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LOGISTYCZNY DIAMENT Z ŁODZI
ÔÔDachser

CEO DB Schenker
North&East Europe

ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

Szymon Bielas pełni obowiązki
Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE)
od 1.02.2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji
w sprawie powołania prezesa.
Pracę w Schenker Sp. z o.o. rozpoczął w 2012 roku jako CFO spółki,
następnie w 2017 roku objął stanowisko CFO klastra Europy Północno-Wschodniej. Od maja 2017
jest również Wiceprezesem nowej
spółki z grupy DB – Schenker Technology Center w Warszawie.
Od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą TSL. Przez prawie 11 lat
pracował w firmie Fiege najpierw jako
CFO w Polsce, następnie na Ukrainie
jako CFO i zastępca Dyrektora Generalnego, po czym w roku 2010 objął
stanowisko CFO w regionie Europy
Centralnej i Wschodniej (CEE).
Szymon Bielas ukończył studia
inżynierskie z zakresu zarządzania
jakością na Politechnice Łódzkiej
oraz finanse i bankowość w Szkole
Głównej Handlowej.
Ukończył korporacyjny program
„Step Forward” dedykowany dla
managerów wysokiego szczebla
w DB Schenker.
Pasjonuje się historią, filmem i nowymi technologiami. Wśród wartości,
które najbardziej ceni, jest uczciwość
i szacunek dla drugiego człowieka.

Dachser Polska, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze eksporterów, odnotował
najlepszy wynik wśród wszystkich dużych przedsiębiorstw
z branży TSL w kraju w prestiżowym rankingu„Diamenty Forbesa 2019”. Dachser uplasował się
na 22. pozycji w ogólnopolskim
zestawieniu firm o przychodach
powyżej 250 mln zł i jednocześnie zajął 1. miejsce w województwie łódzkim.
„Diamenty Forbesa” to coroczny ranking działających w Polsce firm, które w ostatnich
trzech latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Zestawienie miesięcznika Forbes opracowywane jest przez Bisnode

Martin Baláž Country
Managerem Prologis
na Czechy i Słowację

ÔÔPrologis, fot. Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, poinformował dzisiaj o awansie Martina
Baláža na stanowisko vice president, country manager Prologis na
Czechy i Słowację.
W swojej nowej roli Martin Baláž
będzie odpowiedzialny za całe portfolio Prologis w Czechach i na Słowacji, którego łączna powierzchnia
wynosi 1,6 mln metrów kwadratowych. Martin Baláž będzie nadzorował projekty związane z rozwojem
firmy, a także działania dotyczące
budowy, komercjalizacji i zarządzania nieruchomościami. Pokieruje
również projektami inwestycyjnymi
w ich kluczowych fazach rozwoju.
Zarządzanie zespołami w Pradze

Polska w oparciu o wycenę wartości przedsiębiorstwa metodą
szwajcarską, uwzględniającą
m.in. wyniki finansowe, historię
płatniczą czy wartość majątku
firmy. Wyniki są publikowane
w formie list regionalnych dla
16 województw, w ramach których przedsiębiorstwa dzielone
są również pod względem rocznych przychodów za ostatni rok
obrachunkowy na trzy grupy:
duże – powyżej 250 mln zł,
średnie – od 50 do 250 mln zł
oraz małe – od 5 do 50 mln zł.
– Znalezienie się na szczycie
tak prestiżowego zestawienia,
ukazującego najdynamiczniej
rosnące firmy, jest dla nas dużym wyróżnieniem i powodem
do dumy. Cieszymy się, że wysiłki całego krajowego zespołu

tworzącego Dachser przynoszą
wymierne efekty i dają nam
pozycję lidera. To potwierdzenie słuszności obranego przez
nas kierunku i motywacja do
dalszych działań rozwojowych
w kolejnych latach – komentuje
dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Wręczenie statuetek laureatom rankingu następuje na
oficjalnych galach regionalnych. W Łodzi impreza odbędzie się 4 kwietnia 2019 r.

i Bratysławie przejął ze skutkiem
natychmiastowym, a jego bezpośrednim przełożonym nadal jest
Martin Polák, managing director,
regional head na Europę Środkowo-Wschodnią.
Martin Baláž dołączył do Prologis
w 2014 r. jako senior leasing and
development manager na Czechy
i Słowację. W tym czasie z sukcesem realizował i komercjalizował
projekty inwestycyjne firmy.
„Martin wnosi na tym stanowisku swoje cenne doświadczenie
zawodowe – jest dobrym, godnym
naśladowania przywódcą. Zawsze
z radością obserwuję rozwój osobisty pracowników Prologis, a ten
awans jest dowodem na to, co
można osiągnąć w naszej firmie.
Prologis z całą pewnością skorzysta
na jego szerokiej wiedzy branżowej
i osobistym zaangażowaniu” – powiedział Martin Polák.

Przed dołączeniem do Prologis zdobywał doświadczenie jako
associate partner w Cushman &
Wakefield, pracując na stanowisku
dyrektora działu przemysłowego
i detalicznego na Słowacji oraz
dyrektora działu przemysłowego w Czechach. Ma dyplom MBA
w zakresie budownictwa i nieruchomości uczelni College of Estate
Management w Reading w Wielkiej
Brytanii.
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GRUPA DP DHL NAGRODZONA
CATALYST AWARD 2018
ÔÔRedip, fot. DHL

Grupa Deutsche Post DHL została uhonorowana nagrodą Catalyst Award 2018 za projekt
‘Women in Management’ – globalnie realizowaną inicjatywę, mającą na celu wsparcie
i rozwój kariery kobiet. Dzięki tej inicjatywie Grupa tworzy przyjazne kobietom miejsce
pracy, znacząco podnosząc udział kobiet w firmie na stanowiskach menadżerskich.
Grupa Deutsche Post DHL zatrudnia około
520 000 pracowników w ponad 220 krajach, dzięki czemu jest jednym z największych pracodawców na świecie. Prestiżowa nagroda Catalyst została przyznana
w uznaniu za wdrażanie projektu promującego rolę kobiet wśród kadry zarządzającej.
Nagroda Catalyst Award, przyznawana jest

co roku firmom które promują różnorodność, zapobiegają wykluczeniu oraz tworzą miejsce pracy umożliwiające kobietom
rozwój. Od 1987 roku, organizacja Catalyst
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nagrodziła 87 inicjatyw w organizacjach na
całym świecie. Grupa DPDHL jest pierwszą
niemiecką organizacją, która otrzymała to
prestiżowe wyróżnienie.
Wdrożony w 2011 roku projekt zapoczątkowało przeprowadzenie w całej grupie badania dotyczącego zdiagnozowaniu
głównych barier rozwoju kariery kobiet i ich
dostępu do stanowisk kierowniczych. Na
podstawie ankiety zidentyfikowano cztery
obszary działania: kulturę i sposób myślenia, elastyczne warunki pracy, wsparcie
kariery zawodowej kobiet i monitorowanie,
na podstawie których wdrożono szereg
różnych projektów promujących ideę różnorodności.
„DHL Supply Chain w Polsce zatrudnia
około 3 000 pracowników, z czego ponad
połowa to kobiety. W dzisiejszych czasach
chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że
w biznesie nie płeć jest ważna, a kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Kobiety są nieodłączną częścią sukcesu firmy,
bardzo często bezpośrednio przyczyniając
się do rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Badania wskazują, że zróżnicowane zespoły
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odnoszą 15 proc. większe przychody od
firm bardziej jednolitych. Dlatego również
lokalnie, w Polsce wspieramy kobiety na
stanowiskach menadżerskich oraz jesteśmy partnerem Stowarzyszenia „Ladies
First’, którego celem jest wymiana wiedzy,
doświadczeń i informacji, a także wspieranie rozwoju profesjonalnego i osobistego
kobiet.” mówi Agata Wydmańska, Marketing & Communication Manager CEE
W Grupie DP DHL różnorodność wykracza daleko poza płeć, narodowość,
pochodzenie etniczne, religii, wiek, orientację seksualna czy niepełnosprawność.
Wierzymy, że to, że się różnimy stanowi
o naszej sile – czemu grupa dała wyraz
w dokumencie – ‘All Different, Together
Successful’.

Akredytowany
pracodawca w Europie

ÔÔCHEP

Spółki w Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zostały objęte
akredytacją w uznaniu znakomitych warunków
pracy oraz praktyk HR. Certyfikat dla czołowych
globalnych pracodawców przyznaje Instytut Top
Employers (TEI), międzynarodowa instytucja
badająca najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
CHEP, firma specjalizująca się w obsłudze
łańcucha dostaw, w uznaniu znakomitych warunków pracy dla zatrudnionych otrzymała
certyfikat „Top Employer Europe” na rok 2019,
przyznany przez Top Employers Institute (TEI),
globalny instytut promujący najlepsze praktyki
z zakresu organizacji pracy. Akredytacja obejmuje następujące kraje: Wielką Brytanię, Hiszpanię,
Francję, Niemcy, Belgię, Polskę i Irlandię. Aby
otrzymać prestiżowy status „Europe”, firmy muszą uzyskać certyfikację w co najmniej 5 krajach.
David Plink, CEO Top Employers Institute, podkreśla: „Firma CHEP należy do ekskluzywnego,
globalnego grona najlepszych pracodawców
i niezmiennie wykazuje znakomite osiągnięcia.
CHEP koncentruje się na wysokiej jakości nie
tylko w odniesieniu do produktów lub standardów bezpieczeństwa, ale także dba o ekscytujące
możliwości rozwoju kariery dla zatrudnionych
w różnych lokalizacjach na całym świecie. Dzięki
temu przedsiębiorstwo przyciąga utalentowanych kandydatów, oferując niezwykle atrakcyjne warunki oraz nieustannie dbając o rozwój
umiejętności personelu”.

Chronometr wydarzeń
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NOWY PROLOGIS PARK PRAGUE D1 OSTREDEK
ÔÔPrologis, fot. Prologis

Prologis, Inc., globalny lider
nieruchomości logistycznych,
poinformował dziś o zakupie
gruntu o powierzchni 2,4 ha
na cieszącym się dużym zainteresowaniem praskim rynku
nieruchomości logistycznych.
Nowy park, Prologis Park Prague D1 Ostredek, powstanie
na terenie położonym przy
autostradzie D1, głównej arterii komunikacyjnej w Czechach.
Aktualnie w portfolio Prologis
znajdują się już trzy parki logistyczne zlokalizowane przy
autostradzie D1, o łącznej
powierzchni 238 000 metrów
kwadratowych, które są w 99
procentach wynajęte.
Budowa pierwszego magazynu o powierzchni ok. 10 000 metrów kwadratowych w ramach
Prologis Park Prague D1 Ostredek rozpocznie się w połowie
2019 roku. W nowym budynku
wdrożone zostaną ponadstan-

dardowe rozwiązania zgodne
z zasadami zrównoważonego
rozwoju – między innymi oświetlenie LED, ogrzewanie ciepłej
wody panelami słonecznymi
w pomieszczeniach biurowych,
zdalny odczyt mediów mediów
(smart metering) dostępny online, grubszą izolację termiczną i dachową oraz zwiększony
współczynnik przeładunkowy
do jednego doku na 370 metrów kwadratowych. Budynek
zostanie poddany akredytacji
BREEAM na poziomie Very Good.
„Zakup terenu w tak prestiżowym miejscu to nasza
odpowiedź na wysoki popyt
klientów, którzy szukają dobrze zlokalizowanej, nowoczesnej powierzchni logistycznej”
– powiedział Martin Balaz, vice
president, country manager,
Prologis na Czechy i Słowację.
„Oferując naszym klientom nie
tylko wysokiej jakości, energooszczędne obiekty, ale także

obsługę i zarządzanie nieruchomościami na najwyższym
poziomie, wspieramy ich w rozwijaniu swojej działalności.”
Prologis Park Prague D1
Ostredek zlokalizowany jest
bezpośrednio przy głównej
autostradzie D1, w pobliżu zjazdu nr 34. Doskonałe położenie
umożliwia dojazd do centrum
Pragi w ciągu około 30 minut.
Dojazd do innych głównych
skupisk ludności, takich jak

Brno czy Ostrawa, zajmuje
odpowiednio 1,5 i 3,5 godziny.
Lokalizacja obiektu zapewnia
również łatwy dostęp do rynków na Słowacji, w Austrii, na
Węgrzech i w Polsce.
Z portfolio ponad 1,1 miliona metrów kwadratowych
powierzchni logistycznych
i przemysłowych Prologis jest
wiodącym dostawcą budynków
dystrybucyjnych w Czechach
(stan na 31 grudnia 2018 r.).

REKLAMA

OpOny dO wózków widłOwych

OPONY SUPERELASTYCZNE
OPONY PNEUMATYCZNE
OPONY BUDOWLANE
GĄSIENICE GUMOWE

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

Niskie opory toczenia
Wpływają na zmniejszenie zużycia energii i paliwa.

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

Ochraniacz obręczy felgi
Dla ochrony rantu felgi i boku opony.

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

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

LAT MARKI
W POLSCE

Solidnie zrobione 3
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MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ODWIEDZIŁA FABRYKĘ AMICA
ÔÔRedip, fot. Redip

W dniu 30 stycznia minister przedsiębiorczości i technologii
Jadwiga Emilewicz, w ramach wizyty w północnej Wielkopolsce,
odwiedziła fabrykę i centrum logistyczne Grupy Amica, największego polskiego producenta artykułów gospodarstwa domowego, dystrybuowanych na około 60 rynkach zagranicznych. We
Wronkach, przy swojej siedzibie, firma produkuje sprzęt grzejny.
Również tutaj znajduje się jej centrum dystrybucyjne oraz najnowocześniejszy w Polsce w pełni zdigitalizowany magazyn
wysokiego składowania, który jest jednocześnie najwyższym
tego rodzaju obiektem w Europie.
Podczas spotkania z Zarządem
Grupy Amica, minister zapoznała się ze strategią rozwoju
firmy, a także z jej historią i planami na przyszłość. W prezentacji zaprezentowano również
ostatnie wdrożenia pod kątem
Industry 4.0, czyli urzeczywistnieniu idei inteligentnej fabryki. W zakładzie produkcyjnym
we Wronkach pracuje ponad
2,5 tysiąca ludzi, firma cały
czas prowadzi rekrutację pracowników, niemniej coraz częściej skomplikowane, trudne
i wymagające precyzji zadania
wykonują maszyny. Dotyczy
to także obsługi niezwykle zaawansowanego technicznie
magazynu, który w całości jest
obsługiwany przez kompute-

ry, optymalizujące jego pracę
i czas przygotowania produkowanych urządzeń do wysyłki.
Członkini rządu Mateusza
Morawieckiego przekonała się
o tym naocznie, zwiedzając
fabrykę i obserwując automatyczne procesy spawania czy
lakierowania proszkowego.
Punktem kulminacyjnym pobytu
w fabryce było zaprezentowanie gościowi działającego tu od
półtora roku automatycznego
magazynu wysokiego składowania. Jest to w pełni zdigitalizowany obiekt o wysokości
prawie 47 metrów, który mieści
aż 230 tys. szt. sprzętu dużego
AGD, a nadzorowany jest przez
zaledwie kilkuosobową grupę
specjalistów, których zadaniem

jest nadzorowanie pracy maszyn i oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie
obiektu. Pani minister zaprezentowano również najnowsze produkty marki Amica, wyróżniające
się na rynku nowoczesnymi roz-

wiązaniami technicznymi oraz
użytecznymi funkcjami – takie
jak piekarnik otwierany dotykiem czy okap sterowany bezdotykowo ruchem dłoni.
Jak podkreśliła minister
przedsiębiorczości i technologii

Chronometr wydarzeń

podczas briefingu w automatycznym magazynie wysokiego
składowania, Polska jest dzisiaj
hubem jeżeli chodzi o artykuły gospodarstwa domowego,
a przed branżą stoją dzisiaj
duże wyzwania: postępująca
automatyzacja i robotyzacja
oraz dostarczanie sprzętu
„uszytego na miarę potrzeb
klienta”. – Amica stara się śledzić i wyprzedzać trendy. Mamy

nadzieję, że firmy takie jak Amica będą partnerami dla tych,
którzy uczą się dopiero, jak
automatyzować i robotyzować
procesy – powiedziała Jadwiga
Emilewicz. Zaznaczyła również,
że trzyma kciuki za kolejne inwestycje realizowane w ramach
specjalnej strefy ekonomicznej.
– Cieszy nas, że mogliśmy
pokazać naszą firmę pani minister, czy wcześniej wojewodzie
wielkopolskiemu – mówi Jacek
Rutkowski, prezes zarządu
Grupy Amica. – Podkreślamy,
że jesteśmy podmiotem, który
produkuje, zatrudnia i chcąc
utrzymać wysoką pozycję na
rynku, wykorzystuje w procesach produkcyjnych wszelkie
dostępne i ekonomicznie uzasadnione innowacje. Od wielu
lat konsekwentnie budujemy
jedną z najnowocześniejszych
polskich firm, która odważnie
rozwija się na całym świecie
i udanie konkuruje z największymi światowymi producentami artykułów gospodarstwa
domowego.
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INWESTYCJA W DACHSER POZNAŃ
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny,
powiększył swój poznański oddział, rozbudowując dotychczasowy cross-dock
o ponad 2,6 tys. mkw. W efekcie firma
dysponuje obecnie terminalem przeładunkowym o powierzchni 5,6 tys. mkw.,
co umożliwia dalszy rozwój biznesu
i obsługę coraz większej liczby przesyłek
eksportowych, w jakich specjalizuje się
operator w Polsce. Łącznie z usługami
logistyki kontraktowej obiekt zajmuje
teraz ponad 10 tys. mkw. z 57 bramami
przeładunkowymi.

Dachser Poznań jest największym oddziałem operatora w Polsce. Codziennie
z tego terminalu przeładunkowego wyrusza w trasę około 85 ciężarówek, z czego
większość za granicę. Poznański oddział
dysponuje bowiem 29 stałymi połączenia-

mi międzynarodowymi, w tym 22 bezpośrednimi liniami do Niemiec. W Dachser
Poznań jest także hala o powierzchni ponad 4,5 tys. mkw. z 7 tys. miejsc paletowych, gdzie operator magazynuje towary
na zlecenie klientów.

– Poznański oddział Dachser systematycznie rozwija działalność. Zagraniczne firmy
lokują w zachodniej Polsce swoje fabryki
i centra dystrybucyjne, z drugiej strony
w ostatnich latach rósł także polski eksport,
którego największym odbiorcą są Niemcy.
W efekcie zwiększają się potoki towarów
z Polski w kierunku zachodnim. Jako operator obsługujący eksporterów my również
notujemy wzrosty, stąd kolejne inwestycje
w infrastrukturę – wyjaśnia Jarosław Witkowski, Kierownik Oddziału Poznań.
Inwestycja w Dachser Poznań oznacza
blisko dwukrotne powiększenie cross-docku. Dzięki rozbudowie wzrasta liczba
ramp – z 26 do 51 włącznie z dodatkową
rampą dostosowaną do obsługi ADR-ów
(towarów niebezpiecznych), gdzie chemikalia mogą być zebrane w przypadku wycieku z nieszczelnego opakowania. Dachser
obsługuje wiele firm z branży chemicznej,
więc jego terminale są wyposażone tak,
by móc przeładowywać chemię w sposób
bezpieczny dla ludzi i środowiska. Ponadto
w obiekcie zamontowano energooszczędne oświetlenie led, a w przyszłości znajdzie
się tu infrastruktura do ładowania wózków
na baterie litowo-jonowe. Zwiększono również zasięg monitoringu CCTV, co oznacza
jeszcze lepsze zabezpieczenie obiektu.
– Powiększony magazyn cross-dockowy
to szybsza i sprawniejsza obsługa przesyłek, możliwość jednoczesnych przyjęć
i odpraw większej liczby ciężarówek, brak
ograniczeń jeśli chodzi o ilość wysyłek, czy
skrócenie czasu dostawy na wybranych
kierunkach. To także łatwiejsza organizacja
pracy wewnątrz magazynu. Dzięki tej inwestycji jesteśmy bardziej efektywni w obsłudze obecnych klientów i mamy potencjał,
żeby dalej rosnąć. Tylko w ubiegłym roku
liczba obsłużonych przez nasz oddział przesyłek wzrosła o prawie 25% – podsumowuje Dominik Boszko, Kierownik Operacyjny
Oddziału Dachser w Poznaniu.
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KRADZIEŻE SAMOCHODÓW W POLSCE W 2018 ROKU
ÔÔGGS

W roku 2018 skradziono w Polsce ponad 9 tys. samochodów,
z czego najwięcej, bo niemal 2700, w Warszawie i jej okolicach. I chociaż z roku na rok spada liczba aut padających łupem
złodziei, to wciąż jest to realny problem, który może dotyczyć
każdego właściciela pojazdu. Rozwiązaniem jest zastosowanie
odpowiedniego systemu monitoringu.
Według najnowszych danych
Policji, w Polsce w roku 2018
skradziono 9215 samochodów – o 827 mniej niż w 2017 r.
Oznacza to, że każdego dnia
w ręce złodziei wpadało średnio aż 25 aut. Najwięcej kradzieży odnotowano w Warszawie i ościennych powiatach
(2689). Jeśli chodzi o ranking
kradzieży według województw,
to przoduje w nim mazowieckie (3075 skradzionych aut
z uwzględnieniem danych z Komendy Stołecznej oraz Komendy Wojewódzkiej w Radomiu),

które wyprzedza woj. śląskie
(909 pojazdów) i dolnośląskie
(874).
Najmniej aut skradziono
(tak jak w latach poprzednich)
w woj. podkarpackim (Komenda Wojewódzka w Rzeszowie
informuje jedynie o 73 takich
przypadkach). Regionem,
w którym najbardziej zmalała
aktywność złodziei samochodów, było Opolskie ze spadkiem liczby kradzieży o ponad
40 proc. Procentowo największy wzrost przypadków kradzieży odnotowano z kolei na Pod-

lasiu – Komenda Wojewódzka
Policji w Białymstoku wskazała 171 przypadków kradzieży
w stosunku do 117 w 2017 r.
(+ 31,58 proc.).
SPECJALIŚCI OD KRADZIEŻY
Samochody kradną zorganizowane grupy przestępcze. Tworzą je członkowie specjalizujący
się w poszczególnych branżach
złodziejskiego rzemiosła. Można wśród nich wyróżnić osoby zajmujące się włamaniem
do auta i uruchomieniem go,
„wozaków” przewożących samochód z miejsca kradzieży na
z góry upatrzony parking, „rozbieraków” zajmujących się demontażem pojazdu i paserów
mających na celu zalegalizowanie samochodu na podstawie
fałszywych dokumentów.

GLOBALNIE CERTYFIKOWANY OPERATOR
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Oddział Kuehne + Nagel w Toronto w Kanadzie uzyskał certyfikację KN PharmaChain dla
transportu morskiego, jako
dwusetny certyfikat jakości
globalnie. Klienci Kuehne +
Nagel w Ontario mogą teraz
korzystać z certyfikowanych
możliwości całego łańcucha
dostaw: certyfikat KN PharmaChain zapewnia szkolenia,
zgodność i najwyższe standardy jakości dla multimodalnego
transportu w zimnym łańcuchu dostaw oraz w temperaturze kontrolowanej, a także
usług magazynowych.

stępną technologię i niezawodne kompleksowe rozwiązania
logistyczne, spełniając tym samym najwyższe wymagania jakościowe obejmując zasięgiem
cały świat. Częścią naszej strategii jest zapewnienie wysoce
wyspecjalizowanych rozwiązań
branżowych odzwierciedlających potrzeby naszych Klientów
"- mówi dr Detlef Trefzger, CEO
Kuehne + Nagel.
Proces certyfikacji jest podstawowym elementem rozwiązań KN PharmaChain w celu za-

pewnienia ustandaryzowanych
usług we wszystkich lokalizacjach. Gwarantuje to integralność wszystkich powierzonych
firmie Kuehne + Nagel produktów w dowolnym momencie.
Zastosowany standard GxP
opiera się na określonych kryteriach Systemu Zarządzania
Kuehne + Nagel, który został
poddany audytowi i jest ciągle
weryfikowany przez audytorów
farmaceutycznych.
"Jesteśmy dumni z bycia
częścią rodziny KN Pharma-

Mało pocieszającą informacją dla kierowców jest z pewnością ta, że nie ma w zasadzie zabezpieczenia, które jest
w stanie zapobiec kradzieży.
Złodzieje inwestują w urządzenia i oprogramowanie i są
w stanie zneutralizować immobiliser, wyeliminować autoalarm komunikujący się z szyną CAN pojazdu oraz włączyć
zapłon. O forsowaniu zamków
nie warto nawet wspominać,
bo te pokonywane są za pomocą szperaków i łamaków,
które niszczą wewnętrzne mechanizmy. Systemy kradzieży
bezkluczykowej (na walizkę) są
dostępne tylko dla najbardziej
wyspecjalizowanych i najbogatszych amatorów cudzej własności. Mimo to takich kradzieży
jest coraz więcej.

Chain. Nasi Klienci z branży farmaceutycznej i opieki
zdrowotnej mogą teraz korzystać z doskonałej zgodności
i zwiększonej niezawodności
w oparciu o sprawdzoną lokalną wiedzę i silną globalną
sieć ", mówi Jamie Wood, Dyrektor Zarządzający Kuehne
+ Nagel w Kanadzie. Globalna
sieć KN PharmaChain obejmuje 600 000 m2 dedykowanej
powierzchni magazynowej,
lokalne zespoły specjalnie
wyszkolonych operatorów
i przekroczyła z końcem stycznia 200 certyfikowanych lokalizacji.

"Trwający trend w związku
z rygorystycznymi przepisami
dotyczących bezpieczeństwa
pacjentów w branży pharma
& healthcare oraz konkurencja
rynkowa wymusza innowacyjne
rozwiązania logistyczne.
Aktualnie z 200-stoma certyfikowanymi oddziałami, KN
PharmaChain oferuje naszym
Klientom zintegrowaną, do-
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– W związku z techniką kradzieży samochodu z systemem
keyless, która polega jedynie na
wzmocnieniu sygnału z oryginalnego kluczyka czy karty, co
pozwalaj otworzyć drzwi i uruchomić silnik auta, złodzieje
muszą od razu przewieźć pojazd do „dziupli” i przystąpić
do demontażu. W przypadkach
aut wyposażonych w system
monitoringu kończy się to interwencją naszych jednostek
i policji w miejscu bezpośredniego przebywania przestępców, dzięki namierzeniu auta
z dokładnością do kilku centymetrów. Finalnie amatorzy cudzej własności trafiają za kratki,
a pojazdy zwracane są w ręce
prawowitych właścicieli – wyjaśnia Dariusz Kwakszys z firmy
Gannet Guard Systems.
Zwraca uwagę, że kradzież
„na walizkę” jest dla złodziei
bardziej ryzykowna. Kradnąc

pojazdy klasyczną metodą
odstawiają bowiem auta do
„ostygnięcia” np. na niestrzeżone parkingi i po kilkudziesięciu godzinach obserwacji są
w stanie ustalić, czy pojazdy nie
mają systemu lokalizacji i nie są
namierzane przez ekipę firmy
oferującej monitoring. W przypadku kradzieży auta z keyless
narażają się na zatrzymanie na
gorącym uczynku.
– Dziuple organizowane są
w różnych miejscach. Mogą
być usytuowane na osiedlach
w dużych miastach, najczęściej w jednym z wielu przylegających do siebie garaży.
Takie miejsce nie wyróżnia
się niczym szczególnym dla
niewprawnego oka. Czasami
pojazdy lądują w pomieszczeniach warsztatowych zakładów
usługowych zajmujących się
naprawami pojazdów. Poza
aglomeracjami rolę dziupli

pełnią różnego typu pomieszczenia gospodarcze – stodoły,
garaże, a nawet chlewy. Ale
zdarzyła się dziupla z trzema skradzionymi pojazdami
ukrytymi w starych bunkrach –
stwierdza ekspert z Gannet
Guard Systems.
ZABEZPIECZENIE NA
WYPADEK KRADZIEŻY
Skradziony pojazd można odzyskać, pod warunkiem, że zostanie wyposażony w odpowiedni
system lokalizacji. Najskuteczniejsze są rozwiązania bazujące na technologii radiowej.
Działają nawet w razie ukrycia
samochodu w garażu podziemnym czy kontenerze. Bardzo
trudno zagłuszyć ich działanie
za pomocą używanych przez
złodziei zagłuszarek GPS/GSM,
a w związku z tym, że aktywowane są dopiero po zgłoszeniu kradzieży, złodzieje nie są

HOLISTYCZNE UJĘCIE PRZEMYSŁU
ÔÔMTP

Organizacja w jednym czasie targów INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM Polska, Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, Targów Kooperacji
Przemysłowej Subcontracting oraz Targów Druku i Skanu 3D – 3D Solutions daje
zdecydowaną przewagę i pozwala szeroko zaprezentować wszystko to, co nowoczesny
przemysł ma do zaoferowania. Te cztery imprezy wspólnie tworzą blok poznańskich
targów przemysłowych. Ich zadaniem jest holistyczne ujęcie przemysłu, jako gałęzi
gospodarki z ogromnym potencjałem, który umożliwiając przenikanie się wielu branż,
zmienia naszą rzeczywistość.
Edycja bloku targów przemysłowych 2018
była bardzo udana – na 25 000 m2 powierzchni wystawienniczej w 10 pawilonach swoją
ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 28
państw. Ekspozycję ITM Polska, Subcontrac-

ting, Modernlog i 3D Solutions przez cztery
dni odwiedziło łącznie 17 090 profesjonalnych zwiedzających z branży przemysłowej.
„Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
i podnoszenie konkurencyjności produkcji

w stanie wykryć ich działania
w momencie przejmowania
pojazdu.
– Od wielu lat obserwujemy zjawisko zainteresowania
wśród złodziei markami niemieckimi i japońskimi. W ostatnim czasie odnajdowaliśmy
m.in. skradzione audi, bmw
i volkswageny. Łupem złodziei
padały również wyposażone
w nasz system lexusy, mazdy czy toyoty. Co ciekawe,
sporym zainteresowaniem –
szczególnie w przypadku przywłaszczeń – cieszą się fordy
mustangi, które wynajmowane w wypożyczalniach na
fałszywe dokumenty nie trafiają w określonym terminie
do prawowitych właścicieli.
Dopiero interwencje naszych
grup poszukiwawczych pozwalają na zwrot przywłaszczonego mienia – wyjaśnia Dariusz
Kwakszys.

już od pewnego czasu jest wymogiem na
rynku, a czwarta rewolucja przemysłowa
sprawiła, że proces stałego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian technologicznych jest bardziej dynamiczny. Warunkiem koniecznym, by nie "przespać"
szansy na odniesienie sukcesu na rynku
jest uważne śledzenie zmian w technologii i w zachowaniach klientów, a co za
tym idzie – obecność na najważniejszych
i największych targach przemysłowych –
INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM
Polska 2019. Ich dopełnienie stanowią
Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG oraz Targi
Druku i Skanu 3D – 3D SOLUTIONS” – podkreśla Joanna Kucharska, dyrektor targów
ITM Polska.
Uczestnictwo w targach daje znakomitą możliwość – z jednej strony do
zaprezentowania nowych produktów
i udoskonalonych rozwiązań, z drugiej
strony – do zapoznania się z szeroką ofertą firm z branży i aktualnymi trendami.
Ponadto, dynamiczny rozwój branży generuje wprowadzanie istotnych zmian
w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
a dobre praktyki najlepiej obserwować
w Poznaniu, właśnie na targach ITM Polska, Subcontracting, Modernlog i 3D Solutions! Zapraszamy w dniach 4–7 czerwca
2019 r.
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LOGISTYCZNE PARTNERSTWO Z CNH INDUSTRIAL GROUP
ÔÔKuehne + Nagel Polska, fot. Kuehne + Nagel Polska

Kuehne + Nagel rozszerza
współpracę z globalną firmą
CNH Industrial w zakresie
zarządzania nowym Regionalnym Centrum Dystrybucji
dla części zamiennych zlokalizowanym w Lubuskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym w Zielonej Górze.
CNH Industrial jest światowym
producentem pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych
i budowlanych oraz dostosowanych do nich zespołów napędowych. Kuehne + Nagel
aktualnie wspiera działalność
CNH Industial / IVECO we
Włoszech, Francji, Hiszpanii,
Niemczech i Rosji.
W ramach partnerstwa w Polsce, Kuehne + Nagel zajmuje
się kompletacją komponentów
i przygotowaniem do wysyłki
akcesoriów / części zamiennych do pojazdów użytkowych
IVECO, a w kolejnym etapie –
zarządzaniem logistyką części
zamiennych do maszyn rolniczych. Regionalne Centrum
Dystrybucji pozwala na optymalizację czasu dostaw i obsługi serwisów sieci dealerów

zarówno na rynku polskim
i w krajach bałtyckich.
„Współpraca z CNH Industrial
Group doskonale odzwierciedla
nasze plany dotyczące rozwoju
logistyki kontraktowej w Polsce, szczególnie w zakresie
usług logistycznych dla branży automotive. Optymalizacja
i automatyzacja procesów
magazynowania z zastosowaniem najnowszych technologii
przekłada się na usprawnienie

łańcucha logistycznego i tym
samym, na zmniejszone koszty
operacyjne. Jesteśmy przekonani, że wspólna działalność
z CNH Industrial jeszcze bardziej wzmacnia wiodącą pozycję Kuehne + Nagel w Polsce.
" – powiedział Christophe Le
Corre, dyrektor ds. logistyki
kontraktowej w Kuehne + Nagel Polska.
Zarządzanie logistyką magazynową odbywa sią za po-
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mocą innowacyjnych rozwiązań, związanych z procesem
przygotowania zamówień.
Systemy Pick by Voice oraz
Put to Light usprawniają proces kompletacji zamówień
i zapewniają ich prawidłowe
przygotowywanie. Kuehne +
Nagel w nowym obiekcie zlokalizowanym w Zielonej Górze będzie zatrudniać ponad
70 osób i aktualnie zarządza
powierzchnią ok. 16.500 m2.
Przestrzeń magazynowa wyposażona jest w regały wysokiego składowania oraz regały
wspornikowe (dla elementów
dłużycowych). Magazyn zapewnia możliwość dostosowania wielu metod składowania
z uwagi na rozmiary części zamiennych i ich możliwą rotację
(od pojedynczych, niewielkich
elementów, po całościowe
komponenty). Kuehne + Nagel
jest odpowiedzialne za odbiór
towarów, sortowanie i obsługę
przesyłek przychodzących oraz
składowanie części zamiennych. Kompletacja, pakowanie
i przygotowanie wysyłek odbywa się na podstawie zamówień
od dealerów. Ponad połowa
zamówień dotyczy zamówień
ekspresowych realizowanych
w przypadku pilnej potrzeby
zaopatrzenia serwisu w części
zamienne.
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Specjalista/ka ds. CSR
oficjalnie na liście zawodów

ÔÔFOB, fot. FOB

Stanowisko specjalista/ka ds. CSR zostanie
oficjalnie włączone do klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy. To efekt
prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm
należących do Programu Partnerstwa FOB, które
działają wraz ze stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania standardów CSR w Polsce.
Decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, po konsultacji z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, potwierdzająca wpisanie zawodu specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (oficjalna nazwa),
zapadła na początku lutego br. Zawód zostanie
ujęty przy najbliższej nowelizacji klasyfikacji planowanej na 2020 rok, a więc w roku dwudziestolecia
działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Zawód specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw decyzją Ministerstwa ma być usytuowany w grupie wielkiej 2
Specjalności (dla zawodów usytuowanych w tej
grupie wymagane jest wykształcenie wyższe),
w grupie elementarnej 2421 Specjaliści do spraw
zarządzania i organizacji (w tej grupie usytuowane są m.in. zawody: 242106 Specjalista do spraw
doskonalenia organizacji; 242108 Specjalista do
spraw logistyki (http://psz.praca.gov.pl).
– Pomysł wprowadzenia stanowiska Specjalista/
ka ds. CSR do klasyfikacji zawodów i specjalności
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zrodził się w trakcie prac na temat roli i miejsca
CSR-owców w organizacjach, zainicjowanych przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z inspiracji
przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas. Ta decyzja
MPRIPS to kamień milowy dla naszej organizacji, ale również w rozwoju CSR w Polsce. Bardzo
się cieszymy się i dziękujemy za przychylność
Ministerstwom, a naszym Partnerom za zaangażowanie – podsumowuje Marzena Strzelczak,
dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. – Dla wszystkich ludzi zajmujących się tym
tematem ważne jest zakwalifikowanie zawodu do
grupy elementarnej obejmującej „Specjalistów do
spraw zarządzania i organizacji”. To właśnie w tej
kategorii mają znajdować się zawody wspierające „sprawne zarządzanie organizacją”. O ten
status zabiegamy i taki model upowszechniamy
w biznesie. CSR ma realnie zmieniać oblicze firm
i organizacji – dodaje.

Kolejnym krokiem było poznanie opinii na ten
sam temat interesariuszy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za pośrednictwem ankiety mogli
zgłosić swoje uwagi i pomysły. Podsumowaniem
tych aktywności były dwie publikacje: infografika
i analiza tematyczna pod tym samym tytułem
„CSR-owiec, czyli kto?” (linki do ANALIZY http://
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-csr-owiec-czyli-kto/, INFOGRAFIKI
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-csrowiec-czyli-kto/ ).
W grudniu 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało wniosek o zgłoszenie
do klasyfikacji nowego zawodu/specjalności do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W lutym br. MRPRPS po konsultacji z Min.
Przedsiębiorczości i Technologii, zdecydowało
o ujęciu w klasyfikacji zawodów zawodu specjalisty przy najbliższej jej nowelizacji w 2020 r.
Odbędzie się to w roku dwudziestolecia FOB, co
ma pewne symboliczne znaczenie.

Analiza tematyczna „CSR – czyli kto?” ujmuje
kompetencje CSR następująco: „nie zastępują
kompetencji zawodowych, lecz raczej je rozwijają i poszerzają. Połączone, powodują zmianę
w myśleniu o organizacji jako o pojedynczym
podmiocie, na myślenie o organizacji jako części
sieci podmiotów, dla których istotne są wartości
w większym ekonomicznym ekosystemie. Sprzyjają modyfikacji perspektywy: z orientacji na
akcjonariusza na orientację na cele społeczne,
środowiskowe i interesariusza”.

WPROWADZANIE ZAWODU CSR-OWCA
Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło
przedstawicieli firm partnerskich na spotkanie
poświęcone omówieniu opisu zawodu CSR-owca
w czerwcu 2017 roku. Podczas warsztatów,
uczestnicy zastanawiali się, jak nazwać stanowisko pracy osoby, zajmującej się kwestiami CSR,
jakie zadania wykonuje ona na co dzień, jakie
powinna mieć wykształcenie, komu podlegać
i z kim współpracować.
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GLOBALNY SOJUSZ NGO NA RZECZ
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO
ÔÔRedip, fot. Redip

FedEx Express, spółka zależna od FedEx
Corp. oraz międzynarodowa organizacja
non-profit – Globalny Sojusz NGO na rzecz
Bezpieczeństwa Drogowego, rozpoczęły
działania w ramach Programu na Rzecz
Bezpieczeństwa Rowerzystów. Akcja skierowana do najbardziej narażonej grupy
użytkowników dróg, jest zaplanowana
na dwa lata i zostanie przeprowadzona
w wybranych krajach Bałkańskich.
Globalny Sojusz NGO na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, organizacja członkowska
zrzeszająca ponad 220 podmiotów pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach, przy współpracy
jednego z członków Sojuszu – Europejskiej
Federacji Cyklistów (ECF), określi bezpieczne praktyki rowerowe, które sprawdziły się
w środkowoeuropejskich miastach – Kopenhadze i Amsterdamie. Zebrane dane
zostaną wykorzystane przez organizacje
społeczne, zainteresowane promowaniem
kultury rowerowej i zmniejszeniem liczby
ofiar śmiertelnych na drogach w Chorwacji,
Słowenii i Bośni.
Europejskie drogi należą do najbezpieczniejszych na świecie, pomimo tego
w 2016 r., Komisja Europejska oszacowała
koszt społeczny wynikający z wypadków
na drodze, na ok. 100 miliardów euro.

Rowerzyści stanowią 8% wszystkich ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych w tym
regionie. Konieczność zadbania o bezpieczeństwo na drogach rowerowych w Chorwacji, Słowenii i Bośni, jest napędzana
rosnącą popularnością jazdy rowerowej
w tych krajach.
„Koniec dekady Działań ONZ na rzecz
Bezpieczeństwa Drogowego jest idealnym momentem, aby poczynić znaczący postęp w kierunku bezpieczniejszych
dróg w Europie”, powiedział Rock Sherman, vice president European Road Network, FedEx Express. ”Kwestia bezpieczeństwa na drogach od dłuższego czasu
jest dla nas kluczowa. Dzięki współpracy z organizacją non-profit, zrzeszającą
instytucje charytatywne, usprawniamy
przepływ wartościowych informacji do
organizacji, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w swoich
społecznościach”.
Fundatorem Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Rowerzystów jest FedEx Express.
Wsparcie odbywa się w ramach FedEx Cares, programu skupionego na wspieraniu
lokalnych społeczności na całym świecie.
Jest to pierwszy ufundowany przez FedEx
projekt, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze, skierowany do
rowerzystów.
„Jako rzecznicy swoich społeczności,

organizacje non-profit mają możliwość
wpływania na zmiany w zakresie przepisów i infrastruktury, dzięki którym jazda
na rowerze stanie się bezpieczniejszą
i bardziej atrakcyjną formą transportu.
W ramach projektu uwzględnione zostaną
działania przeprowadzone w Kopenhadze
i Amsterdamie, a lekcje z nich wyciągnięte
umożliwią organizacjom promowanie bezpiecznej jazdy, a w rezultacie zmniejszenie
liczby ofiar śmiertelnych na europejskich
drogach”, skomentowała Lotte Brondum,
executive director, Global Alliance of NGOs
for Road Safety.
Rezultaty projektu zostaną przedstawione podczas 26 spotkania Organizacji
Narodów Zjednoczonych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (UN Road
Safety Collaboration), które odbędzie się
w Szwecji, w styczniu 2020 r. Przewiduje
się, że podczas tego wydarzenia, ustalony
zostanie plan działań zwiększających bezpieczeństwo na drogach.
Współpraca FedEx Express z Globalnym
Sojuszem NGO na rzecz Bezpieczeństwa
Drogowego trwa już wielu lat. Firma logistyczna sponsoruje również działania
Alliance Empowerment Program – programu wzmacniającego potencjał oddolnych
organizacji dobroczynnych, do wywierania
zmian poprawiających bezpieczeństwo na
drogach.

Chronometr wydarzeń
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RAPORT O STANIE CZYNSZÓW NA ŚWIECIE
ÔÔPrologis, fot. Prologis

Wprowadzony w 2015 r. indeks
czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez
Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego rynkowego czynszu
netto na kluczowych rynkach
nieruchomości logistycznych
w Stanach Zjednoczonych,
Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.
Opracowana przez Prologis
metoda polega na uwzględnianiu stawek czynszu (w przeciwieństwie do czynszów wywoławczych) za wynajem
nowoczesnych budynków,
po odjęciu rabatów („wakacji
czynszowych”). Przy określaniu
wartości indeksu, Dział Badań
Prologis wykorzystuje znajomość cen na lokalnych rynkach
oraz dane dotyczące naszych
własnych budynków.
CZEGO MOŻEMY SIĘ
SPODZIEWAĆ W 2019 R.?
Warunki prowadzenia działalności są stabilne, a czynniki
strukturalne stymulujące popyt i rozwój gospodarczy wskazują na kolejny rok zdrowego
wzrostu. Wydaje się, że Europa
wkrótce zostanie liderem pod
względem wzrostu stawek
czynszów, jako że ograniczone możliwości kształtowania
cen przyspieszają wzrost na
Starym Kontynencie. Jednak
wśród zagrożeń o charakterze
globalnym są zawirowania makroekonomiczne, które mogą
pogorszyć nastroje. Niemniej
jednak, jeśli zwiększy się nieprzewidywalność otoczenia
makroekonomicznego, wzrost
będzie silniej wspierany przez
czynniki strukturalne.
NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE
W 2019 R. TO:
Niepewność i zmienność otoczenia makroekonomicznego.
Niektóre wskaźniki ekonomiczne pogorszyły się i uzasadniają
zachowanie ostrożności, choć
nie jest to szeroko zakrojony
trend. Niepewność (np. Brexit

i napięcia na linii USA–Chiny)
zmniejsza oczekiwania, co
może ograniczyć wzrost.
Mała dostępność produktu. Wskaźniki pustostanów na
wielu rynkach są na rekordowo
niskim poziomie albo zbliżają
się do tego poziomu i prawdopodobnie pozostaną na niskim
poziomie w najbliższej przyszłości. Klienci mają tendencję do
koncentrowania się na długoterminowych planach rozwoju.
Koszty odtworzenia rosną.
Czynsze za wynajem nowych
budynków w dalszym ciągu
rosną, podążając za szybkim
wzrostem kosztów budowy
obserwowanym w ostatnich
kilku latach, co stanowi optymistyczną prognozę na nadchodzący rok.
Lokalizacja i jakość są nabierają znaczenia. Wybór budynku ma kluczowe znaczenie
zarówno dla efektywności łańcucha dostaw, jak i dostępu do
pracowników, a klienci są tego
bardziej świadomi w świetle
wymagań budynków/magazynów typu Last Touch®.
Trudności w zapewnianiu
podaży. Rynki, na których występuje niedobór gruntów,
będą w dalszym ciągu osiągać

wyniki lepsze od średnich regionalnych. Rynki te obejmują
Nowy Jork, Los Angeles, Pekin
w północnych Chinach, Hamburg i Lyon.
CO TO OZNACZA DLA
KLIENTÓW?
W dobie rosnącej konkurencji,
klienci z branży logistycznej,
którzy są nastawieni perspektywicznie i potrafią szczegółowo planować, a dzięki temu
potrafią działać szybko, zapewnią sobie najlepsze nieruchomości w najlepszych
cenach. Zwłaszcza na obszarach zabudowy plombowej
wskaźniki pustostanów były
niskie, a koszty odtworzenia
rosły. Jednocześnie w dalszym
ciągu rosło znaczenie bliskiej
odległości do konsumenta
miejskiego umożliwiającej
szybszą dostawę. Ewolucja
łańcucha dostaw i warunki
rynkowe wskazują, że tendencje te będą się utrzymywać. Planowanie logistyczne
obejmujące całościowe spojrzenie na łańcuchy dostaw
musi uwzględniać wartość
czasu jako funkcję odległości
od konsumentów. Im bliżej
konsumenta końcowego, tym

Bilans

lepiej. Oczekujemy dalszego
wzrostu czynszów w 2019 r.,
choć może to następować
w wolniejszym tempie.
CO TO OZNACZA DLA
INWESTORÓW?
Przygotowywanie wycen na
szybko zmieniających się rynkach często stanowi wyzwanie
i wymaga dogłębnej znajomości lokalnych rynków. Podstawę wzrostu powinny stanowić
czynniki strukturalne. Czasem
jednak wyniki są lepsze od oczekiwanych. Przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych lokalizacja jest obecnie czynnikiem
ważniejszym niż kiedykolwiek.
Rynki o wysokich trudnościach
w zapewnianiu podaży oraz te
obsługujące miasta będą miały do czynienia ze stałym popytem wynikającym zarówno
z planów rozwoju przedsiębiorstw, jak i ponownej oceny
strategii łańcucha dostaw. Takie rynki mogą przygotować się
na długoterminowe prognozy
niskiego wskaźnika pustostanów i wzrostu czynszów.
Więcej na stronie
www.prologiscee.eu
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DOBRY ROK W LOGISTYCE
KONTRAKTOWEJ
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Powierzchnia magazynów obsługiwanych
przez ROHLIG SUUS Logistics w 2018 roku
zwiększyła się do 200 tys. m kw.. To aż o 31
proc. więcej niż rok wcześniej. Operator
otworzył nowe magazyny multiklienckie
w strategicznych lokalizacjach w kraju
i wygrał przetarg na obsługę centralnego
magazynu Whirlpool na Polskę.
W minionym roku ROHLIG SUUS Logistics
uruchomił nowe powierzchnie magazynowe w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie.
Nowe obiekty to magazyny multiklienckie,
które powstały dla firm poszukujących nowoczesnych i wyspecjalizowanych usług
logistycznych. Zostały zaprojektowane
według autorskich rozwiązań firmy z wykorzystaniem niestandardowej wysokości
oraz zmienionej siatki słupów. Obiekty wyposażone zostały w wózki systemowe VNA
skonstruowane do pracy w magazynach
wysokiego składowania o korytarzach nieznacznie szerszych niż sam wózek. Zastosowane rozwiązania pozwalają na znacznie bardziej efektywne zagospodarowanie
powierzchni magazynowej w porównaniu
do standardów rynkowych.
– Dynamiczny rozwój logistyki kontraktowej to jeden z kluczowych elementów naszej
strategii. Wciąż zwiększamy możliwości operacyjne, lokując nowe oddziały w nowoczesnych, większych, coraz częściej szytych na
miarę obiektach. Jest to odpowiedź nie tylko
na wzrost wymiany handlowej z Chinami,
ale też na rosnące zapotrzebowanie ze strony branży e-commerce – mówi Adam Galek,
Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics,
odpowiedzialny za logistykę kontraktową
oraz dystrybucję krajową.
Obsługiwana przez operatora powierzchnia magazynowa powiększyła się także za

sprawą nowych kontraktów. W połowie
2018 roku ROHLIG SUUS Logistics wygrał
przetarg na obsługę centralnego magazynu
marki Whirlpool. Dzięki sprawnemu przeniesieniu operacji z trzech lokalizacji klienta
do magazynu w Piotrkowie Trybunalskim
o powierzchni 23 tys. m kw. oraz integracji
systemów IT, magazyn został uruchomiony w sierpniu 2018 r., czyli po zaledwie
trzech miesiącach od podpisania umowy.
W 2019 roku spółka zamierza kontynuować
rozbudowę infrastruktury magazynowej
w kraju.
– W 2019 roku planujemy dalszy rozwój
i inwestycje w obszarze logistyki kontraktowej. Otwieramy kolejne dwa magazyny
w Sosnowcu i we Wrocławiu. Stajemy się
w coraz większym stopniu firmą technologiczną. Nasza strategia rozwoju opiera
się więc w dużej mierze na inwestycjach
w procesy automatyzacji oraz systemy
i infrastrukturę IT – podsumowuje Piotr
Chmielewski, Dyrektor ds. Rozwoju ROHLIG SUUS Logistics.
Poza inwestycjami w nowoczesne
powierzchnie i ich wyposażenie, kluczowe znaczenie dla ROHLIG SUUS Logistics miało usprawnienie procesów
operacyjnych z zastosowaniem nowych
technologii. Operator, jako pierwszy
w Polsce, do codziennej pracy magazynierów wdrożył inteligentne rękawice do
skanowania kodów kreskowych, które
poprawiają wydajność pracy. Operator
przeprowadził również testy pionierskiego na rynku polskim rozwiązania – kart
rejestrujących mikroruchy pracowników.
Zadaniem urządzeń jest monitorowanie
bezpieczeństwa i czasu pracy, a także
usprawnienie komunikacji na terenie
rozległych hal magazynowych.

Bilans

TECHNOLOGIE
PRZYSZŁOŚCI
KREUJĄ RYNEK
ÔÔPanasonic, fot. Panasonic

Big Data, Internet of Things (IoT) i technologie sensoryczne będą miały w tym roku największy wpływ na pracowników mobilnych
i wykorzystywane przez nich urządzenia –
wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Panasonic.
Osoby odpowiedzialne za zakup rozwiązań
IT dla firm zostały poproszone o wskazanie
trendów technologicznych, które w najbliższych miesiącach będą najistotniejsze
z punktu widzenia pracowników mobilnych. Ankietowani najczęściej wymieniali
Big Data (52%), IoT (51%) oraz technologie
sensoryczne (41%), np. czujniki atmosferyczne, temperatury i biologiczne.
Czynniki motywujące do wdrożenia nowych technologii to przed wszystkim chęć
zwiększenia produktywności, usprawnienia procesów biznesowych i ograniczenia
kosztów.
Nabywcy urządzeń mobilnych uznali,
że najbardziej na nowych technologiach
skorzystają działy IT. W drugiej kolejności
wskazywano kadrę zarządzającą, która powinna czerpać korzyści przede wszystkim
z Big Data, IoT i technologii ubieralnych
(smartwatche itp.). Rzeczywistość wirtualna wg ankietowanych sprawdzi się w sprzedaży, a drony w działach logistycznych.
Z kolei zespoły R&D skorzystają głównie na
rozszerzonej rzeczywistości, technologiach
sensorycznych, rozwiązaniu blockchain
i sztucznej inteligencji.
Aby pracownicy mogli w pełni korzystać
z najnowszych technologii firmy muszą dostosować do zmian wykorzystywane przez
nich urządzenia. W obszarze sprzętu IT
kupujący uznali, że kluczowe są poprawa
bezpieczeństwa urządzeń i danych (43%),
większa moc obliczeniowa (35%), lepsza
pamięć (31%) oraz funkcje komunikacyjne
zapewniające szybszy przesył danych (31%).
W perspektywie najbliższych 5 lat respondenci przewidują, że pracownicy
mobilni zaczną korzystać ze składanych
tabletów. 29 proc. uważa, że do pracy w terenie i obsługi najnowszych technologii
konieczne będą wzmocnione notebooki
i tablety. Jednak równie duża grupa ankietowanych (30 proc.) sądzi, że wystarczą
standardowe urządzenia.
– Mimo pojawiania się na rynku kolejnych nowinek technologicznych w środowisku biznesowym kluczowe pozostaje
wdrożenie znanych już rozwiązań, takich
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MAGAZYNY HITEM RYNKU INWESTYCYJNEGO
ÔÔAXI IMMO, fot. AXI IMMO

Rok 2018 w sektorze magazynowym w Polsce stał pod znakiem dobrej koniunktury z wysokim
popytem i podażą. Zapotrzebowanie ze strony najemców wyniosło 4,01 mln mkw., z czego
72% stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. Deweloperzy zrealizowali ponad 2,2 mln mkw.
nowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej, tylko o 8% mniej niż w 2017 r. W budowie na
koniec roku była imponująca liczba 1,9 mln mkw., o 37% więcej w porównaniu z analogicznym
okresem w roku 2017. Pomimo wysokiej liczby nowych inwestycji współczynnik pustostanów
przez cały rok utrzymywał się na niskim poziomie, a na koniec grudnia 2018 wyniósł zaledwie
4,5% – wynika z raport AXI IMMO podsumowującego rok 2018 na rynku magazynowym.

RYNEK INWESTYCYJNY:
REKORDOWY ROK DLA
SEKTORA MAGAZYNOWEGO
Rok 2018 był rekordowy dla
całego sektora nieruchomości
komercyjnych. Całkowity wolumen transakcji wyniósł 7,2 mld
euro i był o 42% wyższy w porównaniu z 2017 r. W segmencie
magazynowym łączna wartość
transakcji wyniosła 1,8 mld euro,
co było rezultatem niemal dwukrotnie wyższym w porównaniu
z poprzednim rokiem. Warto

dodać, że ponad 1,3 mld euro
stanowiły aktywizacje portfelowe, co związane jest z profilem
platform inwestycyjnych, które
są zainteresowane zakupem
o wartości od min. 70 – 100 mln
euro. Największe tegoroczne
zmiany właścicieli dotyczyły
nabycia nieruchomości Hines
przez Blackstone, sprzedaży
portfolio Prologis do Mapletree
oraz przejęcia części portfela Panattoni przez European Logistic
Investment BV.
Podobnie, jak w innych segmentach rynku, widoczna jest
zwiększona aktywność inwestorów z Azji, którzy oceniają rynek
Europy Środkowo-Wschodniej
jako bezpieczny, a jednocześnie
zapewniający wyższe stopy
zwrotu z inwestycji. Aktualnie
kapitał azjatycki ma ponad 20%
udziału w segmencie magazynowym w Polsce – komentuje
Renata Osiecka, Manging Director w AXI IMMO.
2018 to kolejny rok kompresji stóp procentowych, naj-

jak Big Data, IoT czy technologie sensoryczne. Sądzę, że wraz
z upowszechnianiem się tych
trendów w firmach, zbliżamy
się do ery edge computing, co
oznacza, że coraz większa moc
obliczeniowa będzie wymagana
na krańcach sieci i tam gromadzone będą dane. A zatem to
urządzenia mobilne będą służyć do zbierania, analizy i przekazywania danych, świadczenia
usług oraz zwiększania produktywności – mówi Jan Kaempfer,
General Manager ds. Marketingu w Panasonic Computer
Product Solutions. – Wyniki
badań potwierdzają, że strategia obrana przez Panasonic jest
słuszna. Chcemy dalej rozwijać

wzmocnione urządzenia komputerowe, które zapewnią jeszcze większą wydajność, lepszą
łączność, szereg zintegrowanych aplikacji, takich jak czujniki
i jednocześnie będą gwarantować pełne bezpieczeństwo
firmom i ich danym – dodaje
Jan Kaempfer.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą
Opinion Matters na zlecenie
Panasonic. W ankiecie udział
wzięło 250 osób zajmujących
się zakupem technologii dla
firm w Wielkiej Brytanii.
Cały dokument pt. „Technologie przyszłości i ich wpływ na
pracowników mobilnych” można pobrać TUTAJ.

lepsze produkty magazynowe
zabezpieczone długoterminowymi umowami najmu osiągnęły wartość od 5,25% do
5,50%. Natomiast, stopy zwrotu przy zakupie mniejszych,
pojedynczych projektów lub
inwestycji oportunistycznych
wymagających dodatkowych
nakładów nadal osiągają wartości w przedziale 6–7%.
POPYT: WARSZAWA, POLSKA
CENTRALNA I GÓRNY
ŚLĄSKA ODPOWIEDZIALNE
ZA PONAD 60% POPYTU
W ubiegłym roku wynajętych zostało 4,01 mln mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnej, co
było rezultatem zbliżonym do
tego z 2017 r. W całości popytu
nowe umowy najmu i ekspansje
stanowiły 72%. W ubiegłym roku
liczba dużych transakcji powyżej 100 tys. mkw. była skromna,
dotyczyła projektów Leroy Merlin w Strykowie i Zalando pod
Olsztynkiem. Niezależnie wysoki rezultat popytu jest efektem

Bilans

dużego zapotrzebowania na powierzchnie powyżej 20 tys. mkw.
ze strony operatorów logistycznych, sieci handlowych i dystrybutorów z różnych branż. Średnia wielkość wynajmowanego
modułu wyniosła 6150 mkw.
W zestawieniu regionów
drugi rok z rządu ponad 60%
całości popytu wygenerowały
trzy lokalizacje: Warszawa, Polska Centralna i Górny Śląsk.
W regionie Warszawy wynajętych zostało blisko 1 mln mkw.,
z czego 80% to umowy podpisane poza granicami miasta. Odpowiednio w Polsce Centralnej
najemcy podpisali umowy na
ponad 690 tys. mkw., na Górnym Śląsku na 680 tys. mkw.
Trzy wymienione lokalizacje
charakteryzuje duże zróżnicowanie oferty wewnątrz rynku,
względnie wysoka dostępność
pracowników, doskonałe zaplecze infrastrukturalne oraz dobre
warunki do pozyskiwania gruntów inwestycyjnych – komentuje
Anna Głowacz, Dyrektor Działu
Industrial w AXI IMMO.
W strukturze popytu możemy wyróżnić cztery branże
odpowiedzialne trzy czwarte
transakcji najmu, są to operatorzy logistyczni (35%), sieci
handlowe (15%), dystrybutorzy
(13%) oraz e-commerce (12%).
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LOOP™ OPAKOWANIE
WIELOKROTNEGO UŻYTKU
ÔÔUPS

Zaprezentowane na Światowym Forum Ekonomicznym opakowanie pod nazwą Loop™ pozwala ograniczyć użycie jednorazowych opakowań
Firma UPS połączyła swoje
siły z największymi na świecie
producentami dóbr konsumenckich i międzynarodowym
liderem w zakresie recyklingu,
firmą TerraCycle. Efektem tej
koalicji jest opracowanie innowacyjnego opakowania wielokrotnego użytku do transportu
towarów. Opakowanie pod nazwą Loop™ zostanie przetestowane w Paryżu i Nowym Jorku.
Będzie to pierwszy krok do jego
pełnego wdrożenia na innych
rynkach konsumenckich.
Wprowadzenie do obiegu
opakowań wielokrotnego użytku Loop™ eliminuje konieczność używania jednorazowych
opakowań, wykorzystywanych
wcześniej do wysyłki towarów.
Konsumenci będą teraz otrzymywać produkty w specjalnie
zaprojektowanych, trwałych
opakowaniach, które po dostarczeniu do odbiorcy będą
zbierane, czyszczone i ponownie wykorzystywane do załadunku i wysyłki.
„Opakowania Loop nie tylko
wyeliminują odpady opakowaniowe, ale także znacznie podwyższą komfort użytkowania
produktów i wygodę zakupów”
— powiedział Tom Szaky, dyrektor generalny TerraCycle.
Produkty pod marką Loop
będą tworzone za pośrednictwem systemu zaprojektowa-

nego przez TerraCycle i UPS.
Jest on najnowszym osiągnięciem w ramach długotrwałej
współpracy pomiędzy TerraCycle a UPS, liderem logistyki
a ekspertem w dziedzinie opakowań.
„Innowacyjność jest kluczem do wszystkiego, co robimy w UPS i cieszymy się, że
możemy wspierać TerraCycle
w projektowaniu opakowań
Loop oraz w świadczeniu usług
transportowych” — powiedziała Kate Gutmann, dyrektor
ds. sprzedaży i rozwiązań UPS.
„Jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, firma UPS jest dumna, że będzie
mogła uczestniczyć we wprowadzeniu na rynek opakowań
wielokrotnego użytku Loop”.
Opakowania Loop, wykonane są z takich materiałów jak
stopy metali, szkło i tworzywa
sztuczne, dzięki czemu są trwałe i nadają się do ponownego
użytku lub recyklingu. Takie
same parametry ma zewnętrzny kontener transportowy - supernowoczesny pojemnik wyeliminuje potrzebę stosowania
pudełek jednorazowych i zapewni konsumentom rozwiązanie, które znacząco redukuje
ilość odpadów.

Rozwiązania mobilne
dla leasingu

ÔÔJMMJ, fot. JMMJ

Branża aplikacji mobilnych rozwija
się niezwykle dynamicznie. Analitycy
i uczestnicy tego rynku zdążyli już
podsumować rok 2018, jak również
przekazać pierwsze prognozy dotyczące roku 2019. Według danych
firmy Selectivv, światowy udział
urządzeń mobilnych w aktywności
internetowej i social media wyniósł
w ubiegłym roku ponad 52,2%. Ponadto, szacuje się, że w ciągu 3 kolejnych lat jego wartość podwoi się.
Firmy, które chcą pełnić rolę lidera
na rynku powinny więc wdrażać
udogodnienia dla swoich klientów,
którzy spędzają coraz więcej czasu
spoglądając na urządzenia mobilne.

LEASING SAMOCHODU
PRZEZ SMARTFONA?
Społeczeństwo nabiera zaufania do
płatności oraz usług finansowych
w świecie online. Pod koniec czerwca
2018 r. swoje konto bankowe z poziomu smartfona aktywnie obsługiwało
w Polsce ok. 10 mln osób – wynika
z raportu PRNews.pl. Coraz więcej
dużych i małych przedsiębiorstw
korzysta również z leasingu – formy finansowania, która w praktyce
oznacza wypożyczenie, a nie zakup.
Athlon Car Lease Polska, lider na
rynku leasingu samochodów, od kilku miesięcy udostępnia swoim klientom narzędzie do finansowania pojazdów online – aplikację Mobilność
3.0, dzięki której już w ciągu 10 minut
przygotowywana jest umowa warunkowa, gotowa do podpisu przez
korzystającego z usługi. Tak szybki
proces zapewnia większą kontrolę
nad procesami sprzedaży i podnosi
jakość obsługi klientów, co przekłada
się na wyższy zysk firmy.
– Wdrożenie takiej aplikacji zapewnia większą optymalizację
przygotowania ofert, a co za tym
idzie – sprawniejsze zarządzanie
całym przedsiębiorstwem. Cieszy
nas fakt, że udało nam się stworzyć
innowacyjne narzędzie, dzięki które-

Technologie

mu klienci Athlon mogą doświadczać
wysokiego poziom usługi i rozwijać
swoją działalność zyskując na czasie – mówi Michał Jankowski, współzałożyciel firmy programistycznej
JMMJ, autor aplikacji Mobilność 3.0.
Szybszy wzrost gospodarczy
w ostatnich latach przekłada się na
zwiększony popyt na usługi logistyczne. Dynamika rozwoju branży leasingowej skutkuje coraz większą ilością
zawieranych umów, a na rynku coraz
trudniej jest znaleźć przedsiębiorcę
nie korzystającego z tej formy finansowania. Firmy muszą więc wiedzieć,
jak sprostać tym wyzwaniom. Mogą
zatrudnić więcej pracowników, jednak niesie to ze sobą dodatkowe
koszty i czasochłonność naboru
nowych oraz wykwalifikowanych
kadr. Ratunkiem okazuje się wprowadzenie procesów automatyzacji,
w tym aplikacji mobilnych do bezpiecznego korzystania z usług.

EFEKTYWNOŚĆ
MARKETINGOWA
Jak donoszą dane Starcom, w ubiegłym roku na polskim rynku wydatki
na reklamę w kanale mobile wzrosły
o ponad 23%, a jej udział w całości
reklamy internetowej wyniósł 34%.
Informacje pozyskiwane z kanału
mobile mogą służyć nie tylko do
celów marketingowych, ale mają
również ogromną wartość przy
analizach i badaniach zachowań
użytkowników. Wiemy więc nie tylko
to, co klienci deklarują, ale poznajmy
ich realne zachowania i potrzeby.
Jak wynika z badań opublikowanych przez Komisję Europejską,
leasing jest dziś w Polsce głównym
źródłem finansowania inwestycji
małych i średnich firm. Digitalizacja
związanych z nim procesów dodatkowo wzmocni dobrą koniunkturę.
Transformacja cyfrowa nie jest zatem chwilową modą, a rozwojem,
który będzie postępował i pociągał
za sobą wzrost konkurencji oraz konieczność zdobywania nad nią rynkowej przewagi poprzez tworzenie
maksymalnie atrakcyjnej oferty dla
klientów.
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ELEKTRYCZNE ROWERY DACHSER
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, zwiększa swoje zaangażowanie w innowacyjnną logistykę miejską w kolejnej
metropolii. Żółto-niebieskie rowery z napędem elektrycznym, które od jakiegoś czasu można zobaczyć na ulicach Stuttgartu,
Tybingi, Karlsruhe czy Fryburga, będą odtąd jeździć także po Kolonii.
E-rowery do obsługi transportów na tzw. ostatniej mili
zostały idealnie dostosowane
do poruszania się w miejskich
warunkach. Wyposażono je
w tylne kontenery o wysokości dwóch metrów, w których
można przewozić ładunki
o wadze do 250 kilogramów.
Każdego dnia pojazdy rozwożą
przesyłki po mieście z tzw. mikrohubu, czyli magazynu zlokalizowanego w pobliżu centrum,
gdzie paczki trafiają co rano
z lokalnego oddziału Dachser.
Elektryczne rowery dostawcze mogą korzystać nie tylko
ze wszystkich ścieżek rowerowych, ale też z niektórych stref
dla pieszych. Mogą także swobodnie poruszać się w obrębie
tzw. stref niskiej emisji.
– Nasze dotychczasowe
doświadczenia są bardzo pozytywne, podobnie jak opinie
klientów. W dłuższej perspektywie planujemy nie tylko powiększyć flotę elektrycznych rowerów, ale też wykorzystywać
elektryczne, nieemitujące spa-

lin ciężarówki przy dostawach
do mikrohubów. Oczywiście nie
zdołamy przewieźć rowerem
każdej przesyłki, ale ich używanie w połączeniu z innymi pojazdami uważamy za świetne,
proekologiczne rozwiązanie –
mówi Alexander Haak, kierownik oddziału Dachser w Kolonii.
W ramach projektu innowacyjnej logistyki miejskiej,

w którym bierze udział centrum
logistyczne Dachser w Kolonii,
operator tworzy zestaw narzędzi do zrównoważonych i innowacyjnych dostaw w obliczu
rosnących wyzwań związanych
z ograniczeniami ruchu w centrach europejskich metropolii.
W zależności od lokalnych uwarunkowań poszczególne oddziały Dachser mogą korzystać

z rozwiązań, które są najlepiej
dopasowane do konkretnych
wymagań w danym mieście.
Realizacja dostaw pojazdami
o zmniejszonej lub zerowej
emisji spalin służy nie tylko
poprawie jakości powietrza,
ale też stanowi odpowiedź na
problem korków i ograniczeń
dla konwencjonalnych samochodów dostawczych.

Rynek lotniczego
cargo potrzebuje
inwestycji

lotnisko centralne w Warszawie.
Niedoinwestowanie struktur naziemnych w polskich portach lotniczych połączone ze wzrostami
wolumenów obsługiwanych przez
te porty powoduje i powodować
będzie komplikacje oraz opóźnienia
w wysyłkach lotniczych.
Rozwiązaniem tego problemu
mogłoby być zwiększenie liczby
eksporterów, którzy posiadaliby
status znanego nadawcy. Przesyłki od takich nadawców nie wymagają kontroli bezpieczeństwa na
lotniskach, można więc znacznie
przyspieszyć i ułatwić proces obsługi. Niestety, wydaje się, że wraz
z wchodzącym właśnie w życie
zaostrzeniem regulujących ten
obszar przepisów – rynek będzie
musiał szukać innych możliwości
dla obsługi rosnących wolumenów
z Polski. To może oznaczać dalsze
zwiększanie obsługi lotniczej polskiego eksportu przez lepiej zorga-

nizowane i doinwestowane lotniska
europejskie, takie jak Frankfurt,
Amsterdam, czy Wiedeń.

Jedną z ciekawych zmian na
rynku lotniczym jest wzrastające znaczenie linii powołanych do
przewozu ładunków e-commerce
(Amazon Prime), zastępujących
w pewnym sensie integratorów
(UPS i FedEx). Rośnie też liczba
zamówień na nowe samoloty, co
oznaczałoby – przy kilkuletnim cyklu od zamówienia do dostawy samolotu – optymistyczną prognozę
na kolejne lata.
Uważam, że wyzwaniem
w 2019 roku nie będzie dostępność
powierzchni ładunkowych, a walka konkurencyjna o osiągalne na
rynku wolumeny. Istotny wpływ na
rynek mogą też mieć pojawiające
się ostatnio problemy techniczne
głównych producentów silników
lotniczych na świecie. Powodują
one wycofanie z serwisu niektórych typów silników, co w oczywisty
sposób negatywnie wpływa na flotę
wielu linii lotniczych.

ÔÔMichał René, Dyrektor Frachtu Lotniczego
Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB
Schenker
Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost
polskiego rynku lotniczego cargo
w ciągu ostatnich 2–3 lat, wskazuje
na potrzebę inwestowania w infrastrukturę naziemną, a szczególnie

CO DALEJ Z BRANŻĄ
LOTNICZĄ?
Po 2017 roku, kiedy wolumeny przewiezione przez transport lotniczy
wzrosły dynamicznie i niespodziewanie, zarówno dla linii lotniczych jak
i spedytorów – rok 2018 przyniósł
pewne uspokojenie. Wzrosty były
mniejsze i jednocześnie stawki nie
osiągnęły w szczycie sezonu (w kwartale III i IV) poziomów z roku 2017.
2019 rok zaczął się od niepokojących
sygnałów o oczekiwanym światowym
spowolnieniu gospodarczym i biznes lotniczy, jako ten, który pierwszy
odczuwa zmiany w gospodarce na
świecie, właśnie zaczyna odnotowywać pierwsze symptomy ochłodzenia rynku. Zauważamy, że wolumeny
nie rosną w tempie z lat 2017 i 2018,
stawki frachtowe również.

Logistyka kontraktowa
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HEROSI UPADAJĄ, CZYLI 5 CECH MENEDŻERA
SUKCESU DZISIEJSZYCH CZASÓW
ÔÔTomasz Zawadzki, ekspert MindSonar Polska

Często menedżerowie czy
coachowie wpadają na sakramentalne pytanie: „Czy
istnieje wzorcowy styl myślenia idealnego przywódcy?”.
Osoby z pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych/
siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, odpowiadając na to
pytanie, mówiłyby prawdopodobnie o skuteczności, rywalizacji i wygrywaniu jako
pożądanych cechach. „Jesteś
tak dobry, jak twoja pozycja w rankingu w ostatnim
miesiącu” – powiadają. Dla
nich menedżer sukcesu wyznacza sobie najwyższe cele
i je osiąga. Kluczowe słowa
to: najlepszy, najskuteczniejszy, najlepiej wykształcony,
naj… Ten sposób myślenia
może przynosić odwrotny
skutek.
W ostatnich miesiącach mieliśmy możliwość doświadczyć
jak w dzisiejszych czasach
kończą menedżerowie NAJ.
Powołani do tworzenia skutecznych, zwycięskich zespołów powodują ich rozpad. Przykładem tej zmiany w myśleniu
społeczeństwa są dwa głośne
medialne przypadki w sporcie
w 2018 r. Jednym z nich jest
Jorge Sanpaoli wobec, którego
zbuntował się team Argentyny podczas ubiegłorocznego
Mundialu, drugim natomiast
Jose Mourinho, do którego
zwolnienia z Manchesteru United walnie przyczynili się sami
piłkarze. Nie można odmówić
im ogromnego doświadczenia
w dziedzinie, którą uprawiają,
kompetencji, charyzmy i zaangażowania oraz pewności
siebie i przebojowości. I pomimo prezentowania tych cech,
a może właśnie w związku
z niektórymi z nich, zespoły
bezpardonowo wyrzuciły ich
ze swojego grona, spektakularnie odmawiając współpracy.

No więc, pytanie: Co poszło
nie tak? A może lepiej postawić
pytanie: jakie cechy powinien
posiadać nowoczesny lider?
Mam kilka subiektywnych
odpowiedzi:
ELASTYCZNOŚĆ W MOTYWOWANIU – dzisiaj, bardziej
niż kiedykolwiek przydaje się
umiejętność rozpoznawania
i uznawania motywacji innych
ludzi. Dla niektórych z nas wygrywanie i bonusy materialne
mają znaczenie, dla innych jest
to dobra atmosfera w zespole, a dla pozostałych może być
to poczucie niezależności czy
poczucie sensu wykonywanej
pracy. Zastanów się czy system nagród, który stworzyłeś
za realizację celów okresowych
motywuje odpowiednio wszystkich twoich pracowników, czy
w ogóle ich motywuje?
RELACJE – według raportu DELOITTE, Trendy HR 2018, 98%
respondentów określa „przyjazne miejsce w pracy” jako
ważny element środowiska
pracy i stawia na pierwszym
miejscu, jeśli chodzi o skuteczność zarządzania. Wyobrażacie sobie? Waszych pracowników nie motywuje najwyższy
osiągnięty wynik finansowy
i bonusy, lecz jak najlepsza
atmosfera pracy!
PROMOWANIE ZESPOŁU a nie
JEDNOSTKI – coraz częściej
dowiadujemy się, że żadne,
nawet wybitne jednostki, nie
mogą równać się ze świetnie
funkcjonującymi zespołami.
W 2018 roku Polacy mogli
przekonać się jak ważne jest
podporządkowanie jednostki
zespołowi. Vital Heynen, w sobie tylko znany sposób, przekonał wielkiego indywidualistę
i wybitnego siatkarza Bartosza
Kurka do gry dla zespołu, do
przyjęcia miejsca w szeregu,
efekty przerosły oczekiwania –
wspólnie zdobyli Mistrzostwo
Świata.

REZYGNACJA Z MIKROZARZĄDZANIA NA RZECZ INFORMACJI ZWROTNEJ – w 2018 r.
dr Monika Kwiecińska i wsp.
(Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu) przeprowadziła
badania przy użyciu narzędzia
MindSonar w grupie 23–24-latków na temat ich sposobów
myślenia w kontekście pracy.
Jeden z elementów charakteryzujących badanych to równowaga w sposobie myślenia:
wewnętrzne/zewnętrzne odniesienie – czyli: „posiadam
swój własny standard postępowania, ale również chętnie
upewnię się czy dobrze postępuję”. Innymi słowy badani nie
chcą instrukcji na temat, w jaki
sposób mają wykonać zadanie,
ale przyjmą częstą informację
zwrotną, czy wykonują swoją
pracę poprawnie. Jest to podpowiedź dla menedżerów zrezygnuj z mikrozarządzania na
rzecz częstych pochwał.
TWARDE KOMPETENCJE –
w tej kwestii percepcja świata
bardzo się zmieniła w stosunku do ostatnich 20 lat. Millennialsi, którzy do 2020 r. mają

Komentarze

stanowić 50% pracowników
w firmach, nie chcą marnować
czasu na nieważne czynności, oczekują od swoich szefów kompetencji, eksperckiej
znajomości tematu – to duża
zmiana oczekiwań wobec
menedżerów. Nie tylko ogólna znajomość zarządzania
się liczy oraz ogólnego bycia
w temacie. Liczy się, że jesteś
ekspertem w dziedzinie, którą
zarządzasz. Wspomina o tym
w swoim wpisie na Li „Six characteristics of a successful
digital leader” Sonia Wedrychowicz, kiedyś wice-szefowa
Citi w Polsce, a dzisiaj dyrektor
zarządzająca w JP Morgan.
Oczywiście, jest jeszcze szereg innych cech charakteryzujących idealnego menedżera
dzisiejszych czasów, jak na
przykład umiejętność słuchania
czy też umiejętności dystrybuowania, pomnażania przywództwa (Dr S. Western, Leadership:
A Critical Text), ale warto jednak
skupić się na tych pięciu i od
nich zacząć, aby budować odpowiednie kompetencje menedżerskie oraz żeby dowiedzieć
się czego oczekuje zespół.
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PORTOWA HOSSA A SEKTOR MAGAZYNOWY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
ÔÔJakub Dudkiewicz, doradca w dziale powierzchni magazynowych i produkcyjnych Cresa Polska

Porty w Szczecinie i Świnoujściu, podobnie jak porty w województwie pomorskim, odnotowują imponujące wzrosty przeładunków, ustanawiając przy tym kolejne rekordy. W 2018 roku
przeładunki wzrosły w nich o 12,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Szczecin – dzięki swojej
lokalizacji – przyciąga inwestorów ze Skandynawii i Europy
Zachodniej, którzy otwierają tam swoje oddziały.
Z uwagi na atrakcyjne ceny
gruntów oraz bliskość Niemiec,
firmy Amazon i Zalando zdecydowały się na ulokowanie centrów logistycznych w okolicach
stolicy Pomorza Zachodniego.
Województwo zachodniopomorskie jest również atrakcyjne dla firm planujących budowę zakładów produkcyjnych.
Zdecydowały się na nie między
innymi LM Wind Power, Dancoal, Pilkington IGP czy Crown
Packaging.
ZALETY LOKOWANIA
MAGAZYNÓW I CENTRÓW
LOGISTYCZNYCH
W OKOLICACH SZCZECINA
Ze względu na swoje położenie
Szczecin jest bardzo atrakcyjną
lokalizacją dla firm planujących
prowadzenie dystrybucji nie
tylko w Polsce zachodniej, ale
również na rynkach niemieckim i skandynawskim. Zespół
portowy Świnoujście-Szczecin
ma również podstawowe znaczenie dla tranzytu do Czech
i na Słowację.
Szczecin jest doskonale skomunikowany dzięki rozbudowanej sieci połączeń kolejowych
oraz lotniczych dostępnych
z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, który obecnie wykorzystuje swoją przepustowość jedynie w ok. 60 proc. Na lotnisku
w Goleniowe powstanie także
niedługo nowoczesny terminal
towarowy, którego budowa ma
rozpocząć się już w tym roku,
pozwolenie na budowę zostało wydane w styczniu 2019 r.
Inwestycja ta zostanie zrealizowana we współpracy z firmą
deweloperską Waimea Holding
S.A., specjalizującą się w budowie hal magazynowych.
W regionie szczecińskim

nadal dostępne są grunty inwestycyjne pod nowe obiekty
magazynowe i produkcyjne.
Powstają także specjalne strefy
inwestycji takie jak Goleniowski
Park Przemysłowy, Stargardzki Park Przemysłowy czy Park
Przemysłowy Nowoczesnych
Technologii w Stargardzie,
gdzie zaplanowano budowę
nowoczesnego centrum logistycznego o powierzchni 80 tys.
mkw.
Wspieranie rozwoju regionu
przez władze samorządowe, realizowane inwestycje publiczne
takie jak rozbudowa trasy S10
i S3 oraz modernizacja portów
morskich i rozbudowa lotniska z terminalem towarowym
to główne czynniki, które będą
zachęcać do lokowania centrów
logistycznych w tej części kraju.
Prócz wymienionej firmy Waimea, potencjał rynku dostrzegło Panattoni Europe, 7R S.A.
czy Exeter. Szczecin na swoją
pierwszą inwestycję w sektorze
powierzchni magazynowych
wybrała również firma J.W. Construction, która planuje park
o pow. ok. 80 tys. mkw.
WYZWANIA SZCZECIŃSKIEGO
RYNKU MAGAZYNOWEGO
Świetne położenie województwa zachodniopomorskiego
wiąże się także z silną konkurencją o pracowników. Giganci
branży e-commerce nie tylko
wybudowali na Pomorzu Zachodnim wielkometrażowe
centra logistyczne, ale stworzyli również setki dodatkowych miejsc pracy. Szukający
zatrudnienia w sektorze magazynowo-logistycznym znajdują
się w bardzo dogodnej pozycji, mogąc wybierać pomiędzy
pracą na rynkach polskim i nie-

mieckim. Do nowo otwartych
magazynów i przedsiębiorstw
przenoszą się głównie zachęceni lepszymi warunkami pracy.
Także absolwenci szczecińskich uczelni stosunkowo łatwo
znajdują zatrudnienie jako wykwalifikowana kadra.
Firmy, które decydują się
zainwestować w okolicach
Szczecina i zbudować tu swoje
zakłady produkcyjne czy centra
logistyczne, dynamicznie dostosowują się do sytuacji. Część
z nich oferuje lepsze warunki
pracy, by przyciągnąć do siebie
przeszkolonych już pracowników od konkurencji. Inni decydują się zatrudnić mieszkańców
powiatów odległych od Szczecina, gdzie bezrobocie pozostaje
dość wysokie.
Zauważalny jest też trend ku
automatyzacji i optymalizacji
procesów logistycznych.
MNIEJSZE MIASTA REGIONU
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA RYNKU MAGAZYNOWYM
Pozostałe miasta województwa zachodniopomorskiego
są wielokrotnie mniejsze od
Szczecina, który ma nad nimi
przewagę ze względu na atrakcyjną lokalizację, rozbudowane
połączenia komunikacyjne i infrastrukturę logistyczną. Mimo
to kilka z nich stopniowo się
rozwija.

Komentarze

Na przeciążeniu dużych portów w regionie zachodniopomorskim zyskuje między innymi Kołobrzeg, który z roku na
rok odnotowuje dwucyfrowy
wzrost przeładunków. Z kolei Nowogard, Wolin, Police
i Stargard znajdują się w takiej
odległości od Szczecina i lotniska Szczecin-Goleniów, że
warto w nich lokować magazyny. Aktualnie miasta te oferują głównie obiekty klasy B,
ale w najbliższych pięciu latach
ich oferta znacznie się poszerzy
i unowocześni. W budowie jest
między innymi Waimea Logistic
Park Stargard.
Wszystkie te lokalizacje mają
szansę stać się w przyszłości
niewielkimi ośrodkami centrów magazynowych. Przedsiębiorcy będą jednak musieli
uwzględnić rosnące szybciej niż
w innych częściach kraju stawki
godzinowe pracowników i stopniowe upodabnianie się rynku
szczecińskiego do standardów
w innych dużych miastach Polski.
Firmy skandynawskie oraz
działające w branży e-commerce nie mają wątpliwości,
że warto inwestować w województwie zachodniopomorskim. Taką opcję mogą także
rozważyć dyrektorzy polskich
firm chcących eksportować na
północ i zachód Europy.
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ZAKRES TEMATYCZNY
> MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
> NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
> ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE I OMNICHANNEL
> BUDOWNICTWO MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE

www.modernlog.pl
W TYM SAMYM CZASIE

Wywiad
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