózek jest niewiarygodnie cichy i przyjemny w prowadzeniu. Zapewnia dobrą widoczność we wszystkich kierunkach
oraz – jak na tak kompaktowy
pojazd – oferuje operatorowi zaskakująco dużo miejsca.
Perfekcyjnie łączy efektywność
energetyczną i produktywność.
RX 20 wytycza nowe standardy
segmencie wózków widłowych
z przeciwwagą do 2,5 t” – uzasadniło swój wybór jury IFOY
2018 przyznając tytuł najlepszego wózka czołowego roku modelowi STILL RX 20. Jego podstawowym wyróżnikiem jest
skuteczne pogodzenie dwóch
pozornie sprzecznych dążeń.
Wózek jest krótszy i niższy niż
jego poprzednicy. Mimo to mieści się w nim bateria o podwyższonej pojemności, a w kabinie

operatora jest więcej miejsca
niż dotychczas.
DYNAMICZNY OPX
Do nagrody IFOY 2018 w dwóch
innych kategoriach (wózek magazynowy i nagroda specjalna)
nominowano rozwiązania z serii wózków kompletacyjnych
STILL OPX. Ich wysoka wydajność ma być odpowiedzią na
wymagania centrów dystrybucyjnych dla e-commerce oraz
systemu Omnichannel. Cechą
charakterystyczną linii jest system STILL Easy Drive – urządzenie sterujące w formie ergonomicznej kierownicy. Zapewnia
ono precyzyjne kierowanie
ruchem wózka, a dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi,
komunikuje operatorowi stan
baterii i czas pracy. W wersjach
z masztem można za jego pośrednictwem sterować także
hydrauliką przemieszczeń
pionowych – bez ściągania
rąk z „kółka”. Oznacza to, że
w wariantach z podnoszonym
stanowiskiem operatora, służących kompletacji na pierwszej
kondygnacji, istnieje możliwość
kierowania jazdą niezależnie od
położenia kierownicy. „Jazda
przekątna” – jednoczesny ruch
w pionie i poziomie – pozwala
uzyskać znaczące oszczędności
czasu pracy.
AFC I STABILNY MX-X
Na kwietniowych targach CeMAT po raz pierwszy zaprezentowano system AFC…

Rekordowym wynikiem sprzedażowym w historii – 9,2 mld zł.,
PKO Leasing zamyka 2018 rok.
W grudniu osiągnięto sprzedaż
na poziomie 1 mld zł. Na ten
rezultat wpłynął wysoki popyt
na maszyny i urządzenia oraz
samochody do 3,5 t.
W latach 2013–2017 średnioroczny wzrost leasingu wyniósł
16,8 proc., a łączna wartość
sprzedaży 254,3 mld zł. PKO
Leasing w 2017 roku osiągnął
wynik 8,1 mld zł, gdy w 2018
roku będzie to ponad 9,2 mld zł
i jest to najlepszy wynik w historii spółki.
– Branża czeka jeszcze na
podsumowanie 2018 roku, ale
na podstawie wyników PKO
Leasing, który jest najsilniejszym graczem na rynku, możemy stwierdzić, że zamknie
się on najprawdopodobniej
bardzo wysoką dynamiką.
W samym tylko grudniu osiągnęliśmy rekordową sprzedaż
na poziomie 1 mld zł – podkreśla Przemysław Stańczyk,
p.o. Prezes Zarządu PKO Leasing. Na ten wynik wpłynęła
zmiana przepisów dotycząca
samochodów osobowych oraz
dobra koniunktura gospodarcza, która napędziła rynek maszyn i urządzeń. W 2019 roku
spodziewamy się już niższej
dynamiki, co wynika z wysokiego nasycenia rynku oraz
osłabieniem aktywności inwestycyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje
Przemysław Stańczyk.
Tak jak w 2014 roku rynek napędzało tzw. okienko kratkowe,
tak na wynik w 2018 roku duży
wpływ miały zmiany podatkowe
dotyczące rozliczenia samochodów osobowych. Po czwartym
kwartale ub. roku udział tego
typu aktywów w nowo realizo-
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wanej sprzedaży w PKO Leasing
stanowił 46 proc. Po czterech
kwartałach spółka zamknie rok
w segmencie samochodów do
3,5 t z wynikiem na poziomie
4,3 mld zł.
– Klienci firm leasingowych
najczęściej sięgają po samochody osobowe. Czwarty
kwartał 2018 roku to w PKO
Leasing absolutny rekord.
W samym tylko grudniu zrealizowano ponad 3,8 tys. umów
w segmencie samochodów do
3,5 tony. To wzrost o 26 proc.
r/r, z rekordowym wolumenem 457 mln zł – podkreśla
Jarosław Brzuzy, Wiceprezes
Zarządu PKO Leasing. – Przewidujemy, że w 2019 roku
segment samochodów osobowych wyhamuje. Jednak
biorąc pod uwagę fakt, że
polski rynek pozostaje daleki
od nasycenia pojazdami lekkimi, prognozujemy, że w tym
segmencie dynamika będzie
relatywnie wysoka – mówi Jarosław Brzuzy.
Drugim istotnym elementem napędzającym rynek
przez ostatnie pięć lat był
segment maszyn i urządzeń.
W latach 2013–2017 łączna
wartość wyleasingowanych
aktywów w tym obszarze wyniosła 72,4 mld zł, przy średniorocznym tempie wzrostu
wynoszącym 9,6 proc. r/r. Segment ten wpłynął również na
wynik PKO Leasing, a spółka
w 2018 roku wysunęła się na
prowadzenie, osiągając po
trzech kwartałach 30 proc.
dynamikę wzrostu (r/r). Cały
rok spółka zamknie z wolumenem 2,5 mld zł (razem ze
sprzętem IT), a ostatni miesiąc
roku był pod względem sprzedaży wyjątkowy z dynamiką
67 proc r/r.
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RYNEK MAGAZYNOWY NIE TRACI TEMPA
ÔÔTom Listowski, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa

Siłą napędową rynku w 2018 roku był segment e-commerce,
który nie tylko dużo wynajmował, ale i stawiał nowe wyzwania
w zakresie lokalizacji oraz specyfikacji technicznej nowoczesnej
powierzchni magazynowej.
Podaż wciąż rośnie, dzięki czemu zasoby powierzchni magazynowo-produkcyjnej w całym
kraju przekroczyły już 15 mln
mkw. W pierwszych trzech
kwartałach 2018 roku zawarto
umowy na łączną powierzchnię
3,03 mln mkw., a w budowie
pozostawało kolejne ponad
2 mln mkw.
REKORDOWO NISKIE
PUSTOSTANY
Mimo tak dużej podaży, po
trzecim kwartale 2018 roku
odsetek pustostanów spadł do
rekordowo niskiego poziomu
4,3 proc. Dzieje się tak z powodu bardzo wysokiego popytu,
niewielkiej liczby inwestycji
spekulacyjnych oraz faktu, że
deweloperzy budują coraz więcej obiektów typu build-to-suit
(BTS) – na zamówienie i według
potrzeb konkretnego najemcy.
Chcąc jednak przyspieszyć proces inwestycyjny, deweloperzy
odpowiednio wcześniej przygotowują i zabezpieczają zasoby
gruntów inwestycyjnych wraz
z odpowiednimi pozwoleniami, dzięki czemu mogą zacząć
budować w każdej chwili, gdy
tylko pojawi się klient, a nowy
magazyn powstaje w ciągu
sześciu – dziewięciu miesięcy,
zależnie od wielkości i poziomu zaawansowania projektu.
W ten sposób oferta dla finalnego odbiorcy jest bogatsza.
Natomiast na projekty spekulacyjne deweloperzy decydują
się przede wszystkim w lokalizacjach o najniższych pustostanach, jak i również w nowych
lokalizacjach (z dostępem do
nowej infrastruktury drogowej), które jednocześnie cieszą
się dużym zainteresowaniem
wśród najemców.
FIRMY CHCĄ BUDYNKÓW
NA WŁASNOŚĆ
Coraz bardziej widocznym trendem jest chęć firm do budowa-

nia powierzchni magazynowo-produkcyjnych na własność.
Mówimy wtedy o tzw. modelu
BTO, czyli build-to-own. Dzieje
się tak głównie w sytuacjach,
gdy najemca planuje bardzo
dużo zainwestować w zaawansowane technologicznie wyposażenie magazynu lub fabryki,
gdzie jest to budynek strategiczny dla jego działalności. Co
więcej, ten trend może nasilić
się w 2019 roku, ze względu na
wprowadzenie nowych przepisów podatkowo-księgowych
– IFRS 16. Według nowego prawa, dla niektórych firm budowa
obiektu na własność może być
bardziej opłacalna niż zawarcie
długoterminowej umowy najmu (15 lat +).
E-COMMERCE WYNAJMUJE
I WYMAGA
Największe potrzeby magazynowe w 2018 roku zgłaszały
firmy zajmujące się handlem
tradycyjnym i elektronicznym,
logistyką oraz lekką produkcją.
Jednak motorem rynku zdecydowanie była rozwijająca się
w gigantycznym tempie branża
e-commerce. Oprócz głównych
centrów dystrybucyjnych zajmujących się typową dla nich
realizacją zamówień (fulfillment
centres) sieci sprzedające za
pośrednictwem internetu szukają sposobów na zoptymalizowanie i skrócenie czasu dostaw, dlatego coraz większym
powodzeniem cieszą się mniejsze powierzchnie magazynowe
zlokalizowane w pobliżu centrów dużych miast, tzw. Small
Business Units. W ramach miejskich parków magazynowych
powstają również komfortowe
powierzchnie biurowe oraz tzw.
show roomy, w których można
obejrzeć ekspozycję albo odebrać towar zamówiony przez
internet. Dlatego wynajmowaniem tam powierzchni zainteresowane są również start-upy,

firmy kurierskie, potrzebujące
wsparcia w postaci małych, nowoczesnych modułów zlokalizowanych w miastach.
STARE I NOWE LOKALIZACJE
Najbardziej pożądaną przez
najemców lokalizacją w 2018
roku była Polska Centralna.
W trzecim kwartale podaż
w tym regionie przekroczyła
253 tys. mkw., a pustostany
spadły do zaledwie 1,5 proc.
Deweloperzy zabezpieczają
coraz więcej działek w okolicach Warszawy, co oznacza, że
w najbliższych latach możemy
spodziewać się większej podaży w tym rejonie. Uważam,
że ze względu na planowany
Centralny Port Lotniczy, dużym zainteresowaniem będą
cieszyły się również tereny
w okolicach Grodziska Mazowieckiego w pobliżu autostrady A2. Już w 2019 roku ma być
znany plan zagospodarowania
terenu pod CPL.
Ze względu na lepszy dostęp
do pracowników, równolegle
rozwijają się nowe lokalizacje.
W 2018 r. biznes bardziej otworzył się na kierunki wschodnie
– przykładem takiej inwestycji
jest duże centrum dystrybucyjne budowane w Olsztynku dla
Zalando. Rozwija się również
Białystok, a po stronie zachodniej: Zielona Góra, Gorzów,
Świecko, Słubice, Rzepin i Bolesławiec. Widzimy też większą aktywność deweloperów
w okolicach portów morskich,
szczególnie w Gdyni i Gdańsku.
Z powodu rosnącego wolumenu towarów transportowanych
drogą morską, spodziewamy
się wzmożonego zainteresowania najemców magazynowych
w tej okolicy.
INWESTORZY Z AZJI
Polska nadal ma bardzo mocną, konkurencyjną pozycję na
logistycznej mapie Europy.
Naszym krajem interesują się
nowi gracze, m.in. inwestorzy
z Azji. W 2018 roku singapurski
fundusz Mapletree Investment
odkupił od Prologis ponad
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1,5 mln mkw. powierzchni magazynowej – w USA, we Francji,
w Niemczech i Polsce. Mamy
zapytania również od najemców z tamtego rejonu.
Zainteresowanie Polską
wykazują również firmy do tej
pory lokujące się w Wielkiej Brytanii. W związku z planowanym
Brexitem już teraz reorganizowane są łańcuchy dostaw,
a firmy przenoszą produkcję
do innych krajów. Można więc
przypuszczać, że dzięki strategicznemu położeniu w Europie
Polska będzie jednym z beneficjentów tych zmian.
CO NAS CZEKA?
Obowiązujące czynsze nominalne za wynajem powierzchni
magazynowych przez dłuższy
czas utrzymywały się na stałym poziomie. Jednak w 2018
roku widoczny już był wzrost
czynszów. Maleje również
różnica pomiędzy czynszem
bazowym a efektywnym, ponieważ deweloperzy są coraz
mniej skłonni do udzielania dużych zachęt, co jest efektem
dużego popytu najemców na
ograniczoną ilość wolnej powierzchni. Spowodowane jest
to również znaczną, nawet
20-procentową, podwyżką cen
generalnego wykonawstwa,
która miała miejsce w ostatnim
roku. Z tego powodu również
w 2019 r. możemy spodziewać
się dalszego wzrostu cen najmu. Mimo to Polska nadal będzie konkurencyjna dla takich
państw jak Niemcy, Holandia
czy Francja, które również odnotowują podwyżki w sektorze
budowlanym. Polska pozostanie też liderem magazynowego rynku Europy Środkowo-Wschodniej.
Olbrzymie zainteresowanie
najemców – gdzie od wielu miesięcy popyt przewyższa podaż
– oraz rozpędzona gospodarka pozwalają przypuszczać, że
rynek powierzchni magazynowych w naszym kraju, jeszcze
przynajmniej przez kilka najbliższych lat, będzie notował
wzrosty.
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ZAWANSOWANE TECHNOLOGIE
W HANDLU DETALICZNYM
ÔÔMicrosoft, fot. Microsoft

Jedna z prawd, które rządzą światem
handlu jest de facto bardzo prosta – im
lepsze doświadczenie klienta daje nam
sprzedawca detaliczny, tym więcej podobnych zachowań oczekujemy wszędzie
tam, gdzie robimy zakupy. Jeżeli ich nie
otrzymujemy, jesteśmy zawiedzeni, może
nawet trochę zirytowani. Do dobrego
przyzwyczajamy się szybko.
Bez wątpienia, najważniejszym czynnikiem,
który wpływa na doświadczenie kupującego
są dane. A dokładniej to, co sprzedawcy robią
z ogromną ilością informacji o konsumentach,
które są dostępne na wyciągnięcie ręki.
Dla przykładu, scenariusz niemal
już oczywisty zakłada sytuację, w której
sprzedawca internetowy mówi klientowi,
że inne osoby, które oglądały te same trzy
ostatnie przedmioty w końcu zdecydowały
się na zakup. Oczywiście jest to pomocna
i przekonująca informacja. Jednak dzisiejsi
inteligentni detaliści wykorzystują dane nie
tylko do przewidywania prawdopodobnych
transakcji. Dzięki odpowiednio analizowanym informacjom są w stanie tworzyć
zaskakujące doświadczenie klienta także
w fizycznym środowisku sklepu.
Wnikliwy i dobrze poinformowany sprzedawca w sklepie stacjonarnym może zwrócić uwagę na to, co kupujący pozostawił
w koszyku online, a kiedy klient odwiedza
sklep – te (i inne zalecane na podstawie
jego wcześniejszych zakupów) produkty
już czekają gotowe w przymierzalni.
Transformacja handlu detalicznego i dostęp do zaawansowanych technologii dla
retailerów każdego rozmiaru są obecnie
możliwe na coraz większą skalę, m.in. dzięki upowszechnianiu usług chmurowych,

sztucznej inteligencji (AI), czy Internetu
rzeczy (IoT).
Uzbrojone w odpowiednie dane, sklepy
stacjonarne mogą z łatwością oferować
światowej klasy usługi, które bezproblemowo obejmują zarówno doświadczenia
klienta online, jak i te w fizycznej przestrzeni. Co więcej, oparte na danych sterowanie
łańcuchem dostaw może pomóc w utrzymaniu właściwych poziomów zatowarowania. Dane mogą także pomóc sklepom
szybko zaopatrzyć się w przedmioty, które
będą się dobrze sprzedawać, na przykład
z powodu zmian pogody czy innych lokalnych wydarzeń. Dodatkowo, znajomość
historii zakupów i przeglądanie historii
profilu klienta umożliwia pomocne sugestie zakupu i zwiększa szanse na sprzedaż.
SPERSONALIZOWANE DOŚWIADCZENIE
KLIENTA
Jednym z przykładów wprowadzania innowacji w celu twórczego i skutecznego
wykorzystania danych, a tym samym zdobycia serc, umysłów i być może dolarów
klientów, jest sieć sklepów Kroger. Firma
współpracuje z Microsoft oraz innymi partnerami w celu stworzenia projektu EDGE
(Enhanced Display for Grocery Environment) – półki sklepowej z wysoką pionową
powierzchnią z przodu, czyli ekranem video
wyświetlającym ceny, informacje o wartościach odżywczych czy alergenach, ale także filmy, zdjęcia lub inne dane, które mają
szanse zwiększyć sprzedaż. Projekt EDGE
wykorzystuje chmurę Microsoft Azure do
przechowywania i przetwarzania znacznych wolumenów danych.
Połączony z oprogramowaniem do zarządzania sklepami i klientami przez Zigbee
(protokół transmisji bezprzewodowej de-
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dykowany IoT), Bluetooth lub Wi-Fi, EDGE
monitoruje ilości, aby zapewnić odpowiedni poziom zatowarowania. Wykorzystując
EDGE, sklepy mogą także sterować polityką
cenową, np. wprowadzając krótkie promocje na określone produkty.
Co więcej, EDGE można zaprogramować
w taki sposób, żeby oferował okazyjne ceny
wybranym klientom, którzy są zainteresowani konkretnymi produktami i pobrali
powiązaną z projektem aplikację. Sieć Kroger testuje już rozwiązanie w 20 sklepach
marki.
SPRAWNY ŁAŃCUCH DOSTAW
Do niedawna globalna firma zajmująca się
produkcją maskotek, Build-A-Bear Workshop, używała systemów silosowych, które
wymagały znaczącego wysiłku działu IT, by
zapewnić ogólną charakterystykę kluczowych wskaźników. Obecnie, środowisko
Dynamics 365 pomaga firmie zbudować
solidną, zunifikowaną podstawę IT, która
dodatkowo daje fundament dla przyszłych
innowacji.
Dla przykładu, dzięki możliwościom
odpowiedniego zarządzania relacjami
z klientami, Build-A-Bear ma szansę na
wzmocnienie skuteczności pracowników
sklepów, zapewniając im łatwiejszy dostęp
do szkoleń, wskaźników sprzedaży i dodatkowych informacji, aby mogli zaoferować
najlepszą możliwą obsługę klienta.
Z kolei sieć sklepów sprzedająca materiały do majsterkowania (DIY) Lowe’s współpracuje z pochodzącą z Doliny Krzemowej
firmą Fellow Robots przy wdrożeniu LoweBots – autonomicznych robotów o wysokości ok 1.5 metra, obsługiwanych przez
Microsoft Azure. Skanują one towary na
półkach i pomagają personelowi sklepu
w gromadzeniu danych inwentaryzacyjnych na temat poziomu zatowarowania
i rozmieszczenia produktów na półkach.
Usługi chmurowe Azure wchodzą do gry
na etapie przetwarzania ogromnej ilości
danych generowanych przez LoweBoty
podczas skanowania zasobów na półkach.
Bot wykonuje zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i identyfikuje, które produkty są
niedostępne, niewłaściwie umieszczone
lub niewłaściwie etykietowane. Dzięki
utrzymywaniu stałych kart produktów,
robot uwalnia pracowników sklepu, aby
ci mogli pomagać klientom i umożliwia
pracownikom korporacji podejmowanie
lepszych i szybszych decyzji dotyczących
zatowarowania.
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działania takie jak blokowanie
czasu skupienia czy optymalizacja czasu spotkań pozwalają
menedżerom i pracownikom
zaoszczędzić czas na działania
kreatywne i innowacyjne.

Obecnie LoweBoty są wdrażane w sklepach Lowe's i BevMo Bay Area, ale w szerszej
perspektywie ich automatyczna
inwentaryzacja ma szansę obniżyć kwotę, którą firmy amerykańskie wydają każdego roku
na działania związane z zarządzaniem zasobami nawet o 70
miliardów dolarów.
PRACOWNICY OSIĄGAJĄ
WIĘCEJ DZIĘKI TECHNOLOGII
Macy’s – gigant handlu detalicznego za fundament cyfrowej
transformacji przyjmuje zespół Macy’s Technology, który

zapewnia systemy sklepowe,
witryny e-commerce, aplikacje
mobilne a także wewnętrzne
narzędzia, które wspierają
wdrażanie innowacji i zaangażowanie pracowników w przyciąganie najlepszych talentów
z rynku i zwiększanie wydajności ich działań. Wykorzystując
m.in. rozwiązania Microsoft
Workplace Analytics, czy MyAnalytics, firma buduje kulturę organizacyjną, która skupia
się na tym, jak pracownicy decydują się spędzać czas.
Lepsze zrozumienie zachowań w miejscu pracy oraz

INNOWACJE, KTÓRE ZMIENIAJĄ
DOŚWIADCZENIE ZAKUPÓW
Firma programistyczna Xenia Retail połączyła siły z gigantem elektroniki użytkowej – firmą Phillips
– w zakresie tworzenia doświadczenia zakupowego w salonie
wystawowym. Został on zaprojektowany tak, aby wyeliminować koszyki oraz przyspieszyć
finalizację transakcji, jednocześnie umożliwiając sprzedawcom
detalicznym wgląd w to, jak konsumenci postrzegają oferowane
przez nich fizyczne doświadczenie zakupów.
Zamiast usuwać przedmioty
z półki i wkładać je do koszyka,
kupujący sygnalizuje chęć ich zakupu, trzymając telefon naprzeciw produktów w celu wyświetlenia informacji o ich wartości

cyfrowej – takich jak recenzje
społeczności użytkowników czy
listy przedmiotów uzupełniających potencjalne zamówienie,
ale także może wybrać ilość, kolor lub pożądany rozmiar. Zakup
jest możliwy praktycznie natychmiast i można go zrealizować
zarówno z poziomu aplikacji, jak
i za pośrednictwem samodzielnej kasy z bezpiecznym terminalem płatniczym.
Ponieważ „wózki” zakupowe
zostały przeniesione do środowiska cyfrowego, zamówienia
mogą być zbierane i pakowane w czasie rzeczywistym przez
pracowników w magazynie i realizowane natychmiast zgodnie
z preferencjami klientów. Dzięki temu sprzedawcy detaliczni
mają szansę optymalizować
i ograniczać operacje „na froncie sklepu”, aby lepiej skupić się
na kwestiach magazynowania
i zapewniania odpowiedniego
poziomu obsługi online, dzięki czemu mogą jednocześnie
rozwijać handel elektroniczny.

REKLAMA

OpOny dO wózków widłOwych

OPONY SUPERELASTYCZNE
OPONY PNEUMATYCZNE
OPONY BUDOWLANE
GĄSIENICE GUMOWE

Mieszanka naturalnego kauczuku
Zapewnia płynną jazdę oraz zwiększoną
odporność termiczną i mechaniczną.

Niskie opory toczenia
Wpływają na zmniejszenie zużycia energii i paliwa.

Duża powierzchnia kontaktu z podłożem
Daje stabilność maszynie i doskonałą trakcję.
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Głęboki bieżnik
Zapewnia wydłużoną żywotność, długą eksploatację opony.

Ochraniacz obręczy felgi
Dla ochrony rantu felgi i boku opony.

Samooczyszczający się wzór bieżnika
Gwarantuje przyczepność i stabilny kontakt z podłożem.

Szeroka gama rozmiarów
Pozwala dobrać ogumienie do większości różnorodnych
wózków widłowych, ciągników i pojazdów transportu
wewnętrznego oraz naczep.

LAT MARKI
W POLSCE

Solidnie zrobione 13
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NOWE TECHNOLOGIE W CENTRUM
DYSTRYBUCYJNYM BIEDRONKI
ÔÔJMP, fot. JMP

Po dwóch latach rozbudowy i modernizacji Centrum Dystrybucyjne sieci Biedronka w Kostrzynie, w woj. wielkopolskim,
zostało oddane do użytku. Kostrzyńskie centrum stało się jednym z najbardziej nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska
tego typu obiektów w Europie. Największa zmiana to blisko
trzykrotne zwiększenie powierzchni magazynów chłodniczych
i mroźniczych do ponad 7 250 m2.
Centrum Dystrybucyjne w Kostrzynie zaopatruje ponad 150
sklepów Biedronka, położonych
w promieniu 120 km. Zatrudnia ponad 350 osób, głównie
na stanowiskach magazyniera i magazyniera kompletacji.
Większość z nich pracowała
w centrum już wcześniej, jednak w związku z rozbudową powstało 25 dodatkowych miejsc
pracy. Rekrutacja na niektóre
stanowiska wciąż trwa.
– Postawiliśmy na nowe technologie, które pomagają dbać
o środowisko naturalne. W zmodernizowanym centrum zostały
zastosowane rozwiązania nie
tylko nowoczesne, ale przede
wszystkim energooszczędne.
Cieszymy się, że możemy być tak
ważnym pracodawcą w regionie
i częścią lokalnej społeczności
– mówi Maciej Romanowski, dyrektor centrum dystrybucyjnego
w Kostrzynie Wielkopolskim.
Wśród nowoczesnych rozwiązań jest inteligentne oświe-

tlenie LED, zamontowane w całym obiekcie, które włącza się
przy odpowiednim spadku
natężenia światła. Dodatkowo
warunkiem koniecznym do jego
uruchomienia jest wykrycie
obecności człowieka przez czujniki. Rozwiązanie takie zostało
zastosowane we wszystkich
pomieszczeniach, a nie tylko

w ciągach komunikacyjnych
czy toaletach, jak ma to miejsce
w innych tego typu obiektach.
Kolejną innowacją jest wymiana instalacji chłodniczej
oraz urządzeń chłodniczych
na ekologiczne, zasilane CO2.
Co więcej, wszelkie urządzenia
zostały dobrane z uwzględnieniem jak najwyższego współczynnika efektywności energetycznej, dzięki czemu znacznie
ograniczone zostanie zużycie
energii.
W Centrum Dystrybucyjnym
w Kostrzynie wprowadzono
również niespotykane w Europie na taką skalę rozwiązanie
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w zakresie transportu magazynowego – wszystkie wózki do
transportu towarów, a jest ich
ponad sto, posiadają akumulatory litowo-jonowe, które są
o wiele wydajniejsze oraz bezpieczniejsze dla ludzi i środowiska niż tradycyjne akumulatory
kwasowo-ołowiowe.
Powierzchnia całego magazynu to 23 800 m2, w tym
7258 m2 to powierzchnia magazynów chłodniczych i mroźniczych. Obiekt został także
wyposażony w 14 doków
przeładunkowych, co jeszcze
bardziej usprawni procesy logistyczne. Został również wybudowany nowy trzypasmowy
wjazd na teren centrum. Do
hali magazynowej dobudowano nową halę zwrotów ze sklepów o powierzchni 1450 m2.
Powstał również całkowicie
nowy trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni
3 tys. 165 m2. Inwestycja objęła
także modernizację znajdującej
się na terenie centrum myjni
samochodowej, budowę własnej stacji paliw wraz z wagą
najazdową dla pojazdów ciężarowych, na której będzie się
odbywać ważenie surowców
wtórych, przekazywanych do
recyklingu.
Centrum Dystrybucyjne
w Kostrzynie stanowi ważny
element sieci logistycznej Biedronki, która liczy obecnie 16
takich obiektów.
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CAMSO AIR 561 DO ZASTOSOWAŃ NA LOTNISKACH
ÔÔCamso, fot. Camso

Solideal AIR 561 – najnowsza opona pneumatyczna Camso, szybko zyskała popularność na najbardziej ruchliwych lotniskach świata. Opona została zaprojektowana
specjalnie dla pojazdów naziemnych na lotniskach, jest dostarczana na pierwsze
wyposażenie(OEM) w firmie Charlatte Manutention, wiodącego producenta pojazdów
lotniskowych (holowniki bagażowe, holowniki samolotów, ciągników itp.).
Regionalny dyrektor sprzedaży Camso ds.
OEM, Richard Philippe, powiedział: "W rozmowach z klientami i personelem lotniska
zdaliśmy sobie sprawę, że zużycie i długotrwałość opon do pojazdów lotniskowych
jest stałym wyzwaniem dla producentów,
co z kolei prowadzi do wysokich kosztów
operacyjnych dla klientów. W efekcie daliśmy
naszemu zespołowi badawczo-rozwojowemu zadanie znalezienia rozwiązania, które
poradzi sobie z takimi codziennymi wyzwaniami i zapewni lepszą żywotność opon".
Uniwersalne rozwiązanie dla wymagań
opon do pojazdów lotniskowych "Celem
naszego zespołu zajmującego się rozwojem było znalezienie rozwiązania, które byłoby nie tylko trwałe, ale takie, żeby producenci OEM mogli korzystać z najszerszego
możliwie zakresu urządzeń i zastosowań
na lotniskach" – mówi Philippe. Dzięki odpowiedniej oponie spełniającej większość
wymagań producenci OEM mogą uprościć
łańcuch dostaw i zminimalizować zapasy opon do nowej produkcji pojazdów.
Mając to na względzie, zespół opracował
oponę Solideal AIR 561, która doskonale
sprawdza się w holownikach bagażowych,
ciągnikach i holownikach samolotów, a także pojazdach, które transportują samochody i inne urządzenia na drogi startowe. AIR
561 zapewnia znacznie lepszą wydajność
niż poprzednia, opona Solideal ZZ RIB.
W porównaniu do opony ZZ RIB, opona
AIR 561 oferuje:
• Podwójną żywotność profilu
• 12% większą stabilność
• 10% lepszą wydajność energetyczna
Projekt zgodny z potrzebami klienta
Aby zapewnić klientom odpowiednie rozwiązanie dla naziemnych pojazdów lotniskowych, zespół ds. linii produktów i zespół
R & D zbadali warunki pracy pojazdów i mieszanki gumowe użyte do produkcji opony,
a także jej bieżnik. Ponadto nowy projekt
został przetestowany w terenie – ponad 300
godzin pracy na jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w rejonie Morza Śródziemnego.
Philippe wspomina również o skuteczności nowego profilu, który został zaprojektowany z myślą o specyficznych wyzwaniach związanych z naziemnymi pojazdami
lotniskowymi, takich jak nierównomierne
zużycie, zwłaszcza w tylnych pociągach. Ten
rodzaj ścierania powoduje poślizg, który

może niekorzystnie wpłynąć na wydajność
pojazdu i przyspieszyć zużycie wszystkich
opon. Nowy profil zapewnia równomierne
rozprowadzanie ciepła i ścieranie, wydłużając żywotność profilu. Dłuższa żywotność profilu oznacza dłuższy czas pracy, co
zmniejsza koszty operacyjne dla klientów.
KORZYŚCI "OPON W TERENIE"
"Możliwość zapewnienia producentom oryginalnego wyposażenia – takim jak Charlatte, wysokowydajnego rozwiązania, które
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poradzi sobie z wyjątkowymi wyzwaniami
związanymi z naziemnymi pojazdami na
lotnisku, odzwierciedla przewagę, jaką
mamy jako specjaliści od opon w terenie",
wyjaśnia Philippe. "W przeciwieństwie do
większości producentów opon, nasi eksperci mogą skupić się na wysoce wyspecjalizowanych potrzebach niszowych rynków
przemysłowych. A jako największy na świecie dostawca opon do wózków widłowych,
mamy duże doświadczenie we wszystkich
typach wózków przemysłowych."
Doświadczenie Camso, w połączeniu ze
wspólnym podejściem partnera, doprowadziło do opracowania bryły AIR 561. Opona AIR
561 spełnia obietnicę Camso, aby zaoferować
swoim klientom rozwiązanie o najniższym
koszcie posiadania dla ich zastosowania.
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HANDEL SPRAWIŁ, ŻE ŚWIAT PROSPERUJE –
NIE WARTO ZMIENIAĆ ZWYCIĘSKIEJ TAKTYKI
ÔÔBert Nappier, prezes FedEx Express Europe i CEO TNT

Historia uczy nas, że ludzie zawsze chcieli podróżować i handlować, a ta chęć napędzała globalny wzrost i pozwoliła milionom ludzi podnieść się z ubóstwa. W ciągu
ostatnich pięciu dekad populacja ziemi zwiększyła się ponad dwukrotnie. W tym
samym czasie, odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie spadł z 50 do zaledwie
9 procent. W tym osiągnięciu kluczową rolę odegrał handel. Gdy ludzie, dzięki handlowi, otrzymują większe możliwości, przedsiębiorstwa notują wzrosty, ludzie lepiej
prosperują, a społeczności lokalne rozkwitają. W przeciwnych okolicznościach – co
obserwowaliśmy podczas Wielkiego Kryzysu lat 20. i 30. ubiegłego wieku, spadają
dochody gospodarstw domowych, a wraz z nimi jakość życia. To wszystko po części
za sprawą pojawiających się nowych barier w handlu.
Obecne napięcia w globalnych relacjach
handlowych zmuszają nas do zastanowienia się nad tym, czy chcemy ograniczać
możliwości handlowe czy dążyć w kierunku
zrównoważonej wymiany handlowej, która
uwalnia znaczącą wartość ekonomiczną.
Nie powinniśmy pozwolić, by chęć zawarcia idealnych umów handlowych bloko-

wała nam możliwość lepszych, bardziej
trwałym porozumień, które tworzą nowe
możliwości. Wymiana handlowa będzie
trwać, ponieważ ludzie tego chcą. Pragną
kontaktować się ze sobą nawzajem.
Obecnie, chęć wymiany handlowej i budowania relacji pomiędzy ludźmi i społecznościami, jest silniejsza niż kiedykolwiek.

Dzięki wciąż rosnącej gospodarce cyfrowej,
niemal każdy, kto używa telefonu komórkowego może w ciągu sekund dokonać
transakcji na nowych rynkach. Bardziej
rozwinięta gospodarka cyfrowa przekłada się na większą siłę zakupową, szybszy
wzrost gospodarczy i wyższy poziom życia.
SIECI FIZYCZNE I CYFROWE ZACZYNAJĄ
SIĘ PRZENIKAĆ
To zjawisko nigdy nie miało tak dużego
znaczenia jak dzisiaj, w czasach dynamicznie rosnącej populacji. Społeczeństwo jako
całość, staje się coraz zamożniejsze i lepiej
połączone. Sieci cyfrowe łączą między sobą
ludzi na całym świecie. Sieci fizyczne łączą
zaś kraje, firmy i jednostki. Obie te drogi coraz bardziej się przenikają: rozwija
się handel internetowy i logistyka, dobra
kupione online muszą przecież fizycznie
dotrzeć do kupca. Dzięki globalnym rynkom, ludzie mogą się rozwijać, iść naprzód,
handlować, podróżować i rozkwitać.
HANDEL JEST KORZYSTNY
– SZCZEGÓLNIE DLA MAŁYCH FIRM
Dostępność rynków i handel w sieci zmieniają światowy handel. Globalna wartość
handlu detalicznego online w roku 2020
ma przekroczyć 4 bln USD. Gdy nowe
produkty i pomysły można z łatwością
wprowadzić na globalne rynki, korzystają wszyscy. Szczególne korzyści odnoszą
jednak małe i średnie firmy. Coraz wyraźniej dostrzegają to rządy. Komisja Europejska postrzega MŚP oraz rozwój przedsiębiorczości, jako kluczowe dla wzrostu
gospodarczego, rozwoju innowacyjności,
tworzenia nowych miejsc pracy czy integracji społecznej. Wiele „wielkich” korporacji zaczynało przecież jako małe firmy.
To właśnie dostęp do globalnych rynków
umożliwił im sukces i wzrost.
HANDEL USUWA BARIERY
Handel sprawia, żyjemy bardziej dostatnio.
Światowa gospodarka stała się niezwykle
złożona i polega na długich łańcuchach
dostaw. Usprawnienia takie, jak międzynarodowy przepływ danych i dóbr wspierają importerów i eksporterów na całym
świecie.
Z tego powodu rozpędu nabierają nowe,
znaczące inicjatywy takie, jak umowa handlowa pomiędzy UE i Japonią. Jednocześnie, handel napotyka nowe bariery w różnych krajach.

Logistyka kontraktowa
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NOWE KORYTARZE LOGISTYCZNE
ÔÔCushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport
na temat nowych, kluczowych korytarzy
transportowych, które powstaną do 2030
roku i będą wspierały rozwój branży logistycznej w Europie.
Z raportu zatytułowanego „The Changing
Face of Distribution: The Shape of Things
to Come” wynika, że główny korytarz dystrybucyjny Europy, ciągnący się od krajów
Beneluksu do północnych Włoch i nazwany
„Blue Banana” ze względu na jego charakterystyczny kształt, przekształcił się w kilka
korytarzy w odpowiedzi na poszerzenie UE
i pojawienie się nowych autostrad.
Europejskie korytarze logistyczne będą
jednak nadal ewoluowały ze względu na
czynniki takie jak: rosnący wolumen przewozów towarowych, który w ciągu kolejnej
dekady wzrośnie o 22 proc.; koszty transportu; brak rąk do pracy oraz zagęszczenie
ruchu drogowego. Do dużych zmian w tym
zakresie przyczynia się także rozwój handlu
internetowego i nowych technologii takich
jak internet rzeczy oraz łączność multimodalna i sieci transportowe. Istotny wpływ będą
miały również kwestie polityczne, w tym
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Cushman & Wakefield wskazuje na osiem
głównych korytarzy logistycznych, które
mogą wpłynąć na rozwój logistyki w Europie.
Nowe korytarze logistyczne podzielono
na nowe rynki, rynki roku 2025 oraz rynki roku 2030, w zależności od tego, kiedy
osiągną pełną gotowość operacyjną (niektóre są uzależnione od dostępności lub
niezawodności infrastruktury bądź od rozwiązania przeszkód natury prawnej).
Osiem przyszłych korytarzy dystrybucyjnych wyodrębnionych przez firmę Cushman & Wakefield:
• pierwotny, niebieski banan (blue banana) – korytarz, przez który towary
są wwożone do Europy, przebiegający
przez porty w krajach Beneluksu, Nadrenię w Niemczech i dalej do północnych
Włoch. Ze względu na rosnące znaczenie
portów śródziemnomorskich korytarz
ten może zostać wydłużony w przyszłości do Genui we Włoszech;
• korytarz brytyjski – wskutek brexitu brytyjskie sieci morskie, drogowe i kolejowe nie
będą już oficjalnie częścią korytarza Morze
Północne-Morze Śródziemne transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz
wzrośnie znaczenie łańcuchów dostaw
wewnątrz Wielkiej Brytanii. Brexit może
spowodować wzrost uzależnienia branży
logistycznej od portów brytyjskich;

• korytarz irlandzki – powstaje nowy szlak
morski pomiędzy portami w Cork i Dublinie na terenie Irlandii a portami w Zeebrugge i Antwerpii w Belgii. Ze względu
na ograniczoną przepustowość portu
w Zeebrugge wzrost popytu na powierzchnie mogą odnotować pobliska Gandawa
w Belgii a nawet Zelandia w Holandii;
• korytarz iberyjski – dostępność wykwalifikowanej i tańszej siły roboczej w Hiszpanii
i Portugalii już przyciąga niemieckie firmy motoryzacyjne. Dzięki nowym liniom
kolejowych i innym połączeniom transportowym wolumen przewozów może
wzrosnąć w najbliższych 5–7 latach;
• korytarz środkowoeuropejski – inwestycje w sieć autostrad i połączeń kolejowych w ramach TEN-T zwiększyły już efektywność dystrybucji wzdłuż istniejącego
korytarza. Jeżeli zostanie on ostatecznie
doprowadzony do północnych Włoch,
może się połączyć ze szlakiem niebieskiego banana w Bolonii i Mediolanie;
• korytarz Morza Północnego – dystrybu-

cja w ramach tego korytarza, łączącego
port w Hamburgu z Kopenhagą i Malmö,
znacząco się poprawi po ukończeniu
w 2021 roku tunelu pomiędzy Rødby
a Puttgarden, który będzie dostępny
dla pojazdów ciężarowych i pociągów
towarowych;
• korytarz Morza Czarnego – przyszły
korytarz dystrybucyjny, który zostanie
połączony z „bananem” środkowoeuropejskim po ukończeniu części sieci
kolejowej i autostradowej Ren – Dunaj
w ramach TEN-T, łączącej Budapeszt
z Morzem Czarnym. Z tego względu
kluczową rolę mogą odgrywać rynki
rumuńskie takie jak Bukareszt;
• korytarz bałtycki – wzrost znaczenia
krajów nadbałtyckich jako lokalizacji
przemysłowych będzie uzależniony od
wybudowania sieci autostradowej, drogowej i kolejowej w ramach TEN-T, które
połączą ten region z Finlandią, Polską,
Czechami i Niemcami. Niezbędne są
znaczne inwestycje infrastrukturalne,
które mogą umożliwić dalszy rozwój
tego korytarza w dłuższej perspektywie.

Logistyka kontraktowa
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ROSNĄ OPŁATY DROGOWE
W EUROPEJSKICH KRAJACH
ÔÔWebEye, fot. WebEye

Od nowego roku w wielu
europejskich krajach wzrosły
opłaty za korzystanie z krajowych dróg. Jak te podwyżki
przełożą się na budżet firm
transportowych?
Od 1 stycznia zmiany w wysokości pobieranych opłat
wzrosły m.in. w Niemczech,
na Węgrzech, w Belgii,
Francji czy Austrii. Od czego zależy wysokość opłat
i o ile uszczuplą one budżety przewoźników?
NIEMCY
O tym, że od tego roku
wzrosną opłaty drogowe
niemiecki rząd zdecydował
już w maju. W październiku zostały potwierdzone
obowiązujące od tego roku
opłaty drogowe, zależne od
wagi, liczby osi oraz kategorii
ekologicznej, ustalonej zgodnie z europejskimi normami
emisji spalin. Wzrost opłat
Niemcy motywują brakiem
wystarczających środków
na naprawę oraz rozbudowę infrastruktury drogowej.
Opłaty zwiększą się od 26 do
nawet 60%, a najwięcej zapłacą pojazdy 4 i 5-osiowe.
WĘGRY
System HU-GO został wprowadzony na Węgrzech
w 2013. Zgodnie z przepisami opłata za korzystanie
z węgierskich dróg dotyczy
wszystkich pojazdów, przekraczających 3.5 tony, a jej
wysokość jest naliczana

proporcjonalnie i zależy od
rodzaju trasy (autostrada,
droga szybkiego ruchu lub
droga główna), kategorii
pojazdu oraz jego klasyfikacji ekologicznej. Od 1 stycznia b.r. po raz pierwszy od
3 lat wysokość opłat została
zwiększona średnio o 6%
i jest zależna od kategorii
pojazdu. Szczególne odbije
się to na pojazdach o kategorii Euro 3 i Euro 4, które
w najwyższych stopniu zanieczyszczają środowisko.
BELGIA
Od 1 stycznia zostały wprowadzone nowe opłaty drogowe i wzrosły również stawki
myta w Belgii. O kilkadziesiąt
kilometrów zwiększyła się
również sieć płatnych dróg.
FRANCJA
Podobnie jest we Francji,
gdzie wzrost opłat zwiększa
się co roku i dostosowuje się
do stopy inflacji. Tegoroczne
stawki mają obowiązywać od
1 lutego. Jednocześnie w ciągu najbliższych 3 lat zarządcy
francuskich autostrad będą
mogli zwiększyć dodatkowo
opłaty, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć
na dalsze inwestycje, które
mają dotyczyć 23 odcinków
autostrad. Mają one pokryć
koszty budowy kilku tysięcy
nowych miejsc parkingowych
oraz zostać przekazane na
inwestycje, mające na celu
zmniejszenie oddziaływania
autostrad na środowisko.

AUSTRIA
Nad zmianami taryf opłat
celnych pracuje również Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii Austrii. Plany zakładają
zwiększenie o 2.2% opłat
drogowych, wynikających
z korekty inflacji kosztów.
Największy wzrost opłat
ma dotknąć pojazdy o klasie
ekologicznej EURO 6, których opłaty mają wzrosnąć
prawie 3-krotnie.
POLSKA
Niewykluczone, że jeszcze
w tym roku wzrosną też
opłaty w Polsce. Spółka,
zarządzająca odcinkiem autostrady A4, między Krakowem, a Katowicami złożyła
w tej sprawie wniosek do
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Jakie dodatkowe obowiązki i opłaty mogą spotkać przewoźników, poruszających się
po polskich drogach?
– Z pewnością najważniejszą z nich jest ustawa
SENT, nakładająca na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych ze środków
transportu przewożących
tzw. towary „wrażliwe”. Od
1 stycznia za niedostosowanie się do przepisów grozi
kara nawet do 10 000 zł, co
może obciążyć budżet firm
transportowych jeszcze bardziej niż dodatkowe opłaty
drogowe – tłumaczy Paweł
Wloczek z WebEye Polska.

O kabotażu za Odrą

ÔÔKarolina Kalinowska, PKO Leasing Biuro Marketingu i PR
Biznesu Leasingowego i Faktoringu
Firmy transportowe prowadzące działalność na
terenie Niemiec na ogół nie muszą wypłacać
pracownikom wyrównania do tamtejszej płacy
minimalnej. W połączeniu z bliskością położenia czyni to zachodnich sąsiadów naturalnym
rynkiem dla polskich przewoźników. Poruszając
się po niemieckich drogach należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, co pomoże uniknąć
kłopotów i kar finansowych przewyższających
niekiedy wartość frachtu.
– Najnowszy przewodnik „ABC Przewoźnika”,
przygotowany wraz z Kancelarią Transportową Koben, poświęciliśmy Republice Federalnej
Niemiec. To kraj, w którym polscy przewoźnicy
są bardzo aktywni na praktycznie wszystkich
rynkach, począwszy od transportu towarów dla
niemieckich producentów, a kończąc na obsłudze ruchu turystycznego. Wynika to z sąsiedztwa
i bliskich więzi gospodarczych, ale też z korzystnych regulacji dotyczących płacy minimalnej,
do której można zaliczyć zdecydowaną część
diety i ryczałtów. Pamiętajmy jednak, że wiele
niemieckich przepisów dotyczących transportu
jest bardzo restrykcyjnych, a do tego są one
stanowczo egzekwowane – zwraca uwagę Piotr
Gąska, dyrektor Rynku Transportu Ciężkiego
w PKO Leasing.
Na niemieckie drogi tylko z dobrze zabezpieczonym ładunkiem
Obecnie u zachodnich sąsiadów coraz częściej spotykamy się z wysokimi karami pieniężnymi za poruszanie się pojazdem ponadgabarytowym, przekroczenie jego dopuszczalnej masy
całkowitej oraz za nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku. Z uwagi na to, że naruszenia te
są bardzo częste, mogą ponadto powodować
zagrożenie w ruchu drogowym lub uszkodzenie
nawierzchni drogi, wprowadzono nową metodę
obliczania kar. Ich wysokość niejednokrotnie
sięga kilku tysięcy euro i może przekroczyć
wartość frachtu.
– Kary pieniężne mają w Niemczech zastosowanie nie tylko do samochodów powyżej
3,5 t, lecz również do lżejszych pojazdów, na
przykład busów. Ponadto po wykryciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi transportowej
przewoźnika i kierowcę mogą spotkać inne negatywne konsekwencje. Zależnie od przypadku
odpowiedni niemiecki organ ma prawo zażądać
podstawienia pojazdu, który będzie miał zgodne
z przepisami wymiary albo na który zostanie
przeładowana nadwyżka towaru. Może pojawić
się też konieczność prawidłowego zabezpieczenia ładunku albo skorzystania z usług miejscowej
firmy, która się w tym specjalizuje – wskazuje
Mark Kliś radca prawny z Kancelarii Transportowej Koben.
Całość ABC Przewodnika do pobrania tutaj.
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Unikalny produkt dla klienta

ÔÔDB Schenker

LOGISTYKA DZIECIĘCEJ
RADOŚCI NA KÓŁKACH
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych, realizuje dostawy na terenie całej Europy dla Puky – niemieckiego
producenta pojazdów dla dzieci. Dzięki
współpracy trwającej już od 10 lat firma
się rozwija, z sukcesem zdobywając kolejne europejskie rynki.
Dzieci uwielbiają ruch – w najmłodszych
latach zaczynają od rowerków biegowych
i trójkołowców, następnie pojawiają się
hulajnogi, gokarty czy tradycyjne rowery
dla starszaków oraz nastolatków. Puky
już od 1949 roku zajmuje się produkcją
i sprzedażą wszelkiego rodzaju pojazdów
dziecięcych wraz z akcesoriami do nich
w niemieckim mieście Wülfrath, położonym między Düsseldorfem i Wuppertalem.
Charakterystyczne czerwono-białe logo
w kształcie ośmiokąta zna prawie każdy
w Niemczech. Pięć lat temu firma zaczęła
koncentrować swoje wysiłki na rozszerzaniu działalności na innych europejskich
rynkach, zyskując tym samym coraz większą rozpoznawalność na kontynencie.
Aby móc jak najsprawniej reagować na
potrzeby rynku, od 2008 roku Puky współpracuje z centrum logistycznym Dachser
w regionie Niederrhein. W Neuss dostawca
usług logistycznych obsługuje europejski
magazyn centralny dla gotowych produktów Puky. To doskonała lokalizacja, ponieważ dzięki temu wszystkie pojazdy firmy - poczynając od rowerów biegowych,
przez hulajnogi, aż po tradycyjne rowery
– są montowane w pobliżu siedziby firmy
w Wülfrath. W dziesięciu odpowiednio
przystosowanych warsztatach montażem
zajmują się głównie osoby niepełnosprawne. Gotowe towary są dostarczane bezpośrednio do magazynu centralnego Puky,
a stamtąd wysyłane dalej do sprzedawców
w 28 europejskich krajach.

– Dachser odpowiada za magazynowanie, przewozy przychodzące i wychodzące,
a także kompletację przesyłek i logistykę
transportu w całej Europie. Współpracujemy z klientem tak, by zaplanować cały
rok sprzedaży z możliwie jak największą
precyzją. Szczególnie na początku oraz pod
koniec danego roku musimy być pewni, że
wszystko jest gotowe. Wiosną sprzedawcy
detaliczni zamawiają więcej pojazdów dziecięcych, ale duży wzrost w liczbie zamówień
jest także widoczny zimą, ponieważ rowery biegowe czy trójkołowce to wyjątkowo
popularne prezenty świąteczne – wyjaśnia
Susanne Schmitz, konsultant ds. logistyki
kontraktowej w Dachser Neuss.
Zróżnicowana struktura klientów Puky
w sektorze detalicznym stanowi szczególne
wyzwanie w kontekście pakowania palet
– aby odpowiednio ją załadować wymagana jest duża wiedza. Nieraz trzeba np.
zestawić ze sobą towary o różnych formatach czy zrównoważyć przesyłki o odmiennej objętości i wadze. Ponadto duża część
produktów dostarczana jest w kartonach,
które w żadnym wypadku nie mogą zostać
uszkodzone. Do organizacji takich ładunków potrzebne jest doświadczenie i logistyczne know-how, które może zapewnić
tylko wyspecjalizowany operator.
– W Niemczech, gdzie generujemy 70
procent naszej sprzedaży, marka Puky jest
bardzo rozpoznawalna – prawie nie ma
więc miejsca na wzrost. Oczekujemy, że
nasz dostawca usług logistycznych zapewni
nam niezawodność i elastyczność, a także
będzie w stanie skutecznie i odpowiedzialnie obsługiwać różnorodną gamę naszych
produktów oraz sposobów ich pakowania.
Musi to być odpowiednia mieszanka jakości, ceny i czasu dostawy, czyli dokładnie to,
co oferuje Dachser – mówi Mathias Heller,
prezes firmy Puky.

Apohem, internetowa apteka utworzona przez
Axfood, Novax i przedsiębiorców z branży e-commerce LensOn, wybrała zautomatyzowane
rozwiązanie magazynowe DB Schenker. Apohem
zdecydowała się na tę ofertę, ponieważ zapewnia ona bardziej efektywny proces kompletacji
i pakowania niż standardowy magazyn z półkami. Pozwoli również na obsługę rosnących
wolumenów wynikających z oczekiwanego rozwoju spółki.
– Apohem zamierza stać się wiodącą apteką
internetową w Szwecji. Dzięki niskim cenom,
szybkiej i bezpiecznej dostawie, a niebawem
również sprzedaży leków na receptę, kładziemy
fundament pod stworzenie unikalnego produktu dla klienta – powiedział Johan Bergenheim,
pełniący obowiązki CEO Apohem.
Zautomatyzowane zarządzanie magazynem
opracowane przez DB Schenker idealnie odpowiada na potrzeby Apohem – spółki mającej
szeroki zakres produktów, której celem jest
dostarczanie klientom zamówień w czasie
krótszym niż ten potrzebny na dotarcie do
apteki stacjonarnej. Dzięki robotom proces
pakowania i kompletacji jest od dwóch do
trzech razy bardziej wydajny w porównaniu
do tradycyjnego zarządzania magazynem.
Rozwiązanie umożliwia Apohem także realizację recept na leki. Po weryfikacji recept przez
wykwalifikowany personel, leki są wysyłane
do klientów.
– Automatyzacja jest idealnie dopasowana do
Apohem – stwierdził Anders Holmberg, Head of
Business Development & Solution Design w DB
Schenker Szwecja – Apohem to firma z dużą
liczbą produktów i niewielkimi zamówieniami,
które wymagają niezwykle szybkiego doręczenia. Automatyzacja pozwala na lepszą obsługę
szczytów sprzedaży, które stały się bardziej
powszechne w przypadku kampanii sprzedażowych e-commerce.
Automatyzacja pozwala na elastyczne wykorzystanie półek magazynowych. Pod jednym
dachem możliwa jest obsługa projektów różnych
klientów, a także łączenie zautomatyzowanego i tradycyjnego kompletowania i pakowania
różnorodnych – małych i dużych przesyłek dla
poszczególnych klientów.
DB Schenker wykorzystuje zautomatyzowane rozwiązania do zarządzania magazynem
Swisslog w centrum logistycznym Arlandastad
w pobliżu Sztokholmu. Czym jest zautomatyzowane zarządzanie magazynem? Zamiast kompletacji z półek magazynowych, wykonywanej
przez personel, całe sekcje półek przemieszczają się do stanowisk pakowania. Zwiększa
to produktywność, zmniejsza powierzchnię,
minimalizuje ryzyko błędu i podnosi wydajność nawet wtedy, gdy zapotrzebowanie jest
bardzo duże.

Logistyka kontraktowa

19

LO GISTY KA KONTRAKTOWA

TRENDY, KTÓRE ZDOMINUJĄ BRANŻĘ
ÔÔRedip, fot. Redip

Zgodnie z raportem PwC, dotyczącym kierunków dalszego
rozwoju transportu i logistyki
w 2019 roku, branżę zdominuje kilka strategicznych trendów. Czego będą dotyczyć i jak
wpłyną na międzynarodowy
transport?
2019 rok ma oznaczać cyfrową
transformację w globalnej logistyce. Zgodnie z raportem PwC
,,Transport & Logistics Trend
Book 2019’’ transformacja będzie się opierać na 5 głównych
filarach. Które z trendów odegrają kluczową rolę w dalszym
rozwoju branży?
CYFRYZACJA
Transformacja cyfrowa nie odnosi się już tylko do prostych
technologii informacyjno-komunikacyjnych czy procesów,
związanych z zarządzaniem
zasobami przedsiębiorstwa.
Przeobraża ona całą branżę transportową, powodując
tworzenie zupełnie nowych
procesów biznesowych, z których część będzie się odbywać
w świecie cyfrowym.
Potencjał ten dostrzegają firmy transportowe. Ponad 50%
przedstawicieli, którzy wzięli
udział w badaniu PwC Global
Digital IQ Survey 2017 spodziewa się, że digitalizacja zwiększy
ich przychody. PwC wymienia
również inne korzyści, tj. m.in.
uproszczenia procesów czy

powstawania nowych usług
i produktów, ułatwiających codzienną pracę.
ZMIANY W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM
Wzrost ilości podpisywanych
umów o wolnym handlu,
konflikty i bariery handlowe,
globalizacja przedsiębiorstw
transportowych czy rozwój
infrastruktury to główne przyczyny zmian i przeobrażeń
w handlu międzynarodowym.
Znaczenia nabiera szczególnie
rejon Eurazja – wzrasta wielkość wymiany handlowej między Chinami, a UE, pojawiają się
nowe inwestycje, a w efekcie
przeobrażeniom ulega międzynarodowa logistyka. Ma to
skutkować obniżeniem kosztów transportu, a z drugiej strony większymi możliwościami
tworzenia nowych usług.
PROCESY OPARTE NA
PROGRAMOWANIU
W kolejnym roku ma również
wzrastać znaczenie procesów,
opartych na programowaniu.
Inteligentne systemy transportowe, oprogramowanie oparte na rozwiązaniach z zakresu
sztucznej inteligencji, Internetu
Rzeczy, rozwiązania predykcyjne, analityka dużych zbiorów
danych mają się w przeciągu
kilku najbliższych lat rozwijać
i przekładać się na korzyści
biznesowe dla firm transportowych, m.in. w postaci obniżenia

kosztów, lepszego przepływu
ładunków czy zwiększania świadomości klientów.
Zgodnie z raportem “B2B
Global IoT Analysis”, przygotowanym przez Boston Consulting Group, do 2020 roku
wydatki B2B na technologie,
aplikacje i rozwiązania, bazujące na Internecie Rzeczy sięgną 250 mld euro. Jednocześnie
wiodącą rolę w tych wydatkach
ma odgrywać transport i logistyka – nakład na rozwiązania
IoT tylko w tej branży za dwa
lata ma osiągnąć 40 mld euro.
– Nowoczesne technologie odgrywają coraz większą
rolę w transporcie i spedycji.
Jednocześnie zwiększa się też
świadomość kadry zarządzającej firmami transportowymi.
Zdają sobie również sprawę,
że by sprostać wyzwaniom
i zachować konkurencyjność
muszą podążać za wyznaczanymi przez branżę kierunkami.
Dostrzegają również korzyści
z tego typu rozwiązań, w których upatrują spore źródło
oszczędności. Z tego powodu z roku na rok zauważamy
wzrost świadomości klientów
również w obrębie zaawansowanych funkcji – tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.
E-HANDEL I ZMIANY NA
RYNKACH KRAJOWYCH
Najnowsze trendy wyraźnie
wskazują też na rozwój e-han-
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dlu i związanych z nim zmian
na rynku transportowym. Zgodnie z danymi Eurostatu prawie
70% Europejczyków dokonało
zakupów przez internet w 2017
roku. Jednocześnie liczba osób
robiących zakupy online przez
ostatnie 10 lat zwiększyła się
niemal dwukrotnie (od 30 do
57% w 2017 roku).
Jednocześnie dane pokazują, że aż 45% Polaków kupuje
przez internet, a rynek e-zakupów cały czas dynamicznie rośnie. Szacuje się, że w tym roku
jego wartość może osiągnąć nawet 50 mld złotych. Zmiany te
będą napędzać rynek nowych,
ułatwiających pracę usług,
a także wzrost znaczenia powiązań między producentami,
e-sklepami i firmami transportowo-logistycznymi.
WZROST ZNACZENIA
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
I UCZENIA MASZYNOWEGO
Rozszerzona rzeczywistość,
sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe, robotyzacja czy
elektromobilność – wszystkie
te trendy mają sprawić, że część
procesów będzie sterowanych
maszynowo, co ma przyczynić
się do zwiększenie wydajności
usług transportowych i logistycznych.
Procesy sterowane przez
maszyny będą w dłuższej
perspektywie możliwe dzięki rozwojowi podstawowych
technologii (w tym postępowi w elektromobilności)
i zmieniającym się przepisom. Będą też kształtowane
przez rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem środowiska naturalnego.
Dla konsumentów i pracowników zmiany technologiczne
spowodowane przez maszyny będą oznaczać mniejszą
interakcję z ludźmi i większą
liczbą urządzeń, a w ostatecznym rozrachunku także zwiększą dostępność elastycznych
usług.

20

KOM EN TARZE

PSUCIE PRAWA

ÔÔPiotr Sienkiewicz, Business Development Director w Rusak Business Services, fot. RBS

Na początku był chaos…
i jak dotąd nic się nie zmieniło; przynajmniej jeśli chodzi
o ustawodawstwo celne Unii
Europejskiej.

Podobno cesarz Franciszek Józef I miał adiutanta, który nie
był ani przesadnie inteligentny,
ani wykształcony. Kiedy parlament Austro-Węgier uchwalał
jakąś ustawę, mądry monarcha
przekazywał tekst owego aktu
prawnego do zapoznania się
owemu gwardziście, a potem
odpytywał go, co ów z niego
zrozumiał. Jeśli adiutant nie potrafił sensownie opisać, co z danej ustawy wynika, wracała ona
do parlamentu do poprawki.
Ten prosty i nieskomplikowany sposób polecam autorom
uregulowań prawnych obowiązujących w UE w sprawach
celnych. Zaiste bowiem, nie
wiedzą, co czynią.
Pierwszy projekt Unijnego Kodeksu Celnego powstał
w 2008 r., potem podlegał kolejnym nowelizacjom. Opublikowany został w 2013 r., a w życie wszedł 1 maja 2016 r. Do
kodeksu wydano ponadto rozporządzenie wykonawcze oraz

rozporządzenie delegowane.
Gdyby wszystkie te akty
prawne napisano po chińsku,
nie czyniłoby to w zasadzie żadnej różnicy. Normalny człowiek,
po przestudiowaniu przepisów
nie jest w stanie w żaden sposób odnieść ich do rzeczywistości.
Oto mała próbka tej radosnej twórczości:
Jeżeli, w przypadku transportu
morskiego lub wodnego śródlądowego, w odniesieniu do tych
samych towarów co najmniej
jedna osoba inna niż przewoźnik
zawarła co najmniej jedną dodatkową umowę przewozu objętą
co najmniej jednym konosamentem, a osoba wystawiająca konosament nie udostępniła danych
wymaganych do sporządzenia
przywozowej deklaracji skróconej swojemu partnerowi umowy,
który wystawia konosament jej
lub jej partnerowi umowy, z którym zawarła umowę o wspólnym
załadunku towarów, osoba,
która nie udostępniła wymaganych danych, przekazuje te dane
urzędowi celnemu pierwszego
wprowadzenia zgodnie z art.
127 ust. 6 kodeksu. (art. 112
Rozporządzenia Delegowane-

go nr 2015/2446 z dnia 28 lipca
2015 r.).
Komisja Europejska wydaje
w swej łaskawości wytyczne
w celu tłumaczenia sensu tego
bełkotu. Niestety, nie są one za
bardzo zrozumiałe. Nic zatem
dziwnego, że musi po jakimś
czasie wydawać objaśnienia do
wytycznych. Polska administracja celna włączyła się w ten bój,
opracowując od czasu do czasu
„newslettery” na zadany temat;
odpowiadając zaś na konkretne zapytania, opracowuje tzw.
„fiszki”, publikowane na stronie
internetowej MF. Na samym
końcu owego specyficznego
łańcucha pokarmowego siedzi
zaś przedsiębiorca, który absolutnie nie ma żadnych kompetencji, aby cały ten bałagan
zgłębiać; a po drugiej stronie
barykady, równie zagubiony
funkcjonariusz celny.
Wszystkim owym zagubionym biedakom spieszę z pomocą. Zapiszcie sobie, jak wygląda
hierarchia aktów prawa celnego Unii Europejskiej.
(Wszystkich prawników proszę w tym miejscu o przerwanie
lektury, gdyż jej kontynuowanie
zagraża życiu lub zdrowiu!)

Komentarze

Największą moc ma newsletter vel fiszka. Może uchylać
poszczególne przepisy polskiej
ustawy o VAT, jak i Unijnego
Kodeksu Celnego, tak jak stało
się to w niektórych niuansach
dotyczących art. 33a ustawy
o podatku od towarów i ustaw.
Następne w hierarchii są
objaśnienia i wytyczne. Unijny
Kodeks Celny jest zaś na szarym końcu. Tym, co znajduje się
w tym akcie prawnym, proszę
się absolutnie nie sugerować.
Ostatecznie, tym co umieszczono w tych wszystkich
newsletterach, fiszkach, objaśnieniach, wytycznych, rozporządzeniach i kodeksach
i tak nie warto się przejmować. Głos decydujący ma bowiem Pani Zdzisia z Oddziału
Celnego w Pcimiu Dolnym.
Ponieważ zaś nikt nie wie, jak
rozumieć bełkot, który w tych
aktach prawnych się znajduje,
to właśnie Pani Zdzisia musi
w swym sumieniu rozsądzić,
jak rozstrzygnąć daną sprawę.
Włodzimierz Ilicz Lenin twierdził, że państwem mogą zarządzać kucharki i nikt nie powinien dostrzec różnicy. Okazało
się, że (jak zwykle) miał rację.
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