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Nowi prezesi
w strukturach UPS
ÔÔŹródło: UPS, Foto: UPS

Spółka UPS (NYSE:UPS) ogłosiła powołanie
Nando Cesarone na stanowisko prezesa UPS
Europe oraz Rossa McCullough na stanowisko
prezesa UPS Asia Pacific.
– Nando i Ross doskonalili swoje umiejętności
przywódcze w ramach różnorodnych zadań
realizowanych na całym świecie i wiem, że jako
prezesi będą mieli istotny wpływ na naszą działalność w regionach Azji i Pacyfiku oraz Europy
– powiedział Jim Barber, prezes UPS International. – Podobnie jak wielu członków naszej kadry
kierowniczej wyższego szczebla, rozpoczęli oni
karierę jako magazynier i kurier, co świadczy
o wadze, jaką przywiązujemy do rozwoju umiejętności kierowniczych i planowania sukcesji.
Nando Cesarone pracujący w UPS od 25 lat,
będzie kierował działalnością UPS w Europie
w 56 krajach i terytoriach, gdzie firma zatrudnia
ponad 45 tys. pracowników. Poza Stanami Zjednoczonymi Europa to dla UPS największy rynek,
który w 2015 r. wygenerował ok. połowę z przeszło 2 mld USD zysku operacyjnego z obsługi
przesyłek międzynarodowych. Ostatnio Cesarone pełnił funkcję prezesa UPS Asia Pacific.
Pochodzący z Toronto Nando Cesarone pełnił
funkcje na rożnych stanowiskach kierowni-

czych w UPS, m.in. dyrektora generalnego na
Austrię, Węgry i Szwajcarię, prezesa na Europę
Północno-Wschodnią, vice prezesa operacyjnego UPS Canada oraz prezesa UPS Asia Pacific.
W Azji Nando Cesarone wprowadził i umocnił
obecność UPS w Birmie, ważnym rynku wschodzącym, oraz w 21 innych miastach w Chinach.
Nadzorował proces skracania czasu przewozów
na 35 trasach wewnątrzazjatyckich łączących
41 rynków oraz wprowadził nowe produkty
i usługi, w tym Trade Management Services oraz
przewóz towarów koleją na linii Chiny–Europa.
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DSV z nagrodą za
informacje finansowe
ÔÔŹródło: DSV

Grupa DSV została wyróżniona „Financial
Information Award 2015” przyznawaną przez
Duńskie Stowarzyszenie Finansowe. Nagroda ta jest przyznawana rokrocznie firmom
wyróżniającym się pod względem jakości
i wysokiego poziomu przekazywanych informacji finansowych.
Wybierając tegorocznych laureatów kapituła Duńskiego Stowarzyszenia Finansowego
skoncentrowała się na kryterium utrzymywania wysokiego standardu informacji ze
szczególnym naciskiem na dane skierowane
do rynków finansowych w obszarach strategii
rozwoju, celów finansowych oraz alokacji
kapitału. – Nasze cele w zakresie komunikacji
finansowej są tożsame z naszymi codziennymi celami biznesowymi – jesteśmy transparentni i bezpośredni w naszych działaniach.
Ogromnie cieszę się, że nasze podejście do
informowania o wynikach finansowych DSV
oraz naszej strategii spotkało się z uznaniem
– mówi Jens Lund, CFO Grupy DSV.
Financial Information Award dołącza tym
samym m.in. do dwóch nagród PwC, które DSV
otrzymało za najlepsze sprawozdania roczne
wśród 20 najwyżej notowanych spółek w Danii.
REKLAMA

PEKAES Solidnym
Pracodawcą Roku 2015
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES SA, wiodący polski operator logistyczny, otrzymał prestiżowe wyróżnienie Solidny
Pracodawca Roku 2015 przyznawane liderom
w dziedzinie HR. Nagroda jest potwierdzeniem
klarowności oraz rzetelności działania firmy
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej.
Celem programu jest wyłonienie i promowanie najlepszych pracodawców w Polsce,
którzy prowadzą wzorową politykę personalną, przekładającą się na jakość produktów
i usług świadczonych na polskim rynku. Firmy
są oceniane na podstawie ściśle określonych
kryteriów, które składają się na postawę godną

miana Solidnego Pracodawcy. Pod uwagę brane są między innymi takie kwestie jak warunki
pracy, warunki socjalne, ścieżka kariery i awansu, polityka rozwoju pracowników, opinie o firmie czy dynamika zatrudnienia na przestrzeni
ostatnich lat. – Cieszymy się, że stworzone przez
nas standardy polityki personalnej oraz rozwiązania z zakresu HR zostały docenione. Godło
Solidnego Pracodawcy to dla nas wyróżnienie,
ale i motywacja do dalszego rozwoju w tym
zakresie – powiedziała Maja Kuryłło, Dyrektor
Personalny PEKAES SA.
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10 LAT SUKCESU PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
ÔÔ Monika Górka, Foto: DHL

Grupa Deutsche Post DHL, wiodąca firma pocztowa i usług logistycznych, wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych – reprezentowaną przez Biuro ONZ ds.
Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) oraz Przedstawicielstwem Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – 27 stycznia br. obchodziły dziesięciolecie udanej współpracy w obszarze przygotowania i reagowania na klęski żywiołowe. Partnerstwo dotyczy przygotowania lotnisk i personelu na wypadek klęsk żywiołowych
oraz zapewnienia wsparcia dla lepszego zarządzania logistyką na lotniskach na obszarach dotkniętych klęską. Początkowe porozumienie zostało podpisane w grudniu
2005 roku w Nowym Jorku.
„Jestem bardzo dumny, że możemy dzisiaj
świętować dziesięć lat udanej współpracy
z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Chciałbym podziękować wszystkim tym,
którzy wspierali nasze starania w dziedzi-

nie przygotowania na klęski żywiołowe
i pomocy humanitarnej. Nasze unikalne
partnerstwo publiczno-prywatne rozwinęło się w bardzo pozytywną wspólną
inicjatywę, która zapewniła niezbędne wsparcie na lotniskach i dostarczyła
pomoc do najbardziej potrzebujących.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami
w dziedzinie logistyki w ramach międzynarodowej wspólnoty zapewniającej
pomoc humanitarną i we współpracy
z tak uznanymi na świecie partnerami jak
UNOCHA i UNDP. Ogromnie się cieszę, że
w nadchodzących latach będziemy mieli okazję zdobyć dalsze doświadczenia
w tej pozytywnej współpracy” – powiedział Frank Appel, Prezes Grupy Deutsche
Post DHL.
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ÔÔŹródło: DPD Polska

Spółka DPD Polska wprowadziła do swojego portfolio nową usługę – DPD MAX, czyli
międzynarodowe wysyłki paletowe. Serwis
realizowany jest w ramach współpracy z firmą
Palletways, specjalizującą się w dystrybucji
palet. Usługa, która w Polsce jest dostępna od
początku stycznia obejmuje swoim zasięgiem
większość krajów europejskich.
Klienci instytucjonalni, korzystający z usługi
DPD MAX będą mogli wysyłać palety o wymiarach 80/120 cm w podstawie i wysokości
do 170 cm oraz wadze nieprzekraczającej 700
kg. Oferta obejmuje wysyłki eksportowe, ale
z czasem pojawi się również możliwość przesyłek importowych. Dzięki usłudze Track &
Trace palety objęte są stałym monitoringiem
od momentu nadania przesyłki do odebrania
jej przez adresata.
– Międzynarodowa obsługa przesyłek paletowych to kolejny krok w budowaniu oferty usług
i produktów dla jak najszerszego spektrum
Klientów. Dzięki DPD MAX firmy mogą nadawać
większe przesyłki w konkurencyjnych cenach.
Nasz partner, firma Palletways, jest doświadczonym i godnym zaufania operatorem w tym
segmencie rynku logistycznego, co daje nam
pewność bezpieczeństwa i szybkości przesyłek
– mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu w DPD Polska.

WEBEYE
W POZNANIU
ÔÔ Źródło: WebEye Polska

WebEye Polska, firma dostarczająca
przedsiębiorstwom logistycznym i transportowym rozwiązania informatyczne do monitorowania pojazdów floty,
otworzyła nowy oddział w Poznaniu.
Wielkopolska filia to druga placówka
WebEye w kraju – od 2008 roku w Krakowie znajduje się siedziba firmy.

Paweł Sapek, Senior Vice President

Maciej Madejak, Head of Business
AUTORZY
Monika Górka
Dr Marek Kasperek
Małgorzata Więcko
Anna Woźniakowska-Dębiec

Serwis paletowy w DPD Polska

Publikacja specjalistyczna

„Jesteśmy obecni w Polsce już od 8 lat
– rozwój firmy oraz potrzeba rynku skłoniły nas do otwarcia nowego biura
w Poznaniu. Oddział poznański będzie
odpowiedzialny za obsługę klientów
z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego i dolnośląskiego. Liczymy, że
nowa lokalizacja pomoże nam być bliżej
klientów i partnerów oraz przyczyni się
do dalszego rozwoju firmy” – powiedział
Paweł Wloczek, Country Manager w firmie
WebEye Polska.
Poznański oddział firmy mieści się przy
ul. Bałtyckiej 6 w Poznaniu na terenie
LOBO Business Park.
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LOGISTYCZNE WYZWANIE W ANWIL
ÔÔ Źródło: ANWIL

Ubiegły rok upłynął we włocławskiej spółce pod znakiem rekordów. ANWIL nie tylko wyprodukował w ciągu zaledwie 36 miesięcy kolejną – sześciomilionową tonę PCW oraz
osiągnął dostępność instalacji produkcyjnych tworzyw sztucznych na poziomie przekraczającym 97 proc., ale także zrealizował największą w swojej historii liczbę dostaw.
W minionym roku spółka zreorganizowała
obszar logistyki, włączając do jego struktur
pakownię oraz bocznicę kolejową (co o 25
proc. zmniejszyło koszty jej obsługi), podniosła wskaźnik OTIF (on time in full) oraz
przewiozła rekordową ilość towarów gotowych, transportem zorganizowanym na jej
zlecenie. Przy tym – co istotne – utrzymała
w ryzach koszty realizacji dostaw.
Dietmar Reindl
REKLAMA

Kupione 36 inwestycji
logistycznych

l

Wskaźnik OTIF, określający procentowy
poziom perfekcji dostawy – terminowości
dostaw i zgodności z zamówieniem – wyniósł w ANWIL w 2015 roku 98,1 proc.,
co w przypadku branży chemicznej jest
bardzo dobrym rezultatem, zwłaszcza że
jednocześnie spółka zrealizowała ponad
16 000 dostaw.

ÔÔŹródło: IMMOFINANZ, Foto: IMMOFINANZ

IMMOFINANZ sfinalizował z sukcesem sprzedaż swojego portfela logistycznego firmie
Blackstone. Blackstone zintegruje wszystkie
nabyte aktywa w ramach Logicor, tj. swojej
europejskiej platformy logistycznej. Zamknięcie transakcji odbyło się w dniu dzisiejszym
(poniedziałek), i skutkuje wpływem środków
pieniężnych netto (po spłacie kredytów) na
poziomie ok. 305 mln euro. 245 mln euro
z tej sumy zostanie przekazane niezwłocznie.
Otrzymanie pozostałej części planowane jest
na koniec października 2016 roku, po oddaniu
przez IMMOFINANZ do użytku trzech projektów deweloperskich z sektora logistycznego.
Ich realizacja przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem.
Transakcja została zrealizowana w oparciu
o łączną wartość nieruchomości na poziomie
ok. 536 mln euro, pomniejszoną o koszty budowy trzech projektów deweloperskich tj. ok.
28 mln euro. Kwota ta odzwierciedla wartość
nieruchomości na dzień 31 lipca 2015 roku.
„Dzięki tej sprzedaży zakończyliśmy proces reorientacji IMMOFINANZ. Od teraz firma
skupiać się będzie wyłącznie na handlowych
i biurowych klasach aktywów. Środki uzyskane
ze sprzedaży wzmocnią nasz bilans i zostaną
zainwestowane w rozbudowę naszego portfela
wysokiej jakości biur w Niemczech, do 2018
roku”, wyjaśnia Oliver Schumy, prezes zarządu
IMMOFINANZ.
Blackstone nabył wszystkie 36 inwestycji logistycznych IMMOFINANZ z ok. jednym milionem
m kw. powierzchni do wynajęcia. Nieruchomości te znajdują się głównie w Niemczech (24),
a także na Węgrzech (5) Rumunii (3), w Polsce
(2), na Słowacji (1) oraz w Rosji (1). Transakcja
obejmuje również trzy projekty deweloperskie,
w Hamburgu i dwóch rumuńskich miastach, tj.
Bukareszcie i Ploiesti, a także rezerwy gruntów.
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ECOVADIS GOLD
RECOGNITION
LEVEL
ÔÔ Źródło: CHEP

CHEP, firma specjalizująca się w rozwiązaniach obsługi łańcucha dostaw,
została ostatnio wyróżniona EcoVadis
Gold Recognition Level w Europie. Jest to
najwyższy dostępny poziom tej prestiżowej nagrody, przyznawany za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach
dotyczących środowiska, praktyk zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych
oraz łańcucha dostaw.
Wśród wszystkich dostawców ocenianych
przez EcoVadis CHEP Europe znalazło się
w czołowych 5 procentach. Firma uzyskała bardzo wysokie noty w kategorii praktyk zatrudnienia, gdzie w topowych 4%
ocenianych organizacji. EcoVadis ocenił
20 000 dostawców ze 101 krajów w 150
sektorach rynkowych.
EcoVadis jest niezależną agencją ratingową, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i monitorowaniu wyników. Stosowana metodologia opiera
się na międzynarodowych standardach
korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, obejmujących inicjatywę Global
Reporting, ONZ Global Compact oraz
normę ISO 26000 w odniesieniu do 150
kategorii wydatków i 140 krajów. Sporządzone raporty są weryfikowane przez
komitet ekspertów, którego zadaniem
jest zapewnienie wiarygodności i niezależności oceny.
Prezes CHEP Europe, Michael Pooley
powiedział: „Uznanie ze strony EcoVadis
to wielka nagroda za nasze wysiłki. Postawiliśmy sobie ambitne cele pięcioletnie
i będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom równowagi
w przyszłości. Model biznesowy CHEP
jest z założenia zrównoważony. Jesteśmy
skoncentrowani na budowaniu długotrwałej i zrównoważonej działalności dla
naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy, a także społeczności, w których
pracujemy.”
CHEP jest jedną z najważniejszych
marek funkcjonujących w ramach grupy Brambles Limited, firmy zajmującej
się logistyką i obsługą łańcucha dostaw
w ponad 60 krajach. Brambles jest sygnatariuszem porozumienia ONZ, Global Compact i aktywnie angażuje się
w realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.

SZKOLENIA Z PRAWA CELNEGO
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL Express, dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, wraz z Izbą Celną kontynuują współpracę w kierunku udoskonalania procesów
celnych w obsłudze klientów. Przejawem współdziałania jest nie tylko wzajemna
efektywna koordynacja gospodarczych procedur celnych, ale również zapewnienie
przez organ administracji celnej pracownikom DHL Express udziału w cyklu profesjonalnych szkoleń m.in. z przepisów celnych oraz regulacji prawnych w międzynarodowym obrocie handlowym.
„Aktywne wspieranie przedsiębiorczości
to zadanie nie mieszczące się w stereotypowym obrazie Służby Celnej, ukierunkowanej poprzednio przede wszystkim na
pobór opłat celnych oraz walkę z przemytem. Bez uszczerbku dla funkcji fiskalnej,
realizując naszą misję i wizję działania,
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
środowiska biznesowego, tworząc warunki ułatwiające funkcjonowanie uczciwego biznesu. W naszej codziennej pracy
jesteśmy otwarci na współpracę z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Oferujemy
możliwość skorzystania z tzw. szkoleń
w ramach „profilaktyki merytorycznej”.
Współpraca w obszarze edukacji wpływa
korzystnie – poprzez efekt synergii – zarówno na poprawę wizerunku Służby Celnej, jak również na prawidłowość obrotu
towarowego.” – powiedział przedstawiciel
Wydziału Obsługi Przedsiębiorców Izby
Celnej w Warszawie.
„Uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Izby Celnej,
nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje
zawodowe i swoje kompetencje, które z powodzeniem wykorzystują w codziennej obsłudze klientów, służeniu im
pomocą i świadczeniu usług wysokiej

jakości. To dla naszych klientów doskonalimy procesy, uczymy się i zmieniamy” – dodała Agnieszka Błaś, dyrektor
ds. operacji międzynarodowych w DHL
Express.
DHL Express posiada certyfikat AEO
(Authorised Economic Operator) – Upoważnionego przedsiębiorcy. Szeroko korzysta z udogodnień i uproszczeń w międzynarodowym obrocie towarowym,
reprezentując przed organami celnymi
swoich klientów. To wymaga od pracowników DHL Express, na co dzień
współpracujących z organami celnymi,
profesjonalnego przygotowania zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi celnej klientów.
Biorąc udział w szkoleniach z zakresu prawa celnego, mają możliwość pogłębienia
swojej wiedzy, kompetencji oraz nabycia
nowych umiejętności. Korzystając z udogodnień i uproszczeń w procedurach celnych, a także dzięki szerokim kompetencjom pracowników, DHL Express może
oferować nowe, korzystne rozwiązania
dla biznesu przesyłek międzynarodowych, współtworząc nową jakość obsługi
celnej podmiotów gospodarczych w obrocie handlowym.
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NOMINOWANY SYSTEM WEASEL®
ÔÔ Źródło: SSI SCHÄFER, Foto: SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER zdobył nominację za wewnątrzzakładowe rozwiązanie flotowe realizowane przez bezobsługowy system transportowy (FTS) typu Weasel® w NextLevel Logistik GmbH koło Schweinfurtu w Niemczech. Weasel jest odpowiedzialny w NextLevel
Logistik GmbH za całościowy transport pojemników, kartonów, tac oraz innych produktów o różnych gabarytach do 35 kg między strefą przyjęcia towarów, stanowiskami pracy, wyjściem towarów i wywozem odpadów.
Ten wewnątrzzakładowy system transportowy zaprojektowany dla przedsiębiorstwa logistycznego z branży odzieżowej,
które należy do szybko rozwijającego się
segmentu e-commerce, w stosunku do typowych FTS wyróżnia brak kosztownych
czujników i kompleksowych systemów
sterowania.
W ciągu zaledwie trzech dni zainstalowano i uruchomiono całość sprzętu
i oprogramowania systemowego. Cechą
szczególną jest automatyczna identyfikacja partii towarów przez system RFID
w punkcie wejścia towarów.
Ogromną zaletą dla NextLevel Logistik jest
elastyczność i bezproblemowa skalowalność
systemu: pojazdy Weasel nie poruszają się po
szynach i mogą być dzięki temu elastycznie
włączone w istniejącą infrastrukturę. W razie
zwiększonego popytu rozwiązanie to można
rozbudować poprzez zastosowanie dodatkowych pojazdów, pozwala to sprostać sezonowym szczytom wydajności.
REKLAMA
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ZYSK UPS W IV KWARTALE 2015 ROKU
ÔÔ Źródło: UPS, Foto: UPS

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję za czwarty kwartał 2015 r. Wyniósł on
1,57 USD i był o 26% wyższy w porównaniu ze skorygowanym wynikiem za analogiczny okres poprzedniego roku. Dwucyfrowy
wzrost zysku z działalności operacyjnej i wyższą marżę operacyjną odnotowano we wszystkich trzech segmentach działalności.
W ujęciu rocznym UPS wypracowało skorygowany rozwodniony zysk na akcję na
poziomie 5,43 USD, co oznacza 14-procentowy wzrost względem skorygowanych
wyników za 2014 r. Wynik ten uwzględnia
kilka odrębnych ulg finansowych, które
zwiększyły zysk na akcję o ok. 0,07 USD
w ujęciu kwartalnym i łącznie o 0,10 USD
za cały 2015 r.
W czwartym kwartale 2015 r. odnotowano nieznaczny wzrost przychodów
ze sprzedaży, do poziomu 16,1 mld USD.
Dynamikę wzrostu przychodów osłabił
wpływ zmian kursów walutowych i niższe opłaty paliwowe. Po wyeliminowaniu
wpływu różnic kursowych wzrost przychodów wyniósł 2,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Działania w zakresie zarządzania przychodami
nadal przyczyniają się do wzrostu stawek
bazowych w poszczególnych segmentach
działalności.
– Dzięki naszej elastycznej, zintegrowanej sieci, ścisłej współpracy z klientami
i nadzwyczajnym wysiłkom pracowników
UPS, w tym kwartale udało nam się dostarczać usługi na najwyższym poziomie
i wypracować rekordowe wyniki finanso-

we – powiedział David Abney, dyrektor
generalny UPS. – Wyniki odnotowane
w tym roku wpisują się w naszą wieloletnią strategię, której celem jest budowa
coraz wyższej wartości dla akcjonariuszy.
Według danych opublikowanych, rozwodniony zysk na akcję za cały 2015 r. wyniósł 5,35 USD, w porównaniu z 3,28 USD
za 2014 r. Według amerykańskich standardów rachunkowości (GAAP), rozwodniony
zysk na akcję za czwarty kwartał 2015 r.
osiągnął 1,48 USD, w porównaniu z 0,49

Rok organicznego wzrostu

wzrost o 6.8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
We Francji, rynku macierzystym ID Logistics,
przychód wyniósł 138.4 mln EUR, co oznacza
wzrost o 5.2 proc. w porównaniu do czwartego
kwartału 2014 roku. Z kolei przychody Grupy
ID Logistics, osiągnięte w innych krajach (Grupa ID Logistics obsługuje klientów w 14 krajach
na całym świecie), wyniosły 112,1 mln EUR, co
oznacza wzrost o 8.8 proc. w porównaniu do
analogicznego okresu w 2014 roku. Mimo niekorzystnego kursu walut, głównie brazylijskiego reala, argentyńskiego peso i rosyjskiego
rubla, wzrost organiczny wyniósł 15.2 proc.,
znacznie więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2015.
W czwartym kwartale w Europie intensywny i stabilny rozwój biznesu przyczynił się do
utrzymania stałego wolumenu. Dodatkowo
dobre perspektywy zachęcają klientów do
organizowania nowych przetargów w ramach
istotnych projektów logistycznych. Z kolei sytuacja gospodarcza na głównych, tzw.
rynkach wschodzących, w których ID Logistics prowadzi swoją działalność, pogorszyła
się, co przełożyło się na spadek wolumenów
(zwłaszcza w Brazylii, Chinach i Rosji), a uwa-

ÔÔŹródło: ID Logistics, Foto: ID Logistics

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, odnotowała w 2015 roku
przychód w wysokości 930.8 mln EUR. Oznacza to wzrost o 6.4 proc. w porównaniu do
2014 roku. Firma, pozyskując nowe kontrakty
i rozszerzając zakres obsługi dotychczasowych
klientów, umocniła swoją pozycję na światowym rynku usług logistycznych.
Komentując wyniki, Eric Hemar, Prezes Zarządu ID Logistics, powiedział: “Rok fiskalny 2015
był kolejnym rokiem intensywnego rozwoju
Grupy ID Logistics, szczególnie jeśli chodzi
o branżę e-commerce. Dobre wyniki, osiągnięte
w czwartym kwartale, częściowo wyrównały
straty spowodowane niestabilnym kursem
walutowym, jakiego doświadczyliśmy w końcówce roku, szczególnie w Brazylii, Argentynie
i Rosji. W 2016 roku będziemy nadal skupiać się
na rozwoju naszej działalności na kluczowych
rynkach”.
PODSUMOWANIE
W czwartym kwartale br. przychód Grupy ID
Logistics wyniósł 250,5 mln EUR, co oznacza
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USD za analogiczny okres roku poprzedniego. W wynikach za czwarty kwartał
2015 r. uwzględniono odpis niepieniężny z tytułu wyceny rynkowej firmowych
programów świadczeń emerytalnych
w wysokości 79 mln USD po opodatkowaniu w celu rozpoznania niższego niż
oczekiwany zwrotu z aktywów, który został
częściowo skompensowany przez wzrost
stopy dyskontowej. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka dokonała odpisu niepieniężnego w wysokości 692 mln
USD po opodatkowaniu z tytułu wyceny
rynkowej świadczeń emerytalnych i przeniesienia niektórych zobowiązań z tytułu
programów opieki zdrowotnej.
W czwartym kwartale 2015 r. spółka UPS
dostarczyła 1,3 mld przesyłek, co oznacza
wzrost o 1,8% wobec poziomu odnotowanego w tym samym okresie 2014 r. W trakcie pełnego roku kalendarzowego spółka
dostarczyła 4,7 mld przesyłek, co stanowi wzrost o 2,1% rok do roku. W okresie
wzmożonego zapotrzebowania na usługi
kurierskie w 2015 r. spółka UPS dostarczyła 612 mln przesyłek.

l

runkowania ekonomiczne i polityczne wpłynęły na działalność i projekty, realizowane
przez klientów Grupy w tych krajach. W Argentynie, w wyniku sytuacji ekonomicznej
i uwarunkowań lokalnych, jeden z klientów ID
Logistics, zrezygnował z outsourcingu części
procesów logistycznych.
Rok 2015 rok był kolejnym rokiem wzrostu
organicznego Grupy ID Logistics, wynikającego głównie z uruchomienia nowych projektów. Biorąc pod uwagę tempo zwiększania
wydajności w nowych lokalizacjach magazynowych, koszty związane z ich uruchomieniem zaważą na rocznej podstawowej marży
operacyjnej Grupy, w porównaniu z rokiem
2014, kiedy to firma otworzyła znacznie mniej
nowych magazynów. W 2016 roku, Grupa ID
Logistics będzie nadal uczestniczyła w licznych przetargach, jednocześnie przywiązując
dużą wagę do kontroli kosztów, związanych
z uruchomieniem nowych aktywności. Dzięki
redukcji długu, firma będzie także sprawdzała różne możliwości rozwoju zewnętrznego,
co pozwoli jej na dalsze umocnienie pozycji
w Europie.

l
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Prologis podsumowuje
2015 rok
ÔÔŹródło: Prologis, Foto: Prologis

W minionym 2015 roku Prologis wynajął 1,75 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest
wynikiem zbliżonym do rekordowych wartości
osiągniętych w 2014 roku. Firma podpisała nowe
umowy najmu obejmujące 618 000 metrów kwadratowych oraz przedłużyła umowy o łącznej
powierzchni 860 000 metrów kwadratowych. Pozostałą część stanowiły umowy krótkoterminowe.
Rekonfiguracja łańcucha dostaw, handel i e-commerce w dalszym ciągu napędzają popyt.
Deweloper odnotował także rekordowo wysoki wskaźnik zajętości portfolio w regionie na
poziomie 95,4 procent, co świadczy o stabilizacji rynku i umacnianiu się silnej pozycji Prologis w CEE. Co ważne Prologis zanotował jeden
z najwyższych w historii firmy współczynnik
utrzymania Klienta, który na koniec roku wyniósł 87 procent.
Na koniec 2014 roku portfolio Prologis wynosiło 4,17 miliona metrów kwadratowych i wzrosło o cztery procent w ciągu roku 2015, pomimo
sprzedaży Prologis Park Bucharest A1 o powierzchni 107 000 metrów kwadratowych. Dodając nowooddane budynki i transakcje kupna,
wielkość portfela Prologis wyniosła 4,33 miliona
metrów kwadratowych na koniec 2015 roku.
Kluczowe nowe umowy najmu:
• 29,900 metrów kwadratowych z firmą Globus w Prologis Park Prague-Jirny
• 31 000 metrów kwadratowych z firmą DHL
w Prologis Park Prague-Jirny
• 26 500 metrów kwadratowych z branży e-commerce w Prologis Park Poznań II
• 25 400 metrów kwadratowych z firmą
z branży motoryzacyjnej w Prologis Park
Bratislava
• 15 900 metrów kwadratowych z liderem
w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji i usług na rynku wtórnym w Prologis Park Budapest M1
„Osiągnięte w minionym roku rekordowo wysokie wskaźniki utrzymania klienta i zajętości
portfolio są jednoznacznymi potwierdzaniami
słuszności obranej przez nas strategii, która
koncentruje się na działalności na wybranych
rynkach, rozwoju i świadczeniu najwyższej jakości usług.” – powiedział Martin Polak, senior
vice president i szef regionalny Prologis CEE.
NOWE INWESTYCJE
W ubiegłym roku Prologis rozpoczął w Europie
Środkowo-Wschodniej budowę 10 budynków
o łącznej powierzchni 200 000 metrów kwadratowych na rynkach o niewystarczającej podaży. 46 procent stanowiły budynki typu build-to-suit, a 54 procent obiekty spekulacyjne.
Większość budynków powstaje w istniejących

Leasing uratuje polskie startupy?
ÔÔŹródło: Raiffeisen Leasing

W Dolinie Krzemowej mawia się, że startupy
finansowane są przez tzw. 3F: „friends, family and fools”. Mimo że do Doliny Krzemowej
nam jeszcze daleko, finansowanie nowego
biznesu wygląda u nas podobnie. Według
raportu „Polskie Startupy 2015” od rodziny
i znajomych może pochodzić prawie 60% budżetu takich firm. Trudno się jednak dziwić.
Z uwagi na wysokie ryzyko przedsięwzięcia,
pomysłowy przedsiębiorca raczej nie ma co
liczyć na wsparcie instytucji finansowych. Tę
niszę postanowiły zagospodarować firmy leasingowe.
Na polskim rynku działają obecnie 2 432
startupy – wynika z raportu „Polskie Startupy 2015”, stworzonego przez Fundację
Startup Poland. Niemal 60% tych przedsiębiorstw zostało sfinansowanych ze środków
własnych założyciela. Co trzecie skorzystało
z dotacji Unii Europejskiej czy funduszu zalążkowego. Jeszcze rzadziej źródłem finansowania były fundusze venture capital, tzw.
aniołowie biznesu, pożyczki bankowe czy
crowdfunding.
Niski udział banków i inwestorów w finansowaniu działalności startupów łatwo wytłumaczyć wysokim ryzykiem, jakie towarzyszy przedsięwzięciom, które opierają się
na innowacyjnym pomyśle lub nowej technologii. Z kolei chcący skorzystać z grantów, dotacji unijnych lub rządowych muszą
przygotować się na szereg wyśrubowanych
warunków. Nie każdy startup jest w stanie
je spełnić.
Swoje miejsce w tej niszy coraz mocniej zaznaczają polskie firmy leasingowe. Od banków
odróżnia je model biznesowy, który znacznie
ogranicza ryzyko spoczywające na instytucji
finansującej. W przypadku niepowodzenia nowego przedsięwzięcia finansowany sprzęt czy
maszyny pozostaną własnością firmy leasin-

gowej, amortyzując przynajmniej częściowo
poniesioną stratę.
– Dzięki rozłożonemu ryzyku transakcji firma leasingowa jest w stanie zaoferować nowemu podmiotowi naprawdę dobre warunki
finansowania – mówi Monika Ostaszewska,
menadżer produktu w Raiffeisen-Leasing
Polska S.A. – Przedsiębiorca z dobrym pomysłem na biznes, ale bez historii kredytowej
czy doświadczenia na rynku, może w ramach
oferty „Leasing na dobry początek” sfinansować nowy lub używany samochód osobowy
do wartości 120 tys. zł. Jeżeli firma zatrudnia
mniej niż 10 osób, spełnia też warunek do zakupu nowej maszyny lub urządzenia o wartości do 100 tys. zł. Takich warunków startup nie uzyska w żadnym banku – zauważa
ekspert. Oferta Raiffeisen Leasing dostępna
jest dla przedsiębiorstw od pierwszego dnia
działalności.
Co istotne, dzięki leasingowi młodzi
przedsiębiorcy zyskują nie tylko niezbędne
do prowadzenia biznesu środki trwałe, ale
też korzyści podatkowe. – Dla startupów
leasing jest znacznym ułatwieniem w rozliczeniach związanych z prowadzeniem firmy – mówi Monika Ostaszewska. – Raty
leasingu można wliczyć w koszty i odliczyć
od podatku dochodowego, co wpływa pozytywnie na płynność finansową nowego
podmiotu – dodaje.
Finansując nowe przedsięwzięcia firmy leasingowe mogą istotnie przyczynić się do
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
polskiej gospodarki. Według raportu „Polskie
Startupy 2015” niemal co trzeci taki biznes
osiąga wzrost przychodów rzędu ponad 50%
rocznie, a co piąty – ponad 100%. Obiecujące
prognozy i ułatwienia w finansowaniu sprawią,
że startupów będzie coraz więcej i szybciej
będą się rozwijać.

parkach Prologis zlokalizowanych na głównych rynkach logistycznych.
Nowe inwestycje:
• 30 000 metrów kwadratowych dla Pepco
w Prologis Park Rawa
• 29 000 metrów kwadratowych dla firmy
Globus w Prologis Park Prague-Jirny
• 27 650 metrów kwadratowych powierzchni
spekulacyjnej w Prologis Park Szczecin (DC3)
• 25 400 metrów kwadratowych dla firmy
z branży motoryzacyjnej w Prologis Park Bratislava
• 19 200 metrów kwadratowych powierzchni
spekulacyjnej w Prologis Park Bratislava

l
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GRUPA DSV
PODSUMOWUJE
2015 ROK
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Grupa DSV opublikowała wyniki finansowe za 2015 r. Zarówno akwizycje, jak
i wzrost organiczny pozwoliły operatorowi odnotować dynamiczny rozwój we
wszystkich obszarach działalności Grupy
i zamknąć rok z ponad 3 mld DKK zysku
operacyjnego.
W czwartym kwartale przychody netto
DSV sięgnęły 12 606 mln DKK, a zysk brutto wzrósł o 8,2%do poziomu 2,830 DKK.
Dywizja Air & Sea odnotowała nieznaczny spadek przychodów netto, będący
rezultatem niższych średnich stawek we
frachcie, przychody Solutions były porównywalne z minionym rokiem, a dywizja Road odnotowała organiczny wzrost
przychodu netto w wysokości 3,9%. Wzrosty w zakresie wolumenów w czwartym
kwartale wyniosły 6% we frachcie lotniczym, 1% w morskim, 6% w transporcie
drogowym i 7% w logistyce kontraktowej.
W skali rocznej Grupa DSV zamyka 2015 r.
z 50 869 mln DKK przychodu netto i wzrostem o 4,7% oraz zyskiem brutto wyższym
o 8,8% w wysokości 11 201 mln DKK.
Miniony rok był bardzo udany dla DSV.
Zwiększyliśmy nasz udział w rynku we
wszystkich obszarach działalności Grupy
odnotowując jednocześnie satysfakcjonujący wzrost. Do naszych doskonałych
wyników przyczyniła się w największej
mierze dywizja Air & Sea, jednak również
Road i Solutions zakończyły rok z dobrymi wynikami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rok 2015 był czasem
wzrostu poprzez akwizycje. W styczniu
2016 r. uzyskaliśmy finalną zgodę na przejęcie UTi Worldwide Inc. Przed nami teraz
ogromny projekt polegający na integracji
naszych dwóch organizacji oraz podniesieniu przychodów UTi do poziomu Grupy
DSV – mówi Jens Bjørn Andersen, CEO.
DSV – GLOBAL TRANSPORT AND
LOGISTICS
Grupa DSV jest globalnym dostawcą
usług transportowych i logistycznych,
posiadającym biura oraz oddziały w ponad 80 krajach na sześciu kontynentach,
świadczącym każdego dnia usługi dla tysięcy klientów. DSV posiada globalny zasięg, ale w codzienne pracy koncentruje
się na tym, aby lokalnie być zawsze blisko
potrzeb i oczekiwań swoich klientów.

Przychód netto + 4,7%
- 50 869 mln DKK

-1,4% - 21 685 mln DKK

+2,3% - 24 718 mln
DKK

+4% - 5 960 mln DKK

Zysk brutto + 8,8% - 11
201 mln DKK

+15,6% - 5 291 mln
DKK

+4,3% - 4 497 mln DKK

+1,7% - 1 420 mln DKK

Wyniki Grupy DSV z podziałem na dywizje

MOCNY POCZĄTEK ROKU
DSV SOLUTIONS
ÔÔ Źródło: DSV

DSV Solutions w Polsce wkroczyło w 2016 rok z rekordowymi wzrostami obrotów
i wyników finansowych. Przełożyło się to nie tylko na znaczne rozszerzenie działalności operacyjnej operatora, ale także na powiększenie struktur organizacyjnych
oraz powierzchni magazynowych.
W związku z rozbudową struktur zespół
DSV Solutions został właśnie wzmocniony
o nowego dyrektora operacyjnego. Stanowisko to objął Mariusz Jaromin, który
jest teraz odpowiedzialny za nadzorowanie pracy wszystkich oddziałów operatora
w Polce. Posiada on wieloletnie doświadczenie w obszarze logistyki kontraktowej,
pełniąc wcześniej funkcje dyrektorskie
w DB Schenker oraz DHL Supply Chain.
Jednocześnie, dzięki dynamicznemu
rozwojowi logistyki kontraktowej, DSV
Solutions uruchomiło nową powierzchnię
logistyczną w Gdańsku. Obiekt o docelowej powierzchni ponad 4000 m2 dedykowany jest dla nowego projektu z obszaru
wsparcia dla branży automotive. - Kluczowy priorytet naszej firmy to jakość naszego serwisu dla Klientów. W tym celu cały
nasz zespół nieustannie koncentruje się
na rozwoju naszych usług oraz optymalizacji kosztowej, która dodatkowo pozwa-
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la nam na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Jestem dumny z pracy
całego zespołu DSV Solutions i efektów
jakie osiągamy. Aktualnie największym
wyzwaniem przed jakim stoimy jest przeprowadzenie sprawnej integracji z UTi Poland i w tym obszarze upatrujemy szans
na interesującą wymianę doświadczeń
i kompetencji - mówi Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions.
[SUB]DSV – GLOBAL TRANSPORT AND
LOGISTICS
Grupa DSV jest globalnym dostawcą
usług transportowych i logistycznych,
posiadającym biura oraz oddziały w ponad 80 krajach na sześciu kontynentach,
świadczącym każdego dnia usługi dla tysięcy klientów. DSV posiada globalny zasięg, ale w codzienne pracy koncentruje
się na tym, aby lokalnie być zawsze blisko
potrzeb i oczekiwań swoich klientów.
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Odpowiednio spozycjonowane
ÔÔŹródło: SEGRO

SEGRO plc opublikowała swoje wyniki finansowe za 2015 rok, wykazując dobre wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, jaki i wskaźnik
zwrotów na poziomie portfela są rezultatem
aktywnego zarządzania nieruchomościami,
pozytywnej dynamiki rynkowej oraz repozycjonowania naszego portfolio, które obejmuje
obecnie niemal wyłącznie powierzchnie przemysłowe i magazynowe.
Zainteresowanie najemców i inwestorów
nowoczesnymi magazynami w kluczowych
lokalizacjach utrzymuje się dzięki korzystnym
warunkom makroekonomicznym, ograniczonej podaży nowych obiektów oraz zmianom
w strukturze popytu, ukierunkowanego na
handel internetowy i sklepy typu convenience.
W rezultacie tych zmian sieci handlowe, firmy
kurierskie oraz operatorzy logistyczni prowadzą proces restrukturyzacji łańcucha dostaw,
w którym kluczową rolę odgrywają nowoczesne magazyny i centra dystrybucyjne.
Zysk brutto według MSSF na poziomie
686,5 miliona funtów (654,4 miliona funtów
w 2014 r.) jest wynikiem zysków operacyjnych
oraz znacznego wzrostu wartości kapitałowej.
Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 7 procent w porównaniu do roku 2014 i wyniósł
18,4 pensa, co jest związane ze wzrostem po-

ziomu przychodów z najmu, rekordowo niskim wskaźnikiem pustostanów (4,8 procent),
realizacją nowych obiektów deweloperskich,
zakupem nieruchomości, a także z niższymi
kosztami finansowymi i operacyjnymi.
Wartość aktywów netto na akcję według
EPRA wzrosła o 21 procent do 463 pensów,
co odzwierciedla wzrost wartości kapitałowej
portfela, wynikający z kompresji stóp kapitalizacji oraz wzrostu czynszów, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, a także zyski z projektów deweloperskich oraz transakcji sprzedaży.
Program deweloperski oraz posiadane grunty inwestycyjne w kluczowych lokalizacjach
stanowią solidną podstawę przyszłego rozwoju. Aktualnie realizowane inwestycje budowlane wraz z projektami deweloperskimi zaplanowanymi na okres najbliższych 5 lat, mogą
wygenerować roczne przychody z najmu na
poziomie ok. 109 milionów funtów, co stanowi
około 38% obecnych przychodów SEGRO.
Wartość dywidendy wzrosła o 3,9 procent do
10,6 pensa (10,2 pensa w 2014 r.).
Komentując wyniki finansowe, David Sleath, Dyrektor Zarządzający SEGRO powiedział:
„Rok 2015 był kolejnym doskonałym okresem
dla SEGRO, w którym wypracowaliśmy bardzo
dobre wyniki. Prognozy dotyczące popytu ze
strony najemców są zachęcające, nowy rok
rozpoczęliśmy ze znaczną ilością planowanych

transakcji najmu oraz nowych inwestycji. Niezależnie od nastroju niepewności w obszarze
niektórych czynników gospodarczych i geopolitycznych, jesteśmy przekonani, że nasze
portfolio jest odpowiednio spozycjonowane,
aby generować wzrosty powyższej średniej
rynkowej.”
DOBRE WYNIKI OPERACYJNE CAŁEJ
GRUPY
Wzrost przychodów z najmów na bazie like-for-like o 4,2 procent, w tym wzrost
o 5,2 procent w Wielkiej Brytanii i o 1,2 procent
w Europie kontynentalnej. Wzrost przychodów
z nowych umów najmu o 11 procent do poziomu 39,3 miliona funtów (35,4 miliona funtów
w 2014 r.), w tym 18,7 miliona funtów z tytułu najmu istniejących obiektów i 14,1 miliona
funtów z umów typu pre-let.

l

[1]_Wszystkie dane liczbowe w niniejszym tekście odpowiadają poziomowi udziałów SEGRO z wyjątkiem nieruchomości gruntowych (w hektarach) i budowlanych (w metrach
kwadratowych), które podano w 100 procentach, chyba, że
wskazano inaczej.
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FUNKCJONALNOŚĆ CYFROWEGO ARCHIWUM
ÔÔ Źródło: Sente, Foto: Log4.pl

Coraz więcej jest w obiegu dokumentów, wszystkie powstają w postaci cyfrowych plików, materializując się po wydrukowaniu,
ich życie trwa do momentu załatwienia sprawy, która je stworzyła, część z nich trafia do niszczarek, a pozostałe do archiwum,
by być świadkami minionych spraw. Tworzą się więc coraz większe zasoby dokumentów, które trzeba przechowywać, ponieważ
mogą być jeszcze przydatne lub wymaga tego litera prawa.
Na takim gruncie powstają nowe firmy
świadczące usługi archiwizacji dokumentów, oferując dodatkowe przy tym usługi.
W dzisiejszym świecie zarzadzanie zasobami nie może odbywać się bez specjalistycznych systemów wspomagających
i trzeba dużej wiedzy i doświadczenia aby
sprostać bardzo zindywidualizowanym
potrzebom firm. Przed takim wyzwaniem
stanęło Sente opracowując całe środowisko software’owe dla firmy docFlow S.A..
Firma docFlow S.A., opiera swój biznes
na świadczeniu w dowolnej skali usług
archiwizacji, digitalizacji i zarządzania
dokumentacją dla firm i instytucji. Archiwum fizyczne to aż 3000 m2 powierzchni
w nowoczesnym kompleksie biznesowym w okolicach Wrocławia. Lokalizacja
i systemy ochrony spełniają restrykcyjne
wymagania w zakresie procedur i przepisów bezpieczeństwa. Najwięksi odbiorcy
usług to spółki z branży finansowej - takie
jak fundusze sekurytyzacyjne, firmy windykacyjne, banki i firmy leasingowe.
POWODY WYBORU I WDROŻENIA
PROPOZYCJI SENTE
Firma docFlow S.A. mając jasno określone założenia biznesowe i kompetencje
w zakresie profilu działalności stała przed
wyborem Partnera, który będzie w stanie
dostarczyć system informatyczny mogący sprostać specyficznym wymaganiom
związanym ze świadczonymi usługami.
Zadaniem poszukiwanego oprogramowania miało być wsparcie Centrum
Zarządzania Dokumentami, z uwzględ-

nieniem ogromnej skali ilości dokumentacji przetwarzanej przez docFlow, tak
by obsługiwał zarządzanie gospodarką
magazynową (WMS) również od strony
logistycznej oraz koordynował całość procesów archiwizacyjnych. Analiza portfolio
producentów oferujących systemy magazynowo-logistyczne pozwoliła stwierdzić,
że dostępne na rynku zestandaryzowane
oprogramowanie oferuje jedynie niektóre
z potrzebnych funkcjonalności. Dodatkowo poziom wielu rozwiązań odbiegał od
przyjętych założeń w obszarach bezpieczeństwa i efektywności.
Na tym tle zdecydowanie pozytywnie
wyróżniała się oferta Sente. Choć firma
pojawiła się jako potencjalny dostawca
WMS, szybko stało się jasne, że jest w stanie zapewnić znacznie bardziej kompleksowy system, co więcej w czasie pozwalającym na uruchomienie świadczenia usług
już w ciągu trzech miesięcy od podpisania
umowy, W świetle priorytetu, jakim był jak
najszybszy start działalności docFlow był
to dodatkowy atut [patrz: Tabela. Metryka
wdrożenia].
WYZWANIE DLA SENTE – OCHRONA
DANYCH ZAŁOŻENIEM NADRZĘDNYM
Priorytetem, którego konsekwentne
przestrzeganie stanowi o sukcesie firmy
docFlow, jest kompleksowa, wielopoziomowa i wykraczająca poza obowiązujące
standardy ochrona danych.
Niezależnie od bezpiecznej archiwizacji i składowania w siedzibie docFlow,
rozpoczyna się ona już w trakcie skanoTabela. Metryka wdrożenia

NAZWA FIRMY:

docFlow S.A.

BRANŻA:

Archiwizacja, składowanie i zarządzanie dokumentacją

ROK WDROŻENIA:

2015

ZAKREW WDROŻENIA:

Całość środowiska software’owego, w którym
wyróżnić można m.in. obszary:
1. Workflow i dokumentacja
2. WMS
3. Zarządzanie logistyką
4. CRM
5. Sprzedaż

LICZBA STANOWISK:

System obsługuje 82 użytkowników, przy czym
jest to liczba elastycznie przyrastająca, obsługiwana przez Sente w czasie rzeczywistym, adekwatnie do bieżącego zapotrzebowania

Technologie

wania i przekazywania dokumentacji.
Całość tego procesu musiała być obsługiwana w ramach spójnego systemu software’owego.
ZABEZPIECZENIE DANYCH ZACZYNA
SIĘ… PRZED ICH PRZYJĘCIEM NA STAN!
docFlow szczególną wagę przywiązuje do
zarządzania bezpieczeństwem, tak w warstwie fizycznych operacji logistycznych,
jak i oprogramowania, w którym – zgodnie
z zamówieniem – zostały zaimplementowane dodatkowe poziomy zabezpieczeń.
Przykładowo jeden z nich ma za zadanie
błyskawiczne wychwycenie niezgodności
między specyfikacją dostawy, a rzeczywistym stanem dostarczonej do archiwum dokumentacji. System Sente S4, to
znacznie więcej niż narzędzie WMS (choć
z powodzeniem realizuje jego zadania), ale
przede wszystkim - dzięki zintegrowanym
procedurom - środowisko zarządzania, autoryzacji i monitoringu bezpieczeństwa.
PRZEBIEG PROCESU – LOGISTYKA,
SKANOWANIE, HIERARCHIZACJA
Kontrahent składając do docFlow zlecenie przetworzenia dokumentów, po ich
fizycznym zgromadzeniu, na etapie pakowania, przygotowuje plik w którym jest
zestawienie przesyłanych dokumentów
oraz ich unikalne identyfikatory, wnikające ze specyfiki określonej dokumentacji.
Dodatkowo określane jest, w jaki sposób
dokumenty powinny być opisane. Na
podstawie tej specyfikacji tworzone są
kategorie atrybutów przypisywane dokumentom w systemie (np. umowa,
wniosek, wezwanie, etc). Pozwala to na
uproszczoną indeksację i wyszukiwanie,
co z kolei skutkuje sprawną obsługą zamówień klienta - dokumenty określonej
kategorii za dany okres dostępne są praktycznie „od ręki”.
Po zeskanowaniu i przypisaniu atrybutów wszystkich dokumentów dotyczących jednej osoby lub podmiotu dana
teczka trafia do kartonu, który oznaczany
jest indywidualnym kodem. Pozwala to
na intuicyjną hierarchizację danych (np.:
karton, teczka, dokument), tak z poziomu
bazy danych, jak i fizycznej struktury przechowywania magazynowego, co pozwala
na szybkie odnalezienie dokumentu w razie zgłoszenia zapotrzebowania.
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Tabela. Efekty wdrożenia

SKRÓCENIE CZASU SZKOLENIA NOWEGO
PRACOWNIKA

Dzięki redukcji czasu uzyskania zdolności
operacyjnej przez nowego pracownika do
ok. 10 minut, skrócenie i maksymalizację
efektywności czasu poświęcanego na wdrażanie
kolejnych członków zespołu.

DYNAMICZNY ROZWÓJ BIZNESU I ZESPOŁU

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i efektywności
systemów IT dostarczanych przez Sente,
które skróciły czas szkolenia pracowników,
możliwe było zwiększenie zatrudnienia o 100%
(z 45 do 90 osób) w ciągu zaledwie trzech
miesięcy od wdrożenia. Odbyło się to bez
zaburzania funkcjonowania firmy, która mimo
przygotowywania nowych stanowisk pracy
i szkolenia pracowników świadczyła swoje usługi
zachowując ich najwyższą jakość.

ŁATWOŚĆ DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNYCH
PROCESÓW DO NOWYCH KLIENTÓW

Elastyczny system pozwala firmie docFlow
dostosować swoje procedury do wytycznych
Klienta, co jest niespotykane w branży. Sprawiło
to, że już po trzech miesiącach od wdrożenia jego
koszty zaczęły się zwracać.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA W ZAKRESIE
OFERTY

Dzięki elastyczności systemu i możliwości
integracji z autorskim systemem docFlow
w zakresie uzyskania skanów, firma świadczy
unikalne usługi na rynku krajowym.

ZWINNOŚĆ, OTWARTOŚĆ NA
INTEGRACJĘ, ADAPTACJA
W miarę przeprowadzanej przez architektów-programistów analizy przebiegu
procesów w docFlow stawało się jasne,
że w projekcie uda się wykorzystać już
uprzednio stworzone funkcjonalności,
co znacznie skróci czas wdrożenia. Miarą
intensywności i efektywności prac developerskich Sente jest fakt, że rozpoczęcie
prac nad systemem w kwietniu 2015, od
pierwszego przyjęcia dokumentów na
magazyn w lipcu tego roku, dzieli jedynie 12 tygodni. Tak sprawne działanie
było możliwe dzięki połączeniu modułów tworzonych od podstaw pod kątem
potrzeb Klienta, z wykorzystaniem opracowanych uprzednio elementów oprogramowania.
Inną kluczową zaletą Sente w porównaniu do oferty konkurencji było posiadanie
autorskiego środowiska Neos – technologii budowania aplikacji biznesowych.
Oprócz kompleksowości i wsparcia wielu platform dostępowych, Neos oferuje
swobodę dostępu na poziomie developerskim: klienci mogą samodzielnie rozbudowywać system otrzymując te same
narzędzia, którymi posługują się programiści Sente.
Dodatkowo system został zaprojektowany w taki sposób, by docFlow jako
klient i aktywny użytkownik mógł we
własnym zakresie modyfikować i rozwijać go zgodnie ze swoimi potrzebami.
Kolejnym wymogiem zamawiającego,
który został w stu procentach spełniony,
było oparcie oprogramowania na tech-

nologii otwartej, w celu umożliwienia integracji z innymi, także już działającymi,
systemami firmy.
Narzędzia Sente są dostosowywane
do rzeczywistych potrzeb i odpowiadają na definiowane na bieżąco wyzwania
biznesowe. O wyjątkowości tego wdrożenia świadczy fakt, że oprogramowanie
powstaje równocześnie z definiowaniem
ścieżek procesów i określaniem potrzeb,
w miarę rozwoju firmy docFlow i implementacji kolejnych usług. W tej sytuacji
logicznym wyborem była metodyka
zwinnego prowadzenia projektu (agile) SCRUM .

Technologie

Poza komfortem na etapach tworzenia
systemu i jego implementacji, otwarte
środowisko, to także gwarancja szybkiego
dołączania kolejnych potrzebnych funkcjonalności w przyszłości. Oprogramowanie Sente nie jest statycznym, zamkniętym środowiskiem WMS, lecz rozwija się
płynnie, adekwatnie do wzrostu organizacji, w której jest wdrożone.
PODWOJENIE MOCY
PRZEROBOWYCH, ROZWÓJ BIZNESU
Zgodnie z filozofią pracy Sente, podobnie
jak w innych wdrożeniach, procedury są
dostosowywane do potrzeb danego odbiorcy. W przypadku docFlow najistotniejsza była możliwość dokonywania bieżących korekt w systemie i jego procesach.
Właśnie ta funkcjonalność, w połączeniu
z niezawodnością narzędzia, pozwoliła na
uzyskanie wymiernej korzyści biznesowej,
w postaci skrócenia czasu wdrożenia nowego pracownika do 10 minut. To z kolei
pozwoliło na stworzenie w krótkim czasie
wykwalifikowanego zespołu, który był warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia działalności w wymiarze gwarantującym odpowiednią stabilność przychodów.
Efektywność szkolenia nowych członków zespołu docFlow, w połączeniu
z płynnością i automatyzacją operacji,
daje solidne podstawy do planów dynamicznego pozyskiwania kolejnych klientów i rozwoju firmy docFlow.
Kolejnym planowanym krokiem do
zwiększenia wydajności docFlow, jest integracja środowiska Sente S4 z systemem
zawierającym skany dokumentów, oferując funkcjonalność podglądu dokumentu
w ramach jednego narzędzia.
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POPULARNOŚĆ STRONY
IKEA W SIECI

PAKIETOWE CENY
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska obniżyła cenę przesyłek pakietowych przeznaczonych głównie dla
Od pewnego czasu szwedzka sieć sklepów Ikea, zapowiada otwarcie w Polsce ocze- sklepów internetowych. Wysłanie przesyłki
kiwanego sklepu online. Według ekspertów jest to możliwe już w 2016 roku. Jak wy- do 1 kg kosztuje tylko 3.40 złotych netto.
gląda zainteresowanie stroną WWW sklepu wśród polskich użytkowników? Sprawdź W cenie zawarte jest opakowanie oraz staw analizie przygotowanej przez firmę Gemius.
tus„Przesyłki wartościowej do 100 zł”.
ÔÔ Źródło: Gemius, Grafika: Gemius

Jak na razie strona WWW popularnego
szwedzkiego sklepu meblowego nie
oferowała możliwości dokonywania zakupów online. Jej funkcjonalność ogranicza się do możliwości przeglądania
oferty sklepu, sprawdzania dostępności
konkretnych produktów w sklepach stacjonarnych i możliwości tworzenia list zakupowych. O tym, czy popularność strony wzrośnie po umożliwieniu klientom
dokonywania zakupów przez internet
przekonamy się dopiero po uruchomieniu nowej funkcjonalności strony. Teraz
Gemius postanowił sprawdzić, kim są
polscy użytkownicy odwiedzający stronę
Ikea.com.
PONAD MILION KOBIET
NA STRONIE WWW
Według danych firmy Gemius z listopada
2015 roku, stronę Ikea.com odwiedziło
1,78 mln polskich internautów (7,2 proc.
wszystkich polskich internautów). To najwyższy wynik strony WWW tego sklepu
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Wśród odwiedzających przeważają kobiety. W listopadzie 2015 roku stronę odwiedziło ponad 1,1 mln kobiet, odwiedzających stronę mężczyzn było zdecydowanie
mniej – 0,68 mln.

IKEA TO SKLEP DLA MŁODYCH LUDZI?
Jak kształtuje się wiek odwiedzających
stronę Ikea.com? Dane Gemiusa pokazują, że strona WWW sklepu popularna jest
najbardziej wśród użytkowników z dwóch
grup wiekowych – 20-29 lat (0,45 mln
użytkowników reprezentuje tę grupę wiekową) i 30-39 lat (0,46 mln). Razem stanowią ponad połowę odwiedzających stronę Ikea.com (51 proc.).
O BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS
Dane pochodzą z ogólnopolskiego badania internetu Megapanel PBI/Gemius,
realizowanego w sposób ciągły od ponad
10 lat przez firmę Gemius na zlecenie spółki Polskie Badania Internetu. Na jego podstawie publikowane są dane statystyczne,
które prezentują popularność stron WWW
oraz związanych z nimi profili społeczno-demograficznych internautów.
Dane z badania Megapanel PBI/Gemius
służą reklamodawcom, agencjom reklamowym i domom mediowym do szacowania
potencjału reklamowego stron WWW i planowania kampanii online. Korzystają z nich
również wydawcy, którzy na ich podstawie szacują udział własny w rynku internetowym i wyceniają powierzchnie reklamowe, jakimi dysponują. Więcej o badaniu:
www.audience.gemius.pl.

Sklepy internetowe, osoby sprzedające
na portalach aukcyjnych np. na Allegro
mogą korzystać z nowej oferty za pośrednictwem strony internetowej ecommerce.
poczta-polska.pl całodobowo, przez siedem w dni w tygodniu. Poczta Polska doręczy bezpłatnie pakiety z opakowaniami
firmowymi w ciągu 2 dni od momentu zaksięgowania wpłaty klienta.
Poczta Polska obecnie oferuje cztery rodzaje pakietów:
• Pakiet POLECONY eCommerce 5 – 19,99
zł netto za 5 sztuk, cena netto 4,00 zł za
sztukę
• Pakiet POLECONY eCommerce 10 –
38,99 zł netto za 10 sztuk, cena netto
3,90 za sztukę
• Pakiet POLECONY eCommerce 20 –
71,99 zł netto za 20 sztuk, cena netto
3,60 za sztukę
• Pakiet POLECONY eCommerce 30 –
101,99 zł netto za 30 sztuk. cena netto
3,40 za sztuk
CO ZAWIERA PAKIET
W cenę pakietu wliczona jest odpowiednia ilość opakowań firmowych (5, 10 20
lub 30 sztuk) oraz możliwość nadania
przesyłek o masie do 1 kg z terminem
doręczenia do 3 dni roboczych. Opakowanie firmowe jest w stanie pomieścić małe
przedmioty, takie jak: książki, płyty DVD/
CD, gry, kosmetyki. Dla sprzedawców na
Allegro Poczta ma również usługę bezpłatnego zwrotu przesyłek dla ich klientów. Bezpłatne zwroty są także w przypadku nie odebrania przesyłki przez adresata.
KONSEKWENTNIE W STRONĘ
E-COMMERCE: POCZTA LIDEREM RYNKU
Poczta Polska systematycznie zwiększa
swój udział w rynku paczkowym będąc
liderem dostaw eCommerce w Polsce.
W 2015 roku Poczta zanotowała rekordowe wyniki – 17% wzrost wolumenu nadanych przesyłek, w porównaniu z 2014 r.,
zdecydowanie przekraczając wzrost całego rynku (12 proc). Szczególnie dynamicznie rozwijał się segment przesyłek kurierskich, których Poczta Polska dostarczyła
ponad 40% więcej niż w 2014 roku. Poczta
zwiększyła również wolumen przesyłek
dla branży eCommerce o 45 proc.

Sieci handlowe
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PROMAG
W E-COMMERCE
ÔÔ Źródło: PROMAG, Foto: PROMAG

Eobuwie.pl, Bonito.pl i M.B.B. Logistics
– to tylko niektóre firmy z branży e-commerce, które w ostatnim czasie skorzystały z kompleksowej oferty PROMAG
S.A., aby usprawnić logistykę wewnętrzną i poprawić szybkość obsługi klientów.
E-handel to obecnie najdynamiczniej
rozwijający się sektor polskiej gospodarki. Szacuje się, że udział e-commerce
w sprzedaży detalicznej wynosi już 7%.
Wraz z rozwojem całego sektora, rozwijają się też działające w nim firmy. A to
niesie konieczność inwestycji we własne
zaplecze, w tym przede wszystkim logistykę i magazyny, dzięki którym można
obsłużyć na czas rosnącą liczbę zamówień oraz klientów.
Zdaniem Karoliny Tokarz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
w firmie PROMAG S.A., procesy logistyczne w handlu tradycyjnym oraz w sprzedaży internetowej na ogół realizowane są
w sposób bardzo podobny. Niemniej jednak przedsiębiorstwa sprzedające swoje
produkty przez internet borykają się z nieco inną skalą problemów, a co za tym idzie
wymagają też innego podejścia.
– W e-commerce mamy do czynienia
z dużym rozdrobnieniem przesyłek i dużą
liczbą punktów dostaw. Z tych powodów
intralogistyka w magazynie wymaga innej organizacji oraz innej infrastruktury,
niż ma to miejsce w tradycyjnych firmach
handlowych. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w e-handlu, którym zależy na
podniesieniu konkurencyjności na rynku,
powinny inwestować w rozwiązania, które
pozwolą im przede wszystkim na optymalizację procesów kompletacji, obniżą
liczbę pomyłek i zwiększą efektywność
realizowanych procesów – mówi Karolina
Tokarz z PROMAG S.A.
W e-commerce bardzo dobrze sprawdza
się m.in. połączenie systemów składowania w postaci regałów półkowych DIMAX,
regałów paletowych PHR lub APR oraz
pomostów magazynowych z systemami
transportu wewnętrznego w postaci
przenośników pionowych i poziomych.
Zwłaszcza jeśli są one zintegrowane z systemem WMS. I właśnie na takie rozwiązania decyduje się coraz więcej polskich firm
e-commerce.

l

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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MODEL ANALIZY I KSZTAŁTOWANIA RELACJI
POMIĘDZY INTERESARIUSZAMI A WIRTUALNYM
ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ŚWIETLE WYMAGAŃ CSR
ÔÔ dr Marek Kasperek, Katedra Logistyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Słowa kluczowe: Łańcuch dostaw, CSR
w łańcuchu dostaw, model relacji w łańcuchu dostaw, narzędzia badania relacji w łańcuchu dostaw
STRESZCZENIE
Proces globalizacji wymaga od przedsiębiorstw ujednolicenia standardów działania
w obszarach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W związku z powyższym na szczególną uwagę zasługują
standardy zawarte w normie ISO 26 000.
Regulują i formalizują one działania w wielu obszarach CSR. Na przełomie lat 20132015, w ramach projektu badań naukowych
LOGOS, dokonano m.in. analizy sposobu
kształtowania relacji z konsumentami w łańcuchach dostaw w świetle wytycznych normy ISO 26 000. (Kisperska D. – Moroń, Kasperek M, Klosa E., Piniecki R., Świerczek A.
(2014). Podstawowym celem badań była
diagnoza warunków i możliwości wdrożenia koncepcji CSR we współczesnych
łańcuchach dostaw Narzędziem badawczym była ogólnopolska ankieta.
Jednym z kluczowych problemów
w projekcie było zdefiniowanie wymagań dla narzędzi służących do badań
i kształtowania wielowymiarowego oddziaływania w relacjach wewnętrznych
łańcucha dostaw i w relacjach zewnętrznych z otoczeniem, służącym badaniom
symulacyjnym i empirycznym. Dlatego,
na bazie wyników przeprowadzonych badań ankietowych, został opracowany dedykowany model sposobu kształtowania
relacji z interesariuszami oraz zdefiniowano narzędzia wspierające ten model. Do
diagnozy wymogów interesariuszy dotyczących wdrożenia CSR zaproponowano
narzędzie SERVQAL, natomiast do dalszego doskonalenia CSR zaproponowano
Quality Function Deployment
Podsumowując, celem naukowym niniejszej publikacji jest przedstawienie modelu
analizy i kształtowania relacji pomiędzy interesariuszami a łańcuchem dostaw. Celem
zaś utylitarnym publikacji jest wskazanie
narzędzi doskonalących kształt ww. relacji
w oparciu o założenia CSR i ISO 26 000.
WSTĘP
Ewolucja form funkcjonowania przedsiębiorstw a także postępujący proces
ich globalizacji doprowadził do sytuacji

w której duże koncerny spotkały się z problemem zetknięcia własnych partykularnych celów z otoczeniem społecznym,
ekonomicznym i prawnym na którym
działają. Dlatego wymogiem koniecznym
stało się ustalenie standardów dotyczących relacji pomiędzy ww. przedsiębiorstwami a interesariuszami funkcjonującymi w ich otroczeniu.
Obecnie podstawą, pozwalająca na
definicje standardów, w zakresie szeroko pojmowanego CSR są zapisy zawarte
w normie ISO 26 000. Regulują one i formalizują działania w wielu obszarach CSR
a także określają standardy postępowania
z interesariuszami.
Na przełomie lat 2013-2015, w ramach
projektu badań naukowych LOGOS, dokonano m.in. analizy sposobu kształtowania
relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnymi łańcuchami dostaw w świetle
wytycznych normy ISO 26 000. (Kisperska
D. – Moroń, Kasperek M, Klosa E., Piniecki R., Świerczek A. (2014). Podstawowym
celem tamtych badań była diagnoza
wdrożenia koncepcji CSR we współczesnych łańcuchach dostaw Narzędziem
badawczym była ogólnopolska ankieta.
Poza aspektem diagnostycznym równie ważny, z punktu widzenia projektu
jest aspekt koncepcyjno – modelowy.
Jednym z kluczowych zagadnień projektu, i jednocześnie jego celów utylitarnych, jest bowiem wykorzystanie pozyskanych przy pomocy ankiety danych
i na tej podstawie stopniowa operacjonalizacja powstałych na bazie badań koncepcji poprzez zdefiniowanie wymagań dla narzędzi służących do badań
i kształtowania wielowymiarowego
oddziaływania w relacjach wewnętrznych łańcucha dostaw i w relacjach
zewnętrznych z otoczeniem, służącym
badaniom symulacyjnym i empirycznym. Dlatego, na bazie wyników przeprowadzonych badań ankietowych, został
opracowany model procesowy sposobu
kształtowania relacji wirtualnego łańcucha dostaw z jego interesariuszami oraz
zdefiniowano narzędzia wspierające ten
model. Do diagnozy wymogów interesariuszy dotyczących wdrożenia CSR zaproponowano metody, źródłem których był
zarówno obszar badań marketingowych
jak i Total Quality Management.

Podsumowując, celem naukowym
niniejszej publikacji jest syntetyczne
przedstawienie modelu analizy i kształtowania relacji pomiędzy interesariuszami
a wirtualnym łańcuchem dostaw, bazujące na wynikach badań przeprowadzonych w projekcie LOGOS. Celem zaś utylitarnym publikacji jest wskazanie narzędzi
doskonalących kształtowanie ww. relacji
w oparciu o założenia CSR i ISO 26 000.
METODOLOGIA PROWADZENIA
ANALIZY, MODEL KONCEPCYJNY
Problemem kluczowym podczas budowy modelu analizy i kształtowania relacji
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym
łańcuchem dostaw stało się przyjęcie sposobu definiowania samych relacji. Pomocnym okazało się tutaj podejście systemowe
wykorzystywane w logistyce. Jak wskazuje
L. von Bertalanffy, każdy system metalogistyczny1, cechuje się nieskończenie wieloma relacjami (L. von Bertalanffy, 1984, s.
86.). W konsekwencji relacje pomiędzy łańcuchem dostaw a jego interesariuszami,
będącymi elementami metalogistycznego,
mają zarówno charakter bezpośredni jak
i pośredni. Dokonując ich selekcji i transpozycji na grunt logistyki (za C. H. Pfohlem)
możemy wyróżnić trzy podstawowe zbiory
takich relacji, oparte na przepływie fizycznym, przepływie informacyjnym i przepływie pieniądza (Pfohl C. H.: 1999 s.19. oraz
Blaik P 2001, s. 52). Każda z tych relacji posiada sprzężenie zwrotne, a więc posiada
charakter bilateralny. Ma on także charakter systemu adaptującego się.( Rummler A.
Brache Alan P. 2000, s. 37).
Dokonując analizy powyższego systemu należy uwzględnić zarówno konstytutywne cechy ujęcia systemowego tj:
1. holizm – rozpatrywanie procesów
(obiektów, zdarzeń, zjawisk, itp.) jako
całości,
2. strukturalizm – określanie zjawisk na
podstawie ich niezmiennych struktur,
3. kompleksowość – ujawnienie różnorodności sprzężeń i relacji wewnętrznych rozpatrywanych procesów,
4. esencjalizm – uwaga koncentrowana
1 Elementami systemu metalogistycznego
jest zarówno wirtualny łańcuch dostaw i jego
interesariusze.
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na elementach istotnych (dla rozpatrywanego kryterium – wrażliwość
na elementy składowe),
5. kontekstowość – rozpatrywanie procesu ze względu na jego miejsce na
tle całości systemu,
6. teleologizm – rozpatrywanie zjawisk
z punktu widzenia pożądanego celu,
7. funkcjonalizm – rozpatrywanie zjawisk dynamicznych, zmieniających
swoje własności w czasie,
8. efektywność – ukierunkowanie działań obiektów na analizę skuteczności, ekonomiczności,
9. synergizm – uwzględnianie możliwości powstania zjawiska synergii
i samoorganizacji,
10. sterowalność – uwzględnienie sterowania zewnętrznego oraz samosterowalnosci jak i stopień organizacji
samego systemu. Szczególnie stopień organizacji systemu bezpośrednio implikuje metodę badania relacji
pomiędzy przedsiębiorstwem a jego
interesariuszami. Według C. H. Pfohla
wśród systemów logistycznych możemy wyszczególnić systemy proste
(jednostopniowe) oraz złożone (wielostopniowe) – rys 1.
Analizując strukturę systemu logistycznego przestawionego na rysun-

ku 1 można dostrzec iż system złożony
składa się z pewnej liczby systemów prostych. Uogólniając każdy system złożony
jest więc sumą wielu systemów prostych.
Każdy więc system złożony można opisać
charakteryzując poszczególne podmioty
i relacje zachodzące w składających się na
niego systemach prostych.
Przedstawiona powyżej zasada pozwala na dokonanie szczegółowego opisu
relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw. Operacjonalizując to stwierdzenie należy badać
poszczególne relacje pomiędzy podmiotem A będącym dostawcą a podmiotem
B będącym odbiorcą (klientem, konsumentem, interesariuszem). Analizując
wszystkie powiązania pomiędzy parami
systemu metalogistycznego można odtworzyć zbiór relacji zachodzących w takim systemie.
Schemat ideowy analizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym
łańcuchem dostaw przedstawiono na
rysunku 2.
Schemat analizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw składa się z 8 faz:

Faza 2 – zdefiniowanie interesariuszy
– realizacja tej fazy wymaga zdefiniowania grupy interesariuszy, w przypadku
której będą analizowane ich relacje z wirtualnym łańcuchem dostaw. W przypadku
wyboru tylko pewnej grupy interesariuszy
z całego zbioru interesariuszy należy zdefiniować kryteria wyboru ww. podzbioru.

Faza 3 – identyfikacja oczekiwań interesariuszy (OI) w zakresie produktu,
procesu lub realizowanej usługi – przy
pomocy odpowiednio zdefiniowanego
narzędzia badawczego – np. ankiety, kwestionariusza należy ustalić oczekiwania
interesariuszy dotyczące relacji bilateralFaza 1 – wybór obszaru lub obszarów nych z ogniwami wirtualnego łańcucha
CSR – realizacja tej fazy wymaga zdefinio- dostaw. Istotnym na tym etapie jest wybór
odpowiedniej metody badania oczekiRysunek 1. Struktura systemu prostego i złożonego
wań. Specjalnie predysponowane wydają
się w tym przypadku metoda: Importance
Performance oraz Servqual. Szczegółową
analizę przydatności ww. metod przedstaSystem
prosty
wiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Nadawca

Odbiorca

System

Nadawca

wania obszaru CSR w obrębie którego będzie realizowane badanie. Założyć należy
także alternatywny scenariusz tj. sytuację
w której badanie będzie obejmowało cały
obszar CSR. W tym jednak przypadku drastycznie zwiększa się rozległość samej
analizy, a także liczba analizowanych interakcji, w skutek konieczności uwzględnienia całej gamy wewnętrznych relacji pomiędzy samymi obszarami CSR. Sugeruje
się aby przy definiowaniu obszaru (obszarów) badanych wykorzystać ISO 26000.

Punkt
koncentracji

Odbiorca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Pfohl, systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s.6

Faza 4 – wybór grupy badawczej respondentów z grupy interesariuszy
– grupa taka powinna być reprezentatywna dla badanego zbioru interesariuszy.
Należy także przewidzieć iż w niektórych
przypadkach może zaistnieć sytuacja
w której będziemy mieli do czynienia
tylko z jednym interesariuszem. W takim
przypadku nie istnieje konieczności wyboru powyższej grupy badawczej.
Faza 5 – zakup produktu, udział w procesie, lub realizacja usługi. Aby doszło do
nawiązania jakiejkolwiek relacji pomiędzy
dwoma podmiotami musi dojść, zgodnie
z przyjętymi na wstępie założeniami, do
przepływu fizycznego lub informacyjnego.
Etap ten realizuje powyższy postulat.
Faza 6 – ocena przez respondentów
produktu lub procesu realizacji usługi
lub obsługi – na tym etapie następuje
weryfikacja na ile wirtualny łańcuch dostaw realizuje oczekiwania interesariuszy
w zakresie CSR. Innymi słowy badając do-
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Rysunek 2. Schemat ideowy analizy relacji pomiędzy interesariuszami
a wirtualnym łańcuchem dostaw

Wybór obszaru lub obszarów CSR

Rysunek 3 Schemat ideowy analizy relacji pomiędzy interesariuszami
a wirtualnym łańcuchem dostaw wraz z powstającymi w jego wyniku
dokumentami – model operacyjny

Wybór obszaru lub obszarów CSR

Zd
Ankieta lub kwestionariusz
badawczy SERVQUAL
interesariusza w zakresie produktu

interesariusza w zakresie produktu

Wybór grupy badawczej
respondentów z grupy
interesariuszy

Wybór grupy badawczej
respondentów z grupy
interesariuszy

procesie realizac

Ocena przez respondentów
produktu lub procesu realizacji

Ankieta
lub kwestionariusz
badawczy SERVQUAL

SERVQUAL

Ocena przez respondentów
produktu lub procesu realizacji
Arkusz QFD oraz
wytyczne kosntrukcji
przy
pomocy QFD

Analiza danych

Raport i wytyczne

wytycznych do takich
Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

znania interesariuszy (DI) można określić czy doszło do przeszaJak widać, przedstawiony na rysunku 2 schemat ideowy anacowania czy też niedoszacowania zakładanych na wstępie para- lizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem
metrów czy też cech produktu, usługi lub procesu w zakresie ich dostaw, ma nie tylko charakter diagnostyczny lecz także anazgodności z wytycznymi CSR
lityczny. Pozwala on bowiem poprzez sprzężenie zwrotne na
kształtowanie odpowiednich parametrów produktu, usługi lub
Faza 7 – analiza danych a także uruchomienie ewentualnych procesu realizowanego przez wirtualny łańcuch dostaw. W kondziałań korygujących lub stworzenie wytycznych do takich sekwencji procesu analizy da analizy relacji pomiędzy interedziałań. Działania korygujące polegaj a m.in. na zaprojektowa- sariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw powstają bowiem
niu na podstawie zidentyfikowanych oczekiwań interesariuszy precyzyjne wytyczne pozwalające na daleko idące dostosowaproduktu, procesu lub sposobu realizacji usługi. Etap ten pozwa- nie wirtualnego łańcucha dostaw do wymagań CSR i oczekiwań
la na udoskonalenie procesu, a w konsekwencji na przeniesienie interesariuszy.
zapisów zawartych w ISO 26000 na cechy wyrobów, usług a także świadczonej przez wirtualny łańcuch dostaw obsługi klienta ANALIZA METOD I PRZEBIEG PROCEDURY ANALIZY
tak by były one zgodne z wytycznymi ww. normy. Należy tutaj RELACJI POMIĘDZY INTERESARIUSZAMI A WIRTUALNYM
rozpatrzyć wykorzystanie dwóch metod QFD i FMEA. Szczegó- ŁAŃCUCHEM DOSTAW – MODEL OPERACYJNY
łową analizę przydatności ww. metod przedstawiono w dalszej Jak już wcześniej wspomniano istotnym zagadnieniem jest
części niniejszego opracowania.
zdefiniowanie metod badawczych niezbędnych do przeprowa-
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dzenia powyższej analizy. Ze względu na
przedmiot i charakter projektowanej analizy należy rozpatrzyć wykorzystanie co
najmniej dwóch metod dotyczących określania oczekiwań interesariusza (OI) i identyfikacji jego doznań (DI) z wynikających
z relacji z wirtualnym łańcuchem dostaw.
Metodami tymi są Importance Performance oraz Servqual.
Twórcami metody SERVQUAL, są amerykańscy naukowcy A. Parasuraman, V.A.
Zeithaml i L.L. Berry (Berry L., Parasuraman A., Zeithaml V.A., 1985,). Metoda ta
eliminuje koncepcję tzw. luk w przepływie
informacji. Teoria luk dowodzi iż istnieje
głębokie zniekształcenie informacji w komunikacji pomiędzy nadawcą (klientem,
interesariuszem) a odbiorcą (decydentem
w przedsiębiorstwie). Metoda SERVQUAL
polega więc na pomiarze różnic pomiędzy
poziomem zaspokojenia oczekiwań a postrzegania usług przez klienta. Autorzy metody uważają, że usługa jest postrzegana
indywidualnie, a zatem subiektywnie. Fakt
ten oznacza, iż jakość usług nie może być
oceniana obiektywnie, a zatem bardziej
uzasadnione jest mówienie o postrzeganej
jakości usług. Oryginalność metody polega
na pokazaniu, że postrzegana jakość usługi jest wynikiem porównania oczekiwanej
i postrzeganej jakości obsługi lub produktu
(A. Styś s. 92). Badanie przeprowadza się za
pomocą dwóch kwestionariuszy, z których
każdy zawiera 22 pytania dotyczące pięciu
wymiarów jakości (B. Wright, N. Duray, T.
Goodale, 2013):
• elementy materialne / namacalność
(tengibles),
• solidność (reliability),
• szybkość reakcji (responsiveness),
• pewność (assurance),
• empatia (empathy)
Następnie dokonuję się porównania
oczekiwań i doznań klienta lub interesariusza. W rezultacie można określić zarówno poziom oferowanej obsługi jak i dostosować rezultaty oceny parametrów do
oczekiwań klienta.
Alternatywną metodą oceny jakości
obsługi klienta jest metoda Importance-Performance. Jest to metoda dokładna,
ale także bardziej skomplikowana. Została zaproponowana w latach 70. XX wieku
przez zespół badaczy J.A. Martilla i J.C.
Jamesa (Stoma M. 2012,. s. 80 – 81). Klienci (interesariusze) dokonują dwukrotnej
oceny tych samych cech usługi. W pierwszej kolejności ze względu na ich istotność
dla prawidłowego wykonania tej usługi,
drugi raz ze względu na faktyczny poziom
ich realizacji.
Wyniki uzyskane tą metodą przedstawia się za pomocą macierzy (nazywa-

nej macierzą Importance-Performance).
Dzięki zestawieniu istotności danej cechy
usługi z poziomem jej rzeczywistej realizacji można uzyskać odpowiedź na pytanie, które elementy usługi warto ulepszać
i modyfikować (mają duże znaczenie dla
klientów), a które nie są dla nich istotne
i należy osłabiać ich realizację (Radkowski
K., 2005, s. 331).
Po dokładnej analizie metod w zakresie
określania oczekiwań interesariusza (OI)
i identyfikacji jego doznań (DI) z wynikających z relacji z wirtualnym łańcuchem
dostaw wydaje się że ze względu na sposób a także cel działania bardziej predysponowana do tego rodzaju analiz jest metoda SERVQUAL (Berry L., Parasuraman A.,
Zeithaml V.A 1985, oraz Stoma M. 2012 s.
80 – 81).
Kolejno należy dokonać analizy możliwych do wykorzystania metod w zakresie
projektowania cech wyrobów, usług lub
realizowanych przez wirtualny łańcuch
dostaw procesów. W tym przypadku za
najbardziej adekwatne uznano metody
FMEA oraz QFD.
Jak już wspomniano istotnym elementem procesu analizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem
dostaw jest zaprojektowanie produktu
lub procesu realizacji usługi lub obsługi. Będzie to właściwa operacjonalizacja
oczekiwań interesariuszy w kontekście
ich relacji z wirtualnym łańcuchem dostaw. Wybrano zatem dwie metody zaczerpnięte z teorii TQM – FMEA i QFD.
Obie te metody, na podstawie skwantyfikowanych ocen wagi poszczególnych
cech (funkcjonalności) składających się
na produkt (usługę) lub proces, pozwalają na jego dokładne dopasowanie do
oczekiwań wskazanej grupy interesariuszy. Aby dokonać właściwego wyboru
należy dokładnie przeanalizować zalety
i konsekwencje wykorzystania każdej
z ww. metod (Zdanowicz R., Kost G., 2001
oraz Łańcucki J. (red.), 1995, s.66 oraz Toruński J. 2013 s. 17).
Pomimo iż zarówno FMEA jak i QFD
pozwalają na precyzyjną identyfikację
oczekiwań interesariuszy i przeniesienie
ich na cechy (funkcjonalności) produktu,
usługi czy procesu, po dogłębnym przeanalizowaniu tych metod oraz korzyści
wynikających z ich wykorzystania, wydaje się iż bardziej adekwatną metodą
przydatną do analizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem
dostaw jest QFD.
Za takim wyborem przemawiają dodatkowo dwie przesłanki których nie
uwzględnia FMEA. W wyniku przeprowadzenia analizy QFD otrzymujemy pre-

cyzyjne informacje często o charakterze
technicznym pozwalające na dokładne
modelowanie cech (funkcjonalności) produktu, usługi lub procesu. Drugą przesłanka przemawiającą za wyborem QFD
jest wbudowany w tą metodę mechanizm
dokonujący benchmarkingu pomiędzy
danym przedsiębiorstwem (łańcuchem
dostaw) a innymi przedsiębiorstwami
(łańcuchami dostaw) znajdującymi się
w otoczeni badanego podmiotu. W związku z powyższym ostateczny kształt procesu analizy relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw
przedstawia rysunek 3.
Wybór metody SERVQUAL i QFD nie
wpływa na przebieg samego procesu
analizy relacji pomiędzy interesariuszami
a wirtualnym łańcuchem dostaw. Jednakże warunkuje on specyficzne dokumenty
i bazę danych powstające w tym procesie.
Baza danych, powinna mieć charakter
otwarty i zwierać listę pytań pozwalających na konstrukcję ankiety (kwestionariusza) SERVQUAL. W strukturze rekordu
tej bazy powinno zostać uwzględnione
m.in.:
1. Indeks pytania,
2. Data wprowadzenia pytania,
3. Data dokonania ostatniej aktualizacji,
4. Oznaczenie autora (Imię, Nazwisko,
Instytucja),
5. Kwalifikacja do obszaru CSR na podstawie ISO 26 000,
6. Kwalifikacja do określonej grupy interesariuszy,
7. Nazwa pytania (zakres pytania),
8. Dodatkowe informacje.
Otwarty charakter bazy pozwala na
ciągłe uzupełnianie lity pytań, przez kolejnych badaczy. Jak już wspomniano
pytania pozwalającego na skonstruowani ankiety (kwestionariusza) SERVQUAL
definiującego i mierzącego oczekiwania
intereresariusza. W wyniku przeprowadzenia pierwszego etapu badania metodą SERVQUAL powstanie lista oczekiwań
interesariuszy. Następnie w oparciu o kolejną ankietę (kwestionariusz) SERVQUAL
zostaną zdiagnozowane odczucia interesariuszy wynikające z zakupu produktu,
realizacji usługi lub wzięcia udziału w jakimkolwiek badanym procesie pomiędzy
łańcuchem dostaw a nimi samymi.
Różnice, powstające w wyniku porównania oczekiwań interesariuszy i ich odczuć pozwolą na skonstruowanie kwestionariusza analizy QFD. Na bazie analizy
QFD zostaną stworzone zoperacjonalizowane wytyczne dotyczące konstrukcji
produktu, usługi lub procesu.
Powyższa procedura w rezultacie pozwoli nie tylko na udzielenie odpowiedzi
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na pytanie „Jak jest?” i „Dlaczego tak jest?”
ale również udzieli odpowiedzi na pytanie
„Jak być powinno?” i „Dlaczego nie jest tak
jak być powinno?”. Wyniki przeprowadzonych analiz jak i opracowane przy pomocy QFD wytyczne posłużą do stworzenia
raportu oraz dalszego doskonalenia relacji między wirtualnym łańcuchem dostaw
a jego interesariuszami.
PODSUMOWANIE
Jak już wspomniano, zagadnienia związane z CSR odgrywają coraz większą rolę
w współczesnej gospodarce. Jednakże
do tej pory problem wdrożenia CSR koncentrował się raczej na pojedynczych
przedsiębiorstwach funkcjonujących na
rynku.
Celem projektu LOGOS było przebadanie m.in. relacji jakie tworzą się pomiędzy
interesariuszami a wirtualnymi łańcuchami dostaw. Powyższe badania stały
się podstawą do zdefiniowania modelu
kształtowania relacji wirtualnego łańcucha dostaw z interesariuszami funkcjonującymi zarówno w nim jak i w jego otoczeniu. W konsekwencji bazując na ISO
26 000 udało się stworzyć unikalny model
analizy i kształtowania relacji pomiędzy
interesariuszami a wirtualnym łańcuchem
dostaw w świetle wymagań CSR pozwalający także na realizację celu utylitarnego
– zdefiniowania wymagań dla kształtowania społecznej odpowiedzialności wirtualnego łańcucha dostaw.
Działania związane z opracowaniem
ww. modelu podzielono na 3 logiczne fazy:
1. Zdefiniowanie sposobu badania relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw,
2. Określenie narzędzi w oparciu o które
ww. model będzie funkcjonował,
3. Zdefiniowanie samego modelu wraz
z wytycznymi dotyczącymi jego konstrukcji.
Należy tutaj podkreślić iż poza realizacją celu naukowego model pozwala
na operacjonalizację działań związanych
z tworzeniem wytycznych polityki odpowiedzialności społecznej w wirtualnym
łańcuchu dostaw. Jest to istotne z dwóch
powodów:
1. Wskazuje na operacyjne narzędzia
i sposób ich wykorzystania w kształtowaniu relacji z interesariuszami,
2. Pozwala na standaryzację podejścia.
Szczególnie ten drugi aspekt skutków
opracowania modelu wydaje się ważny
z naukowego punktu widzenia. Standaryzacja procedury, w badaniach czy we
wdrożeniu, zapewnia porównywalność
rezultatów. Pozwala ona bowiem na
uogólnienie wyników a także daje pod-

stawę do zdefiniowania ogólnoteoretyczjakości produktów, „Problemy Jakości”
nych wniosków.
nr 7/2001
Podsumowując, model ma charakter 13. J. Łańcucki (1995) (red.), Zarządzanie
zarówno operacyjny – definiuje sposób
jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna
wdrożenia jak i naukowy – pozwala boWydawnicza Ośrodka Postępu Orgawiem na standaryzację wyników analizy
nizacyjnego, Bydgoszcz 1995,
relacji wynikających z przyjętej polityki
odpowiedzialności społecznej pomiędzy
interesariuszami a wirtualnym łańcuchem
dostaw. W konsekwencji dzięki standaryzacji wyników ma charakter teoriopoznawczy i otwiera pole do dalszych badań
w tym obszarze.
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DRIVINGCHANGE – DPDGROUP

Dachser uruchomił
agencję celną

DPDgroup ogłasza nową strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR). Jest to nowe zobowiązanie międzynarodowej sieci kurierskiej DPDgroup koncentrujące się na czterech obszarach, które wiążą się bezpośrednio z podstawowym
obszarem działalności, jakim jest doręczanie przesyłek.

ÔÔŹródło: Dachser

ÔÔ Źródło: DPDgroup, Grafika: DPDgroup

– Chcąc być odpowiedzialnym partnerem
dla klientów firmowych i konsumentów
oraz najbliższych nam społeczności, jako
DPDGroup wprowadzamy nową koncepcję działań, którą charakteryzuje prostota
i pragmatyzm. Koncentrujemy się na czterech filarach, na które mamy realny wpływ
– mówi Rafał Nawłoka, prezes zarządu
DPD Polska.
Driving Change określa ramy, w jakich
DPDGroup będzie poruszać się jako firma odpowiedzialna społecznie. Są one
konsekwencją wyzwań współczesności
– oczekiwań klientów, zmian w regulacjach, rozwoju e-commerce i dążenia do
bycia liderem także w tym obszarze.

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DPDgroup dąży do wzmacniania postaw przedsiębiorczości w firmie i poza
nią. Opiera swoją działalność na bliskich
relacjach z klientami i partnerami biznesowymi, co sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań z korzyścią dla obu
stron. Celem grupy jest także nawiązanie
współpracy z organizacjami społecznymi
non – proft, zajmującymi się promowaniem innowacyjnej przedsiębiorczości
wyrażanej zarówno poprzez konkretne
projekty, jak i kształtowanie przedsiębiorczych postaw.

NEUTRALNI DLA ŚRODOWISKA
– ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ
OBNIŻENIA EMISJI CO2
Nowa strategia zakłada redukcję emisji
dwutlenku węgla do atmosfery, który
powstaje w wyniku bieżącej działalności kurierskiej. Do 2020 roku DPDGroup
ma za zadanie zredukować emisję CO2
na paczkę o 10%. Co ważne, działania te
nie wiążą się ze wzrostem kosztów dla
klientów. Inicjatywa realizowana jest we
współpracy ze firmą EcoAct, światowym
liderem w dziedzinie doradztwa dotyczącego strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla.
PRZYJAZNA LOGISTYKA MIEJSKA
DPDgroup stara się doręczać przesyłki
tak, aby przyczyniać się do poprawy jakości życia i zdrowia w obszarach miejskich.
Oferuje szeroki wybór rozwiązań związanych z doręczaniem przesyłek przy
jednoczesnej redukcji niekorzystnego
wpływu swojej działalności na środowisko. Kierując się tym założeniem, grupa
inwestuje w rozwiązania, które podnoszą wskaźnik doręczalności w pierwszej
próbie (Predict) oraz rozwija sieć punktów nadań i odbiorów, które dają więcej
wygody nadawcom i odbiorcom paczek.
– Dzięki obydwu propozycjom logistyka kurierska w centrach miast jest bardziej racjonalna, gdyż zmniejsza się ruch
z udziałem samochodów kurierskich.
W ten sposób mieszkańcy są w mniejszym stopniu obciążeni jego skutkami
– mówi Rafał Nawłoka.

BLIŻEJ SPOŁECZNOŚCI
Każda spółka DPDgroup podejmuje szlachetne i pożyteczne inicjatywy na rzecz
społeczności zgodnie z własnymi lokalnymi uwarunkowaniami. Komfortowe
warunki pracy zatrudnionych w DPDgroup i dobro najbliższego otoczenia
społecznego to ważny cel nowej polityki
CSR. Dla DPD Polska oznacza on kontynuację dotychczasowych działań, skupiających się m.in. na pomocy dzieciom
i młodzieży w trudniejszej sytuacji życiowej oraz pomocy osobom starszym, na
promocji ochrony zdrowia i aktywnego
trybu życia, na walce z biedą, wspieraniu
wolontariatu, udzielaniu pomocy charytatywnej i angażowaniu się w przewozy
solidarnościowe.

Dachser, jeden z największych operatorów
logistycznych na świecie, otworzył własną
agencję celną, która świadczy kompleksowe
usługi odpraw towarów przywożonych do
Polski i wywożonych z naszego kraju przez
operatora. Klienci Dachser mogą korzystać
z odpraw celnych w procedurze uproszczonej, procedury tranzytu i odpraw przy wykorzystaniu technologii informatycznych.
Agencja obsługuje każdego rodzaju podmioty – zarówno duże korporacje, jak i indywidualnych przedsiębiorców.
– Dzięki własnej agencji celnej możemy oferować klientom wysokiej jakości obsługę celną
bez konieczności wizyty w urzędzie celnym, co
dla firm rozproszonych na terenie całego kraju
często wiąże się również z wyjazdami. Ma to
szczególne znaczenie dla klientów oddziału
Dachser Air&Sea Logistics, gdzie ważny jest
czas dostawy liczony od nadania przesyłki do
dostarczenia na lotnisko. Jednak z szybszych
i bardziej efektywnych procedur skorzystają
wszyscy nasi klienci. Na przykład dzięki posiadaniu scentralizowanych pozwoleń celnych
możemy odprawić przesyłkę drobnicową na
każdym etapie transportu między naszymi
oddziałami – mówi Grzegorz Lichocik, prezes
zarządu Dachser w Polsce.
– Dachser specjalizuje się w obsłudze eksporterów, a uruchomienie agencji celnej to
kolejny krok usprawniający przebieg procesu wysyłki. Nasza sieć dysponuje doskonałym systemem połączeń międzynarodowych
umożliwiających naprawdę szybki transport,
znamy też wymogi celne każdego kraju docelowego. Wykorzystanie zaawansowanych
narzędzi informatycznych dostępnych w całej
sieci pozwoli nam na maksymalne usprawnienie i kontrolowanie przesyłek celnych na każdym etapie dostawy – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser w Polsce.
Agencja celna Dachser zajmuje się odprawą
eksportową i importową towarów, również
w procedurze uproszczonej, pozwalającej na
ograniczenie formalności. Obecnie obejmuje
ona towary eksportowane, w przyszłości jednak Dachser będzie obsługiwał w tym trybie
także towary przywożone do Polski. Klienci
Dachser będą mogli korzystać w związku
z tym z ułatwień importowych, m.in. odraczania płatności podatku VAT od przywożonych
do Polski towarów dzięki możliwości rozliczania go w deklaracjach podatkowych, nie zaś
w momencie odprawy. W ramach procedur
uproszczonych w eksporcie odprawy celne
realizowane są w placówkach Dachser w Strykowie, Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Poznaniu.
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ROZWÓJ SIECI
DROBNICOWEJ
ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

FM Logistic, jeden z wiodących na polskim rynku operatorów logistycznych
rozbudowuje infrastrukturę do obsługi
projektów drobnicowych. W pierwszym
kwartale 2016 roku FM Logistic powiększy infrastrukturę w usłudze drobnicowej
o ponad 5 tys. m2 powierzchni rozładunkowej. Inwestycje objęły istniejące już
magazyny: w Sosnowcu (po rozbudowie
2,5 tys. m2), w Lućmierzu (2 tys. m2) i Robakowie koło Gądek(2,5 tys. m2).
– Dzięki rozwojowi infrastruktury mamy
możliwość systematycznego zwiększania
połączeń bezpośrednich pomiędzy magazynami, co wpływa znacząco na skrócenie czasu realizacji dostaw – mówi Piotr
Mroczka, Dyrektor ds. Operacji Transportu
Krajowego w FM Logistic.
Do dyspozycji klientów FM Logistic
oddanych jest w całej Polsce 15 hubów
przeładunkowych, a operator sukcesywnie rozwija każdy z nich tak, by spełniał
najwyższe standardy rynkowe. FM Logi-

stic rozpoczęło projekt drobnicy krajowej
w roku 2014. W 2015 r. dynamika wzrostu obrotów z tytułu usługi drobnicowej
wyniosła ponad 30%. Przesyłki drobnicowe aktualnie stanowią 40% aktywności
transportowej operatora. Stabilny wzrost
wolumenów jest możliwy dzięki sieci
platform przeładunkowych i profesjo-

nalnemu działowi handlowemu. Produkt
dedykowany jest głównie producentom
FMCG.
Celem na 2016 rok, wg zapowiedzi FM
Logistic, jest podwojenie obecnej dynamiki wzrostu oraz uruchomienie dystrybucji paczkowej dla klientów z sektora
farmaceutycznego.

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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Biała księga DHL
ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

Nowe badania przeprowadzone przez DHL,
wiodącego dostawcę usług logistycznych,
wskazują, że wiele firm działających w branży
energetycznej wciąż stoi przed zadaniem dostosowania łańcuchów dostaw do niezwykle
trudnych warunków rynkowych, z jakimi sektor
ten borykał się w roku ubiegłym i nadal będzie
się borykał w roku 2016. W nowej białej księdze
omówiono zarówno energetykę konwencjonalną, jak i odnawialną, zawarto także sugestie
poprawy widoczności i wydajności łańcucha
dostaw, a także przyjęcia nowego podejścia do
współdzielenia majątku i zasobów logistycznych przez poszczególne działy i spółki.
Rok 2016 będzie rokiem rozstrzygającym dla
sektora energetycznego w dziedzinie łańcucha dostaw. Zważywszy na sytuację rynkową
firm z branży ropy i gazu, w zasadzie nie ma
miejsca na niewydolność operacyjną, która
mogła być tolerowana wcześniej. Brak zapasów i możliwości ich wykorzystania, a także
zdecentralizowanie systemu sterowania muszą zniknąć – szczególnie w branży wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu, gdzie
obecnie marże są bardzo niewielkie lub zerowe – mówi Steve Harley, Prezes ds. energetyki
DHL Customer Solutions & Innovation.
W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do
czynienia z bezprecedensowymi trudnościami w sektorze energetyki, w szczególności dla
firm z branży ropy i gazu. Ceny ropy naftowej
i gazu LNG spadły od lipca 2014 r. o ponad
60% i obecnie osiągnęły cenę ok. 30 USD za
baryłkę ropy naftowej (dane z 27 stycznia br.).
– Chociaż branża staje przed trudnymi wyzwaniami, istnieje szereg szans dla firm z sektora
energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.
Odpowiedzi udzielone w badaniu pokazują,
że jest jeszcze pole do manewru, jeśli chodzi
o stworzenie skutecznych, dobrze zorganizowanych łańcuchów dostaw – dodaje Harley.

Łańcuchy dostaw w energetyce odnawialnej
i konwencjonalnej są do siebie zbliżone pod
względem średniej wielkości inwestycji, lokalizacji i pojawiania się zintegrowanych graczy.
Każda z tych branż posiada unikalne atuty, co
stanowi szansę uczenia się od siebie nawzajem
i tworzenia synergii.
Wypowiedzi dyrektorów ds. logistyki z sektora ropy i gazu potwierdzają, że ponad 40%
z nich uważa, że w ich organizacji brakuje pełnej jawności łańcucha dostaw. Zaledwie jeden
na dwudziestu menedżerów uważa, że w jego
firmie jest pełna klarowność. Autorzy białej
księgi sugerują bardziej scentralizowane podejście do koordynacji logistyki ze wsparciem
w postaci poszerzenia pola widzenia zagadnienia globalnego łańcucha dostaw. Pozwoli
to firmom energetycznym na zmniejszenie
kosztów ogólnych i poprawę zarządzania materiałami w wyniku centralizacji zapasów, łączeniu zasobów oraz zmniejszania starzenia
się zapasów.
Autorzy rozważają współdzielenie obiektów
i wiedzy pomiędzy konkurentami, co pozwoliłoby na zwiększenie wydajności sektora. Takie
przykłady jak wydobycie ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych pokazują, że standaryzacja daje ogromne zyski wydajności w danej
branży. Od 2007 r. wydajność rośnie o 30% rocznie dzięki standaryzacji procesów. Jednakże
w przeszłości branża energetyczna miała trudności z przyjęciem takich rozwiązań, jak znormalizowany sprzęt czy wspólne struktury branżowe. Co ciekawe, większość (73%) decydentów
sądzi, że powinni być bardziej otwarci, a jedynie
13% uważa, że już są otwarci na współdzielenie
obiektów i wiedzy w celu obniżenia kosztów.
Spółki energetyczne powinny także zastanowić
się nad zapoznaniem się z doświadczeniami
firm z innych sektorów, na przykład z branży
motoryzacyjnej, której dostosowanie łańcucha
dostaw w celu zwiększenia dojrzałości operacyjnej jest przykładem flagowym.

HUB DB
SCHENKER
W KRAKOWIE
ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

Przesyłki klientów DB Schenker z całej
Europy będą trafiać na Ukrainę przez
podkrakowski terminal operatora.
Przez Małopolskę będą przewożone
na Ukrainę wszystkie towary z portfolio klientów DB Schenker. Powstanie
hubu oznacza dla terminalu dodatkowe, regularne połączenie w tygodniu
na Ukrainę.
Dotychczas przesyłki w sieci DB Schenker były dostarczane do odbiorców na
Ukrainie bezpośrednio z poszczególnych
państw. Jedynie nieliczne kraje konsolidowały swoje wysyłki. Do naszego wschodniego sąsiada, przez Polskę, trafiały np.
przesyłki klientów DB Schenker z Bułgarii
i Grecji.
– Teraz wszystkie przesyłki będą trafiać
do Krakowa, a następnie przez terminal
w Kijowie do odbiorców finalnych. Połączenia zyskają na regularności, a każdy
klient otrzyma informację o przewidywanym czasie dostawy – mówi Agata
Kasprzyk, Kierownik ds. Zarządzania Międzynarodowym Procesem Drobnicowym
w DB Schenker w Polsce.
Hub w Krakowie to nie pierwsza tego
typu inicjatywa DB Schenker. Operator
logistyczny stosuje podobne rozwiązania
w Europie. Przykładowo, przesyłki wysyłane do takich państw jak Serbia, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra są konsolidowane w Austrii.
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KONTRAKTY W LUBLINIE I BYDGOSZCZY
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS, Foto; ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS Logistics rozszerzył logistykę kontraktową o kolejne lokalizacje. Będzie świadczył usługi w nowych powierzchniach magazynowych – 3000 m² w Bydgoszczy oraz 2000 m² w Lublinie. To pierwsza obecność firmy w nowoczesnych magazynach klasy A+ w tych miastach.
Wybór obydwu lokalizacji nie był przypadkowy. ROHLIG SUUS
Logistics dostrzega potencjał regionów, przygotowując się na
ich rozwój i zwiększone zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ środków europejskich, które zwiększają konkurencyjność tych obszarów, poprzez
budowę infrastruktury czy tworzenie nowych miejsc pracy.
Dotychczas z unijnej pomocy finansowej korzystały głównie
regiony zachodnie i Polski centralnej. Obecnie jej ciężar przeniesiono na rzecz okręgu wschodniego czy województwa kujawsko-pomorskiego, co zwiększyło atrakcyjność Specjalnych Stref Ekonomicznych położonych na tych obszarach. W obydwu rejonach
na korzyść zmienia się również infrastruktura drogowa, która jest
jednym z warunków rozwoju rynku oraz pow. magazynowych
i logistycznych. W 2014 roku oddano do użytku obwodnicę ekspresową Lublina oraz udostępniono fragment drogi ekspresowej
S17. Kolejne, planowane etapy budowy, przyniosą natomiast miastu pełne, ekspresowe połączenie z Warszawą. Oba obszary stanowią także duże, wewnętrzne rynki zbytu o wysokiej chłonności,
obejmujące kilkaset tysięcy mieszkańców. Przy czym szacuje się,
że koszty operacyjne oraz zatrudnienia w obu rejonach są niższe
o 20-30% w stosunku do Polski Centralnej i Zachodniej.
Rozwój wskazanych regionów może się okazać magnesem
przyciągającym nowe firmy, które zdecydują się na otwarcie
swoich biur w obydwu miastach. ROHLIG SUUS Logistics podjął
decyzję o lokalizacji inwestycji mając szczególnie na uwadze dotychczasowy brak nowoczesnych usług logistycznych. – Zainwestowaliśmy w usługę logistyki kontraktowej na terenie Lublina
i Bydgoszczy, ponieważ zwróciliśmy uwagę na potencjał miast.
Oferujemy klientom tych dwóch regionów szansę współpracy
z profesjonalnym operatorem logistycznym, w nowoczesnej
infrastrukturze magazynowej w ramach usług składowania,
kompletacji, przeładunków, e-commerce czy dystrybucji – podkreśla Anna Galas – Dyrektor ds. rozwoju logistyki kontraktowej
w ROHLIG SUUS Logistics i dodaje – Nie ukrywam, że liczymy
na zainteresowanie lokalnych firm, które będą chciały rozwinąć
swoją działalność i inwestować w tych regionach, często zmieniając przy tym model zarządzania i infrastrukturę na bardziej
nowoczesną. To dla nich często także moment, w którym rozważają outsourcing i zmianę zarządzania logistyką’’.

Usługi logistyczne dla Trouw Nutrition
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES SA nawiązała współpracę z firmą
Trouw Nutrition – światowym liderem w produkcji suplementów i dodatków paszowych
dla zwierząt gospodarskich. Wiodący polski
operator logistyczny odpowiedzialny jest za
obsługę krajowych dostaw drobnicowych
oraz części międzynarodowego transportu
całopojazdowego.
Ze względu na specyfikę wytwarzanych produktów Trouw Nutrition poszukiwała partnera,
który będzie mógł sprostać wielu wyzwaniom.
Kluczowym było szybkie dostarczanie wysy-

łanych towarów do docelowych odbiorców.
PEKAES SA zaproponował rozwiązanie, dzięki
któremu Trouw Nutrition korzysta z gwarancji
realizacji wysyłki jeszcze w dniu jej zgłoszenia
i dostarczenia przesyłek w dniu następnym.
Rozległa sieć dystrybucyjna operatora umożliwia zapewnienie Klientowi terminowości
zgodnej z jego oczekiwaniami. – Współpraca
z Trouw Nutrition oparta jest na jakości dostaw PEKAES SA oferowanych przez naszą sieć
i dostawy bezpośrednie. Cieszę się, że świadczone przez nas usługi stały się częścią wspól-

nego rozwoju i zadowolenia Klienta – wyjaśnia
Piotr Kowalik, dyrektor ds. sprzedaży usług TSL
w PEKAES SA.
PEKAES jest operatorem logistycznym posiadającym doświadczenie we współpracy
z przedsiębiorstwami stosującymi systemy
HACCP. W ten sposób jest w stanie sprostać
największym wyzwaniom logistycznym i zagwarantować najwyższą jakość realizacji usług
w zgodzie z wymogami dotyczącymi magazynowania i transportu żywności. W ramach
nawiązanej współpracy PEKAES SA zapewnia
zintegrowaną informację dla Klienta, opiekę
handlowo-operacyjną, rozwiązania informatyczne oraz najwyższą jakość dostaw.
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BUDOWA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
ÔÔ Źródło: Waimea, Foto: Waimea

Waimea Logistic Park Korczowa powstaje na 12 hektarowej działce w miejscowości Młyny na Podkarpaciu, 3 km od największego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą – Korczowa. Obiekt budowany jest bezpośrednio przy autostradzie A4,
stanowiącej część europejskiej drogi międzynarodowej E40, na granicy między Unią Europejską a Ukrainą. W ramach kompleksu
o łącznej powierzchni 50 000 mkw. powstaną trzy hale z możliwością produkcji i wykorzystania szeroko rozumianych usług
logistycznych, z powierzchnią biurową, miejscami parkingowymi.
Wszystkie budynki będą mogły być wyposażone w nowoczesne
technologie, aby zapewnić warunki magazynowania i przechowywania żywności w temperaturze od 6 do – 25ºC. Docelowo
park logistyczny będzie oferował usługi spedycyjne, odprawy
celnej, możliwość wymiany walut oraz usługi gastronomiczne. W ramach projektu powstanie rozbudowana infrastruktura
– przestronny plac manewrowy dla samochodów ciężarowych
i osobowych, strzeżony parking dla samochodów ciężarowych,
całodobową obsługę dla TIR-ów, zaplecze socjalne dla kierowców z kantyną. Docelowo na terenie obiektu znajdzie pracę ponad 2 000 osób.
Projekt Waimea Logistic Park Korczowa skierowany jest do firm
z całej Europy, a zwłaszcza do tych, które chciałyby przechowywać, pakować lub korzystać z dostępnych usług logistycznych
przed dostawą towarów na Ukrainę lub na inne rynki wschodnie.
Spodziewany rozwój kontaktów gospodarczych sprawi, że lokalizacja inwestycji przy autostradzie A4, głównej trasie korytarza
tranzytowego między Europą Wschodnią i Zachodnią, stworzy
wzrost popytu na powierzchnie magazynowe w tym regionie.

ALOKACJA KAPITAŁU
ÔÔ Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland

Stopy kapitalizacji za wysokiej klasy aktywa logistyczne i magazynowe w ostatnim kwartale ubiegłego roku osiągnęły poziom najlepszych projektów biurowych i handlowych typu prime, wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate
Poland „At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, IV kw. 2015”. Autorzy opracowania podkreślają, że łączny wolumen transakcji w tym sektorze w roku 2015 zamknął się kwotą 467 milionów Euro, która była niższa
o 34% od wyników notowanych w 2014 roku. Za taki stan rzeczy odpowiadają duże transakcje portfelowe przeprowadzone
na przestrzeni lat 2013-2014.
Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w 2015 roku cechowała znacząca aktywność inwestorów wynikająca
m.in. z dynamicznie rosnących potrzeb
związanych z branżą e-commerce. Rynek
inwestycyjny charakteryzował się jednak
ograniczoną podażą obiektów typu „prime”, które mogłyby zmienić w najbliższym
czasie właściciela.
„W związku z dużymi transakcjami zawartymi w 2013-2014, dostępność produktów portfelowych jest ograniczona.
Dlatego też inwestorzy poszukują możliwości alokacji kapitału w obiekty, których wartość może wzrosnąć dzięki aktywnemu zarządzaniu. Inną opcją zakupu
nieruchomości magazynowej jest alians
z deweloperem w zakresie realizowania
projektów typu „build-to-suit”. – podkreśla Anna Staniszewska, Dyrektor Działu
Analiz Rynkowych i Doradztwa na Region
Europy Środkowo-Wschodniej, BNP Paribas Real Estate Poland.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej
w Polsce wyniosły na koniec 2015 roku
9,9 mln mkw., z czego 964 tys. mkw. zostało dostarczonych na rynek od stycznia
do grudnia 2015 roku. Oznacza to spadek
rocznej podaży o 12% w porównaniu z rekordowym wynikiem 1,1 mln mkw. osiągniętym w 2014 roku. To jedynie krótkotrwałe zjawisko, gdyż według zapowiedzi
deweloperów do końca 2016 roku podaż
zwiększy się o ponad 1 mln mkw.
„Dobra passa w sektorze magazynowym
trwa, o czym świadczy niski poziom pustostanów utrzymujący się w granicach
6,0%. W niektórych klastrach jak np. Polska
Centralna, Poznań czy Kraków wskaźnik
ten znajduje się poniżej 3,0%. Przewidujemy, że wolumen projektów w budowie,
które w części dysponują już podpisanymi
wstępnymi umowami najmu, a także projekty realizowane pod konkretnych najemców spowodują, że w krótkim okresie
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można spodziewać się spadku wskaźnika
pustostanów. W perspektywie średniookresowej parametr ten pozostanie jednak
względnie na stałym poziomie.” – mówi Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.
Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland wskazują również na zmiany zachodzące w zakresie dynamiki struktury właścicielskiej na rynku. Coraz większa liczba
inwestorów powoduje zmniejszenie procentowego udziału w rynku największych
graczy. W przypadku rynkowego lidera,
firmy ProLogis, udział w rynku w czwartym kwartale 2015 roku spadł w porównaniu z poprzednim rokiem o 4,5 p.p. do
poziomu 23,1%. Na koniec ubiegłego
roku miejsce na podium wśród największych graczy znalazły również firmy Segro z 10,8% i Panattoni z 9,8% udziałem
w rynku.
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RYNEK MAGAZYNOWY W DOBREJ KONDYCJI
ÔÔ Źródło: CBRE, Grafika: CBRE

2016 – Rok 2015 był fenomenalny dla sektora powierzchni magazynowych i przemysłowych. Dynamiczny rozwój rynku obserwowany był z każdej perspektywy – łącznie podpisano umowy najmu na ponad 2,6 miliona metrów kwadratowych powierzchni, na rynek dostarczono ponad 900 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej, a wskaźnik wolnych powierzchni osiągnął
historycznie niski poziom 5%.
Patrick Kurowski, Dyrektor, Dział Powierzchni Magazynowych
i Przemysłowych, CBRE: – Wyniki z 2015 r. potwierdziły bardzo
dobrą kondycję polskiego rynku magazynowego – wynajętookoło 2,62 mln mkw. To najlepszy wynik w tym sektorze do tej
pory. Popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie na przestrzeni całego roku. – nowe umowy oraz ekspansje obecnych najemców stanowiły 70%. Najbardziej aktywną grupę klientów
reprezentowały firmy z branżlogistycznej i kurierskiej. Duże zainteresowanie inwestorów i deweloperów rynkiem magazynowo przemysłowym potwierdza fakt inwestycji w budowie o wolumenie około 900 tys. mkw., z czego 40% stanowią inwestycje
spekulacyjne. Przewidujemy, że w 2016 r. zapotrzebowanie na
powierzchnię magazynową i przemysłową utrzyma tendencję
z 2015 r., dużą rolę odegra ciągle rozwijającą się branża e-commerce i zarządzanie łańcucha dostaw w tym sektorze.
Nadchodzące miesiące dla sektora magazynowego zapowiadają się bardzo optymistycznie, rok 2016 będzie czasem rozwoju
rynków regionalnych takich jak: Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów
czy Szczecin. W najbliższym czasie podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce przekroczy 10 milionów mkw.
Czynsze umowne pozostają na stabilnym poziomie, jednak
można zauważyć, że będzie to rynek najemcy, co widać wśród
deweloperów i właścicieli, którzy prześcigają się w bardzo atrakcyjnych zachętach dla potencjalnych najemców.
Emilia Filimoniuk, Młodszy Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE dodaje: – Rok 2015 był czasem intensywnego rozwoju rynku nieruchomości magazynowych w Polsce.
Od stycznia do grudnia podaż nowoczesnych powierzchni
zwiększyła się aż o 930 tys. mkw. Rozwinęły się dojrzałe ryn-

Rozbudowa Śląskiego
Centrum Logistycznego
ÔÔŹródło: BIK, Foto: BIK

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zamierza
w połowie 2016 roku wystartować z rozbudową Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu. Inwestycja ma zostać częściowo zrealizowana do końca 2016 r. dostarczając ok.
11,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. W roku 2017 rozbudowa będzie
kontynuowana i przyniesie dodatkowe ok.
13,5 tys. m2 w kolejnej hali magazynowej. Łączna wartość projektu wyniesie 33 mln zł.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w połowie
2016 roku ruszy z rozbudową Centrum Logistycznego w Sosnowcu. Obecnie finalizowane
są prace projektowe. W ramach inwestycji BIK
S.A. planuje budowę dwóch hal magazynowych
o łącznej powierzchni najmu około 25 tys. m2.
Realizacja projektu będzie podzielona na dwa
etapy. W ramach pierwszego, który zostanie
zrealizowany do końca tego roku, powstanie
hala o powierzchni ok. 11,5 tys. m2. Drugi etap
zostanie ukończony w II kwartale 2017 r. i przy-

ki, natomiast rekordowo wysoki popyt skłonił deweloperów
do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych, w wyniku
czego podwojeniu uległy niewielkie zasoby powierzchni magazynowej w regionie wschodnim (wokół Lublina i Rzeszowa)
oraz szczecińskim. Na uwagę zasługuje również rejon Bydgoszczy, do tej pory pomijany przez deweloperów instytucjonalnych.
Aktualnie planowane są tam dwa nowe parki logistyczne. Prognozy dla 2016 r. są bardzo obiecujące. Obecnie w budowie
znajduje się aż 900 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej.
Nowym projektom (także spekulacyjnym) będą sprzyjały niskie wskaźniki pustostanów oraz duże zapotrzebowanie zgłaszane przez najemców.

niesie ok. 13,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni w kolejnej hali magazynowej. Obiekty będą
dysponowały powierzchniami przeznaczonymi
pod wysokie składowanie oraz powierzchniami
przeładunkowymi (płytkie powierzchnie z dużą
liczbą doków). „Realizację inwestycji rozpoczniemy po podpisaniu umów najmu typu pre-let
przynajmniej na część planowanej powierzchni.
Obecnie prowadzimy negocjacje w tym zakresie”
– powiedział Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych
S.A.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na
rozbudowę Śląskiego Centrum Logistycznego
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w Sosnowcu ma wynieść 33 mln zł. Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu jest dotychczas
największym przedsięwzięciem inwestycyjnym
zrealizowanym przez Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Na powierzchni 9,5 ha zbudowane
zostały dotychczas 3 hale magazynowe o łącznej powierzchni 35 tys. m2, z czego 2 tys. m2
przeznaczone jest na powierzchnie biurowe.
Na koniec minionego roku poziom wynajęcia
obiektów wynosił 99%. Inwestycja była realizowana w latach 2007-2009. Obiekty wyposażone
są we wszystkie nowoczesne rozwiązania w zakresie składowania i bezpieczeństwa.
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DOBRY ROK NA POLSKIM RYNKU MAGAZYNOWYM
ÔÔ Źródło: JLL, Grafika: JLL

W minionym roku w Polsce wynajęto ponad 2,2 mln mkw. magazynów, wobec 2,06 mln mkw. w 2014 roku, nominalnie jest to wzrost
o 160 000 mkw. wynajętej powierzchni magazynowej. Rośnie więc rynek powierzchni magazynowej w bardzo szybkim tempie, wskazują
na to dane przedstawione w dorocznym podsumowaniu runku jaki przedstawiła firma doradcza Jones Lang Lasalle. Zmniejszył się również
bardzo współczynnik pustostanów, który w fatalnym dla rynku 2009 roku wynosił 16,3%, w ciągu sześciu lat spadł do poziomu 6,3%, w 2015
roku. Wraca budowa obiektów na zasadach spekulacyjnych, z pośród 774 000 mkw. w budowie, 35% z nich to magazyny bez umów najmu.
Wskaźnik pustostanów – IV kw. 2014 vs IV kw. 2015 (%). Źródło: JLL, www.magazyny.pl, IV kw. 2015 r.

KOLEJNY
NAJEMCA
ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych
w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL, informuje: „W 2015 r. polski rynek magazynowy
kontynuował dobrą passę z lat poprzednich.
Popyt brutto – uwzględniający przedłużenia istniejących umów – osiągnął historycznie rekordowy poziom ponad 2,2 mln mkw.
Najwięcej powierzchni wynajęto w regionie
Polski Centralnej – 527 000 mkw., Okolicach
Warszawy – 409 000 mkw. oraz na Górnym
Śląsku – 359 000 mkw. Największą umowę
najmu podpisała firma Leroy Merlin – 53 000
mkw. w Panattoni Park Stryków II”.
Popyt netto sięgnął mocnych 1,47 mln
mkw. To drugi najlepszy wynik w historii
rynku i nieznacznie tylko niższy od rekordowego rezultatu 1,55 mln mkw. zarejestrowanego w 2008 r.
Największe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe pochodziło od
operatów logistycznych i sieci handlowych
(odpowiednio 34,7% i 17,9% udział w popycie brutto).
PUSTOSTANY W DÓŁ
Wskaźnik pustostanów spadł w ciągu roku
z prawie 10% do poziomu 6,2% na koniec

2015. Jak podaje portal www.magazyny.
pl, bardzo duży popyt w Polsce Centralnej
spowodował spadek pustostanów na tym
rynku z 15,8% do 4,6% w ciągu roku.
PODAŻ
Na koniec 2015 r., całkowita podaż powierzchni magazynowych w Polsce wyniosła 9,77 mln mkw. Największe rynki
to: Warszawa (ok. 2,9 mln mkw. w ramach
Warszawy Miasta i Okolic Warszawy), Górny Śląsk (1,7 mln mkw.), Poznań (1,6 mln
mkw.), Polska Centralna (1,3 mln mkw.)
oraz Wrocław (1,3 mln mkw.).
W ciągu roku oddano blisko jeden milion
mkw. nowych magazynów, w znacznym
stopniu dzięki projektom zrealizowanym
przez Panattoni (443 000 mkw.), Goodman
(222 000 mkw.) i SEGRO (87 000 mkw.).
Najwięcej nowej powierzchni weszło na rynek poznański (278 000 mkw.), górnośląski
(140 000 mkw.) oraz wrocławski (108 500
mkw.). Bardzo dobre wyniki pod względem
nowej podaży zanotowały niektóre mniejsze
lokalizacje – Szczecin (70 000 mkw.), Rzeszów
(60 500 mkw.) i Lublin (59 000 mkw.).

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, wynajął kolejne 3 300 m2 firmie Gestamp,
międzynarodowej grupie zajmującej się
projektowaniem, opracowywaniem i produkcją części metalowych dla przemysłu
motoryzacyjnego. Łącznie Gestamp będzie
wynajmował 22 700 m2 w Goodman Wrocław IV Logistics Centre. W ramach centrum
logistycznego dostępne pod wynajem jest
również 16 700 m2 gotowej powierzchni,
która została wybudowana spekulacyjnie.
Z nowego zakładu produkcyjnego Gestamp będzie obsługiwać swoich kluczowych klientów z sektora przemysłu
motoryzacyjnego w Europie Zachodniej.
Zatrudnienie znajdzie tu ok. 300 osób.
Centrum logistyczne Goodman zapewnia
firmie Gestamp możliwość przyszłej rozbudowy obiektu do 44 000 m2.
– Podczas budowy naszego nowego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu Goodman wspierał nas swoim doświadczeniem
w dostosowaniu obiektu do naszych potrzeb
operacyjnych. Goodman zaoferował nam
także możliwość wynajęcia dodatkowej powierzchni w odpowiedzi na nasze rosnące
potrzeby. Dzięki temu dysponujemy teraz
nowoczesnym obiektem, który pozwoli nam
rozszerzyć działalność i pogłębić dotychczasową współpracę z producentami samochodów z Europy Zachodniej – mówi Jose Rogel
Sanchez, General Manager Gestamp Polska.

l l

Wybrane największe transakcje najmu w 2015 r. Źródło: JLL, www.magazyny.pl, IV kw. 2015 r.
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POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
KLASY B
ÔÔ Natalia Wenzławska, Marketing and PR Specialist

Małgorzata Więcko

ZARZĄDZANIE PORTFELEM
NIERUCHOMOŚCI
ÔÔ Małgorzata Więcko, RICS, Dyrektor w Dziale Zarzadzania Nieruchomościami, JLL, Foto: JLL

Nieruchomości są jedną z najistotniejszych kategorii inwestycji – generują atrakcyjne, długoterminowe strumienie dochodów i są namacalnym aktywem o niskiej
zmienności. Inwestowanie w różne typy nieruchomości – biurowe, handlowe,
magazynowe czy projekty deweloperskie – pozwala na dywersyfikację portfela
i ograniczenie ryzyka. Wraz z rozwojem rynku w Polsce zauważalna jest tendencja
do powierzania opieki nad całym portfelem firmom takim jak JLL, oferującym kompleksowe usługi zarządzania poszczególnymi rodzajami i typami nieruchomościami.
Portfel nieruchomości to grupa obiektów,
które charakteryzują się pewnymi indywidualnymi, a jednocześnie stałymi cechami, takimi jak:
•
stałość lokalizacji (nieprzenaszalność);
•
niepodzielność obiektu (pod względem kapitałowym, przestrzennym
i fizycznym);
•
niejednorodność (różne części składowe, takie jak budowle, budynki,
grunty);
•
wysoka kapitałochłonność i długookresowość;
•
współzależność (na wartość nieruchomości mają bezpośredni wpływ
nieruchomości sąsiednie);
•
mała płynność.
W związku ze złożonym procesem inwestycyjnym, każda z portfelowych nieruchomości ma różną wartość ze względu na
powyższe indywidualne cechy. W związku
z tym, właściciel portfela nieruchomości – prywatny czy instytucjonalny – ma
określone cele strategiczne związane z posiadanym portfelem, a rolą zarządcy jest
dążenie do realizacji tych celów, wparcie,
wiedza i zrozumienie zadań biznesowych
postawionych przed zarządcą. Cele właściciela można uogólnić do dwóch kategorii:
(1) dążenie do wykreowania dodatkowej
wartości z posiadanego portfela lub (2)
przygotowanie efektywnej strategii wyjścia spełniającego określone parametry.

Zarządzający portfelem musi zrozumieć,
który z celów jest priorytetowy i czy dotyczy całego portfela czy poszczególnych
elementów.
PO PIERWSZE – STRATEGIA
Zarządzanie portfelem jest strategiczną
formą zarządzania ukierunkowaną na
długookresowe cele, które zostaną osiągnięte poprzez uwzględnienie, stworzenie oraz wdrożenie strategii mających na
celu optymalizację rentowności nieruchomości. Usługi związane z zarządzaniem
portfelem, podobnie jak indywidualnymi
obiektami, zazwyczaj koncentrują się na
maksymalizacji przychodów z nieruchomości (i portfela), zarządzaniu najmem,
identyfikacji i minimalizacji ryzyk oraz
optymalnym wykorzystaniu zasobów zarówno pod względem operacyjnym, jak
i finansowym. Przy zarządzaniu portfelem nieruchomości niezwykle ważna jest
optymalizacja, a co za tym idzie – standaryzacja usług i planowanie każdego etapu
procesu. Oczywiście, do każdej nieruchomości implementuje się osobną strategię i politykę, ale rolą firmy zarządzającej
nieruchomościami jest ustandaryzowanie
procesów i sposobu raportowania do właściciela obiektu i jednostki finansującej.

l
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Blisko pół miliona metrów kwadratowych znajdujących się w Warszawie
i jej pobliskich miejscowościach stanowi powierzchnia magazynowa klasy B.
Powierzchnia magazynowa klasy B jest
uzupełnieniem oferty rynkowej, która
w głównej mierze opiera się na nowoczesnej powierzchni magazynowej
klasy A i stanowi dobrą alternatywę
dla najemców poszukujących niestandardowych rozwiązań. Firma doradcza
CBRE przygotowała raport „Powierzchnia magazynowa klasy B w regionie
warszawskim”.
Obecność magazynów klasy B w regionie warszawskim związana jest z historią
rozwoju rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce. Na początku
lat ‘90, to właśnie w Warszawie oraz okolicznych miejscowościach powstawały
pierwsze nowoczesne obiekty magazynowo-produkcyjne. Wpływ na to miała
centralna lokalizacja regionu na mapie
Polski, relatywnie wysoka siła nabywcza mieszkańców Warszawy wspierająca
ekspansję firm handlowych oraz napływ
kapitału zagranicznego do stolicy, która
była pierwszym wyborem dla podmiotów inwestujących na rynku polskim.
Pierwsze nowoczesne inwestycje magazynowe z biegiem lat ulegały starzeniu
się i wypierane były przez nowsze projekty dopasowane do zmieniających się
i rosnących potrzeb najemców.
Najem powierzchni magazynowej klasy
B, pomimo relatywnie gorszego standardu
technicznego budynków, niesie ze sobą
wachlarz możliwości. Do największych atutów powierzchni klasy B należy zaliczyć:
dużą elastyczność w zakresie adaptacji
przestrzeni magazynowej do potrzeb najemców, indywidualne podejście właścicieli do oczekiwań klientów oraz akceptację umów krótkoterminowych.
Dominującą grupą najemców powierzchni klasy B są przedsiębiorstwa
logistyczne i kurierskie, blisko 40% odnotowanego popytu pochodzi z tego sektora. Dużemu zainteresowaniu logistyków
i kurierów powierzchnią klasy B sprzyja
możliwość krótkoterminowego najmu
oraz dogodne położenie magazynów B-klasowych – wiele z nich jest zlokalizo-
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wanych w obrębie granic miasta Warszawy, co zapewnia bliskość odbiorców oraz
umożliwia optymalizację czasu i kosztu
dostawy przesyłki do klienta. Obserwowany jest również znaczny udział najemców
z sektora produkcyjnego – 22%. Najemcy
powierzchni produkcyjnej niejednokrotnie
oczekują specyficznych dostosowań technicznych, natomiast właściciele obiektów
klasy B – dzięki indywidualnemu podejściu
do klienta – bardzo często są w stanie zaoferować odpowiednie rozwiązania.
Do alternatywnych metod wykorzystania przestrzeni należą aranżacje magazynów na obiekty rozrywkowe np.
ścianki wspinaczkowe, czy traktowanie powierzchni magazynowej jako powierzchni
wystawienniczej np. centra sztuki.

Paulina Machałowska

Obiekty nowej generacji
ÔÔPiotr Wąs, Leasing & Development Director P3 Logistic Parks,
Foto: P3 Logistic Parks

W Europie Centralnej, gdzie ogół zasobu badanej przez analityków powierzchni magazynowej to w znaczącej większości nowe obiekty, ciężko mówić o sztywnej klasyfikacji na
budynki A i B-klasowe. Większość tego rynku
tworzą magazyny wybudowane po roku 1990,
które z perspektywy Europy Zachodniej należy
w całości zakwalifikować do kategorii nowoczesnych powierzchni.
Magazyny, które my w Polsce nazywamy „starszymi” klienci z Zachodu postrzegają wciąż jako
obiekty nowej generacji. Oczywiście te pochodzące z lat dziewięćdziesiątych i oraz te z początku lat
dwutysięcznych posiadają nieco inne parametry
niż dzisiaj budowane. Przykładowo standardem
były wówczas obiekty o wysokości w świetle ok.
8m i nośności posadzki ok. 3,5 tony/m², podczas
gdy obecnie jest to odpowiednio 10 m i 5 ton.
Jednak budynki te nadal stanowią istotny element zasobu podażowego powierzchni magazynowej w Polsce. Należy bowiem pamiętać,

Magazyny klasy B

Magazyny klasy B

TECHNICZNE KRYTERIA
KLASYFIKACJI

ÔÔ Paulina Machałowska, Negocjator w firmie Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Pierwsze nowoczesne centra magazynowe A klasy powstały w latach 1998-1999
i miały łącznie 65,000 mkw. powierzchni. Dziś zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wynoszą 9,76 mln mkw.
Popyt na tego typu powierzchnie odnotowuje wyraźny wzrost już od kilku lat,
a 2015 r. był rekordowy (prawie 2,5 mln
mkw.) oraz trzeci z rzędu, gdy wolumen
transakcji przekroczył poziom 2 mln mkw.
wynajętych powierzchni magazynowych
i produkcyjnych. Zdecydowana większość
popytu objęła obiekty o najwyższym standardzie wybudowane zazwyczaj po 2007
roku, wraz z początkiem dynamicznego
rozwoju rynku magazynowego w Polsce.
Aby magazyn mógł zostać zaliczony do
klasy A, powinien spełniać szereg kryteriów
dotyczących przede wszystkim specyfikacji
technicznej. Począwszy od wysokości magazynu, wynoszącej 10 m w świetle, poprzez
niepylną posadzkę o nośności 5T/mkw., po
rozstaw siatki słupów 12m x 24m, 12m na
25 lub 12m na 22,5m. W magazynie klasy
A powinny znajdować się również bramy
z poziomu „0” oraz 1 dok załadunkowy przypadający na ok. 600-800 mkw. powierzchni
magazynowej. Istotna jest także odporność
ogniowa budynku wynosząca do 4,000 MJ/
mkw., instalacja tryskaczowa ESFR, a także
świetliki zapewniające 2% światła dziennego. Coraz częściej stosuje się rozwiązania
energooszczędne jak np. oświetlenie LED.

Na terenie nowoczesnego parku logistycznego powinien znajdować się plac
manewrowy i postojowy dla samochodów
ciężarowych oraz parking dla samochodów
osobowych. Teren powinien być ogrodzony
i monitorowany. Istotną kwestią jest również
lokalizacja. Magazyn klasy A powinien mieć
dobry dostęp do autostrady lub drogi ekspresowej. Zaletami nowoczesnych powierzchni
magazynowych jest m.in. możliwość optymalnego wykorzystania powierzchni dzięki
wysokości hali, a co za tym idzie niższe koszty
składowania, a także duże bezpieczeństwo
przechowywania towarów.
Poza magazynami klasy A na rynku występują również powierzchnie B-klasowe.
Są to zazwyczaj obiekty starsze, niespełniające wszystkich powyższych kryteriów.
Nieruchomości te są bardziej odpowiednie
dla klientów poszukujących niestandardowych rozwiązań.
Podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w 2015 roku osiągnęła prawie
930.000 mkw. i aktywność deweloperska
rośnie dalej – na koniec grudnia w budowie pozostawało prawie 1 milion mkw.
powierzchni, to o ponad 40% więcej niż
w tym samym okresie 2014 roku.

że magazyny to co do zasady obiekty długowieczne, budowane w sposób na tyle trwały, aby
posadzka jak i inne elementy konstrukcyjne wytrzymały kilkudziesięcioletni okres eksploatacji.
Mówiąc więc o kategorii B lub niższej mamy
na myśli np. magazyny, które już w momencie powstawania nie spełniały podstawowych
założeń A-klasowej powierzchni; obiekty techniczne zdegradowane na skutek braku dbałości właścicieli bądź niewłaściwej eksploatacji
przez użytkowników, czy budynki pofabryczne.
Pierwsze z nich, pomimo to, że powstały w latach dziewięćdziesiątych i później, to ze względu na swoją specyfikacje, np. niestandardowy
kształt budynku, brak elastyczności w podziale
powierzchni lub inne ograniczenia funkcjonalne należy uznać za obiekty B-klasowe.
Jeśli chodzi o budynki pofabryczne, czyli
obiekty o historycznie innym przeznaczeniu
niż magazynowanie, to mimo szeregu gruntownych modernizacji, nigdy nie będą stanowić zasobu należącego do nowoczesnej powierzchni
magazynowej.
P3 w Polsce posiada obecni blisko 500.000
m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej,

większość tego zasobu stanowią obiekty wybudowane w ostatnich latach. W przypadku
wszystkich naszych magazynów prowadzimy
nieustanne prace modernizacyjne i dbamy o to,
by utrzymać je w dobrej kondycji technicznej.
Dzięki temu całość zasobu P3 w Polsce można
zaliczać do obiektów nowej generacji.
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Wielofunkcyjne magazyny
ÔÔMaciej Krawiecki, Senior Development Manager w Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Maciej Krawiecki

Panattoni Europe – jako deweloper wielofunkcyjnych, dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb budynków przemysłowych
– oferuje obiekty magazynowe wyłącznie
klasy „A”. Spełniają one najwyższe kryteria
w odniesieniu do samego budynku – 10
m wysokości; odpowiednią głębokość magazynu; minimum 5 t/mkw. nośności posadzki;
wyposażenie w system tryskaczy oraz system
oświetleniowy, zapewniający natężenie światła min. 150 lux czy odpowiednią ilość bram
załadunkowych i wjazdowych z poziomu „0”.
Dysponują również wskaźnikami organizacji
przestrzeni wokół obiektu – parkingami dla
samochodów ciężarowych i osobowych, placami manewrowymi oraz dostępnością do
infrastruktury drogowej.
Natomiast magazyny klasy „B” to najczęściej
obiekty, które wybudowane zostały w latach
90. bądź takie, które powstały w wyniku zmiany ich przeznaczenia, np. z dawnej fabryki na
miejsce do składowania. Zazwyczaj są niższe,

mają mniejsze parametry nośności posadzki
i dysponują mniejszym placem manewrowym.
Często też znajdują się w granicach miast
i o ile ulegną modernizacji i usprawnieniu,
będą funkcjonować na rynku nieruchomości
magazynowych.
Niepodlegającą dyskusji przewagą rynkową magazynów klasy „A” jest przede
wszystkim fakt, że obiekty te są nowe i objęte gwarancjami. Budowane są w oparciu
o obowiązujące warunki techniczne, a także
o najnowsze technologie – wykorzystywane
rozwiązania do budowy nowego typu obiektów zapewniają swobodne kształtowanie
modułów, dzięki czemu np. powierzchnia 40
000 mkw. może być wykorzystywana zarówno przez jednego najemcę, jak i dwudziestu.
Przewaga obiektów klasy „A” nad tymi, które
klasyfikowane są przez rynek jako „B”, wyraża
się również w kosztach eksploatacyjnych dla
najemców, którzy są w stanie zaoszczędzić
nawet 30 proc.

ZAAWANSOWANE TECHNICZNIE
I TECHNOLOGICZNIE MAGAZYNY
ÔÔ Paweł Sapek, Senior Vice President & Country Manager Prologis na Polskę, Foto: Prologis

Paweł Sapek

Takich właśnie zaawansowanych technicznie i technologicznie magazynów
najczęściej szukają główni klienci centrów logistycznych – czyli firmy z sektora
transportu, spedycji i logistyki oraz sieci
handlowe i firmy z branży e-commerce,
które stanowią ponad 80% wszystkich
najemców. Zarówno lokalni jak i regionalni operatorzy logistyczni wymagają
obiektu położonego w strategicznej lokalizacji, która zapewni im bezpośredni
dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych pozwalających na optymalizację
łańcucha dostaw i szybkie dotarcie do
Klienta końcowego.
Oczywiście istnieją w Polsce magazyny
klasy B – są to zwykle „starsze” obiekty,
o niższej wysokości w świetle, wyposa-

Obecnie standardem na rynku nieruchomości logistycznych są magazyny klasy
A, które są synonimem najwyższej jakości i charakteryzują się następującymi
parametrami: wysokość składowania minimum 10 metrów w świetle, niski
współczynnik przenikalności ciepła budynku, miejsca parkingowe, szerokie
place manewrowe, 5 000 kg/m² nacisku na posadzkę czy wskaźnik liczby doków rozładunkowych na metr kwadratowy: 1:600 m². Takie właśnie obiekty
dominują na polskim rynku – ich podaż wynosi obecnie ponad 9 milionów
metrów kwadratowych. Coraz częściej liczy się również wyższa od wymaganej
przepisami prawa odporność ogniowa obiektu czy realizacja inwestycji zgodnie
z założeniami zrównoważonego budownictwa w oparciu o energooszczędne
rozwiązania.
żone w mniej doków na metr kwadratowy, bez szerokich placów manewrowych.
Są alternatywą dla Klientów, dla których
jakość, nowoczesność czy elastyczność
obiektu magazynowego nie są kluczowymi kwestiami, a głównym kryterium
wyboru jest cena. Często na magazyny
klasy B przerabia się pozostałości po
dawnych fabrykach, które niegdyś znajdowały się poza granicami miast, a wraz
z ich rozwojem były wchłaniane do przestrzeni miejskiej i obecnie mogą oferować
interesującą lokalizację, jednak już bez
infrastruktury towarzyszącej – jak parkingi dla pracowników, przestronne place
manewrowe czy systemy monitoringu lub
ochrony obiektu.

Infrastruktura

Historyczne dziedzictwo
ÔMałgorzata
Ô
Ślusarczyk, Doradca ds. marketingu i sprzedaży, MLP Group S.A.

Posiadamy magazyny klasy B na terenie parku
MLP Pruszków I. Zajmują one około 45 tys. m2,
czyli mniej więcej jedną czwartą łącznej powierzchni tego parku logistycznego. Nasze
pruszkowskie centrum zlokalizowane jest na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, gdzie zachowane zostały niektóre hale
z tamtego okresu. Starsze magazyny są w dużej
części obiektami historycznymi, a niektóre z nich
są również objęte opieką konserwatora zabytków. Jego nadzór dotyczy przede wszystkim zewnętrznych części budynków. Dlatego mogliśmy
w pełni zmodernizować wszystkie starsze magazyny. Obecnie są to w pełni funkcjonalne obiekty,
w całości wynajęte przez klientów.
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Magdalena Szulc

Personalizowane pod
klienta magazyny
ÔÔMagdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną, Foto: SEGRO

Firma SEGRO, która działa na polskim rynku
już od 10 lat, jest właścicielem, deweloperem
oraz zarządcą powierzchni magazynowych

wyłącznie najwyższej jakości, a zatem należących do klasy A. Łącznie posiadamy w naszym
kraju znacznie ponad milion m2 w tego typu
obiektach.
Parki SEGRO znajdują się w całej Polsce,
w kluczowych dla efektywnej dystrybucji
lokalizacjach: w Warszawie, Gliwicach, Tychach, Poznaniu, Strykowie, Łodzi, Gdańsku
i Wrocławiu. Oferowane przez naszą firmę
powierzchnie magazynowe dzielą się na
standardowe oraz takie, które powstają na
specjalnie zamówienie klientów, zwane BTS
(Build-to-suit).
Ten drugi typ obiektów jest idealnie dopasowany do specyfiki działalności konkretnej
firmy oraz oczekiwań charakterystycznych dla
branży, w której działa dane przedsiębiorstwo.
Tym samym dostępne powierzchnie są wykorzystywane w optymalny, personalizowany pod
danego klienta sposób, co bezpośrednio przekłada się na jego lepszą efektywność operacyjną. Budynki znajdujące się w portfolio SEGRO
różnią się wielkością dostępnych dla najemców
powierzchni.

Magazyny klasy B

Oferujemy moduły wielkopowierzchniowe
w parkach logistycznych zlokalizowanych zazwyczaj na obrzeżach miast, w pobliżu ważnych
węzłów komunikacyjnych, zapewniając tym
samym efektywną dystrybucję w obrębie aglomeracji, jak i na terenie całego kraju, czy nawet
Europy. Zauważyliśmy także zapotrzebowanie
na mniejsze powierzchnie magazynowe, dlatego oferujemy klientom również moduły small-business-unit, których wielkość zaczyna się już
od 600 m2. Powierzchnie typu SBU posiadamy
m.in. w Warszawie czy Łodzi.

WARTOŚĆ DODANA ZARZĄDZANIA
ÔÔ Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman, Foto: Goodman

Goodman buduje, zarządza i posiada w swoim portfolio wyłącznie magazyny klasy
A. W Polsce są to w sumie 702,000 m2 nowoczesnej powierzchni logistycznej w 13
kluczowych lokalizacjach na terenie całego kraju.
Dzięki zaangażowaniu ekspertów Goodman już na etapie projektowania magazynu, spełniają one najwyższe oczekiwania klientów i wspierają dalszy rozwój ich
działalności biznesowej. Wszystkie magazyny Goodman mają bezpośredni dostęp
do infrastruktury drogowej jak autostrady
czy drogi ekspresowe, a często również
lotnisk jak Kraków Airport Logistics Centre oraz Poznań Airport Logistics Centre
czy nowoczesnego terminalu portowego
DCT Gdańsk jak Goodman Pomeranian
Logistics Centre.
Centra logistyczne Goodman są wyposażone w parkingi dla samochodów
ciężarowych i osobowych oraz rozległe
place manewrowe. Mogą zostać również
uzupełnione o nowoczesną powierzchnię
biurową i socjalną, a także wyposażone
w zrównoważone rozwiązania, które pozwolą klientom na optymalizację kosztów
użytkowania obiektu.
Przykładem jest energooszczędne
oświetlenie LED, podział powierzchni na
strefy oświetlenia, dzięki czemu możliwe
jest ograniczenie zużycia prądu, w części biurowej zainstalowane mogą zostać
czujniki ruchu w celu użycia światła elektrycznego tylko w użytkowanych strefach.
Goodman odpowiada na potrzeby klien-

tów, którzy wymagają dziś od deweloperów magazynowych kompleksowej usługi,
oferując również kompetencje w zakresie
zarządzania nieruchomością.
Z punktu widzenia klienta fakt, że property manager reprezentuje firmę, która, tak jak Goodman, jest deweloperem
i właścicielem magazynów jest wartością
dodaną. Dzięki temu może on o wiele łatwiej rozwiązywać ewentualne problemy
i szybciej reagować na potrzeby klientów,
a nawet je wyprzedzać – na przykład doradzając w kwestii potencjalnych inwestycji
w rozbudowę czy przebudowę magazynu.
Zewnętrzny property manager ma zazwyczaj kilka obiektów i wielu klientów pod
opieką, stąd nie jest w stanie poświęcić każdej sprawie tyle swojego czasu, ile klient
mógłby oczekiwać. Tymczasem property
manager reprezentujący właściciela nieruchomości bardziej się utożsamia z obiektem, którym zarządza, może pozwolić sobie
również na częstsze spotkania ze swoimi
klientami i budowanie długoterminowych
relacji, które w tej branży są kluczowe. Tak
właśnie na co dzień pracujemy w Goodman,
a nasi eksperci z zespołu zarządzania nieruchomościami przemysłowymi w Europie
kontynentalnej odwiedzają swoich klientów średnio 1 500 razy w roku.
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ZMIANA WIERZYCIELA
A DOCHODZENIE
WIERZYTELNOŚCI NA
DRODZE SĄDOWEJ

ÔÔ Anna Woźniakowska-Dębiec, Adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni,
Foto: Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej należy do
złożonych i długotrwałych procedur. W trakcie postępowania
sądowego z przyczyn biznesowych coraz częściej dochodzi
do zbycia wierzytelności objętej postępowaniem. Przeważnie
zbycie wierzytelności następuje w drodze umowy sprzedaży
pojedynczej wierzytelności lub ich pakietu, a czasami w ramach sprzedaży całego przedsiębiorstwa.
Warto wiedzieć, że nabycie wierzytelności – w sprawie której
toczy się proces sądowy – nie spowoduje automatycznego
wstąpienia nabywcy w miejsce zbywcy, jako strony postępowania.
Należy mieć na uwadze, że z chwilą doręczenia pozwu zbycie
nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy, a nabywca może wejść
na miejsce zbywcy do procesu tylko za zezwoleniem strony
przeciwnej. Tym samym nabywca wierzytelności musi się liczyć
z ewentualnością, że przeciwnik procesowy nie wyrazi zgody
na zmianę strony procesowej i sprawa będzie toczyć się nadal
z udziałem samego zbywcy1. Skoro zbywca zachowuje legitymację procesową, to na nim spoczywa ciężar dowodzenia wierzytelności w procesie. To z kolei rodzi ryzyko, że postępowanie,
w którym zbywca działa na cudzą rzecz (nabywcy), nie będzie
prowadzone z należytą starannością.
Dlatego też na etapie zawierania umowy przelewu wierzytelności nabywca powinien sobie zapewnić, by zbywca udzielił
wskazanemu przez nabywcę adwokatowi lub radcy prawnemu
pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, aby ten sprawował
pieczę nad prowadzeniem postępowania, oraz uzgodnić kto będzie ponosił dalsze koszty postępowania.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli wierzyciel, któremu przysługiwała wierzytelność na etapie zawisłości sporu, jest spółką
prawa handlowego, musi zachować byt prawny aż do definitywnego zakończenia procesu2. Rozwiązanie spółki i wykreślenie jej

z rejestru KRS nawet po zapadnięciu prawomocnego korzystnego wyroku sądu powszechnego, w sytuacji gdy strona przeciwna złożyła skargę kasacyjną od wyroku, spowoduje umorzenie
całego postępowania i uchylenie zapadłych w sprawie wyroków.
W konsekwencji spowoduje to odpadnięcie podstawy prowadzenia egzekucji.
W związku z tym w umowie sprzedaży wierzytelności powinno zostać zawarte zobowiązanie zbywcy do dalszego prowadzenia wszczętego postępowania sądowego pod rygorem zapłaty
kary umownej.
W przypadku zakończenia sprawy z udziałem zbywcy wierzytelności i wydania wyroku zasądzającego zapłatę na rzecz
zbywcy, jako strony postępowania, nowemu wierzycielowi przysługuje prawo żądania wydania postanowienia o nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności na swoją rzecz na podstawie art. 788
§ 1 k.p.c. W oparciu o tytuł wykonawczy – opatrzony klauzulą na
rzecz nowego wierzyciela – będzie on uprawniony do żądania
wszczęcia przez komornika egzekucji na swoją rzecz.

1
2

nymi, ale także do końca postępowania przed Sądem Najwyższym, jeżeli przeciwnik
wniesie skargę kasacyjną.

Na podstawie art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego.
Nie tylko do prawomocnego zakończenia postępowania przed sądami powszech-
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