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W marcu przyszłego roku rozpocznie się kolejna odsłona mię
dzynarodowych zawodów w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Global Challenge The Fresh Connection 2017. Tym razem finał
odbędzie się w malowniczej Lizbonie. Dzięki udziałowi w kon
kursie wiedzy o Portugalii można zdobyć „dziką kartę”, która
pozwoli na udział w turnieju.
Global Challenge The Fresh Connection to doroczne prestiżowe
wydarzenie dla menedżerów i specjalistów łańcucha dostaw
z całego świata. Od końca marca do końca września, czteroosobowe zespoły rywalizują o tytuł mistrza świata w zarządzaniu
łańcuchem dostaw. W 2017 roku finał zawodów odbędzie się
w Lizbonie.
WIĘCEJ NA str. 3

Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

GIEŁDOWY DEBIUT
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Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., zadebiutowało na Giełdzie Pa
pierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna po jakiej Inwe
storzy kupowali papiery w trakcie oferty publicznej wynosiła 18 zł.
W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A. przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 1.130.000 nowych akcji serii I. Z tego Inwestorom Indywidualnym przydzielono 200 tys. akcji (ok. 17,7%). Stopa redukcji w transzy
Inwestorów Indywidualnych wyniosła 9,11%. Z kolei Inwestorzy
Instytucjonalni objęli 930 tys. akcji (ok. 82,3%) w pełni wyczerpując
pulę oferowanych im walorów.
WIĘCEJ NA str. 3
REKLAMA

Wzmocnienie zespołu 7R Logistic
ÔÔŹródło:7R Logistic, Fot. 7R Logistic

Do 7R Logistic dołączył Jerzy Czajkowski – manager z 20 letnim doświadczeniem. Obecnie
obejmuje stanowisko pełnomocnika ds. inwestycji odpowiadając za zarządzanie zespołem
komercjalizacji.
Jerzy Czajkowski z branżą rozwoju nieruchomości i usług doradztwa biznesowego związany jest od 1996 roku. Swoje doświadczenie
zawodowe zdobywał na stanowiskach zarządzających w firmach: Przedsiębiorstwo Developerskie DOM, Media Billboards, Del Sol. Był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad działalnością
firm, w tym projektowanie i nadzór nad inwestycjami developerskimi, negocjacje z kluczowymi
klientami, tworzenie planów rozwoju, windykacje czy restrukturyzacje przedsiębiorstw.

Jerzy Czajkowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 7R Logistic Jerzy Czajkowski jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem komercjalizacji oraz nadzór
nad inwestycjami dewelopera. Zajmuje się między innymi wyszukiwaniem i pozyskiwaniem terenów pod nowe projekty magazynowe, a także
rozwojem już działających parków logistycznych.
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BIZNES OTWARTY NA EDUKACJĘ I CORAZ
BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNY
ÔÔŹródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

17 listopada 2016 roku, na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyły się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu 6. Targi CSR – największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności w Polsce. Oprócz 70 stoisk firm i orga
nizacji, 6 paneli dyskusyjnych i spotkań z gośćmi, na Targach zostali ogłoszeni finaliści projektu „Edukacyjne działania biznesu.
Lista najbardziej znaczących inicjatyw”, a Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisał Kartę Różnorodności. Targi odwiedziło
w tym roku ponad 1500 gości.
Targi CSR po raz kolejny stworzyły szansę
na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami,
wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania
z licznych atrakcji przygotowanych przez
wystawców. Odwiedzający mogli m.in. wziąć

udział w lekcji WF-u z mistrzem świata w siatkówce Krzysztofem Ignaczakiem, sprawdzić
swój stan zdrowia, porozmawiać z dietetykiem, wspomóc organizacje pozarządowe
czy zgłosić się do działań wolontariackich.
Ważnym elementem Targów była jednak część edukacyjna i 6, cieszących się

Mirella Panek-Owsiańska i Katarzyna Balashov

emil

ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK INFORMACJI LOGISTYCZNEJ

WYDAWCA
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
Os. Bol. Chrobrego 34/64
60–681 Poznań
NIP: 9720481162
REGON: 634238765
REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28
60–462 Poznań
Tel. 61 847 49 08
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4-emil.pl
REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl

AUTORZY
Michał Kołodziejski
Marek Jędra
WSPÓŁPRACA
BLACK & WHITE PR
Bluevine Consulting
Cohn & Wolfe
dfusion communication
First Public Relations
GENESIS PR
GlobalBrand Institute
Havas PR Warsaw
InPlus PR
Partner of Promotion
STUDIO DTP
NowaPracownia.pl
Publikacja specjalistyczna

NR 11/2016

dużym zainteresowaniem, paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i sportu. Przedstawiciele PKN
ORLEN omawiali drogę do zrównoważonego rozwoju firmy, IKEA zaprosiła do
rozmowy o ekologii w domu, a Polpharma
zorganizowała debatę o zrównoważonym
łańcuchu dostaw. W czasie panelu Forum Odpowiedzialnego Biznesu z kolei
Profesor Witold Orłowski, Krzysztof Ignaczak, Jacqeline Kacprzak radca w Ministerstwie Rozwoju i Katarzyną Balashov
z IKEA prezentowali różnorodne podejścia
do społecznej odpowiedzialności biznesu
i edukacyjnej roli firm. Wszystkie panele
były rejestrowane, a relacje z nich będą
dostępne na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl .
– Ponad 1500 osób odwiedziło Targi
CSR biorąc udział w panelach, pokazach
i dyskusjach na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, to niwy rekord
frekwencyjny naszego wydarzenia. Cieszymy się, ze temat CSRu, a zwłaszcza
edukacyjnych działań biznesu staje się
coraz ważniejszy zarówno dla samych
firm, jak i konsumentów i klientów. Dziękujemy partnerom targów, gościom, wystawcom oraz wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu, kolejne Targi CSR już
za 2 lata – powiedziała prezeska Forum
Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek
– Owsiańska.
Przy okazji Targów do Programu
Partnerstwa FOB dołączyły firmy Amica
i Grupa Adamed, Krajowa Izba Biegłych
Rewidentów (KIBR) została Partnerem Instytucjonalnym FOB, a Newslink nowym
Partnerem Komunikacyjnym Stowarzyszenia. (więcej: http://odpowiedzialnybiznes.
pl/aktualno%C5%9Bci/nowi-partnerzy-forum-odpowiedzialnego-biznes)
Finaliści Listy inicjatyw edukacyjnychNajważniejszym punktem dnia, było jednak
ogłoszenie finalistów projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziennika Rzeczpospolita „Edukacyjne działania Biznesu.
Lista najbardziej znaczących inicjatyw”.
Spośród 271 inicjatyw poddanych pod
ocenę kapituły, 51 z nich przeszło do
trzeciego, ostatniego etapu, którym było
głosowanie internautów. Tą drogą wyło-

Chronometr wydarzeń

2

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ
ciąg dalszy ze strony 1
TURNIEJ MENEDŻERÓW LOGISTYKI

Finaliści listy Edukacyjnych Działań Biznesu

nionych zostało 10 działań – finalistów
listy najbardziej znaczących inicjatyw (kolejność alfabetyczna):
• Akcja edukacyjna Energia dla Seniora
(TAURON Polska Energia S.A.)
• Bezpiecznie Tu i Tam (Orange Polska)
• Kluby Sportowe Orange (Orange Polska)
• MegaMisja (Orange Polska, Fundacja
Orange)
• Nie robisz tego w realu? Nie rób tego
w sieci! (mBank S.A.)
• Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (Polpharma Biuro Handlowe)
• PKO Bieg Charytatywny (PKO Bank Polski)
• Po Stronie Natury (Żywiec Zdrój S.A.)
• Szkolne Kasy Oszczędności (PKO Bank
Polski)
• Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy (Fundacja NUTRICIA)
Więcej o finalistach i liście 51 projektów wybranych przez Kapitułę projektu:
http://bit.ly/2fjQ29n
„WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
Podczas Targów odbyła się także oficjalna
premiera najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Wspólna odpo-

wiedzialność. Rola strategii” – pierwszego
kompleksowego podręcznika strategii CSR
w Polsce poświęconego strategicznemu
podejściu do wdrażania społecznej odpowiedzialności w firmach . Publikacja
dostępna jest nieodpłatnie na portalu
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pierwsza-synteza-teorii-praktyki-strategii-csr/
POZNAŃ WSPIERA OTWARTOŚĆ
I RÓŻNORODNOŚĆ
Jednym z gości Targów CSR był Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który
w rozmowie z Mirellą Panek-Owsiańską
opowiedział o tym, jak Miasto Poznań
działa na rzecz wspierania różnorodności.
Prezydent podpisał także Kartę Różnorodności – deklarując tym samym wprowadzanie polityki zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji
w Urzędzie Miasta Poznania. Poznań jest
już drugim, obok Słupska, polskim samorządem w gronie sygnatariuszy Karty
www.kartaroznorodnosci.pl.
Targi CSR 2016 to największe w Polsce wydarzenie CSR-owe. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu organizuje
je od 2005, a w tym
roku odbyły się już po
raz szósty. 17 listopada osoby zainteresowane tematem
społecznej odpowiedzialności biznesu
miały okazję dowiedzieć się, jak firmy
wdrażają CSR i jakie
działania w tym zakresie realizują. Targi
były szansą dla firm
na prezentację swoich inicjatyw z zakresu odpowiedzialnego
biznesu/zrównowaWF z Krzysztofem Ignaczakiem
żonego rozwoju.

Organizatorzy polskiej edycji zawodów,
firma MPM Productivity Management
chce dać szansę tym, którzy nie mogą doczekać się turnieju GC TFC. Konkurs wiedzy o Portugalii już teraz pozwoli wywołać
dreszcz emocji związanych z rywalizacją.
Parę razy w miesiącu uczestnicy otrzymują pytanie związane z kulturą, historią,
zwyczajami bądź geografią Portugalii.
Dla osób, które uzbierają najwięcej poprawnych odpowiedzi przeznaczono wartościową nagrodę. Zwycięzca otrzyma
„dziką kartę” dla całego czteroosobowego
zespołu na udział w zawodach Global
Challenge – The Fresh Connection 2017.
„Dzika karta” umożliwia darmowy udział
w zawodach i w przypadku zwycięstwa
na szczeblu krajowym, udział w międzynarodowym finale w 2017 roku. Koszty
podróży i zakwaterowania zapewnia polski przedstawiciel organizatora zawodów,
firma MPM Productivity Management.
Oprócz nagrody głównej, przewidziane
są także nagrody niespodzianki związane
z Portugalią (książki, płyty, ozdoby lub
inne drobiazgi). Na każde pytanie przypada jedna mniejsza nagroda dla osoby,
która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi.
Pełne informacje wraz z regulaminem
na stronie scmteam.pl w zakładce dotyczącej konkursu:
http://scmteam.pl/tajemnice-portugalii/
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Objęte przez inwestorów walory stanowią łącznie 27,4% podwyższonego kapitału
zakładowego dewelopera powierzchni
magazynowych i handlowych. Po podwyższeniu kapitału będzie się on dzielił na
4,13 mln akcji.
Wartość oferty publicznej wyniosła 20,34
mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowę Centrum
Logistycznego Kraków III oraz budowę Parku
Handlowego w Dzierżoniowie. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi:
Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum
Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej
powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys.
m2. W ramach dywersyfikacji działalności
zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków).
Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail
parki: w Puławach i Bielsku-Białej.
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CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
TESCO RUSZA W PARKU SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO, Fot. SEGRO

4 listopada oficjalnie otwarto nowe centrum dystrybucyjne Tesco na terenie SE
GRO Logistics Park Poznań, Komorniki. W szytym na miarę obiekcie o powierzchni
30 200 m2 swoje miejsce znajdzie 12 300 produktów. Będą one opuszczać maga
zyn co 20 minut na pokładzie samochodów dostawczych, w drodze do łącznie 119
sklepów Tesco.
W uroczystości otwarcia centrum dystrybucyjnego Tesco w SEGRO Logistics Park
Poznań, Komorniki wzięli udział: Jonathan
Knott, Ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce, Bill O’Neill, prezes Tesco
w rejonie Europy Centralnej i przedstawiciele lokalnych władz oraz firmy SEGRO.
Po uroczystym przecięciu wstęgi goście
mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego
wnętrza magazynowego, w którym pracę
znajdzie docelowo aż 400 osób.
Centrum dystrybucyjne Tesco, na które
składa się magazyn suchej żywności oraz
część biurowa, a także stołówka dla pracowników, zostało zbudowane przez firmę
SEGRO, dewelopera powierzchni magazynowych i produkcyjnych, w zaledwie sześć
miesięcy. „Czas realizacji oraz jakość tego
projektu mają dla nas ogromne znaczenie.
Równie istotne są dla nas rozwiązania
ekologiczne: zarówno te zastosowane na
etapie budowy, jak i te, które będą miały
wpływ na eksploatację budynku. Centrum
dystrybucyjne w Komornikach może służyć jako wzór dla przyszłych tego typu
realizacji w całej Europie” – mówi Adam
Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco
Polska.
W centrum dystrybucyjnym Tesco SEGRO zastosowało nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Jednym z nich jest
inteligentne oświetlenie LED sterowane
czujnikami ruchu, dzięki któremu możliwe
jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej aż o 30%. Z kolei specjalne systemy
dystrybucji wody oraz zawory wyłączające

jej dopływ pozwalają ograniczyć zużycie
wody o 10%. Nie zapomniano również
o ekologicznym transporcie – na użytkowników rowerów czeka 30 miejsc rowerowych pod wiatą. „Dla SEGRO kluczowe jest
ograniczenie do minimum wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Cieszymy
się, że mogliśmy zaproponować i wdrożyć
proekologiczne standardy również w nowym centrum dystrybucyjnym w Komornikach. Wierzymy, że nasze wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie dostarczania
powierzchni magazynowych szytych na
miarę potrzeb klienta, przełoży się bezpośrednio na sukces Tesco” – dodaje Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę
Centralną.
Nowy magazyn Tesco będzie każdego
dnia obsługiwało 95 ciężarówek przywożących produkty od dostawców. Znajdzie
się w nim 29 000 miejsc paletowych, a 150
wózków widłowych będzie pokonywało
codziennie 6750 km. Dla samochodów
ciężarowych przewidziano 50, a docelowo
nawet 90 miejsc parkingowych. Uwzględniając potrzeby klienta, SEGRO zadbało
także o stworzenie warsztatu oraz myjni
dla samochodów ciężarowych. Dzięki doskonałemu położeniu w SEGRO Logistics
Park Poznań, Komorniki, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2, stanowiącej korytarz tranzytowy między Europą
Wschodnią, a Zachodnią, roczny kilometraż
samochodów ciężarowych Tesco skróci się
aż o 12,9%. Wpłynie to na obniżenie współczynnika emisji dwutlenku węgla aż o 6,7%.

Rozwój Dachser w regionie
Azji i Pacyfiku
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z największych globalnych
operatorów logistycznych, otworzył nowe
biura w Wietnamie, Hongkongu i Bombaju.
Intensywna ekspansja w Azji jest jednym
z kluczowych założeń strategii rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstwa.
Aby móc zaspokoić rosnący popyt na usługi
eksportowe ze strony szybko rozwijającego się wietnamskiego przemysłu, Dachser
otworzył nowy oddział w Hanoi jako wsparcie
dla istniejącego już biura w największym
mieście kraju, Ho Chi Minh. Nowo powstały
oddział oferuje klientom usługi z zakresu
transportu lotniczego i morskiego (przesyłki
pełnokontenerowe i drobnicowe) do Europy,
Azji Środkowej i USA, a także usługi magazynowe i dodatkowe. – Wiele przedsiębiorstw,
w szczególności z branży tekstylnej, obuwniczej czy elektronicznej, otworzyło swoje zakłady produkcyjne w północnym Wietnamie.
Dzięki naszemu nowemu oddziałowi w Hanoi
będziemy teraz w bliższym sąsiedztwie tych
firm – mówi Michael Deisemann, dyrektor
generalny dywizji Dachser Air & Sea Logistics
w Wietnamie.
W Hongkongu zaś Dachser przenosi się do
nowej siedziby, zlokalizowanej w dzielnicy
Tsuen Wan w regionie Nowe Terytoria. Tym
samym zespoły zarządzające frachtem lotniczym, morskim oraz logistyką są odtąd usytuowane w jednym miejscu. – Ta inwestycja
to nasza odpowiedź na rosnące znaczenie
Hong Kongu jako centrum logistycznego
Azji. Jest to też bardzo atrakcyjna lokalizacja
pod względem dostępu do infrastruktury
i wykwalifikowanego personelu – komentuje
Nils Holder, dyrektor generalny Dachser Air
& Sea Logistics w Hongkongu.
Dotychczas użytkowany magazyn tranzytowy w Tsuen Wan będzie wciąż obsługiwać
transport lotniczy, zaś oddział w Tsing Yi
będzie odpowiadać za obszar logistyki kontraktowej.
W Indiach zespół Dachser również przeniósł się do nowego biura regionalnego,
usytuowanego w tętniącym życiem centrum
biznesowym Bombaju – Sakinaka. Położenie
w wiodącej dzielnicy handlowej w mieście
zapewnia operatorowi dogodny dostęp do
publicznych środków transportu i międzynarodowego lotniska Chatrapati Shivaji –
największego portu lotniczego w Indiach.
Ułatwia to operatorowi kontakt z jego klientami, ale niesie też za sobą korzyści wewnątrz
organizacji – pracownicy różnych działów
mogą się odtąd bardziej efektywnie komunikować między sobą, pod jednym dachem
pracuje tu teraz bowiem zespół stu osób
odpowiedzialnych m.in. za fracht lotniczy
i morski, a także za obsługę celną.
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BEST WAREHOUSE LEASE OF THE YEAR
ÔÔŹródło: SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper, zarządca i właściciel nowoczesnych powierzch
ni magazynowych i produkcyjnych, otrzymała nagrodę CIJ Award 2016 w kategorii
Best Warehouse Lease of the Year za centrum dystrybucyjne Tesco na terenie SEGRO
Logistics Park Poznań, Komorniki.
CIJ Awards to konkurs organizowany w Polsce od 2002 roku, w którym wyróżnienia
przyznawane są w dziedzinach związanych
z rynkiem nieruchomości. Tegoroczna gala
rozdania nagród odbyła się 9 listopada w hotelu Westin w Warszawie. SEGRO zostało nagrodzone w kategorii Best Warehouse Lease
of the Year. „Dziękujemy firmie Tesco za
zaufanie, jakim obdarzyła nas powierzając
nam tę inwestycję. Jesteśmy dumni z faktu,
iż flagowy projekt SEGRO został doceniony
przez niezależnych specjalistów z branży.
Budynek Tesco to trzeci BTS w Komornikach, który oddaliśmy w ciągu ostatniego
półtora roku i nie zamierzamy zwalniać tempa. To prestiżowe wyróżnienie daje nam
motywację do dalszej pracy i realizacji kolejnych, innowacyjnych projektów w parkach
SEGRO” – mówi Magdalena Szulc, Dyrektor
SEGRO na Europę Centralną.
Nowe centrum dystrybucyjne Tesco powstało zaledwie w 6 miesięcy. W szytym na

miarę budynku wielkości 30 200 m2 działa 28
stacji przeładunkowych dla przyjęć towarów
i 32 stacje dla transportów. Magazyn posiada
parking dla 50 samochodów ciężarowych, który w przyszłości można rozbudować o kolejne
40 miejsc. Kierowcy na miejscu mogą również
korzystać z myjni oraz warsztatu. W centrum
dystrybucyjnym Tesco docelowo zatrudnienie
znajdzie 400 pracowników, którym zapewniono stołówkę, 160 miejsc parkingowych oraz 30
miejsc na rowery pod wiatą.
Z magazynu co 20 minut realizowane są
dostawy produktów do łącznie 119 sklepów
Tesco w północnej i północno-zachodniej
Polsce. W centrum dystrybucyjnym Tesco
zastosowano nowoczesne rozwiązania
ekologiczne i technologiczne. Dzięki temu
firma będzie mogła skrócić o ponad 12%
łączny roczny kilometraż samochodów ciężarowych Tesco, co w efekcie pozwoli na
obniżenie współczynnika emisji dwutlenku
węgla aż o 6,7%.

Wodowanie nowego statku
typu ro-ro o nazwie „MELEQ”
ÔÔŹródło: Ekol Logistics

Spółka Alternative Transport, w ciągu zaledwie trzech lat od momentu powstania, stała
się rozpoznawalną marką na rynku transportów Ro-Ro. W piątek, 18 listopada, wodowała swój szósty już statek „MELEQ” w czasie
uroczystości we Flensburgu, w Niemczech,
w której wzięło udział 200 zaproszonych
gości.
MELEQ może przewozić 280 naczep i dołączy do pięciu innych statków Ro-Ro należących do Alternative Transport w lutym 2017
roku, aby obsługiwać trasę między Turcją,
a Włochami. Statek ma 210 metrów długości,
pojemność ładunkową 32 600 ton i osiąga
prędkość 21.3 węzła.
Po uroczystości wodowania, w której wzięło udział wielu gości z sektora logistyki z całej
Europy, Ahmet Musul, Prezes Ekol Logistics
i Alternative Transport, powiedział: „Trzy lata
temu rozpoczęliśmy tworzyć flotę statków
Ro-Ro. Dzisiaj jesteśmy dumni, że możemy
być świadkami wodowania naszego szóstego statku o nazwie MELEQ. W tym czasie
osiągnęliśmy zrównoważony wzrost i zainwestowaliśmy ponad 100 milionów euro
w rozbudowę naszej floty”.

REKLAMA
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KOLEJNY PARK MLP POWSTANIE W CZELADZI
ÔÔŹródło: MLP GROUP S.A. ,Fot. MLP GROUP S.A.

MLP Group rozpoczyna budowę nowego parku logistycznego w Czeladzi w regionie Górnego Śląska. Docelowo nowy obiekt
będzie oferował 71 tys. m2. powierzchni magazynowo-produkcyjnych.

MLP Group zawarło z Gminą Czeladź umowę notarialną dotyczącą zakupu gminnych
terenów, na których planowana jest budowa parku logistycznego MLP Czeladź.
Nowy obiekt będzie docelowo oferował
71 tys. m2. powierzchni magazynowo-produkcyjnych, które powstaną na obszarze
16,50 hektara. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Czeladź oddalonej

zaledwie około 11 kilometrów od Katowic.
W pobliżu znajduje droga ekspresowa S86.
Do katowickiego lotniska jest z kolei około
15 kilometrów, a do centrum Warszawy
niecałe 300 kilometrów.
„Wszystkie nasze parki logistyczne charakteryzują się bardzo dobrą lokalizacją. Tak
jest również w przypadku rozpoczynanej
inwestycji MLP Czeladź. Realizacja tego pro-

jektu pozwoli nam poszerzyć ofertę, a tym
samym umocnić naszą pozycję w bardzo
ważnym regionie magazynowym w województwie śląskim. Jesteśmy przekonani,
że oferta nowoczesnych powierzchni w naszym nowym parku zostanie dobrze przyjęta przez inwestorów. Potwierdzeniem jest
zawarta już pierwsza umowa z przyszłym
najemcą, siecią MAKRO Cash & Carry Polska,
dla której przygotujemy w tym parku 8,6 tys.
m2. powierzchni” – podkreślił Radosław T.
Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Realizacja inwestycji zapewni nawet do
1000 nowych miejsc pracy. W przypadku
Czeladzi będzie to jednocześnie druga pod
względem wielkości inwestycja gospodarcza w historii miasta.
MLP Czeladź będzie ósmym parkiem logistycznym w portfelu MLP Group, a jednocześnie drugim w województwie śląskim. Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP
Group wchodzi siedem parków logistycznych
zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin,
MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz MLP Teresin.
Poza rozpoczynaną realizacją projektu w Czeladzi w planie jest również uruchomienie
inwestycji w Łodzi oraz kolejnej w Poznaniu.

Dwie nagrody CiJ Awards
2016 w jedne ręce

Zwycięstwo Panattoni
Europe w CIJ Awards

AXI IMMO w tegorocznej edycji konkursu CiJ
Awards 2016 otrzymało 2 nagrody w kategoriach Best Warehouse Power Broker Team of
The Year i Local Power Broker Team of the
Year. Tytuł dla najlepszego zespołu na rynku
magazynowym firma zdobyła po raz pierwszy,
natomiast dla najlepszej lokalnej agencji po raz
piąty z rzędu.
CiJ Awards to międzynarodowy konkurs,
który na rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce jest organizowany od 15 lat. Nagrody
CiJ Awards są przyznawane jako dowód uznania
osiągnięć we wszystkich najważniejszych kategoriach związanych z rynkiem nieruchomości,
w tym m.in. doradcom, deweloperom i inwestorom. Wręczenie nagród CiJ Awards 2016 odbyło się podczas uroczystej gali w warszawskim
hotelu Westin 9 listopada br.
Od kilku lat udaje nam się utrzymać wiodącą
pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych. Skutecznie rywalizujemy i wygramy na
konkurencyjnym rynku. Nagrody dla najlepszego zespołu na rynku nieruchomości magazynowych i dla najlepszej lokalnej agencji są dla nas

Panattoni Europe – lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce – kolejny raz potwierdził swoją pozycję w branży. Podczas
15. edycji CIJ Awards deweloper zdobył dwie
nagrody: Best Warehouse Development &
Developer of the Year za realizację inwestycji
dla Bombardier Transportation oraz Best
Campaign of the Year za kampanię „The human touch of industrial space”. Tegoroczna
uroczysta gala finałowa odbyła się 9 listopada
w warszawskim Hotelu Westin.
CiJ Awards jest prestiżowym konkursem dedykowanym branży deweloperskiej z Europy
Środkowej i Wschodniej. Organizowany jest
w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumuni
i na Słowacji przez Construction & Investment
Journal – miesięcznik zajmujący się tematyką
rynku nieruchomości. W tym roku odbyła
się już 15. edycja tego wydarzenia, w której
Panattoni Europe przyznano dwie statuetki
w nowoutworzonych kategoriach: Best Warehouse Development & Developer of the Year

ÔÔŹródło: AXI IMMO, Fot. AXI IMMO

ÔÔŹródło: Panattoni Europe

wyjątkowym wyróżnieniem. Cieszymy się, że
nasza praca, osiągnięcia i jakość usług znalazły
uznanie naszych klientów i partnerów biznesowych – komentuje Renata Osiecka, Partner
Zarządzająca AXI IMMO.
AXI IMMO oferuje usługi doradcze w zakresie
nieruchomości komercyjnych, w tym: wynajem
i zarządzanie powierzchniami magazynowymi
i biurowymi, zakup i sprzedaż gruntów inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie nieruchomościami. Firma posiada
biuro centralne w Warszawie oraz oddziały
w Katowicach i Wrocławiu.
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PROMAG S.A. w gronie
Pereł Polskiej Gospodarki
ÔÔŹródło: PROMAG, Ilustracja: PROMAG

28 października br., w Sali Balowej zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się gala XIV
edycji Pereł Polskiej Gospodarki – jednego z najważniejszych i najbardziej cenionych rankingów
polskich przedsiębiorstw. Wśród laureatów
tegorocznego zestawienia, branżę logistyki wewnętrznej reprezentował PROMAG S.A.
Firma PROMAG S.A. – producent i integrator
kompleksowego wyposażenia magazynowego
zajęła, podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo wysoką 16 pozycję w kategorii Perły Duże (przedsiębiorstwa, które w analizowanym roku rozrachunkowym osiągnęły przychody netto ze sprzedaży
na poziomie co najmniej 100 mln złotych) i – co
warte podkreślenia – była jedyną firmą reprezentującą w zestawieniu branżę intralogistyczną.
– To, że po raz kolejny znajdujemy się w gronie
największych i najbardziej efektywnych polskich
przedsiębiorstw na pewno bardzo nas cieszy
i potwierdza słuszność realizowanej strategii
biznesowej. Rok 2016 był dla PROMAG na pew-

no okresem dużych zmian, ważnych inwestycji
i kolejnych wyzwań. Zakończyliśmy rozbudowę
naszego Centrum Logistycznego w Koninku,
zwiększając powierzchnię magazynową z 9 do
17 tysięcy m kw. Dzięki temu możemy szybciej
obsługiwać klientów, realizować sprawnie rosnącą liczbę zamówień i w dalszym ciągu rozwijać sprzedaż online za pośrednictwem naszego
sklepu internetowego e-promag.pl. Inwestowaliśmy również w nasze zaplecze szkoleniowe
oraz Centrum Techniki Magazynowej z ekspozycją MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI, które promuje
mądrą automatyzację polskich przedsiębiorstw.
Wielkim sukcesem – nie tylko frekwencyjnym –
zakończyły się zarówno Dni Otwarte CTM, jak
i II edycja cyklicznego Forum Logistycznego,
poświęconego w tym roku przyszłości biznesu
w erze automatyzacji i robotyzacji procesów intralogistycznych. Powołane przez nas Centrum
Techniki Magazynowej działa od roku, a odwie-

dziło je już blisko 2000 gości – przedstawicieli
świata biznesu i nauki – mówiła Karolina Tokarz,
Prezes Zarządu, Naczelny Dyrektor PROMAG
S.A. Dzięki blisko 35-letniej obecności na rynku
PROMAG ma już sprawdzoną, kompleksową
ofertę wyposażenia magazynowego, a priorytetem firmy jest w tym momencie automatyzacja
i robotyzacja oraz rozwój Spółki oparty na tworzeniu i oferowaniu własnych autorskich rozwiązań magazynowych, optymalizujących procesy
intralogistyczne. Na szczególną uwagę zasługuje
system gęstego składowania AutoMAG, który
umożliwia całkowite wyeliminowanie wózków
widłowych z obszaru magazynowania towarów,
a tym samym stworzenie w pełni automatycznego i autonomicznego systemu składowania
towarów. Dzięki tej innowacji PROMAG jest
obecnie jedyną polską firmą, która projektuje,
produkuje, montuje i serwisuje w pełni automatyczne magazyny – dodała Karolina Tokarz.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

za realizację inwestycji produkcyjnej dla Bombardier Transportation oraz Best Campaign of
the Year za kampanię „The human touch of
industrial space”.
Best Warehouse Development & Developer
of the Year Panattoni Europe otrzymało za
realizację obiektu produkcyjnego dla Bombardier Transportation, wiodącego producenta
technologii dla transportu szynowego. Zrealizowana przez dewelopera inwestycja powstała na terenie wrocławskiej fabryki Bombardier
Transportation, obok wcześniej istniejącego
zakładu produkcyjnego – jednej z najstarszych
fabryk taboru kolejowego w Europie i jednocześnie najstarszej stale działającej fabryce
taboru w Polsce. W nowym obiekcie o łącznej powierzchni 19 377 m kw. odbywa się
produkcja nadwozi nowoczesnych pociągów
pasażerskich, w tym m.in. pociągów dużych
prędkości ICx.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
Chronometr
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LOGISTYCZNE PARTNERSTWO W POLSCE
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, oto: Kuehne + Nagel

Poznań, 16 listopada 2016 – Firma Kuehne + Nagel podpisała umowę z Michelin, jednym z trzech największych producen
tów opon na świecie, w ramach której będzie zarządzać operacjami magazynowymi w Polsce. Jest to pierwszy nowy biznes
w ramach globalnej umowy ramowej dotyczącej logistyki kontraktowej, którą niedawno podpisała Grupa Kuehne + Nagel
z Michelin.
W ramach lokalnej umowy, Kuehne +
Nagel będzie odpowiedzialne za zarządzanie magazynem firmy Michelin w Polsce. Operacje rozpoczną się 16 listopada
2016 roku w Centrum Logistycznym Michelin zlokalizowanym pod Warszawą.
Kuehne + Nagel będzie odpowiedzialne
za utrzymanie obiektów, działania administracyjnie oraz usługi przeładunku.
Prace będą obejmować czynności od
otrzymania produktu Michelin od producenta, przez kontrolę jakości, zarządzanie zapasami aż do ostatecznej kompletacji zamówienia. Obiekt będzie działać

jako Centrum Dystrybucji, dostarczając
produkty do klientów Michelin w Polsce
i w innych krajach. Kuehne + Nagel będzie odpowiedzialne za wdrożenie nowego systemu zarządzania magazynem
dostarczonego przez Michelin.
„Obsługa logistyczna branży motoryzacyjnej jest częścią globalnej strategii
Kuehne + Nagel. Dlatego bardzo cenimy zaufanie jakim Michelin obdarzyło
Kuehne + Nagel. Nowy projekt outsourcingu potwierdza nasze zdolności do
zapewnienia wysoce specjalistycznych
i branżowych rozwiązań dla przemysłu

motoryzacyjnego. To dodatkowo sprzyja globalnemu partnerstwu z Michelin”,
skomentował Gianfranco Sgro, członek
Zarządu Kuehne + Nagel International
AG, odpowiedzialny za logistykę kontraktową.
Spoglądając wstecz na blisko 10-letnie
partnerstwo Michelin z Kuehne + Nagel,
ta strategiczna współpraca została teraz
sformalizowana na podstawie globalnej umowy ramowej dla usług logistyki
kontraktowej na całym świecie. Kuehne
+ Nagel zarządza także magazynami Michelin w USA, Meksyku i Tajlandii.

NAJLEPSZY DOSTAWCA WEDŁUG
KONSUMENTÓW I CENEO.PL
ÔÔŹródło: DPD Polska

W siódmym Rankingu e-zakupów Ceneo.pl, firma kurierska DPD Polska zdobyła pierwsze miejsce i tytuł najlepszego dostawcy dzia
łającego na polskim rynku e-commerce. Ranking został opracowany na podstawie opinii zamieszczonych na Ceneo.pl przez samych
konsumentów. W pięciostopniowej skali, DPD Polska uzyskała 4,8 punktu, a skłonność do polecania jej usług wyniosła 97%.
Ranking najlepszych dostawców tworzony
jest w ramach formularza Zaufanych Opinii
na portalu Ceneo.pl. Konsumenci oceniają
każdy aspekt dostarczenia przesyłki: szybkość dowozu, dobry stan paczki, elastyczne
podejście kuriera do czasu i miejsca odbioru przesyłki, stały kontakt z firmą doręczającą i kurierem, opcję sprawdzenia statusu
przesyłki oraz możliwość realizacji różnych
form płatności w przypadku odbioru za
pobraniem (karta płatnicza, gotówka).
– Cieszy nas wyróżnienie przyznane
przez portal Ceneo.pl, tym bardziej,

że jest ono wynikiem indywidualnych
ocen konsumentów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci i odbiorcy
paczek byli zadowoleni. Pierwsze miejsce w rankingu „Najlepszy dostawca”
jest dowodem na to, że jakość naszych
usług jest na wysokim poziomie – mówi
Łukasz Zembowicz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu DPD
Polska.
– DPD Polska na co dzień współpracuje z ponad pięcioma tysiącami kurierów.
Każdy z nich dostarcza kilkadziesiąt pa-

czek dziennie, co w sumie daje roczny
bilans blisko 100 mln przesyłek. Warto
także podkreślić, że DPD osiąga bardzo
wysoki wskaźnik doręczenia w pierwszej
próbie – dodaje Łukasz Zembowicz.
Ceneo.pl to najpopularniejsza porównywarka cen i ofert, a także drugi co do
wielkości serwis zakupowy w Polsce. Co
miesiąc portal odwiedza 7 mln internautów. Na Ceneo.pl można znaleźć ponad
16 mln ofert z ponad 6 tys. sklepów.
Ceneo.pl jest też największą polską bazą
opinii o sklepach i produktach.
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W JEDNYM MIEJSCU 18
PREMIER JEDNEGO DNIA
ÔÔŹródło: Fleet Market, Fot. Fleet Market

O tym, że targi Fleet Market są ważnym wydarzeniem moto
ryzacyjnym, świadczy liczba polskich premier nowych modeli.
Z roku na rok premier jest coraz więcej, a w tym roku aż osiem
naście!
Zaczynamy nietypowo, bo od końca. Końca, ale tylko alfabetu.
Volkswagen będzie się chwalił na swoim stoisku odświeżonym
Golfem 7. generacji, który kilka dni temu miał swoją światową
premierę w Wolfsburgu, a na Targach odbędzie się przedpremierowy pokaz dla klientów flotowych. Zaprezentowane będą
obie wersje nadwoziowe – hatchback oraz kombi, czyli Variant.
Fleet Market będą to pierwsze targi, na których będzie można
zobaczyć Nowego Golfa. Następna taka okazja będzie dopiero
w przyszłym roku… w Genewie. Także marka Volkswagen Samochody Użytkowe przewidziała premierę – zaprezentuje zupełnie
nowego Craftera. Co więcej, zainteresowani klienci będą mogli
odbyć podczas targów, krótką jazdę testową tym modelem.
Jeśli już jesteśmy przy grupie Volkswagen, to kolejnym premierowym modelem będzie Audi A5 Sportback. To 5-drzwiowe coupe jest idealnym autem dla managera wyższego szczebla, który
swoim samochodem chce się wyróżnić. Ci, którzy lubią spędzać

czas w sposób bardzo aktywny, nie mogą przejść obojętnie obok
stoiska Škody, na którym będzie królował pierwszy duży SUV
czeskiej marki – Kodiaq. Samochód będzie oferowany w wersjach
5 – i 7-osobowej, z napędem na przednią lub na obie osie.
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TARGI
Z LOKALNĄ
PERSPEKTYWĄ
ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

Pierwsza edycja Targów Logistyki Ma
gazynowej INTRALOMAG, które od
bywały się w dniach 23-24 listopada
2016 roku w hali Expo-Łódź przy al.
Politechniki 4 w Łodzi, była kolejnym
wydarzeniem w branży. W tym samym
czasie odbyło się II Forum Inwesto
rów i Eksporterów „W centrum Polski,
w centrum Europy”, które z założenia
było miejscem wymiany myśli i pro
jektów biznesowych dla potencjalnych
inwestorów.
Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG to nowa impreza targowa, której
celem było wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rozwijającego się
dynamicznie polskiego rynku usług magazynowych. Wydarzenie dedykowane
dla branży logistyki wewnętrznej i magazynowej, to kolejna tego typu impreza
w przeciągu dwóch miesięcy, niemniej
przyciągnęła całkiem sporą liczbę zwiedzających.
Wśród wystawców były firmy specjalizujące w wyposażeniu hal magazynowych, oferujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, dostawcy sprzętu
i usług outsourcingowych. Wśród firm
wystawiających się na targach stawiły
się czołowi gracze na rynku logistyki magazynowej, m.in.: WDX, TOYOTA, LINDE,
MGL, AMPERE, BEKUPLAST, CASSIOLI
POLSKA, PCC INTERMODAL, LOG SOFT,
AG CONSULT, XS LOGISTIC, NU AIR POLSKA, LEDOPROJEKT, czy COMBILIFT.
STREFA INWESTORA, na targach INTRALOMAG reprezentowana była przez
gminy i powiaty, posiadające w ofercie
tereny pod inwestycje magazynowe,
a także podmioty publiczne i instytucje
otoczenia biznesu stymulujące rozwój
inwestycji w tym zakresie (m.in. ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA,
GMINA STRYKÓW, MIASTO KUTNO, MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, GMINA
KOLUSZKI, GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI,
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE).
Program targów obfitował w wystąpienia specjalistów-praktyków, którzy
prezentowali sprawdzone rozwiązania
stosowane w gospodarce magazynowej
i logistyce wewnętrznej. Targi nastawione na lokalny rynek, który posia-

Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Gryfina, Wojciech Konarski –
Starosta gryfiński, Krzysztof Kielec – Prezes KSSSE, Olgierd Geblewicz – Marszałek woj.
Zachodniopomorskiego, David Schröder, Jens Fiege

PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ
ÔÔŹródło: Zalando, Fot. Zalando

Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie.
Ma to swoje odzwierciedlenie także w branży modowej: zaledwie 4 lata po oficjal
nym uruchomieniu Zalando w Polsce, wiodąca platforma w Europie, rozszerza swoją
sieć logistyczną i uruchamia nowe centrum logistyczne w województwie Zachodnio
pomorskim.
Świętowanie 4. urodzin Zalando na
polskim rynku odbyło się jednocześnie
z uroczystością wmurowania kamienia
węgielnego pod inwestycję w Gardnie
koło Gryfina. W wydarzeniu wzięli udział
przedstawiciele Zalando, w tym Starszy
Wiceprezes ds. Operacyjnych – David
Schröder, a także partnerzy Zalando
przy projekcie – Fiege i Goodman oraz
lokalni przedstawiciele Gryfina i regionu
Zachodniopomorskiego. Wydarzenie
składało się z paneli dyskusyjnych na temat postępu prac, przyszłości projektu
i regionu. Wraz z kamieniem węgielnym
pod nową inwestycją zakopano kapsułę
czasu, zawierającą wydanie dziennika
z dnia 18 listopada, list mieszkańców
Gryfina dla przyszłych pokoleń, koszulkę z wydrukiem kampanii dla pracowni-

ków Zalando oraz magazyn pracowników Fiege pod tytułem „Nasz Magazyn”.
Cały czas obserwujemy dynamiczny
rozwój polskiego rynku e-commerce.
Ponadto, polska wersja naszej platformy, odniosła ogromny sukces w ciągu
zaledwie czterech lat od jej uruchomienia. Te czynniki umocniły nas w przekonaniu, aby właśnie tu stworzyć kolejne
centrum logistyczne naszej międzynarodowej sieci, której ekspansję prowadzimy w całej Europie. Konkurencyjność polskiego rynku e-commerce była
kluczowa dla podjęcia decyzji o naszej
inwestycji – mówi David Schröder, Starszy Wiceprezes ds. Operacyjnych w Zalando.

da bardzo dobre perspektywy i atuty,
a nie jest doceniany przez inwestujących w centra logistyczne i magazynowe
w bezpośredniej bliskości z miastem
Łódź. Ukończenie wielu inwestycji infrastruktury drogowej, stwarza szansę na
szybszy rozwój Łodzi, wszak to drugie
co do wielkości miasto w Polsce. W opinii wystawców, ten lokalny rynek ma
olbrzymi potencjał, który musi w końcu
się realizować, a to będzie impulsem do
dynamicznego rozwoju.
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NAJWIĘKSI JUŻ PO RAZ CZWARTY!
ÔÔŹródło: TransPoland, Fot. TransPoland

Najwięksi już po raz czwarty – mowa o długo wyczekiwanych Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TransPoland
2016! IV edycja tego największego w tej części Europy wydarzenia w branży TSL przyciągnęła ponad 4500 uczestników i została
w tym roku rozszerzona o producentów, dystrybutorów, oraz sieci handlowe.
TransPoland już od pewnego czasu skupia w jednym miejscu nie tylko wszystkich czołowych przedstawicieli branży TSL, ale również firmy poszukujące
sprawdzonych i wydajnych sposobów
na obsługę logistyczną swoich ładunków.
Organizatorzy już w pierwszym dniu postawili zatem na tematykę bezpośrednio
związaną z działalnością producentów,
dystrybutorów oraz sieci handlowych
w kontekście współpracy z firmami TSL.
Nowością były m.in. specjalnie zaaranżowane wyłącznie dla wystawców
reprezentujących firmy Transportowe,
Spedycyjne i Logistyczne Spotkania Biznesowe, w ramach których firmy produkcyjne i dystrybucyjne przedstawiały
swoje zapotrzebowanie na transport.
Wystawcy mieli okazję spotkać się z dyrektorami i kierownikami działów logistyki z następujących przedsiębiorstw:
Philips. Rossmann, Decathlon, Nestle,
Jeronimo Martins, Auchan, Komandor,
Omega Meble, IMP Comfort, De Care,
DENDRO.

ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES DLA PRZYSZŁYCH
LOGISTYKÓW

PEKAES, czołowy operator logistyczny, został zaproszony przez władze Politechniki
Warszawskiej do uczestnictwa w pracach Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka
na Wydziale Transportu. Inicjatywa ma na celu m.in. wypracowanie oferty eduka
cyjnej dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy. Pierwsze posiedzenie
Rady odbyło się w listopadzie br.
Rada Konsultacyjna Nauka – Gospodarka
pełni funkcję organu doradczego i opiniotwórczego Dziekana Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej w zakresie procesu dydaktycznego, zwłaszcza w stworzeniu oferty edukacyjnej i szkoleniowej,
kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta kierunku Transport na Wydziale
Transportu oraz monitorowania efektów
kształcenia w zakresie ich zgodności z potrzebami rynku pracy, jak i wprowadzanie
zasadnych zmian. W tym roku do grona
ekspertów Rady zaproszony został przedstawiciel firmy PEKAES.

– Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie, które skierowała do mnie prof. dr
hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW,
Dziekan Wydziału Transportu Politechniki
Warszawskiej. Uczestnictwo w obradach
Rady Konsultacyjnej to dla mnie duże wyróżnienie. PEKAES już od kilku lat inicjuje
projekty z myślą o młodych logistykach
i cieszę się, że możemy zaangażować się
także w działania mające na celu przygotowanie dobrze skrojonej oferty dla
studentów, którzy swoją przyszłość wiążą
z branżą TSL – mówi Jerzy Markow, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu PEKAES.
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Barometr Flotowy 2016

REKLAMA

ÔÔŹródło: Arval

Wśród polskich menedżerów flot samochodowych panują lepsze nastroje niż u ich europejskich kolegów – to jeden z wielu ciekawych
wniosków z badań przeprowadzonych przez
niezależną organizację Corporate Vehicle Observatory. Raport z badań publikuje firma Arval,
można go pobrać za darmo ze strony www.
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UPS ODNOTOWUJE WZROST ZYSKU
W TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU
ÔÔŹródło: UPS, Fot. UPS

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za trzeci kwartał 2016 r. Wyniósł on 1,44
USD i był o 3,6% wyższy w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres poprzedniego roku. Zysk operacyjny w segmencie
przesyłek międzynarodowych wzrósł o 14% do 576 mln USD, co oznacza, że omawiany kwartał był siódmym z kolei kwartałem,
w którym segment ten odnotował dwucyfrowy wzrost.
Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły
14,9 mld USD, o 4,9% więcej niż w tym
samym okresie poprzedniego roku. Niekorzystny wpływ na wzrost przychodów
miały zmiany wysokości opłat paliwowych
oraz kursy walut. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych, wzrost przychodów
ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 5,1%.Niższe stawki opłat paliwowych
dodatkowo obniżyły wzrost przychodów
o ok. 50 punktów bazowych.
„Świadczymy wysokiej jakości usługi na
rzecz klientów UPS na całym świecie, a oferowane przez nas rozwiązania umożliwiły
osiągnięcie znacznego wzrostu w ostatnim
kwartale,” powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. „Inwestujemy w technologię i rozwój możliwości
operacyjnych, dzięki czemu firma będzie
osiągała znakomite wyniki również w przyszłości.”
PERSPEKTYWY
Ze względu na brak możliwości sporządzenia wiarygodnej prognozy niektórych
pozycji mogących mieć wpływ na wysokość zysku na akcję wg amerykańskich
standardów rachunkowości (US GAAP),
UPS nie przedstawia prognozy zysku na
akcję za cały rok obrotowy 2016 r. wg US
GAAP oraz nie dokonuje uzgodnienia prognozy skorygowanego zysku na akcję za
cały rok 2016 r. z obliczonym zgodnie z US
GAAP zyskiem na akcję za cały rok 2016 r.
W czwartym kwartale zysk na akcję obliczany wg US GAAP podlega końcoworocznej korekcie z tytułu aktualizacji wyceny
programów świadczeń emerytalnych do

ich oczekiwanej wartości rynkowej; wielkość tej korekty może być znaczna.
Na jej poziom duży wpływ mają zmiany
stóp procentowych, dochody z inwestycji finansowych, czynniki demograficzne
oraz inne założenia aktuarialne. W konsekwencji aktualizacja wyceny programów
świadczeń emerytalnych do ich wartości
rynkowej nie jest ujęta w przedstawionej
przez UPS prognozie zysku na akcję za cały
rok 2016 r. ani w uzgodnieniu tego zysku
do zysku obliczanego wg US GAAP.
Spółka podtrzymuje prognozę wyników,
zgodnie z którą rozwodniony zysk na akcję
za cały rok obrotowy 2016 wyniesie od
5,70 USD do 5,90 USD. Skorygowany zysk
na akcję wyraża prognozę spółki dotyczącą

zysku na akcję przed dokonaniem oczekiwanej korekty z tytułu aktualizacji wyceny
programów świadczeń emerytalnych do
wartości rynkowej.
„W trzecim kwartale wypracowywaliśmy
wyniki zgodne z oczekiwaniami i podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie
pełnego wykorzystania możliwości, jakie
pojawią się w okresie szczytu paczkowego,” powiedział Richard Peretz, dyrektor
finansowy UPS. „Dzięki temu mamy pewność, że zdołamy osiągnąć zakładany na
2016 r. poziom skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję.”

tys. akcji (ok. 82,3%) w pełni wyczerpując pulę
oferowanych im walorów.
Objęte przez inwestorów walory stanowią
łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego dewelopera powierzchni magazynowych i handlowych. Po podwyższeniu
kapitału będzie się on dzielił na 4,13 mln akcji.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania inwestorów zakupem oferowanych
przez nas akcji w ramach IPO. Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie. Pozyskane środki
zamierzamy od razu wykorzystać na realizację

przygotowanych projektów deweloperskich.
W efekcie oczekujemy szybkiego wzrostu skali
działania i wartości Spółki” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Akcje w IPO były sprzedawane po 18 zł. To
oznacza, że wartość oferty wyniosła 20,34 mln
zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Centrum Logistycznego
w Sosnowcu, budowę Centrum Logistycznego
Kraków III oraz budowę Parku Handlowego
w Dzierżoniowie.

Sukces oferty publicznej BIK S.A.
ÔÔŹródło: BIK

W ramach oferty publicznej Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A. przydzielono wszystkie oferowane akcje. Wartość oferty wyniosła 20,34
mln zł brutto.
W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 1.130.000 nowych akcji serii I. Z tego
Inwestorom Indywidualnym przydzielono 200
tys. akcji (ok. 17,7%). Stopa redukcji w transzy
Inwestorów Indywidualnych wyniosła 9,11%.
Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 930
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NORTH-WEST LOGISTIC
PARK W SZCZECINIE
SPRZEDANY
ÔÔŹródło: Waimea Holding S.A., Fot. Waimea Holding S.A.

Waimea Holding S.A., deweloper powierzchni magazynowych
i przemysłowych, 20 października br. podpisał umowę sprze
daży North-West Logistic Park w Szczecinie. Kupującym nie
ruchomość jest amerykański podmiot Exeter Property Group.
Przekazanie nieruchomości nastąpi do końca 2016 roku.

P3 SPRZEDANY
ZA 2,4 MLD EUR
ÔÔŹródło: P3, Fot. P3

P3 Logistic Parks („P3” lub „Grupa”), wiodący ogólnoeuropejski
właściciel, deweloper oraz zarządca nieruchomości logistycz
nych, poinformował dzisiaj, że GIC, singapurski państwowy
fundusz majątkowy, podpisał ostateczną umowę nabycia P3
od TPG Real Estate i jego partnera Ivanhoe Cambridge. Trans
akcja opiewa na 2,4 mld EUR i jest największą transakcją na
europejskim rynku nieruchomości w tym roku. Transakcja musi
zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne i powinna się
zamknąć do końca 2016 r.
TPG Real Estate i Ivanhoe Cambridge nabyły P3 w 2013 r. Od
tego czasu Grupa rozrosła się do jednej z największych w pełni
zintegrowanych platform logistycznych i deweloperów w Europie
z 3,3 mln metrów kwadratowych w portfolio. W ciągu ostatnich
trzech lat, P3 zakończyło serię przejęć na kluczowych rynkach
europejskich, dzięki czemu portfolio zostało co najmniej podwojone. Obecnie obejmuje ono 163 wysokiej jakości magazyny,
w 62 lokalizacjach, w dziewięciu krajach. W tym samym czasie,
Grupa trzykrotnie zwiększyła swoją bazę klientów, wykazując
silne i rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne
najwyższej jakości.
P3 zakończyło niedawno proces długoterminowego refinansowania w wysokości 1,4 mld EUR z grupą wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, zapewniając działalności
dodatkową elastyczność, która pozwoli na wspieranie strategii
wzrostu.
Dzięki wsparciu swojego nowego akcjonariusza, P3 jest dobrze przygotowane, aby przejść do następnego etapu rozwoju
z bankiem gruntów o potencjale zabudowy do 1,4 mln metrów
kwadratowych. Obecnie, w budowie jest 11 nowych inwestycji,
stanowiących 300 000 metrów kwadratowych, których zakończenie zaplanowane jest do końca roku.
Ian Worboys, CEO w P3(na zdjęciu) powiedział: „Ze wsparciem
TPG Real Estate i Ivanhoe Cambridge udało nam się znacznie
rozszerzyć działalność na naszych głównych rynkach, stać się liderem na rynku, a także wyraźnie wyróżnić się jako firma zorientowana na klienta. Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą
współpracy z jednym z największych państwowych funduszy GIC,
liczymy na odniesienie podobnego sukcesu wspólnie z naszym
nowym akcjonariuszem. Długoterminowa strategia inwestycyjna
GIC jest bardzo zbliżona do naszego podejścia, jako długoterminowego właściciela i dewelopera wysokiej jakości aktywów”.

Szczecińskie centrum magazynowo-produkcyjne North-West
Logistic Park, 4 hale o powierzchni 64 000 m2. wynajęte w 100
procentach, zostało zakupione w październiku przez amerykańskiego inwestora wyspecjalizowanego w inwestowaniu w nieruchomości magazynowe. Exeter Property Group od marca 2015
roku inwestuje również w Europie i Polska jest jednym z głównych rynków, na których Exeter jest zaangażowany. – Szczecin
od dłuższego już czasu znajdował się w sferze naszych zainteresowań. Położenie geograficzne oraz wielkość tego miasta
wskazywały na duży potencjał wzrostu. Waimea Holding S.A.
świetnie wybrała lokalizację i świetnie skomercjalizowała swój
projekt w Szczecinie. Developer wykazał się również dużą dbałością o szczegóły w fazie projektowania i realizacji inwestycji.
Wszystko to sprawia, że North-West Logistic Park jest doskonałym produktem inwestycyjnym – powiedział Waldemar Grabka,
Investment Officer/Asset Manager, Poland and Czech Republic.
Inwestorem North-West Logistic Park w Szczecinie była spółka
należąca do grupy inwestycyjnej Waimea Holding S.A. Centrum
logistyczne North-West Logistic Park oferujące powierzchnie
magazynowe i produkcyjne od początku powstania cieszyło się
bardzo dużym uznaniem na rynku. – Jestem niezmiernie dumny,
że nasz pierwszy projekt zrealizowany w Szczecinie mogliśmy
w tak krótkim czasie sprzedać. Sfinalizowanie transakcji z funduszem amerykańskim potwierdziło, że realizujemy obiekty na
najwyższym światowym poziomie. Pozyskane środki z transakcji
sprzedaży North-West Logistic Park zostaną wykorzystane na
finansowanie naszych nowych inwestycji oraz na optymalizację
struktury finansowania bilansu Spółki – podkreśla Andrzej Rosiński, Prezes Waimea Holding S.A.
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Docelowo 1,2 mln m2. powierzchni

REKLAMA

ÔÔŹródło: MLP Group, Fot. MLP Group

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za trzy kwartały 2016 r.
W tym okresie Grupa wypracowała 22,7 mln zł zysku netto oraz 67,0 mln
zł przychodów. Wartość aktywów netto wyniosłą 630,6 mln zł. Aktualnie
w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi siedem parków
logistycznych, trzy kolejne są w przygotowaniu. Docelowa powierzchnia
10 parków MLP Group sięga 1,2 mln m2.
MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, na
koniec września br. posiadał wartość aktywów netto (kapitałów własnych)
na poziomie 630,6 mln zł. Przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku Grupa
wypracowała 22,7 mln zł zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody
wyniosły 67,0 mln zł. W tym okresie Grupa podpisała umowy najmu na
19,6 tys. m2., w efekcie przez pierwszych dziewięć miesięcy wielkość wynajmowanej powierzchni zwiększyła się do łącznie 333,4 tys. m2.
„W ostatnich tygodniach bardzo mocno zintensyfikowaliśmy nasze
działania, podpisaliśmy wiele istotnych umów najmu, a kolejne są
w trakcie negocjacji. W przygotowaniu mamy także trzy kolejne parki
logistyczne: w Czeladzi, pod Poznaniem oraz w okolicy Łodzi. Efekty tych
działań będą widoczne w wynikach kolejnych okresów” – dodał Radosław
T. Krochta.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi siedem
parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP
Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz
MLP Teresin. Potencjał do zabudowy w tych 7 parkach wynosi 904,9 tys.
m2. Wskaźnik powierzchni wynajętej to 92%. Uwzględniając trzy planowane parki w Czeladzi, Łodzi oraz Poznaniu docelowa powierzchnia 10
parków MLP Group sięga 1,2 mln m2.

Rosną przeładunki i przychody OT Logistics
ÔÔŹródło: OT Logistics, Fot. OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics, jeden z liderów branży TSL w Europie, wypracowała po
III kw. 2016 r. 523 mln zł skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 3,6 mln zł.
Grupa zwiększyła wynik EBITDA do 43,5 mln
zł. Grupa prowadzi działania optymalizacyjne
i zwiększa obecność w branży TSL w Polsce
i Europie.

SOLIDNE WYNIKI, MIMO NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH
W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa
Kapitałowa OT Logistics wypracowała 523 mln
zł przychodów wobec 554 mln zł rok wcześniej. Zysk netto spółki sięgnął 3,6 mln zł wobec

6,7 mln zł rok temu. Z kolei wynik EBITDA po III
kw. 2016 r. wzrósł do 43,5 mln zł w porównaniu
do 43,1 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 8,3% z 7,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W minionym
kwartale spółka zwiększyła również rentowność
sprzedaży brutto do 13,2% z 13% rok temu.
W trakcie 9 miesięcy 2016 r. Grupa wypracowała
dodatnie przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej (+31,9 mln zł), co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju.

DALSZY WZROST PRZEŁADUNKÓW
W GDYŃSKIM PORCIE

poprawę o 32% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Narastająco,
od początku roku, przeładunki w gdyńskim
terminalu wzrosły łącznie o 27% do niemal
2,5 mln ton. W III kw. obsługa m.in. towarów
agro (śruta sojowa i zboża) wzrosła w Gdyńskim porcie o 88% r/r do 346 tys. ton. OT Port
Świnoujście, w większym stopniu zależny
od przeładunku takich towarów jak węgiel
czy rudy metali, zanotował w III kw. spadek
przeładunków o 24%. Narastająco, w 2016,
port ten zanotował zmniejszenie przeładunków o 11%.

Wolumen przeładunków w OT Port Gdynia
wyniósł w III kw. br. 810 tys. ton, co stanowi
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WZROSTY ZYSKÓW
I RENTOWNOŚCI
III KWARTALE 2016 R.
ÔÔŹródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka ofe
rująca kompleksowe rozwiązania z za
kresu wyposażenia magazynów, opubli
kowała dobre wyniki finansowe za okres
9 miesięcy 2016 r. Firmie sprzyja rosnący
rynek magazynowy oraz korzystna sytu
acja na rynku wózków widłowych.
W III kwartale 2016 r. Spółka wypracowała
5,2 mln zł zysku EBITDA (+14% r/r) i 2,2 mln
zł zysku netto (+36% r/r), przy rentowności EBITDA rzędu 17,2 proc. (+3,6 p.p.)
i rentowności netto na poziomie 7,3 proc.
(+2,5 p.p.). Przychody w tym okresie wyniosły 30,4 mln zł (-10% r/r).
– Mimo, że ostatnie miesiące nie obfitowały w tak dużą ilość dużych kontraktów
jak w ubiegłym roku, nasze wyniki prezentują się dobrze. Na rynku wyposażenia
magazynów prawdopodobnym czynnikiem
wzrostu w 2017 r. będzie start niektórych
programów z nowej perspektywy finansowej UE, potencjalnie wpływających na inwestycje w naszym sektorze. Mimo obecnie
braku takiego czynnika, rynek jest stabilny,
WDX pozyskuje nowych klientów i część
zamówień realizuje za granicą, takich jak
kontrakt dla Grupy Inter Cars na Węgrzech.
Sukcesywnie także rozwijamy współpracę
z klientami z sektora e-commerce – aktualnie poprzez kontrakt dla spółki KRM, czyli
operatora logistycznego popularnej marki
butów ECCO – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.
W okresie styczeń-wrzesień 2016 r.
przychody Spółki wyniosły 90,1 mln zł (-4%
r/r), zysk EBITDA i netto to poziomy odpowiednio 14,5 mln zł (+16% r/r) i zysk netto
4,7 mln zł (+18% r/r).
– Obserwujemy istotny potencjał rozwoju na rynku wózków widłowych, zarówno
w zakresie ich wynajmu, dystrybucji, jak
i serwisu. Jednocześnie nasza pozycja rynkowa organicznie wzrasta. Myślimy nad
różnymi wariantami większego zaangażowania Spółki na rynku wózków – dodał Marek Skrzeczyński. – Z drugiej strony chcemy, aby już oferowane produkty stawały
się coraz bardziej zaawansowane technologiczne. Dlatego oferujemy w wózkach
marki Crown innowacyjny system InfoLink,
który dostarcza szereg wszechstronnych
informacji na temat pracy i stanu sprzętu,
a to umożliwia naszym klientom lepszą
optymalizację i wykorzystanie posiadanej
floty wózków widłowych oraz konkretne
oszczędności.

INWESTYCJE WARTE 185 MLN USD
ÔÔŹródło: DHL Express, Fot. DHL Express

DHL Express, wiodący na świecie dostawca usług logistycznych, ogłosił kontynu
ację realizacji swojego planu inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych i na terenie
obu Ameryk, jako że wzrost w tym regionie jest zgodny oczekiwaniami. Inwestycje
o wartości 185 mln USD[1] przewidziane na rok 2016 i 2017 koncentrują się na infra
strukturze, technologii i ludziach – tylko w roku 2016 powstało około 900 nowych
miejsc pracy – co pozwoli w dalszym ciągu zapewniać usługi najwyższej jakości i do
skonałą obsługę klienta. Oprócz inwestowania w działalność na terenie USA, DHL
Express angażuje także środki w wysokości 105 mln USD na rozwój w kluczowych
krajach regionu, m.in w Meksyku, Kanadzie, Brazylii, Chile i Peru. W ciągu dwóch lat
na inwestycje w tych krajach przeznaczy kwotę 290 mln USD.
„DHL Express kontynuuje swój silny rozwój w USA” – wyjaśnia Ken Allen, członek zarządu Deutsche Post AG i prezes DHL Express. „W ramach naszego
skoncentrowania na międzynarodowych
przesyłkach ekspresowych oraz zaangażowania w ciągłą poprawę obsługi klienta, inwestujemy środki w modernizację
obiektów, w zwiększenie liczby pracowników oraz zapewnienie im technologii
koniecznych do większej produktywności
i wydajności.” Przykładem jest niedawne wdrożenie nowych „inteligentnych”
skanerów dla kurierów, które są wygodniejsze, lżejsze i wyposażone w funkcje
głosowe i GPS.
DHL zakończył już część inwestycji
o wartości 108 mln USD w węźle komunikacyjnym dla obu Ameryk, zlokalizowanym na lotnisku Cincinnati/Nor-
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thern Kentucky, która została ogłoszona
w ubiegłym roku. Rozbudowa rampy północnej, otwartej zaledwie dwa tygodnie
temu, obejmuje obszar ok. 18 ha i zapewnia każdej nocy miejsca postojowe
dla kolejnych 16 samolotów. Dodatkowo zwiększyło się miejsce na składowanie i powierzchnia magazynowa, przeznaczone dla wyposażenia rampy oraz
kontenerów wysyłkowych. W przyszłym
roku powstaną obiekty zapewniające
dodatkowe możliwości sortowania automatycznego oraz 40 nowych stanowisk
przeładunkowych, które zwiększą wydajność węzła w zakresie obsługi rosnącego
wolumenu przesyłek pochodzących z e-handlu w Stanach Zjednoczonych i na
terenie obu Ameryk.
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ROŚNIE ŚWIATOWA SIEĆ POŁĄCZEŃ
ÔÔŹródło: DHL, Fot. DHL

DHL, globalny lider rynku usług logistycznych, udostępnił 15 listopada br. czwartą edycję indeksu Global Connectedness Index
(GCI), czyli szczegółową analizę stanu globalizacji na świecie. Raport z 2016 r. wskazuje, że rozmiary globalnej sieci powiązań,
mierzone na podstawie międzynarodowego przepływu towarów, kapitału, informacji i osób, w 2014 r. przekroczyły poziom
sprzed kryzysu w 2007 r. W roku 2015 tempo globalizacji po kryzysie uległo spowolnieniu, lecz dane nie wskazują na tendencję
spadkową. Aktualnie dostępne dane, w pewnych dziedzinach wciąż wymagające potwierdzenia, sugerują, że w 2015 r. sieć
powiązań światowych była około 8% większa niż w 2005 r.

Największy wzrost w badanym okresie (w latach 2013-2015) wykazuje przepływ informacji, mierzony na podstawie międzynarodowego
ruchu internetowego, czasu trwania rozmów telefonicznych określonego w minutach oraz obrotu publikacjami drukowanymi. Wzrost
przepływu kapitału i osób wykazywał tendencje bardziej umiarkowane, natomiast zapoczątkowane w 2012 r. zmniejszenie międzynarodowego przepływu towarów uległo w 2015 r. przyspieszeniu.
„W ciągu ostatnich 50 lat globalizacja była motorem wzrostu dla
świata”, powiedział Frank Appel, dyrektor generalny Deutsche Post
DHL Group. „GCI udowadnia, że globalizacja ostatecznie wyszła
zwycięsko z kryzysu finansowego, ale stoi w obliczu niepewnej przyszłości. Konieczne jest, aby decydenci polityczni i liderzy biznesowi
popierali kształtowanie środowiska, w którym globalizacja może
dalej rozkwitać i przynosić poprawę w życiu ludzi na całym świecie”.
Badania nad GCI przeprowadził znany na całym świecie ekspert
w dziedzinie globalizacji, Pankaj Ghemawat, tłumacząc, dlaczego
gospodarki krajów rozwijających się wciąż pozostają w tyle, jeśli
chodzi o globalną sieć powiązań. „Gospodarki krajów rozwiniętych
są około cztery razy bardziej zintegrowane pod względem międzynarodowego przepływu kapitału, pięć razy pod względem przepływu
osób i dziewięć razy pod względem przepływu informacji”, wyjaśnił
Ghemawat. GCI wskazuje ponadto, że jeśli gospodarki krajów rozwijających się upodobnią się do krajów rozwiniętych w odniesieniu
do poziomu sieci powiązań, przyczyni się to do potężnego wzrostu
całkowitych rozmiarów tej sieci.
Edycja 2016 dokumentuje także rosnący udział ruchu internetowego wykraczającego poza granice państw, nawet jeśli handel
międzynarodowy i przepływ informacji nie utrzymują oczekiwanego
poziomu. „Te dane wskazują na ogrom przestrzeni możliwej do
wykorzystania na polu międzynarodowego e-handlu dla ożywienia

aktywności gospodarczej i poszerzenia możliwości dostępnych dla
klientów na całym świecie”, podkreślił Jürgen Gerdes, dyrektor generalny Post – eCommerce – Parcel w Deutsche Post DHL Group.
KRAJOWE I REGIONALNE WYNIKI INDEKSU 2016
Oprócz omówienia stanu globalizacji w ogólnym zarysie, raport
z 2016 r. zawiera szczegółowy opis sieci powiązań poszczegól-
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nych krajów i regionów. Indeks dzieli kraje
pod względem głębokości (intensywności
przepływów międzynarodowych) oraz szerokości (geograficznej dystrybucji przepływów), które razem wzięte dają całkowity
wynik dla sieci powiązań w skali od 0 do
100. Holandia utrzymuje pozycję kraju
najbardziej powiązanego na świecie, zaś
Europa ponownie stała się najbardziej powiązanym na świecie regionem. Wszystkie
10 krajów o najwyższym na świecie poziomie globalizacji, z wyjątkiem Singapuru
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, są
położone w Europie. Drugim regionem
o największej sieci globalnych powiązań
jest Ameryka Północna, która wiedzie
prym pod względem przepływu kapitału i informacji, ze Stanami Zjednoczonymi jako najbardziej powiązanym krajem
w obu Amerykach. Ogólnie rzecz biorąc,
USA zajmują 27 miejsce na 140 krajów
przebadanych według GCI. Ameryka Północna osiągnęła największy wzrost całkowitej sieci powiązań w ciągu ostatnich
dwóch lat, wyprzedzając Amerykę Środ-

kową i Południową oraz Karaiby. Kraje Azji
Południowej i Środkowej oraz Afryki Subsaharyjskiej odnotowały spadek średniego
poziomu globalnej sieci powiązań.
Pod względem zmian pozycji w rankingu
w latach 2013-2015, największy wzrost
odnotowały Surinam, Jamajka i Fidżi, posuwając się w górę odpowiednio o 23 (ze 112
miejsca na 89) i 22 miejsca (ze 107 miejsca
na 85) oraz o 20 miejsc (z 94 miejsca na
74). Wzrost w Surinam spowodowany był
istotnym poszerzeniem interakcji międzynarodowych, natomiast na Jamajce i Fidżi
nastąpił wzrost zarówno pod względem
głębokości, jak i szerokości globalnej sieci powiązań. Nigeria, Togo i Nikaragua
odnotowały największy spadek pozycji,
spadając odpowiednio o 28 (z 67 miejsca
na 95), 21 (z 72 miejsca na 93) i 19 miejsc
(z 71 miejsca na 90).
NOWE INDEKSY DLA MIAST – GIGANCI
I HOTSPOTY GLOBALIZACJI
Połączone trendy w kierunku globalizacji i urbanizacji wywołały rosnące
zainteresowanie metropoliami globalnymi. Edycja 2016 indeksu DHL Global
Connectedness Index wprowadza dwa
nowe indeksy dotyczące miast. Indeks
„giganta globalizacji” porównuje rozmiar
interakcji międzynarodowych pomiędzy
miastami. Indeks „hotspota globalizacji”
porównuje GCI na poziomie krajów w wymiarze głębokości i dzieli miasta według
największej intensywności międzynarodowego przepływu towarów, kapitału,
osób i informacji w porównaniu do ich
aktywności na poziomie krajowym. Pozycję lidera na podstawie obydwu nowych
indeksów globalizacji na poziomie miast
zajmuje Singapur. „Nawet po uwzględ-

nieniu korzyści strukturalnych Singapuru, Miasto Lwa i tak osiąga lepsze wyniki
w zakresie głębokości przepływów międzynarodowych”, powiedział Ghemawat. „Swój sukces Singapur zawdzięcza
wytyczonej linii politycznej zmierzającej
do zwiększenia jego sieci połączeń wykraczającej poza najbliższe sąsiedztwo”,
dodał.
Londyn i Nowy Jork, wieloletni liderzy
w rankingach metropolii globalnych, zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce według indeksu giganta globalizacji,
ale tylko 47 i 76 miejsce według indeksu
hotspota globalizacji. Według raportu,
wiele mniejszych miast koncentruje
się na działalności międzynarodowej
w znacznie większym stopniu niż dwa
powyższe megamiasta. Zaskakująco dobre wyniki w indeksie hotspota osiągnęły
Manama (miejsce drugie), Tallinn (miejsce szóste) i Mumbaj (miejsce trzynaste).
Raport oraz wszelkie informacje dodatkowe można pobrać ze strony
www.dhl.com/GCI.

KONTENERY POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ
ÔÔŹródło: Gannet Guard Systems, Fot. Gannet Guard Systems

Monitoring GPS w branży logistycznej to nie tylko śledzenie towaru przewożonego w naczepach ciągników. To także możliwość
kontrolowania ładunków znajdujących się w kontenerach wykorzystywanych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim
oraz zarządzania kontenerami np. budowlanymi lub na śmieci.
Logistyczne know how obejmuje m.in.
wiedzę dotyczącą przewożonych towarów,
warunków ich przechowywania, położenia środków transportu, czasu potrzebnego na realizację dostaw czy kosztów
związanych z poszczególnymi operacjami.
Coraz częściej w ramach optymalizacji
prowadzonego biznesu firmy logistyczne
korzystają z monitoringu GPS, by prowadzić nadzór nad pojazdami w czasie
rzeczywistym. Sytuacja komplikuje się, gdy
w grę wchodzi lokalizacja towaru zamkniętego nie w naczepie, ale umieszczonego
w kontenerze.

– Firmy z branży transportowej mające
na swoim wyposażeniu kontenery często
nie wiedzą, gdzie znajduje się ich towar.
Ustalenie tej informacji pochłania dużo
czasu i wymaga przygotowania stosu dokumentów. Rozwiązaniem problemu są
moduły przystosowane do zabezpieczania i monitorowania stanu kontenerów
– zauważa Dariusz Kwakszys, IT Manager
w firmie Gannet Guard Systems.
Czym tego typu urządzenia różnią się
od standardowych rozwiązań montowanych w samochodach osobowych czy
ciężarowych? Moduły wykorzystywane

do zabezpieczania kontenerów, takie jak
GanFleet Container Lock, są konstruowane z myślą o montażu bezpośrednio na
drzwiach kontenera. Dzięki temu można
stwierdzić nie tylko, gdzie aktualnie znajduje się kontener, a tym samym transportowany towar, ale przede wszystkim mieć
go pod stałą kontrolą. Pozwalają na to
alerty informujące wskazane osoby m.in.
o tym, że ktoś próbuje otworzyć drzwi
kontenera, mimo że powinno się to dziać
dopiero w miejscu odbioru.
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Przewozy intermodalne
w Polsce

ÔÔMichał Kołodziejski, Dyrektor ds. Frachtu Morskiego, Fot. DHL
Global Forwarding
Tradycyjne trasy intermodalne łączą polskie porty morskie, porty zachodniej Europy z polskimi
terminalami kolejowymi i później końcowymi
klientami. Przez lata, zwłaszcza przewozy intermodalne z/do portów w Hamburgu i Bremerhaven,
były efektywnie wykorzystywane i obsługiwały
potoki ładunków do Polski. Jednakże w ostatnim
czasie nastąpiła zmiana w obsłudze ładunków
skonteneryzowanych. Ze względu na dynamiczny
rozwój terminali morskich w naszym kraju, bezpośrednie połączenia oceaniczne i uproszczenia
celne połączenia z portów niemieckich straciły na
znaczeniu, natomiast naturalnie urosły potrzeby
rozwoju połączeń intermodalnych z/do portów
polskich, szczególnie Gdańska. Fakt ten wykorzystali krajowi operatorzy intermodalni, inwestując w sieć nowych terminali i połączeń. Nasze
największe porty też nie pozostały w tyle za tymi
inwestycjami, modernizując swoją infrastrukturę
intermodalną w celu maksymalizacji możliwości
obsługi pociągów kontenerowych.
Jeśli chodzi o infrastrukturę intermodalną to
nasz rynek w ostatnich latach zaczął nadganiać
dystans jaki dzielił nas do większości krajów europejskich w tym zakresie. Daleko nam jednak np.
do Niemiec w których imponująca sieć terminali

i połączeń intermodalnych stanowi podstawowy
środek transportu kontenerowego, a transport
drogowy – uzupełniający. W Czechach i innych
krajach bez bezpośredniego dostępu do morza
rozwój transportu intermodalnego był niejako
koniecznością i gwarancją efektywnego przepływu towarów, więc również one od lat dysponują
infrastrukturą na najwyższym poziomie.
W ostatnich latach w Polsce rozwój infrastruktury intermodalnej zdecydowanie przyspieszył,
powstały nowe terminale i połączenia intermodalne wspierane przez modernizację linii kolejowych. Słabością tego dynamicznego rozwoju
jest jednak brak jego centralnej koordynacji, „helicopter view”. Operatorzy inwestują w terminale
i połączenia umiejscowione geograficznie w lokalizacjach odpowiadających ich partykularnemu
interesowi (czyli sieci obecnie obsługiwanych
klientów), co niekoniecznie odpowiada interesom
całego rynku. Nie wykorzystują przy tym efektów
synergii. Wynikiem tego jest duże zagęszczenie
terminali w kilku regionach (np. okolice Poznania),
a niedostateczna ich liczba w innych (wschodnia
Polska).
Równolegle do usług intermodalnych w kraju
swój rozkwit przeżywa transport intermodalny
pomiędzy Chinami a Polską. Dla wielu klientów
stały się one uzupełnieniem dla frachtu morskiego lub nawet realną alternatywą dla frachtu
lotniczego. DHL Global Forwarding jest pionierem

Michał Kołodziejski

w zakresie tych przewozów, od lat koncepcyjnie
współpracując z operatorami kolejowymi w celu
ich rozwoju. Dziś oferujemy szeroką sieć opartą
na wielu terminalach nadania, dzięki czemu jesteśmy w stanie elastycznie zarządzać ładunkami
w szczycie sezonu. W kwietniu 2016 roku uruchomiliśmy również kompletny – kolejowy serwis
drobnicowy, oparty o własne usługi magazynowe
i celne. Serwis ten zapewnia szybkie przemieszczanie mniejszych kilkupaletowych przesyłek
za proporcjonalnie niższą cenę w porównaniu
z serwisem pełnokontenerowym. Wprowadziliśmy również do oferty innowacje produktowe
(np. kontenery specjalistyczne typu reefer, GOH,
double decker) i geograficzne (obsługa Japonii
i Korei z szybkim transferem na szyny).

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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WMS MANHATTAN
W MAGAZYNACH ID LOGISTICS
ÔÔŹródło: ID Logistics Polska, Fot. ID Logistics Polska

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, wdraża nowy in
formatyczny system zarządzania procesami magazynowymi Manhattan Warehouse
Management System (WMS). Jego producentem jest amerykańska firma Manhattan
Associates Inc., dostawca specjalistycznych rozwiązań informatycznych do zarządzania
łańcuchami dostaw. System WMS Manhattan, dzięki jego zaawansowanym możliwo
ściom technologicznym, pozwoli Grupie ID Logistics na rozszerzenie zakresu działalno
ści o nowe usługi. W pierwszej kolejności, system będzie wykorzystywany do zarządza Lokalna pomoc
nia magazynami prowadzonymi przez ID Logistics dla firm farmaceutycznych, później odpowiedzialnego biznesu
będzie wdrażany także w centrach logistycznych dla innych sektorów.
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser
„Podstawowym celem naszej działalności
jest zapewnienie klientom najwyższej jakości usług, także dzięki wykorzystaniu dedykowanych, innowacyjnych oraz wydajnych
rozwiązań technologicznych. To dlatego,
realizując ten cel i jednocześnie wspierając
dalszy rozwój Grupy ID Logistics, zdecydowaliśmy się na wdrożenie zaawansowanego systemu WMS” powiedział Christophe
Satin, dyrektor operacyjny Grupy ID Logistics. „Pracownicy ID Logistics już wcześniej
mieli okazję zapoznać się z systemem WMS
Manhattan, gdyż wielu z naszych klientów
zainstalowało go w swoich magazynach.
Wybór technologii Manhattan jako strategicznego rozwiązania, wspierającego naszą
działalność logistyczną, ma więc swoje logiczne uzasadnienie”.
Grupa ID Logistics, wybierając WMS
Manhattan do zarządzania procesami
magazynowymi, kierowała się wieloma,
ważnymi z punktu widzenia jej działalności, kryteriami. Była to przede wszystkim
zdolność systemu do zarządzania najbardziej złożonymi łańcuchami dostaw,
udokumentowana innowacyjność oraz
możliwości rozbudowy o nowe funkcjonalności i moduły. Technologia WMS Manhattan została zaprojektowana tak, aby
system mógł zostać wdrożony w ramach
scentralizowanej infrastruktury, obejmującej wiele krajów i lokalizacji oraz zapew-

niającej profesjonalną obsługę przez całą
dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki tym zaletom
systemu, Grupa ID Logistics będzie mogła
sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów na całym świecie.
„Nasze firmy, ID Logistics i Manhattan
Associates, kierują się podobnymi wartościami, w tym zobowiązaniem do ciągłej
innowacji oraz dążeniem do doskonałości
usług. To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy
wybrani przez czołowego dostawcę usług
logistycznych. Zarówno ID Logistics, jak
i jego klienci, mogą być pewni, że zespół
Manhattan Associates oraz oferowane
przez niego, wciąż ewoluujące, rozwiązania zapewnią nowe możliwości, które pomogą zbudować lojalność klientów
wobec marki oraz zwiększyć przychody
i wysokość marży operacyjnej” powiedział
Rémy Malchirand, dyrektor zarządzający
Manhattan Associates France.
„To bardzo dobra wiadomość, iż WMS
Manhattan dołącza do portfolio WMS-ów obsługujących centra logistyczne, zarządzane przez ID Logistics. Teraz, dzięki
temu, że oprócz Infologa, LMxt czy Reflex,
mamy możliwość wykorzystania systemu Manhattan, będziemy mogli jeszcze
lepiej przygotować się do realizacji coraz
bardziej złożonych wymagań klientów”
powiedział Marcin Czerwiński, dyrektor IT
w ID Logistics Polska.

W obliczu jednej z największych od dziesięcioleci susz w środkowych Indiach międzynarodowy operator logistyczny Dachser wraz z organizacją Terre des Hommes dostarcza wodę do
dziesięciu wsi w dystrykcie Latur w indyjskim
stanie Maharasztra. Działania te realizowane
są z myślą o długoterminowej poprawie warunków życia dzieci i młodzieży w tym kraju.
Dachser przyłączył się do akcji obejmującej
poprawę infrastruktury wodociągowej i zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej mieszkańcom dystryktu Latur w ramach trwającej
już od ponad 10 lat współpracy z holenderską
organizacją Terre des Hommes. W ostatnich
latach opady deszczów monsunowych w Indiach drastycznie spadły, przez co poziom wód
gruntowych uległ znacznemu obniżeniu. Sytuacja jest na tyle poważna, że jeżeli nie zostaną
powzięte odpowiednie kroki, w 2030 roku na
subkontynencie indyjskim deficyt wody sięgnie
nawet 50%.
– Oprócz doraźnej pomocy w nagłych wypadkach, czyli dostarczania wody pitnej w cysternach, celem naszego nowego projektu w stanie
Maharasztra jest pomaganie ludziom w taki
sposób, by w dłuższej perspektywie oni sami
byli w stanie sobie pomóc. To jest sedno naszej
współpracy z Terre des Hommes w Indiach,
Nepalu, Namibii i Brazylii – wyjaśnia Bernhard
Simon, CEO Dachser. – Nasze działania przeplatają się ze sobą: chcemy zapewnić dostęp
do bezpiecznej wody pitnej, stworzyć sposoby jej magazynowania, zapewniać lokalnej
społeczności opiekę zdrowotną i możliwości
edukacyjne, a także szerzyć wiedzę na temat
metod uprawy roślin pozwalających oszczędzać wodę. Chcemy też dostarczać nasiona
szczególnie potrzebującym rodzinom, by ich
członkowie mogli właściwie się odżywiać –
dodaje.
– Naszym celem jest zapewnienie w dłuższej
perspektywie przetrwania 1887 rodzin dotkniętych suszą w dziesięciu wsiach w dystrykcie Latur w stanie Maharasztra – mówi Ingrid
Mendonca, koordynator regionalny na Azję
Południową w Terre des Hommes.
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Renata Osiecka

wane przez Panattoni, a także ekspansja Jysk w Centralnej Polsce (20 tys. m2.
w Logistic City).
– Duże transakcje najmu dla gigantów
e-commerce, wzrost biznesu w sektorze
logistycznym oraz ekspansje i relokacje
firm z branży FMCG i produkcyjnych sprawiają, że na koniec br. możemy oczekiwać
pobicia kolejnego rekordu po stronie popytu. Wolumen transakcji na rynku najmu
na poziomie 2,7 do 3 mln m2., a takiego
wyniku możemy spodziewać się na koniec
roku, jest porównywalny z rezultatami na
dojrzałych rynkach, takich jak francuski
czy brytyjski. Polski rynek magazynowy
jest nie tylko liderem regionalnym, ale
również znaczącym rynkiem w skali Europy – komentuje Renata Osiecka, Partner
Zarządzająca AXI IMMO.
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multitenant Panattoni Sosnowiec III (41 400 m2.) i Panattoni zamyka się najwięcej procesów negocjacyjnych związanych
W III k war tale 2016 r. całkowita podaż no W III k war tale 2016 r. odnotowano w yjątkowo
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na
Zalando (130 t ys. mk w.) oraz na G ór nym Śląsk uodpowynajem powierzchni przemysłowych nie brakowało, ale
0
dla IFA R otor ion (34 t ys. mk w.) i Toy Stor y
wiednio zwiększona podaż magazynów zablokowała potencjalne
(27 t ys. mk w.) - wsz ystk ie realizowane pr zez
podwyżki. Czynsze bazowe utrzymały się w większości lokalizacji
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w przedziale od 2,4 do 3,5 EUR za m2. Najtańsze powierzchnie
Polsce (20 t ys. mk w. w Logistic Cit y).
magazynowe oferowano w okolicach Warszawy oraz Poznania.
Wzrostu stawek możemy oczekiwać na rynkach o niskim poziomie pustostanów.
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2016 roku, na polski rynek dostarczono łącznie 970 000 m . nowoczesnej powierzchni magazynowej, a ponadto w budowie
5%
Trójmiasto
znajduje
się kolejne 920 000 m2. Wysoka aktywność po stronie deweloperów
wskazuje, iż rok 2016 będzie prawdopodobnie
0
6%
Kraków
rekordowy pod względem wielkości nowo wybudowanej powierzchni.
13%
Toruń/Bydgoszcz
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Szczecin
Według najnowszego raportu Poland Industrial Market View – RyJak dotąd Warszawa II wciąż utrzymuje się na pozycji najdyna3% rozwijającego
Polska Wschodnia
nek Przemysłowy i Logistyczny w Polsce po 3 kw. 2016 przygoto- miczniej
się regionu (210 000 m2. wybudowanej
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DOSKONAŁA KONDYCJA RYNKU MAGAZYNOWEGO

wanego przez firmę CBRE wynika, że rynek jest w bardzo dobrej
Źród ło: AX I IMMO, III k w. 2 0 1 6 r.
kondycji. Pomimo wysokiej aktywności deweloperów, silny popyt
powoduje, że dostępność wolnej powierzchni magazynowej jest
wciąż ograniczona. Nowo powstała powierzchnia jest szybko
wchłaniana przez najemców poszukujących nowych lokalizacji.
W pierwszych trzech kwartałach 2016 wynajęto 2,38 miliona m2.
powierzchni magazynowej ( 23% więcej niż w tym samym okresie
w 2015 roku).

powierzchni w 2016 roku), za nim plasuje się Poznań (170 000
Ź ró dł o : AX I IMMO, I I I k w. 2 0 1 6 r.
m2.), Górny Śląsk (160 000 m2.), oraz Polska Centralna (140 000
m2.). Niemniej jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą
się nowe lokalizacje takie jak Szczecin, Bydgoszcz, Toruń oraz
Zielona Góra. W regionie szczecińskim powstaje obecnie największy w tym roku projekt Goodman BTS Zalando o powierzchni
130 000 m2.
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KTÓRE MIEJSCA PRACY
ZECHCĄ NAM POZOSTAWIĆ ROBOTY?

CZŁOWIEK W ŚWIECIE, W KTÓRYM WSZYSTKO POŁĄCZONE JEST ZE WSZYSTKIM.
ÔÔMarek Jędra

Kiedy rozmawiamy o robotach i miej
scach pracy, często pojawia się naiwne
i irytujące (przynajmniej mnie) pytanie:
Czy roboty pozbawią człowieka miejsc
pracy? Oczywiście, że pozbawią! Nie po
to je wymyślamy, projektujemy i pro
dukujemy, aby stały bezczynnie z boku
i przyglądały się bezczelnie, jak człowiek
haruje! O wiele sensowniejsze wydają
się być inne pytania. Na przykład: Które
miejsca pracy znikną najwcześniej? Któ
re miejsca pracy pozostaną dłużej zare
zerwowane dla człowieka? Czy redukcja
miejsc pracy spowodowana robotyzacją
będzie drastyczna i skokowa? Czy istnieje
jakiś klucz, który pomoże nam przewidzieć trendy w pozbawianiu człowieka miejsc pracy przez roboty? A może uda nam się
z czasem wytworzyć równowagę w ilości miejsc pracy dla ludzi i robotów? Jaką rolę przyjdzie pełnić człowiekowi w świecie
„myślących” maszyn? Jak przygotować się do nowego jutra, które już dzisiaj dosyć wyraźnie majaczy na horyzoncie?
https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY

Odgrzewany kotlet? A może w ogóle nie
warto się tym wszystkim przejmować?
A jeżeli chcemy już zaprzątać sobie takimi
problemami głowę, to dlaczego akurat
teraz miałyby one być pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej? Przecież w przeszłości
wielokrotnie rozprawialiśmy już o eliminowaniu miejsc pracy przez roboty. Straszące świat czarne wizje nie sprawdziły się
jednak. Roboty zabierały jedne miejsca
pracy człowieka ale generowały wiele innych. Wbrew temu co podpowiada nam
jednak nasze przyzwyczajenie (rutyna),
dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, istnieją
uzasadnione obawy, że przekraczamy magiczną granicę zdrowych proporcji między
tym co człowiek tworzy, a tym co jest w stanie „ogarnąć”. W szalonym tempie rośnie
liczba ludności świata, liczba nowych technologii, tempo konsumpcjonizmu, liczba
gromadzonych przez człowieka danych,
wirtualizacja życia oraz liczba interakcji
między tym wszystkim. Tempo rozwoju
naszej cywilizacji zmusza nas do coraz
bardziej niewyobrażalnych poziomów
redukcji kosztów. Ludzkość znalazła się
w bardzo stromym miejscu krzywej wykładniczej naszego rozwoju. Przyspieszenie zaczyna wchodzić w wymiar, z którym
nie mieliśmy do tej pory do czynienia.
Człowiek przyspiesza Od wynalezienia
prochu strzelniczego w Chinach w IX wieku, do jego efektywnego wykorzystania na
większą skalę, podczas upadku Konstantynopola w wieku XV, potrzebowaliśmy około
600 lat. Od ogłoszenia w 1905 roku prze-

myśleń Alberta Einsteina, że każdy rodzaj
masy można zamienić w energię, do skutecznej komercjalizacji tej wiedzy w postaci
ataku jądrowego na Hiroszimę i Nagasaki,
wystarczyło już człowiekowi jedynie około
40 lat. Od stworzenia pierwszej mapy genomu ludzkiego, na którą wydaliśmy drobne
kieszonkowe rzędu 2,7 miliarda dolarów,
do możliwości wykonania indywidualnej
mapy genetycznej w dedykowanej aplikacji
na smartfonie, minęło około 12 lat. Firma
Veritas Genetics robiąc dzisiaj taką mapę
za około 1.000 dolarów, udostępnia nam
w cenie również interpretację uzyskanych
danych1. W połowie tego roku świat obiegła informacja o Human Genome Project
Write, który zakłada napisanie od podstaw
nowego, syntetycznego genomu człowieka.
Autorzy planują to osiągnąć w ciągu 10
kolejnych lat2. W 1996 roku świat cieszył się
superkomputerem ASCI Red, który rok później osiągnął moc obliczeniową rzędu niecałych 2 teraflopów. Miał pomóc ludzkości
w analizie zaawansowanych problemów,
takich jak na przykład symulacje wybuchów
jądrowych. Był bardzo poważnym komputerem, zużywał około 800 kilowatów energii
na godzinę, zajmował około 150 metrów
kwadratowych powierzchni i kosztował
55 milionów dolarów. Wystarczyło jednak
około 10 lat, aby zupełnie inny komputer
osiągnął podobną wydajność. Konkurent

ASCI Red został jednak stworzony w trochę
innym celu, miał za zadanie zajęcie się graficzną, trójwymiarową prezentacją danych
w czasie rzeczywistym. Jak przystało na
ambitnego konkurenta, zajmował jedynie
1/10 metra kwadratowego powierzchni,
zużywał jedynie 200 watów energii i kosztował jedyne 500 dolarów. Nazywał się Sony
PlayStation 3! Google od 2012 roku, w około trzy lata, zeskanował ponad 25 milionów
książek. Badania prowadzone na podstawie wydanych od 1800 roku 5 milionów
angielskich książek wykazały, że między
rokiem 1950 a rokiem 2000, liczba angielskich słów wzrosła o 70 procent.
Cały artykuł znajduje się pod adresem:
http://jedra.pl/przepraszamniemamczasu/ktore-miejsca-pracy-zechca-nam-pozostawic-roboty

1 https://www.veritasgenetics.com
2 http://www.the-scientist.com/?articles.view/
articleNo/46237/title/-Human-Genome-Project-Write–Unveiled
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