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NOWY PREZES W DSV ROAD

Jubileusz strategicznych
lokalizacji

ÔÔ Źródło: DSV Road Polska, Foto: DSV Road Polska

Od 1 kwietnia 2016 roku obowiązki Prezesa Zarządu DSV Road Polska przejął Filip
Czerwiński zastępując na tym stanowisku Piotra W. Krawieckiego.
Filip Czerwiński doskonale zna specyfikę
funkcjonowania DSV, którą miał okazję
poznać pracując w DSV Road w sumie
przez blisko 9 lat, ostatnio na stanowisku
Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju. Przez
ostatnie półtora roku pełnił on funkcję Country Managera w firmie Cordstrap Polska.
Filip Czerwiński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ukończył też studia podyplomowe na kierunku Transport i Logistyka na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a z branżą TSL jest
związany od 1999 roku.
Filip Czerwiński zastąpił na stanowisku
Prezesa Zarządu DSV Road Piotra W. Krawieckiego, który piastował to stanowisko
przez ostatnich 16 lat (wcześniej w ramach
Frans Maas i DFDS).
Tak rynek polski, jak i światowy znajduje się obecnie pod dużą presją, a ostra
konkurencja oraz wysokie wymagania
klientów negatywnie wpływają na wyniki
finansowe DSV Road w Polsce. Musimy
odwrócić ten trend i wzorem lat minio-

nych skupić się na procesie realizacji wyników finansowych. Piotrowi dziękuję za
lata ciężkiej pracy na rzecz DSV i życzę
mu wielu sukcesów w przyszłości – mówi
Jannik Lenthe Olesen, Regional Director
w DSV Road Holding A/S.

Filip Czerwiński

25 LAT NIEPRZERWANEGO ROZWOJU

ÔÔŹródło: Segro, Foto: Segro

SEGRO już od 10 lat dostarcza nowoczesne
powierzchnie magazynowe i produkcyjne na
terenie Polski i Czech, nieustannie plasując się
w branżowej czołówce. W Polsce portfel firmy
stanowi ponad 10% rynku, dzięki czemu jest
ona drugim co do wielkości graczem, mającym istotny wpływ na kierunki i dynamikę
rozwoju całego sektora nieruchomości.
W Wielkiej Brytanii firma działa już aż 96
lat, co sprawia, że jest jednym z najbardziej
doświadczonych przedsiębiorstw w branży.
W regionie Europy Centralnej rozpoczęła działalność dziesięć lat temu – w 2006
roku. Od samego początku brytyjska spółka dostarcza nowoczesne, wysokiej jakości
powierzchnie magazynowe i produkcyjne, odpowiadając na oczekiwania klientów
z różnych branż.
W ciągu tych 10 lat SEGRO zbudowało
portfolio w Europie Centralnej – powstało
15 parków usytuowanych w 9 kluczowych
lokalizacjach Polski oraz Czech. Nieruchomości zostały ulokowane w okolicy głównych
węzłów komunikacyjnych oraz ośrodków
transportowych takich jak porty czy lotniska.

l
REKLAMA

ÔÔ Źródło: DPD Polska

Firma kurierska DPD Polska obchodzi 25-lecie istnienia. Spółka, która rozpoczęła
swoją działalność w 1991 r. jako Masterlink, przez ćwierćwiecze sukcesywnie rozwijała się rozbudowując swoją infrastrukturę, zwiększając flotę i budując ofertę dla
firm i klientów indywidualnych. Dziś DPD Polska jest rynkowym liderem z udziałem
sięgającym 30%, nie zwalnia tempa i zapowiada dalszy rozwój.
HISTORIA SUKCESU
Firma DPD Polska rozpoczęła działalność
w 1991 roku pod nazwą Masterlink Express
jako spółka ze stuprocentowym kapitałem
polskim. W 1998 roku została kupiona przez
Grupę Poczty Szwedzkiej, co umożliwiło
jej dalszy rozwój. – Przełomowy moment
nastąpił w lipcu 2002 roku, kiedy zostaliśmy
oficjalnym przedstawicielem DPD w Polsce.

l

Uzyskaliśmy dzięki temu dostęp do sieci
obejmującej ponad 30 krajów europejskich.
W tym samym roku nabyliśmy 100% udziałów w Air Cargo Poland, co pozwoliło nam
poszerzyć zakres usług o działalność celną
i spedycyjną – mówi Rafał Nawłoka, Prezes
[sub]Zarządu DPD Polska – od 16 lat w firmie.
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FUZJA MEMNON
NETWORKS I UNIFAUN

ROŚNIE FLOTA
GETIN FLEET

Jednym z powodów połączenia firm Memnon Networks i Unifaun było coraz szybsze
tempo zmian, jakie zachodzą na rynku. Zmiana tempa wynika przede wszystkim
ze wzrostu poziomu handlu elektronicznego. Odbiorca przesyłki jest często odbiorcą
końcowym, który stawia wysokie wymagania w stosunku do procesu zakupu towarów. Ta trwająca zmiana w dużym stopniu wpływa na różne podmioty w sektorze
logistyki. Uważamy, że tempo zmian będzie się dalej zwiększać i aby móc nadal
dostarczać innowacyjne rozwiązania, potrzebna jest nowoczesna organizacja, spełniająca wymagania jakie stawia rynek. Organizacje po fuzji działają pod nazwą –
Unifaun.

Liczba pojazdów we flocie Getin Fleet
przekroczyła w tym miesiącu 5 000. To
blisko 25 proc. przyrost liczby samochodów finansowanych i zarządzanych
przez Firmę od początku roku. W ofercie Spółki znajdują się zarówno rozwiązania dopasowane do potrzeb sektora
MSP, jak i dużych firm. Jednak to dzięki
ofercie skierowanej do właścicieli mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw Getin
Fleet odnotował tak duży przyrost tylko
w pierwszym kwartale bieżącego roku.

ÔÔ Źródło: Unifaun

Kolejnym ważnym powodem fuzji było
stworzenie możliwości wspierania digitalizacji logistyki w pozostałych częściach Europy. W tym celu utworzono
dwie nowe spółki zależne w Polsce
i Norwegii. Działania Memnon i Unifaun
wspólnie sprawiły, że digitalizacja rynku
skandynawskiego i wykorzystanie EDI
osiągnęły najwyższy procentowo poziom na świecie.
Unifaun obecnie aktywnie pracuje nad
wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia
poza krajami skandynawskimi, w oparciu
o dwa niezależne rozwiązania – Unifaun

Web-TA i Unifaun Online. Jest również
dostawcą największego i najczęściej
używanego portalu do rezerwacji usług
transportowych z którego korzystają
m.in.: PostNord, DHL i Bring Frigo.
Nowopowstała organizacja Unifaun
ma poważne plany rozwojowe:
„Mamy wysokie ambicje. Chcemy oferować najlepsze rozwiązania na rynku
i wciąż poprawiać procesy logistyczne
naszych klientów i partnerów. Chcemy,
żeby usługi logistyczne i transportowe
były wsparciem dla biznesu, a nie przeszkodą.” – podsumował Martin Randel,
dyrektor generalny Unifaun.
Dzięki fuzji Memnon Networks i Unifaun możemy zaoferować szerszą ofertę naszych rozwiązań firmom zarówno
z sektora TSL, jak i produkcyjnym – powiedział Krzysztof Mytnik, country manager Poland Unifaun.
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ÔÔ Źródło: Getin Fleet

Jeszcze w styczniu 2015 flota Getin Fleet liczyła zaledwie 2 000 pojazdów, by już pod
koniec roku osiągnąć dwukrotny wzrost
i przekroczyć poziom 4 000 samochodów.
Początek 2016 roku to kolejne dobre wyniki Spółki i wzrost zarządzanych oraz finansowanych pojazdów we flocie do poziomu
5 000 w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Wyniki
Getin Fleet wpisują się w trend opisany
przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów (PZWLP), który w zeszłym roku
odnotował najwyższy wzrost polskiego
rynku wynajmu długoterminowego w skali
roku w ciągu ostatnich 7 lat, o blisko 21 tys.
Samochodów [Dane ze strony Polskiego
Związku Leasingu i Wynajmu Pojazdów,
http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=206].
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Gdański punkt
konsolidacyjny
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

By spełnić oczekiwania klientów, firma Kuehne + Nagel otworzyła nowy hub konsolidacyjny w Gdańsku dla przesyłek drobnicy
morskiej (Less-than-Container-Load LCL)
Od pierwszego kwietnia 2016 roku nowy
hub w Gdańsku będzie punktem konsolidacyjnym dla towarów importowanych
i eksportowanych z Regionu Azja-Pacyfik.
W sumie osiem nowych wyjść tygodniowo w usłudze LCL połączy Polskę z portami w Hong Kongu, Shenzhen, Guangzhou
/ Nansha, Ningbo, Shanghai oraz Xiamen
w Chinach, a także Singapur oraz Keelung /
Kaohsiung w Tajwanie.
Nowy hub wzmacnia oferowany zakres
usług Kuehne + Nagel w zakresie spedycji
morskiej. Dzięki takiemu położeniu geograficznemu konsolidacja towarów będzie
również ułatwiona dla klientów z Białorusi,
Rosji i Ukrainy.
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2

SHOP.TOYOTA-FORKLIFTS.PL
ÔÔ Źródło: Toyota Material Handling Polska, Foto: Toyota Material Handling Polska

W marcu tego roku, Toyota Material Handling Polska uruchomiła sklep Internetowy pod adresem shop.toyota-forklifts.pl. Na
stronie można znaleźć szeroki wybór ręcznych i elektrycznych wózków paletowych oraz wynajem i usługi serwisowe wózków
widłowych. Uwagę zwraca atrakcyjna szata graficzna i dobrej jakości zdjęcia.
Dzięki nowej platformie e-commerce
Toyota Material Handling Polska reaguje na zmiany zachowań nabywców. „Poprzez nowy kanał sprzedaży i komunikacji
chcemy lepiej dopasować się do potrzeb
naszych klientów” – wyjaśnia Marcin Zarzecki, Dyrektor działu Marketingu Toyota
Material Handling Polska. Strona została
zaprojektowana tak, aby nawet niedoświadczony użytkownik mógł z niej wygodnie i łatwo skorzystać.
CO MOŻNA ZNALEŹĆ W E-SKLEPIE?
Od samego wejścia na platformę w oczy
rzuca się nowoczesny design i duże zdjęcia wysokiej jakości. Sklepi internetowy
dzieli się na 4 podstawowe segmenty.
Najbardziej rozbudowany, ręczne wózki
paletowe, daje możliwość zakupu wielu
różnych modeli – od standardowych wózków, przez modele ze stali nierdzewnej, po
nożycowe, podnoszące wózki paletowe.
W doborze odpowiedniego sprzętu
użytkownik może użyć funkcji filtrowania ograniczającego ofertę zależnie od
potrzeb klienta (np. wymaganej aplikacji). Ponadto przy wyborze modelu klient
otrzymuje szereg informacji odnośnie
cech wózka, wyróżniających go spośród
konkurencji.
Użytkownik sam może dobrać odpowiednią dla swoich potrzeb konfigurację. Jeśli
pojawi się jakieś pytanie, w e-sklepie wbudowano funkcję chatu. W każdym momencie
użytkownik serwisu może poprosić o pomoc
wykwalifikowanego pracownika firmy.
Na stronie znajduje się także sekcja
z wózkami elektrycznymi, gdzie umiesz-

czono szereg modeli wózków paletowych z napędem, przeznaczonych dla
operatora pieszego. Dużą część platformy e-commerce poświęcono wynajmowi wózków. Mamy tutaj do czynienia
z bardzo dużą gamą modeli. Przy każdej
maszynie można znaleźć wbudowany
kalkulator automatycznie wybierający
odpowiednią stawkę, zależnie od liczby zadeklarowanych dni wynajmu. Jeśli
dany model i cena odpowiadają klientowi – ten może wysłać bezpośrednie zapytanie. „Pracownik firmy niezwłocznie
skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia szczegółowych warunków wynajmu oraz dostępności modelu wózka
w preferowanym okresie.” – tłumaczy
Tadeusz Ostrowski, Dyrektor działu Biz-

nes Solutions Toyota Material Handling
Polska.
W e-sklepie znajduje się także segment
poświęcony ofercie serwisowej Toyota Material Handling Polska. Dodatkowo można
tutaj znaleźć informacje na temat– Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS) na podstawie, którego zbudowano filozofię serwisową firmy.
A W PRZYSZŁOŚCI…
Już za kilka miesięcy w sklepie internetowym Toyoty będziemy mogli obejrzeć,
a nawet kupić wózek używany. Rozbudowa obejmie także dział części zamiennych.
Wszystko zaprojektowane tak aby klient
intuicyjnie mógł dotrzeć do potrzebnych
mu funkcji i modeli.

Chronometr wydarzeń
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STOWARZYSZENIE „LADIES FIRST”

OFERTA
KURIERSKA
INPOST

ÔÔ Źródło: „Ladies First”, Foto: „Ladies First”

30 marca w siedzibie BNP Paribas Real Estate Poland powołano do życia nowe
stowarzyszenie „Ladies First” zaadresowane do kobiet zarządzających i współpracujących z firmami z sektora TSL i produkcyjnego. Pomysłodawczynią i pierwszą
ÔÔ Źródło: InPost
Po sukcesie w ofercie dla masowych Prezes stowarzyszenia jest Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchnadawców e-commerce, InPost otwiera ni Przemysłowych i Logistycznych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas
możliwość nadawania przesyłek kurier- Real Estate Poland.
skich także dla nadawców indywidu- Z założenia stowarzyszenie ma być plat- czyni stowarzyszenia, Dyrektor Działu Poalnych. Każdy klient InPost chcący bez formą do podnoszenia kompetencji bizne- wierzchni Przemysłowych i Logistycznych,
kolejek nadać przesyłkę kurierską – już sowych i zarządczych kobiet poprzez wy- Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas
za 13,5 zł – będzie mógł skorzystać mianę doświadczeń i realizację wspólnych Real Estate Poland.
edukacyjnych. W ramach bieżąW spotkaniu założycielskim udział wzięz dostępnych całą dobę Paczkomatów® projektów
cej aktywności „Ladies First” podejmowane ło 21 kobiet reprezentujących wiodące
InPost lub sieci Punktów Obsługi Klienta będą działania związane z wyrównaniem firmy z branży logistycznej i produkcyjInPost. Za dodatkową opłatą może także szans na rynku pracy pomiędzy kobietami nej. W składzie Komitetu Założycielskiezamówić kuriera pod dogodny adres.
i mężczyznami, promowaniem kultury, go znalazły się Katarzyna Pyś-Fabiańczyk
„W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zdecydowaliśmy się na rozszerzenie
naszej oferty kurierskiej i udostępnienie
jej także dla Klientów indywidualnych.
Chcemy umożliwić korzystanie z szerokiej
sieci Paczkomatów® InPost oraz Punktów
Obsługi Klienta, gdzie bez kolejek będzie
można nadać przesyłkę kurierską i to po
bardzo atrakcyjnej cenie zaczynającej się
od 13,5 zł. Jest to naturalny krok w rozwoju InPostu w ofercie C2C” – powiedział
Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S.A.
Zalety oferty InPost dla klientów indywidualnych:
• Rozbudowana sieć Punktów Obsługi
Klienta z wysokimi standardami obsługi
i blisko klientów;
• Możliwość nadania przesyłek bez kolejek do sieci 1800 Paczkomatów® InPost;
• Elastyczność usługi – opcja ekonomiczna i premium (samodzielne nadanie lub
przyjazd kuriera);
• Łatwa dostępność usługi – intuicyjny
system i aplikacja mobilna;
• Promocje i programy lojalnościowe;

sztuki i sportu, a także prowadzeniem działalności naukowej i oświatowej. W obszarze zainteresowań stowarzyszenia znalazły się także kwestie ochrony środowiska
i ekologii oraz wsparcie charytatywne grup
społecznie wykluczonych.
„Formuła stowarzyszenia daje bardzo
duże możliwości wykorzystania naszych
umiejętności i doświadczeń, stąd pomysł,
żeby przekształcić dotychczasową platformę networkingową w szerszy format. W ramach „Ladies First” będziemy inwestować
nie tylko w rozwój naszych kompetencji
biznesowych, ale i innych obszarów związanych z kulturą, sportem i co bardzo istotne, działalnością charytatywną.” – zaznacza
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, pomysłodaw-

i Katarzyna Lemańska z BNP Paribas Real
Estate, a także Marta Gaj z firmy WXCA
Sp. z o.o. W skład Zarządu weszły: Katarzyna Pyś-Fabiańczyk (Prezes), Dagmara
Głowacka (Wiceprezes) z firmy Kongsberg
Automotive i Marta Kołodziejska (Wiceprezes) z firmy Goodman. Komisję Rewizyjną
reprezentują Monika Starowieyska (Przewodniczący) z firmy Segro, Marta Gaj (Zastępca Przewodniczącego), Monika Duda
z Cushman & Wakefield, Małgorzata Połeć-Włoch z firmy Redbull oraz Katarzyna
Lemańska z BNP Paribas Real Estate. Pozostałe osoby, wśród nich Agata Wydmańska
z firmy Fiege i Marta Sękulska-Wrońska
z WXCA, zadeklarowały chęć prowadzenia
zespołów projektowych.

ATRAKCYJNE CENY.
Aby nadać przesyłkę wystarczy udać się
do POK InPost albo skorzystać z sieci Paczkomatów® InPost. „Dla naszych klientów
szczególnie ciekawym rozwiązaniem
może być możliwość nadania przesyłki
bez względu na porę dnia czy nocy, bowiem Paczkomaty® InPost są dostępne
całą dobę. Jest to dogodne rozwiązanie dla
osób, które zapomniały nadać przesyłkę
w ciągu dnia lub nie znalazły na to czasu.
Będzie możliwa także opcja zamawiania
kuriera do domu i nadanie przesyłki za
jego pośrednictwem” – podkreśla Sebastian Anioł.

l
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MACIEJ WALENDA W GLOBALNYCH STRUKTURACH DSV
ÔÔ Źródło: DSV Solutions, Foto: DSV Solutions

Prezes Zarządu DSV Solutions w Polsce, Maciej Walenda, dołączy
od 1 maja do Strategic Management Group, ścisłego kierownictwa DSV zarządzającego lokalizacjami DSV Solutions w Europie.
Maciej Walenda z sukcesami kieruje polskim oddziałem DSV
Solutions od trzech lat. W tym czasie dywizja odpowiedzialna za
logistykę kontraktową odnotowała kilkudziesięcioprocentowy
wzrost obrotów, uruchomiła cztery nowe lokalizacje w Polsce
oraz znacząco powiększyła zarówno portfolio swoich klientów,
jak i specjalizację usług dedykowanych dla specyficznych branż.
Wraz z przyjęciem nowych obowiązków w ramach Strategic
Management Group Maciej Walenda obejmie równocześnie
nadzór nas Rosją, Czechami, Słowacją, Bułgarią i Rumunią, równocześnie pełniąc dotychczasową funkcję Prezesa Zarządu DSV
Solutions w Polsce.
DSV Solutions specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistyki magazynowej, oferując zarówno rozwiązania
indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis logistyczny. Projektując swoje usługi operator uwzględnia specyfikę każdego Klienta
i jego oczekiwania wobec outsourcingu procesów logistycznych.
DSV Solutions zarządza łańcuchem dostaw, integrując wszystkich
jego uczestników i zapewniając niezakłócony przepływ informacji. Zakres oferowanych przez operatora usług obejmuje całość
procesu logistycznego na wszystkich poziomach planowania,
począwszy od operacji magazynowych, aż po zarządzanie zapasami i dystrybucję.

Maciej Walenda

REKLAMA
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KLIMATYCZNE POROZUMIENIE

Kurierska obsługa PWPW

DB Schenker zawarł porozumienie w sprawie ochrony klimatu z jednym z największych globalnych armatorów, Grupą CMA CGM. Jest to kolejny dowód, że zrównoważony rozwój jest ważnym elementem przyjętej strategii. CMA CGM zamierza łącznie
zredukować emisję CO2 o 30% do 2025 r., w stosunku do 2015 r.

Poczta Polska podpisała dwuletni kontrakt na
obsługę kurierską z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych SA. W ramach tego kontraktu realizowane są wysyłki m.in. dokumentów
ścisłego zarachowania np. praw jazdy do instytucji (urzędy miast i gmin). PWPW zakończyła
współpracę z dotychczasowym operatorem
realizującym usługi doręczania paczek.
– Obecna umowa Poczty Polskiej z PWPW
w zakresie usług kurierskich rozpoczęła się dwa
dni temu. Już od pierwszego dnia współpracy odbiory przesyłek od PWPW następowały
elastycznie w zależności od potrzeb i stopnia
przygotowania ich przez klienta, co zostało
pozytywnie ocenione przez naszych partnerów
z PWPW. Realizacja tego kontraktu jest objęta szczególnym nadzorem – podkreśla Grzegorz Kurdziel, dyrektor zarządzający sprzedażą
w segmencie klienta kluczowego.
Aby sprawnie obsłużyć zlecenie Poczta Polska
wyznaczyła osobę odpowiedzialną za realizację
kontraktu i wyposażyła PWPW w odpowiednie materiały operacyjne. Dodatkowo Poczta
Polska pomogła w przygotowaniu PWPW listów przewozowych, aby już w pierwszym dniu
współpracy dokonać odbioru z PWPW wszystkich przygotowanych do dystrybucji przesyłek.

ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

„DB Schenker już dziś wykorzystuje nasze
najbardziej wydajne i przyjazne dla środowiska usługi. Dzięki dalszej redukcji uzgodnionej we wspólnej umowie, obie firmy wchodzą na nowy poziom współpracy” – twierdzi
Julien Topenot, dyrektor ds. środowiska
i zrównoważonego rozwoju CMA CGM.
DB Schenker już wcześniej porozumiał
się w sprawie redukcji emisji CO2 z kilkoma
armatorami, którzy realizują dla operatora
ok. 60% przewozów we frachcie oceanicznym. Wieloletnia współpraca z partnerami firmy w zakresie ochrony środowiska
umożliwiła DB Schenker redukcję emisji
CO2 w latach 2006-2015 o ponad 50 %.
„Podstawę zrównoważonych i długoterminowych relacji biznesowych stano-

wią wzajemne zaufanie i pełne szacunku
partnerstwo, które gwarantują najwyższą
jakość i realizację celów środowiskowych.
Wspomniane umowy to kamienie milowe,
włączają bowiem kryteria zrównoważonego rozwoju do naszych relacji biznesowych”
– opisuje Anja Roennfeldt Wiceprezes ds.
frachtu oceanicznego FCL w DB Schenker.
Najwięksi armatorzy zobowiązali się
wobec DB Schenker do dalszej redukcji
swojej emisji węgla CO2 do roku 2020, poprzez inwestycje w wysoce innowacyjne,
oszczędzające paliwo jednostki. Oprócz
CMA CGM, umowy z DB Schenker podpisały Evergreen, Maersk Line, Hapag Lloyd,
Hamburg Sued, Hanjin Shipping oraz Hyundai Merchant Marine.

ÔÔŹródło: Poczta Polska

Awanse w BNP Paribas
Real Estate Poland

ÔÔŹródło: BNP Paribas Real Estate Poland, Foto: BNP Paribas Real
Estate Poland

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk została Dyrektorem
Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych na Europę Środkowo-Wschodnią. Będzie
odpowiedzialna za całość działań związanych
ze świadczeniem usług na rzecz klientów, rozwój linii biznesowej w regionie oraz koordynację prac zespołu.

DACHSER PARTNEREM LOGISTICS 2016
ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser po raz kolejny został partnerem Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016, jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce.
W tym roku impreza organizowana będzie wspólnie z Europejskim Kongresem
Logistycznym EUROLOG 2016. Tematem
przewodnim wydarzenia będzie „Logistyka w cyfrowym świecie”. W bogatym programie zaplanowano liczne wystąpienia
ekspertów również ze strony Dachser. XIII
edycja Kongresu odbędzie się w dniach
18-20 maja br. w Poznaniu.
– Od lat Dachser współpracuje przy
organizacji Polskiego Kongresu Logistycznego, który jest największym tego typu
wydarzeniem branżowym nie tylko w kraju, ale i jednym z największych w Europie.

Jest to miejsce integrujące branżę, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń
między praktykami z rynku oraz osobami
związanymi ze światem nauki. W tym roku
będę miał przyjemność zaprezentować
uczestnikom Kongresu temat wpływu
megatrendów na działalność operatorów
logistycznych, który mam nadzieję zainspiruje słuchaczy do przemyśleń i dyskusji
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser
w Polsce.

l

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk posiada ponad
piętnastoletnie doświadczenie w branży nieruchomości, głównie w sektorze logistycznym.
Jest pomysłodawczynią i pierwszą prezeską
stowarzyszenia liderek biznesu „Ladies First”,
które skupia kobiety zajmujące kluczowe stanowiska w firmach bezpośrednio i pośrednio
związanymi z sektorem TSL, magazynowym
i produkcyjnym.
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MAN BUS
SPRZEDAJE
FABRYKĘ
ÔÔ Źródło: CBRE, Foto: CBRE

Firma CBRE została wybrana do przeprowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości przemysłowej należącej do firmy
MAN BUS, zlokalizowanej w Tarnowie
Podgórnym pod Poznaniem (województwo wielkopolskie). Nowego właściciela
fabryki poszuka dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych CBRE.
Nieruchomość należąca do firmy MAN
BUS, zlokalizowana jest w bliskiej odległości od drogi ekspresowej S11, która łączy
się bezpośrednio z autostradą A2. Lokalizacja przy jednej z głównych dróg w kraju
sprawia, że nieruchomość jest doskonale
skomunikowana z całą Polską.
„Dotychczas fabryka była wykorzystywana do produkcji i montażu nowoczesnych autobusów. Dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych firmy CBRE
poszukuje nowego właściciela obiektu,
który doceni nie tylko lokalizację fabryki,
lecz również wykorzysta istniejącą infrastrukturę budynku oraz możliwość potencjalnej ekspansji, która jest oferowana
w obrębie nieruchomości.” – powiedział
Michał Żelazek, Starszy Negocjator w dziale Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, CBRE
„Obecny właściciel, lokalne władze jak
i CBRE liczą na pozyskanie inwestora, który stworzy nowe miejsca pracy zarówno
dla osób z regionu jak i okolic.” – dodał
Michał Żelazek.
Wraz z początkiem roku MAN BUS rozpoczął proces przenoszenia fabryki do
Starachowic. Finalnie proces powinien
zakończyć się w ostatnim kwartale 2016
roku. Nieruchomość oferuje 30,970 mkw.
powierzchni użytkowej. Dodatkowym
atutem nieruchomości jest możliwość
dalszej ekspansji zarówno na terenie należącym do MAN.
Cały teren objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i ma przeznaczenie produkcyjne
i magazynowe. Doskonale zaplanowana
fabryka posiada mnóstwo miejsc parkingowych wraz z wewnętrznym układem
komunikacyjnym a obszerne tereny zielone tworzą przyjazne środowisko pracy.
Firma MAN Truck & Bus w Polsce zajmuje
się produkcją samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 44
ton, autobusów, autokarów oraz silników
wysokoprężnych.

JABIL sprzedaje nieruchomość
ÔÔŹródło: CBRE

Firma CBRE została wybrana jako agent wyłączny do przeprowadzenia procesu sprzedaży
dwóch niezależnych nieruchomości przemysłowo-magazynowych zlokalizowanych w północnej części Polski, w Kwidzynie (województwo
pomorskie). Nowego inwestora i właściciela
dla fabryk poszuka dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych CBRE.
Budynki umiejscowione są w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Każdy z budynków oferuje około 16 000 mkw. powierzchni
użytkowej i składa się z powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych. – CBRE
Polska poszukuje klienta, który będzie gotowy zainwestować w Kwidzynie tworząc nowe
miejsca pracy dla osób z Kwidzyna i regionu

– powiedział Michał Żelazek, Starszy Negocjator
w dziale Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych CBRE.
– Rozważając inwestycje w proponowane
nieruchomości, warto zwrócić uwagę na ich
atuty lokalizacyjne. Nieruchomości należące do
firmy Jabil, znajdują się bowiem w niedalekiej
odległości od autostrady A1 co sprawia, że są
one doskonale skomunikowane nie tylko z Trójmiastem (Gdańsk, Gdynia, Sopot), ale również
z centralną Polską. Stryków leżący na przecięciu
dwóch najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju znajduje się w odległości zaledwie
2 godzin drogi – dodał Michał Żelazek. Firma
Jabil w Polsce jest jedną z największych w branży. Działa w obszarze produkcji między innymi
modułów fotowoltaicznych oraz produktów
i podzespołów.

CEO P3 LOGISTIC PARKS
Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ
ÔÔ Źródło: P3, Foto: P3

Ian Worboys, CEO P3 Logistic Parks – jednego z największych europejskich właścicieli, deweloperów i zarządców nieruchomości logistycznych – otrzymał prestiżowy
tytuł „Branżowej Osobowości Roku Rynku Nieruchomości 2016” w tegorocznej edycji
nagród CEEQA. Nagrody te są przyznawane co roku we współpracy z Financial Times.
W plebiscycie uczestniczy ponad 700 wpływowych osób i szefów firm z sektora nieruchomości komercyjnych, reprezentujących ponad 50 krajów.
Uroczystość CEEQA Awards – organizowana co roku od 13 lat – jest jedną z najważniejszych okazji do wyrażenia uznania za
osiągnięcia biznesowe w zakresie inwestycji w nieruchomości komercyjne i ich
rozbudowy w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i Południowo-Wschodniej (SEE),
a także nagrodzenia najlepszych budynków, firm i specjalistów w branży. Jury
CEEQA Awards składa się z przedstawicieli
wyższej kadry kierowniczej czołowych firm
działających w regionach CEE i SEE.

Ian Worboys może poszczycić się ponad 35letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości. P3 pod jego kierunkiem odnotował znaczny wzrost swojego
portfolio. Liczba klientów P3 zwiększyła
się z 98 do ponad 300 firm z 9 krajów,
a zatrudnienie w firmie wzrosło z 48 do
110 osób.
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NORWESKI HOLDING
INWESTUJE W PRUSZKOWIE

Już wkrótce 5. Forum
Kobiet w Logistyce
ÔÔŹródło: Pracujwlogistyce.pl

ÔÔ Źródło: Kongsberg Automotive, Foto: Kongsberg Automotive

W Kongsberg Automotive Pruszków została otwarta nowa część fabryki o powierzchni 2500 m kw. Rozbudowa podwarszawskiego zakładu to zielone światło dla planów
na nowe inwestycje i najnowsze technologie, a także kolejne miejsca pracy. A tych
przybędzie tu w przeciągu trzech lat kolejne 15 %. W rozbudowę zainwestowano
3 150 000 PLN .
15 kwietnia 2016 odbyło się uroczyste
otwarcie nowej części Kongsberg Automotive w Pruszkowie. Firma zainwestowała 3 miliony PLN w nową część zakładu,
o łącznej powierzchni 2500 m kw.
Dla polskiego oddziału w Pruszkowie,
rozbudowa oznacza wyposażenie zakładu
w kolejne linie najnowszych technologii
szycia. Planowane są również zatrudnienia,
nawet 250 osób w 2019 roku.
Powiększenie zakładu związane jest
również z nowymi kontraktami, które firma pozyskała w ostatnim czasie. Zakład
w Pruszkowie wygrał m.in. globalny przetarg na produkcję mat grzewczych do aut
segmentu premium, znanego niemieckiego producenta. Wartość kontraktu to
blisko 230 milionów PLN w przeciągu 8 lat,
a uruchomienie produkcji zaplanowano
na 2017 rok. Bogate zaplecze techniczne oraz doświadczenie i dotychczasowa
współpraca ze znaczącymi globalnymi
klientami, zaowocowały kolejnym kontraktem – na produkcję mat grzewczych do
podłokietników i paneli bocznych drzwi do

samochodów terenowych marki premium.
Jego wartość to kolejne 120 milionów PLN.
– Postanowiliśmy powiększyć zakład
w Pruszkowie w celu utworzenia i zwolnienia, rozbudowy obszarów na potrzeby produkcji oraz nowych projektów, a co za tym
idzie, uruchomień nowych linii produkcyjnych. Taka inwestycja daje nam wzrost
produkcji na poziomie 40 mln Euro. Skalę
inwestycji natomiast planujemy na 17 mln
Euro w 2016 roku – tłumaczy Krzysztof
Hauk, General Manager Kongsberg Automotive Pruszków.
Norweski holding inwestuje w naszym
kraju, nie tylko w Pruszkowie, ale również
pod Łodzią – Powstaje tam nowa fabryka z innej dywizji oraz obszaru biznesu
Kongsberg Automotive. Uruchomienie
(walidacja i produkcja) planowane jest na
przełom maja i czerwca 2016 roku. Będzie
to zupełnie nowa produkcja, z innym wachlarzem produktów, niż te, jakie produkowane są w podwarszawskim zakładzie.
Planowany obrót to ok. 100 mln EUR – dodaje Krzysztof Hauk.

Patricia Graf, Head of Logistics & Quality klubu
zakupowego Limango podzieli się swoją wiedzą z uczestnikami 5. Forum Kobiet w Logistyce.
Udział przedstawicielki firmy Limango możliwy
jest dzięki zaproszeniu firmy Rhenus Logistics,
która jest operatorem logistycznym tej znanej
sieci e-commerce.
Eksperci Rhenus Logistics wspólnie z Patrycją
Graf zaprezentują – podczas 1,5 godzinnej sesji
panelowej – w pierwszym dniu Forum case
study dotyczące wpływu obsługi logistycznej
na satysfakcję klienta indywidualnego sklepu
internetowego. To niepowtarzalna okazja, aby
poznać zarówno od strony operatora, jak i jego
klienta najnowsze rozwiązania i doświadczenia
w zakresie obsługi handlu e-commerce.
Limango to wywodzący się z niemieckiej sieci
handlowej Otto Group – internetowy klub zakupowy dla kobiet i młodych rodzin. W ofercie
sklepu znajdują się produkty renomowanych
światowych marek. Firma organizuje trwające od 2 do 5 dni kampanie sprzedażowe dla
członków klubu zakupowego, które prowadzi
w ścisłej współpracy ze znanymi brandami.
Firma stawia przede wszystkim na otwartość
i uczciwość oraz zapewnienie klientom możliwie najlepszej obsługi zakupów w sieci!
„Zakupiłam rękawiczki. Piękne! Towar znakomitej jakości. Paczka przyszła bardzo szybko.
Jestem ogromnie zadowolona z zakupu oraz
obsługi.” – napisała na komunikatorze sklepu
jedna z klientek Limango.pl. – Takie słowa, to
najlepszy dowód satysfakcji klienta.
– Limango to bardzo wymagający klient, oferujący szeroki wachlarz asortymentu od odzieży, przez obuwie, produkty z działu zdrowie &
uroda, sport, trendy & gadżety oraz styl życia.
Specyfika sprzedaży polega na kilkudniowych
kampaniach, w trakcie których procesowana jest
bardzo duża liczba zamówień. Jak radzić sobie
z takim wyzwaniem, aby końcowy klient był
zadowolony opowiemy podczas 5. Forum Kobiet
w Logistyce – mówi Marta Kunikowska, business
development manager, Rhenus Logistics.
Oprócz prelekcji Limango i Rhenus Logistics,
swoim doświadczeniem podzielą się również inne
sieci handlowe łączące też handel tradycyjny z internetowym: Leroy Merlin, Orsay, a także eksperci
ze strony operatorów logistycznych: Grupy Raben,
Farmada Transport oraz Prologis i Data Consult.

Krzysztof Hauk General Manager Kongsberg Automotive Pruszków oraz Jan
Starzyński – Prezydent Miasta Pruszków, fot. Kongsberg Automotive Pruszków
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I UNIWERSYTECKA LIGA LOGISTYKÓW
ÔÔ Źródło: NKL DIALOG, Foto: NKL DIALOG

W dniach 7-9 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Logistycznej „Uniwersytecka Liga
Logistyków”, której tematem przewodnim były Aplikacje mobilne w logistyce.
Organizatorem wydarzenia byli studenci z Naukowego Koła Logistyki DIALOG
działającego przy Katedrze Logistyki
Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na czele z koordynatorkami: Kingą
Konstanty i Katarzyną Cyra. Partnerem
strategicznym konferencji została firma
ESA Logistika.
Tegoroczna I edycja zapoczątkowała coroczny cykl konferencji kierowany do studentów logistyki i transportu działających
w kołach naukowych na wszystkich polskich uczelniach. Głównym celem konferencji jest umożliwienie międzyuczelnianej
rywalizacji zespołów studenckich w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży
logistycznej poprzez udział w konkursie
odbywającym się podczas konferencji.
Tematem przewodnim obecnej edycji były
„Aplikacje mobilne w logistyce”, zadaniem
uczestników konkursu było zaprojektowanie aplikacji usprawniającej logistykę. Projekty studentów były oceniane przez Jury
składające się nie tylko z kadry dydaktycznej (Dr hab. Janusza Figury i Dr Krzysztofa
Niestroja), ale także z przedstawiciela świata biznesu (Pana Rafała Komorowskiego
– Koordynatora Projektów Logistycznych
w firmie ESA Logistika) oraz przedstawicieli
NKL DIALOG (Bartłomieja Zębali i Karoliny

Na zdjęciu od lewej Katarzyna Cyra, Kinga Konstanty, Agnieszka
Foryt, Wojciech Szymiec, Magdalena Pasternak, Dr Krzysztof Niestrój

Cieślar). Uczestnicy konkursu odbywającego się podczas konferencji walczyli o Złote
Dyplomy Rektora. Wszystkim finalistom (20
studentom z 7 kół naukowych z 7 uczelni)
przyznano 3 ECTS za wkład pracy włożony
w stworzenie koncepcji aplikacji mobilnej.
Poziom prac był bardzo wysoki.
Zwycięzcami Złotych Dyplomów Rektora okazali się przedstawiciele ze Studenckiego Koła Naukowego „ITLogis”
działającego na Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, w którego skład
wchodzili: Agnieszka Foryt, Magdalena
Pasternak, Wojciech Szymiec. Zwycięski zespół stworzył koncepcję aplikacji wspomagającą zarzadzanie logistyczne w transporcie kolejowym. Srebrny Dyplom Rektora
trafił do rąk Roberta Żaka ze Studenckiego
Koła Naukowego Logistyki „LogistiCAD”
Politechniki Śląskiej, który przedstawił aplikację „Nacisk” pomagającą kontrolować
wywierany nacisk osi na jezdnię. Aleksan-

dra Zachariasz, Paweł Rakowski i Marcin
Polkowski z Koła Naukowego „Just In Time”
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałbrzychu zdobyli Brązowe Dyplomy
Rektora. Przedstawili aplikację „Oko życia”,
której zadaniem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby
wypadków na drogach przez wykorzystanie kamer samochodowych.
Podczas Uniwersyteckiej Ligi Logistyków studenci brali udział w licznych wykładach i warsztatach, które przeprowadziły dobrze znane wszystkim firmy: ESA
Logistika, Transporeon, DB Schenker, SKG,
Cempel Consulting i Future Processing.
Uczestnicy konferencji zwiedzili również
Kopalnię Guido – miejsce pracy charakterystyczne dla Śląska.
Studenci z Naukowego Koła Logistyki
DIALOG pragną już dzisiaj zaprosić na kolejną edycję Uniwersyteckiej Ligi Logistyków, która odbędzie się w przyszłym roku.
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BENNING Z NOWOŚCIAMI W HANOWERZE
ÔÔ Źródło: Benning Power Elektronics, Foto: Benning Power Elektronics

Coraz bliżej do targów CeMAT – Targów Logistyki wewnetrznej i Zarządzania Łańcuchem Dostaw – które odbędą się w dniach
od 31 maja do 3 czerwca 2016 r. w Hanowerze. Hasłem przewodnim tej imprezy targowej są „Smart Supply Chain Solutions” (inteligentne rozwiązania usprawniające procesy w zintegrowanym łańcuchu dostaw). Oznacza to że digitalizacja i usieciowienie
łańcucha logistycznego będzie dominowało na stoiskach wystawiających się firm.
Firma Benning Power Elektronics, wiodący producent urządzeń zasilających
i kontrolnych, a także baterii trakcyjnych, będzie obecny na tej prestiżowej
imprezie – targach CEMAT w Hanowerze
na stoisku F23 w Hali 26. Z pośród bogatej oferty zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń do
ładowania Belatron i Tebetron, a także
baterii litowo-jonowe Lionic, mające
zastosowanie w wózkach widłowych.
Korespondując z hasłem przewodnim
imprezy targowej, firma zaprezentuje
najbardziej zaawansowane układy monitoringu i nadzoru Batcom oraz innowacyjny system kolejkowania baterii Next
Battery Selector.
Rozwiązania stanowiące kolejny poziom technologicznego zaawansowania,

usprawniającego procesy ładowania baterii trakcyjnych. Targi CeMAT dla branży
logistyki wewnętrznej oraz systemów
składowania, magazynowania i przepływu materiałów, są najważniejsza impreza
targową, na której prezentowane są najnowsze rozwiązania w danych dziedzinach. Firma Benning Power Elektronics
jest od lat stałym aktywnym uczestnikiem tej imprezy, prezentując wprowadzane na rynek rozwiązania, które wyznaczają trendy w obszarach zarządzania
procesami ładowania baterii trakcyjnych.
Tak jest i tym razem, systemy magazynowania energii LIONIC® firmy BENNING
wprowadzają nowa jakość w eksploatacji
wózków widłowych. Baterie składają się
z 8 połączonych szeregowo ogniw litowo-żelazowo-fosfatowych (LiFePO4) i są

dostarczane w pojemnościach 120 Ah,
240 Ah, 360 Ah i 480 Ah. Systemy magazynowania energii LIONIC® są dostępne
dla większości 24 V wózków widłowych.
Baterie LIONIC® są o 50 % lżejsze i o 30
% mniejsze od porównywalnych baterii
kwasowo-ołowiowych. Każdy system
zasilania 24 V jest zabudowany wraz
z systemem zarządzania baterią (BMS)
w metalowej skrzyni, która może być
zainstalowana w standardowej skrzyni
bateryjnej.
Na targach w Hanowerze zaprezentowana zostanie pełna oferta firmy, od znanych i docenianych rozwiązań, po nowe
jakościowo produkty. Zwolennicy tej
marki produktów, zapewne kolejny raz
będą usatysfakcjonowani wykonaniem
i jakością produktów tej firmy.

Bateria litowo-jonowa Lionic

Prostownik Belatron 48V 200A

Prostownik Tebetron 80V 125A

ZMIANY PERSONALNE W DB SCHENKER
ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

Tomasz Pyka nowym Dyrektorem Sprzedaży w DB Schenker w Polsce. Dotychczas zajmował stanowisko szefa zespołu ds. kluczowych klientów (KAM). Tomasz Pyka jest związany z branżą logistyczną od 2002 roku. W czołowych firmach TSL zajmował się
sprzedażą i zarządzaniem, m.in. jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży.
Z DB Schenker jest związany od kwietnia
2015 roku. Jako szef KAM odpowiadał za
zespół dedykowany kluczowym klientom
firmy. Na nowym stanowisku odpowiada
za obecną i przyszłą sprzedaż produktów
i rozwiązań spółki dla klientów w Polsce
oraz nadzór nad pracą podległych zespołów: sprzedaży, przetargów i zespołu ds.
rynku.
Nowy Dyrektor Sprzedaży w polskim
oddziale DB Schenker jest abslowentem

Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Studiów
Międzynarodowych, kierunek: politologia),
studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie w Ratyzbonie.
Wolne chwile spędza aktywnie: pływając, biegając lub grając w squasha. Interesuje się historią II wojny światowej. Wartości, które szczególnie ceni to rodzina,
pasja i zdrowe proporcje pomiędzy życiem
zawodowym i osobistym. Prywatnie mąż
i ojciec dwóch synów.

Chronometr wydarzeń
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TVH INWESTUJE
W NOWY SYSTEM
TYPU SHUTTLE
ÔÔ Źródło: TGW, Foto: TGW

Wzrost wolumenu oraz brak przestrzeni do składowania stało się niezaprzeczalnym powodem do podjęcia decyzji
o rozbudowie istniejącego obiektu dystrybucyjnego. Firma TVH jako partnera
w tym projekcie wybrała specjalistę od
intralogistyki – firmęTGW.
Firma TVH to firma rodzinna, z siedzibą
w Waregem, Belgia, która dostarcza części
i obsługuje klientów w ponad 170 krajach
na całym świecie. Jako jeden z największych na świecie „one stop shop”, firma zapewnia dostawę pod drzwi, w najkrótszym
możliwym czasie.
W 2014 roku, dotychczasowe centrum
dystrybucyjne w Waregem, zatrudniające
540 pracowników, obsługiwało 8.000 zamówień dziennie, a liczba składowanych
indeksów osiągnęła 500.000. W związku
z rosnącym wolumenem zamówień oraz
rosnącą liczbą składowanych indeksów,
firma TVH zdecydowała się na budowę
12.000 metrów kwadratowych automatycznego Centrum Dystrybucyjnego,
w którym zamówienia będą kompletowane, pakowane i wysyłane do klientów.
Nowy system ma zapewnić możliwość
dalszego wzrostu i sprostać wyzwaniom
na przyszłość. Nowe Centrum Dystrybucyjne ma przyczynić się do wzrostu
obsługi klientów TVH poprzez wzrost
stoku oraz wzrost wydajności, co jeszcze
bardziej umocni pozycję TVH na rynku.
Nowe Centrum Dystrybucyjne będzie się
znajdowało obok istniejącego magazynu,
z którym będzie połączone naziemnie.
Oba budynki będą tworzyły całość operacji logistycznych.
TGW dostarczy system automatycznego
składowania pojemników typu shuttle
STINGRAY. Magazyn ten będzie się składał
z 13 korytarzy wyposażonych w 50 poziomów. Dzięki temu systemowi firma TVH
będzie mogło składować ponad 400.000
pojemników na 25 metrach wysokości.
Magazyn shuttle będzie pełnił również
rolę kompletacyjną i będzie dostarczał
pojemniki źródłowe do kompletacyjnych
stacji roboczych. Wszystkie obszary robocze będą połączone ze sobą siecią przenośników TGW KingDrive®. Częścią systemu
będzie również sorter Natrix TGW. Nowe
Centrum Dystrybucyjne rozpocznie swoją
działalnośc operacyjną w 2019 roku.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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PONAD 2,8 MLN DOSTARCZONYCH PRZESYŁEK KURIERSKICH
ÔÔ Źródło: InPost

Już w 10 miesięcy od uruchomienia, kurierska usługa InPost bije rekordy popularności. Tylko w pierwszym kwartale 2016 r. za jej
pomocą przesłano ponad 2,8 mln szt. przesyłek, a w całej krótkiej historii InPost Kuriera doręczono blisko 6 mln szt. przesyłek.
Przesyłki kurierskie InPost można nadać w Punkach Obsługi Klienta, w jednym z 1800 Paczkomatów® InPost lub zamawiając
usługę odebrania przesyłki bezpośrednio z domu. Cena przesyłek dla klientów indywidualnych zaczyna się od 13,5 zł.
„Jesteśmy zadowoleni, że klienci tak pozytywnie zareagowali na naszą ofertę
kurierską. Startowaliśmy z nią zaledwie
w czerwcu ubiegłego roku i od tego czasu
notujemy comiesięczne kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Co ważne już w marcu przebiliśmy grudniowy, świąteczny pik
przesyłkowy i obsłużyliśmy ponad 1,15
mln szt. przesyłek kurierskich. Od stycznia,
który z racji spadku zakupów w okresie
poświątecznym jest miesiącem najsłabszym dla handlu, liczba obsługiwanych
przesyłek ponownie dynamicznie rośnie”
– powiedział Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S.A.

Do końca marca usługi kurierskie kie- Paczkomatu, kiedy z przyczyn losowych
rowane były przede wszystkim do ma- nie możemy odebrać przesyłki od kuriera
sowych nadawców e-commerce. Jednak osobiście” – podkreśla Sebastian Anioł.
od początku kwietnia InPost umożliwił
nadawanie przesyłek kurierskich także
klientom indywidualnym. „Spodziewamy
się, że otwarcie tej usługi dla klientów indywidualnych wpłynie na przyspieszenie
dynamiki wzrostów obsługiwanych wolumenów. Dla nas to powód do dumy, że
klienci swoimi zamówieniami doceniają
nie tylko jakość naszych usług ale i fakt,
że jako jedyni na polskim rynku jesteśmy
w stanie zaoferować m.in. możliwość
przekierowania przesyłki kurierskiej do

ZAPASY, A ZAKUPY W ORGANIZACJI. JAK JE
ZREDUKOWAĆ DO OPTYMALNEGO POZIOMU?
ÔÔ Krzysztof Miziński, Foto: Log4.pl

Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce.
Z jednej strony zapasy są niezbędne, ponieważ:
• zapewniają sprawny, ciągły przebieg
procesów produkcyjnych, eliminują straty związane z przestojami oraz
zmniejszeniem wielkości produkcji;
• zabezpieczają Poziom Obsługi Klienta
(POK) na określonym poziomie, a więc
mają istotny wpływ na wizerunek rynkowy firmy;
• zabezpieczają przed nieprzewidzianymi
zmianami popytu oraz czasu realizacji
zamówień (dostaw);
• w niektórych przypadkach mogą wyeliminować bądź ograniczyć skutki zdarzeń nie do końca przewidywalnych
takich jak np. gwałtowny wzrost cen,
strajki lub inne wydarzenia o charakterze politycznym.
Z drugiej jednak strony zapasy wiążą
kapitał, a także generują poważne koszty
związane z ich utrzymywaniem. Wg posiadanych przez nas danych (z realizowanych projektów w firmach handlowych)
udział kosztu zapasu (liczony w cenach
sprzedaży) w sprzedaży rocznej, waha się
w przedziale 9% – 21%, przy czym liderzy rynku osiągają 5%. Do tego dochodzą
jeszcze koszty związane z utrzymaniem zapasu: składowanie, koszty operacji magazynowych, koszty energii, koszty osobowe
i administracyjne, no i oczywiście koszty

finansowe związane z zamrożonym kapitałem. Zapasy mogą angażować znacznie
powyżej 50% aktywów przedsiębiorstwa.
Zapasy w większości sytuacji są niezbędne, ale ich poziom powinien być racjonalnie planowany i optymalizowany,
z uwzględnieniem zarówno potrzeb jak
i związanych z tym kosztów oraz specyficznych uwarunkowań firmy. Pamiętajmy, że
poziom zapasów jest efektem planowania,
przyjętej polityki sprzedaży i utrzymania zapasów. Szczególnie niebezpieczny
i kosztowny jest brak polityki dotyczącej
zapasów, brak konsekwencji w jej prowadzeniu oraz wiele ośrodków decyzyjnych.
Skutkuje to na ogół rozwojem naturalnej
w takich warunkach tendencji do nadmiernego gromadzenia zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw. Wg posiadanych przez nas danych (z realizowanych
projektów w firmach handlowych) udział
zgromadzonego zapasu z punktu widzenia
rotacji rozkłada się następująco:
• zapas na miesiąc kalendarzowy sprzedaży (30 dni), stanowi 4% – 32% wartości
zapasów (liderzy ponad 80%);
• zapas na 180 – 360 dni sprzedaży, stanowi 7% – 44% wartości zapasów (u liderów nie występuje);
• zapas, który nie był sprzedawany przynajmniej od roku, to 28% – 56% wartości
zapasów (u liderów nie występuje).

Bilans

Skuteczne zarządzanie zapasami wymaga szczegółowej ich analizy pod kątem wartości sprzedaży (przynajmniej za
ostatnie 12 miesięcy) oraz dokładności
prognozy sprzedaży (trafność: prognoza,
a realizacja). Celem takiej analizy jest zidentyfikowanie artykułów, które wymagają interwencji (artykuły zalegające, zagrożone utratą wartości), ustalenie zasad
planowania zapasów, podział asortymentów na kategorie.
Biorąc pod uwagę wszystkie omówione
wyżej aspekty, polityka dotycząca zapasów
jest bardzo istotnym elementem strategii
przedsiębiorstwa oraz długookresowego planowania. Powinna również stanowić podstawową wytyczną dla wszelkich
działań zakupowych, które w efekcie mają
wpływ na poziom zapasów. Dlatego firma
Audytel S.A. uruchomiła inicjatywę edukacyjną pod tytułem Akademia Efektywności
Operacyjnej. Eksperci bezpłatnie dzielą się
swoim doświadczeniem z przeprowadzonych projektów. Doradzają jak racjonalnie
planować zapasy, zwiększyć wydajność magazynu, a także obniżyć koszty operacyjne.
Rozwinięcie artykułu znajdziecie Państwo w pierwszym wydaniu Akademii
Efektywności Operacyjnej. Zapraszamy
do dołączenia pod adresem:
https://www.audytel.pl/akademia-efektywnosci-operacyjnej/
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PORT GDAŃSK NIE ZWALNIA TEMPA
ÔÔ Źródło: Port Gdańsk, Foto: Kacper Kowalski; Port Gdańsk

Od dłuższego czasu Port Gdańsk świętować może sukcesy nie tylko na polu infrastrukturalnym, gdzie niemal każdy miesiąc przynosi informacje o zakończeniu kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych w porcie, ale także na polu przeładunków. Nie
inaczej było w I kwartale tego roku, kiedy dynamika obrotów towarowych w porcie
była jeszcze wyższa niż przed rokiem.
Od stycznia przy nabrzeżach portu gdańskiego przeładowano
łącznie blisko 9 mln ton ładunków, tj. o ponad pół miliona więcej
niż w roku minionym, z czego aż 40% przypadało na towary drobnicowe i 31% na paliwa płynne. To dokładnie odwrotna proporcja
niż na zakończenie minionego roku. Wówczas paliwa stanowiły
w strukturze obrotów Gdańska 41%, podczas gdy drobnica 33%.
Zmiana ta wynika głównie z bardzo dobrych wyników przeładunkowych w grupie towarów skonteneryzowanych, których w ciągu
I kwartału tego roku obsłużono w porcie aż 307.939 TEU, czyli
niemal tyle ile w I kwartale rekordowego dla kontenerów 2014
roku i aż o 11,7% więcej niż w roku minionym.
Jeszcze lepiej wygląda to w ujęciu tonażowym. Od stycznia
w Gdańsku obsłużono ponad 3 mln ton kontenerów, tj. o 18,3%
więcej niż przed rokiem, który dla przypomnienia był rekordowym w zakresie tonażu kontenerów obsłużonych w Gdańsku.
Ogromny, bo aż 78-procentowy wzrost w obrotach towarowych zanotowano w przeładunkach węgla. Po zaledwie 3 miesiącach tego roku, przez Port Gdańsk przeszło aż 1,25 mln ton tego
surowca. Taki wynik równać się może z rezultatami sprzed ponad
dekady, kiedy przeładunki węgla w I kwartale utrzymywały się na
poziomie 1,4-1,5 mln ton. Rok 2013 był pod tym względem również dość korzystny, jednak wyniki kolejnych miesięcy przyniosły
wówczas dość istotne spowolnienie w zakresie obrotu węglem.
Na uwagę zasługują także przeładunki innych towarów masowych (1.001.680 ton, w tym 79.808 ton rudy), które w I kwartale

23 procentowa dynamika rynku
ÔÔŹródło: ZPL, Infografika: ZPL

Pierwszy kwartał roku okazał się bardzo dobry
dla branży leasingowej. Polscy leasingodawcy
sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13
mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost wartości
nowych kontraktów w skali roku.
Związek Polskiego Leasingu podał, że dynamika branży leasingowej w I kw. 2016r. wyniosła 23 %. Polscy leasingodawcy sfinansowali
inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, notując wysokie wzrosty w zakresie finansowania
udzielonego na zakup pojazdów osobowych,
dostawczych i środków transportu ciężkiego.
Pierwsze miesiące roku pokazały, że przedsiębiorcy realizujący inwestycje, chętnie korzystają
z finansowania udzielanego przez firmy leasingowe. Bardzo dobre wyniki branża odnotowała
w zakresie finansowania pojazdów i środków
transportu ciężkiego, odpowiadających łącznie
za 75 % inwestycji w strukturze finansowania
przedmiotów. 23 proc. dynamika rynku jest
dobrym prognostykiem wyników polskich leasingodawców w 2016r., choć znaczący spadek
w segmencie maszyn i urządzeń w kontekście
danych o spadku produkcji przemysłowej oraz
prezentowanego badania koniunktury może

wykazały aż 38-procentowy wzrost względem analogicznego
okresu roku ubiegłego. Tak wysoka dynamika to efekt dużego
skoku przeładunku kruszyw, których w I kwartale tego roku obsłużono w Gdańsku aż o 52% więcej niż przed rokiem.
Blisko 8-procentowy wzrost zarejestrowano również w przeładunkach typu Ro-Ro, a to głównie za sprawą linii promowej
na trasie Gdańsk – Nynashamn. Z chwilą zmiany promu przez
armatora w roku ubiegłym i wydłużenia linii cargo, daje się obserwować sukcesywny wzrost przewozów tego typu w Gdańsku.

sygnalizować ochłodzenie apetytu inwestycyjnego przedsiębiorstw – powiedział Wojciech
Rybak – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
Sektorem, który zanotował największy, bo
52,3 proc. wzrost był transport ciężki, w ramach
którego raportowane są samochody ciężarowe,
ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy. Łączna
wartość transakcji dotyczących finansowania
udzielonego na wymienione aktywa wyniosła
w pierwszych trzech miesiącach roku 4,3 mld zł,
a udział w rynku tego segmentu wyniósł 33,4 %.
Jeszcze lepszy wynik w zakresie wartości
nowych kontraktów, branża leasingowa wypracowała w obszarze pojazdów osobowych,
dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (5,3 mld
zł), przy wysokiej, bo 33,6 proc. dynamice rynku.
Analizując dane historycznie, wartość nowych
kontraktów odnoszących się do pojazdów OSD
w I kw. br., była nawet wyższa od wyników
I kwartału 2014r., kiedy na rynek oddziaływało
„okienko kratkowe”. Obecnie pojazdy osobowe,
dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, w strukturze
finansowania przedmiotów stanowią 41,4 %.
Po I kw. br. w strefie spadków znalazł się obszar maszyn i urządzeń, liczony łącznie z IT
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(-8,8 %), głównie za sprawą niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego na maszyny rolnicze i budowlane. Mimo ujemnej
dynamiki, łączna wartość nowych kontraktów
w segmencie maszyn i urządzeń (łącznie z IT)
wyniosła 3,1 mld zł, co oznacza, że maszyny
mają 24 proc. udział w strukturze przedmiotowej rynku. Dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingowej w I kw. wywarł sektor
nieruchomości, którego wartość w strukturze
finansowania przedmiotów wynosi 0,6 %.

KONIUNKTURA BRANŻY LEASINGOWEJ
Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego przez ZPL wśród
osób odpowiedzialnych ze sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że w II kwartale 2016r. ankietowane firmy oczekują poprawy w zakresie aktywności sprzedażowej.
Jednocześnie spodziewają się stabilizacji
poziomu zatrudnienia i stabilizacji jakości
portfela leasingowego. Specjaliści branży,
prognozując jak zmieni się wartość finansowanych aktywów w II kwartale br. w odniesieniu do właśnie zamkniętego kwartału,
oczekują wyższego poziomu finansowania
dla transportu ciężkiego oraz pojazdów OSD.
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UNIJNE MILIARDY NIE SĄ DLA NAS
ÔÔ Źródło: Firmy.net

Jedynie co dziesiąta mała firma korzysta bądź zamierza korzystać z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 20142020. To najniższy wskaźnik w historii. Odstraszają niezmiennie zbyt skomplikowane procedury i trudność w dopasowaniu odpowiedniego programu do własnych potrzeb – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.
Firmy.net zaprezentował wnioski z szóstego badania polskich
mikro – i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny
biznes”. Oprócz analizy zainteresowania małych firm funduszami
unijnymi, zawiera on także m.in. ocenę przez przedsiębiorców
drugiego półrocza 2015 roku, analizę ich planów na bieżące półrocze i nastawienia do polityki rządu.
KORZYSTANIE I PLANY SIĘGANIA PO POMOC UE
W LATACH 2007-2020
W latach 2007-2013 najliczniejsza grupa przebadanych przedsiębiorców nie skorzystała z dofinansowania (82,8 proc.). Tylko
nieliczne przedsiębiorstwa wykorzystały tę formę wsparcia
(17,2 proc.). W przeciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy malejące zainteresowanie środkami z funduszy europejskich wśród
mikroprzedsiębiorców. W grudniu 2013 roku, czyli tuż przed
startem nowej puli finansowania na lata 2014-2020, 13,7 proc.
przedsiębiorców miało w planach staranie o dotacje unijne. Większa grupa (17,8 proc.) wykazała brak takiego zainteresowania,
a prawie 70 proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej kwestii.
Z upływem czasu zwiększała się grupa niechętnych wobec
środków pomocowych. W badaniu z grudnia 2015 r. jedynie
10,3 proc. przedsiębiorców wskazało, że korzystało bądź zamierza korzystać z funduszy unijnych w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020. Odmiennego zdania jest prawie co drugi
badany (44,2 proc.). Prawie połowa (45,4%) wciąż takiej decyzji
nie podjęła.

Rys. 1 – Deklaracje przedsiębiorców odnośnie planów lub wykorzystania środków europejskich w latach 2014-2020

Za główny powód małego wykorzystania dotacji ankietowani za
każdym razem wskazywali skomplikowane procedury oraz trudność
w dopasowaniu odpowiedniego programu do własnych potrzeb.

z programów regionalnych właściwych dla danego województwa
(40,7 proc.). Ponad 1/4 jeszcze nie wie, z jakich programów będzie
korzystała. Część firm jest skłonna skorzystać także z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (11,5 proc.). Pozostałe
wymienione programy nie cieszą się popularnością respondentów.

Rys. 2 – Źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy 2014-2020

KOMENTARZ DO WYNIKÓW BADANIA:
„Znamienne jest, że w zasadzie od samego początku małe firmy
jako główny powód niestarania się o pomoc unijną wskazują
zbyt skomplikowane procedury i trudność w rozpoznaniu programu odpowiedniego dla nich. Najnowsze badania pokazują, że
w nowej perspektywie finansowania nic się nie zmieniło w tym
obszarze. W odczuciu małych firm procedury są nadal zbyt skomplikowane, a programy nieprzejrzyste. Zajęci codzienną walką na
rynku, mali przedsiębiorcy po prostu nie mają wolnych zasobów,
żeby poświęcić je na czasochłonne staranie się o unijne fundusze”
– komentuje Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz OSB.
INFORMACJE O BADANIU
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone po
raz szósty w grudniu 2015 r. z zastosowaniem techniki CAWI
przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1096
przedstawicieli małych firm (46,1 proc. firm jednoosobowych,
47,3 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników,
oraz 6,7 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób),
które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród
ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową –
63 proc., 20,3 proc. – handlową, 10,7 proc. – budowlaną, 5,4 proc.
– przemysłową, a 0,6 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na
liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter
reprezentatywny.
Raport z pełnymi wynikami badań można pobrać pod tym
adresem:

PROGRAMY REGIONALNE NAJPOPULARNIEJSZYM
ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA
Wśród przedsiębiorstw, które zamierzają sięgnąć po środki unijne
http://www.firmy.net/raporty/nastroje-gospodarcze-wsrodna lata 2014-2020, zdecydowana większość zamierza skorzystać malych-firm-w-grudniu-2015-r.html.
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Mała wiara w „dobrą zmianę”
ÔÔŹródło: Firmy.net

Blisko 60 proc. mikro – i małych firm nie ma zaufania do decyzji nowo wybranego rządu i nie
wierzy, że poprawi on warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Przeciwnego zdania jest zaledwie
19,2 proc. ogółu badanych – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.
Firmy.net zaprezentował wnioski z szóstego
badania polskich mikro – i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Oprócz analizy nastawienia firm do polityki rządu, zawiera on także m.in. ocenę przez
przedsiębiorców drugiego półrocza 2015 roku
i analizę ich planów na bieżące półrocze.
WIĘKSZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW BEZ
NADZIEI NA „DOBRĄ ZMIANĘ”
Pomimo zmiany partii rządzącej w ostatnich
wyborach parlamentarnych, przedsiębiorcy nie
wykazują większej nadziei na poprawę sytuacji
i zmianę przepisów na bardziej korzystne. Do
decyzji podejmowanych przez obecny rząd
nie ma zaufania 57,2 proc. z nich, z tego zdecydowanie na nie jest 29,3 proc., a raczej na nie
27,9 proc. respondentów.
Liczba przedsiębiorców niewierzących w„dobrą
zmianę”nie jest równoważona przez zwolenników
nowego rządu, których odsetek wyniósł zaledwie 19,2 proc. ogółu badanych. Pozostała grupa
(23,6 proc.) nie wskazała swojego stanowiska.

ZWOLENNICY NOWEGO RZĄDY MAJĄ
WOBEC NIEGO WYSOKIE OCZEKIWANIA
Przedsiębiorcy, którzy przychylnie patrzą na obietnice wyborcze nowego rządu, największe oczekiwania mają odnośnie zmniejszenia wysokości
podatków i kosztów związanych z zatrudnianiem
pracowników. Uproszczenie przepisów prawnych
oraz podatkowych w dalszym ciągu jest życzeniem większości właścicieli firm. Zwolennicy liczą
również na podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej
polskich przedsiębiorców przez opodatkowanie
zagranicznych koncernów i sklepów wielkopowierzchniowych oraz zwalczanie „szarej strefy”.

2015 r. z zastosowaniem techniki CAWI
przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1096 przedstawicieli małych firm (46,1 proc. firm jednoosobowych,
47,3 proc. mikro firm, zatrudniających od
1 do 9 pracowników, oraz 6,7 proc. małych
firm, zatrudniających od 10 do 49 osób),
które są zarejestrowane w wyszukiwarce
firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową –
63 proc., 20,3 proc. – handlową, 10,7 proc.
– budowlaną, 5,4 proc. – przemysłową,
a 0,6 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi
na liczbę i strukturę respondentów wyniki
badania mają charakter reprezentatywny.

INFORMACJE O BADANIU
Pełne wyniki: http://www.firmy.net/raporty/
Badanie nastrojów gospodarczych zostało nastroje-gospodarcze-wsrod-malych-firm-wprzeprowadzone po raz szósty w grudniu grudniu-2015-r.html.
REKLAMA

OBAWY O ZWIĘKSZENIE OBCIĄŻEŃ
FINANSOWYCH
Przedsiębiorcy, którzy nie ufają nowemu rządowi, zapytani o powody swojej postawy,
wskazywali dość zróżnicowane odpowiedzi.
Najczęściej ankietowani mieli obawy związane
ze wzrostem obciążeń finansowych – przede
wszystkim wzrostem podatków i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie związanych z zatrudnianiem pracowników.
Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na
swoją niechęć do kolejnych zmian w prawie, powodujących coraz więcej niejasności i zawiłości,
a przy tym do wzmożonych kontroli organów
skarbowych, które destabilizują pracę w firmach.
Martwili się także o stabilizację gospodarczą
w kraju z powodu braku ukierunkowanych dział.
„Podłożem postawy nieufności wobec nowego rządu są przeczucia przedsiębiorców
odnośnie wysokich przyszłych wydatków
budżetowych, które będą związane ze spełnianiem obietnic wyborczych. Aby zebrać na
to pieniądze, rząd będzie musiał zwiększyć
obciążenia podatkowe w ten czy inny sposób,
co nie będzie pozytywnie wpływało na obniżanie kosztów prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Patrząc na ostatnie zapowiedzi
i plany przedstawicieli rządu, jak choćby zwiększenia opodatkowania paliwa, nie są to bezpodstawne obawy” – komentuje Michał Kurczycki
z portalu Firmy.net.
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STABILNY POZIOM ZAJĘTOŚCI PORFOLIO
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podsumował dzisiaj wyniki z działalności w pierwszym kwartale
2016 roku w Europie.

WYNIKI OPERACYJNE
Prologis Europe zamknął pierwszy kwartał
ze współczynnikiem zajętości na poziomie
95 procent. Firma podpisała nowe umowy
najmu obejmujące 260 500 metrów kwadratowych. Na koniec kwartału portfolio
operacyjne spółki wyniosło 15,4 miliona
metrów kwadratowych. Po uwzględnieniu
nowych inwestycji oraz transakcji kupna
portfolio obejmowało 16,4 miliona metrów kwadratowych.
„Dobre nastroje utrzymują się wśród
naszych klientów w całej Europie” – powiedział Ben Bannatyne, prezes Prologis
na Europę. „Najlepsze są w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej, poprawiają się
natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej. Współczynnik zajętości
w naszym europejskim portfolio pozostaje
na rekordowo wysokim poziomie.”
Rynki z nasilniejszym popytem w pierwszym kwartale:
• Wielka Brytania, Hamburg, Monachium,
Holandia Południowa, Rotterdam
i Szwecja w Europie Północnej;
• Lyon, Hawr i Barcelona w Europie Południowej;
• Praga, Budapeszt i Bratysława w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Kluczowe umowy najmu w pierwszym
kwartale:
• 35 000 metrów kwadratowych z firmą

XPO, zewnętrznym dostawcą usług logistycznych, w pobliżu Amsterdamu
(Holandia);
• 18 000 metrów kwadratowych z firmą
Linemart, zewnętrznym dostawcą usług
logistycznych w Pradze (Czechy);
• 7 100 metrów kwadratowych ze światowym liderem przesyłek ekspresowych
w Chorzowie (Polska).
Rozpoczęte Inwestycje
Podaż na obiekty dystrybucyjne klasy A pozostaje na niskim poziomie
na wszystkich rynkach europejskich.
W pierwszym kwartale Prologis Europe
rozpoczął cztery inwestycje w Holandii,
Wielkiej Brytanii i Czechach o łącznej powierzchni 59 030 metrów kwadratowych.
71 procent inwestycji stanowiły budynki
typu build-to-suit, 29 procent obiekty
spekulacyjne.
Nowe inwestycje:
• 36 600 metrów kwadratowych z firmą
Coolblue z branży e-commerce w Tilburgu (Holandia);
• 10 500 i 7 300 metrów kwadratowych
powierzchni spekulacyjnej w Zachodnim Londynie (Wielka Brytania);
• 5 200 metrów kwadratowych z Nagel
Cesko, dostawcą usług logistycznych
w branży spożywczej i 5 100 metrów
kwadratowych z Logflex CZ, dostawcą
usług logistycznych w Pradze (Czechy).
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„Kontynuujemy selektywny rozwój na
mocnych rynkach charakteryzującymi sie
niskim poziomem pustostanów, dostępnym kapitałem i pozytywnymi nastrojami
wśród klientów” – powiedział Bannatyne.
TRANSAKCJE KUPNA I SPRZEDAŻY
W pierwszym kwartale Prologis Europe
nabył w całej Europie budynki o wartości
30 milionów euro i łącznej powierzchni 52
600 metrów kwadratowych, a także pięć
gruntów o łącznej powierzchni 414 390
metrów kwadratowych. Transakcje wpisują się w strategię Prologis, polegającą na
ostrożnym inwestowaniu na światowych
rynkach. Dwa budynki kupione od firmy
Borgosesia Gestioni SGR w Fiano Romano,
w pobliżu Rzymu.
W pierwszym kwartale Prologis Europe sprzedał nieruchomości w Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii i Holandii za łączną kwotę
214 milionów euro. Hiszpańskie portfolio
o powierzchni 144 300 metrów kwadratowych sprzedane firmie GreenOak Real Estate’s Continental European Private Equity
Real Estate Fund.
„Nieruchomości logistyczne nadal
przyciągają inwestorów. Obserwujemy
także zwiększający się przepływ kapitału
z przeznaczeniem na inwestycje” – dodał
Bannatyne. „W pierwszym kwartale stopy
kapitalizacji pozostały stabilne, jednak
możliwa jest ich kompresja w dalszej
części roku”.
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DACHSER ZWIĘKSZYŁ PRZYCHODY W 2015 ROKU
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, zaraportował znaczny wzrost za 2015 r. Skonsolidowane
przychody wzrosły o 6,5% do 5,64 mld euro. Liczba przewożonych przesyłek zwiększyła się o 4% do 78,1 mln, zaś ich waga
o 5,2% do 37,3 mln ton. Największy wpływ na pozytywne wyniki miały usługi przewozów drogowych w Europie świadczone na
rzecz branży spożywczej i firm przemysłowych.
– Zebraliśmy plon naszej długoterminowej
polityki inwestycyjnej i strategii wzrostu,
którą konsekwentnie wdrażamy w ramach
całej naszej firmy – wyjaśnia Bernhard Simon, dyrektor generalny Dachser. – Naszym motorem wzrostu pozostaje obsługa
przesyłek eksportowych w ramach Europy
w zestawieniu z rozwiązaniami, które inteligentnie łączą transport lądowy, lotniczy

wzrost w ramach jednostki European Logistics w Północno-Centralnej Europie i na
Półwyspie Iberyjskim. – Skoncentrowanie
działalności na europejskim rynku przyniosło pozytywne wyniki – komentuje Bernhard Simon. – Jesteśmy w stanie zyskać
zaufanie najważniejszych klientów, a jednocześnie inwestować na nowych rynkach.
W ostatnim roku zmodernizowaliśmy 48

European Food Network rozwinęła międzynarodowe wysyłki towarów spożywczych.
Z 13 partnerami, 8 firmami współpracującymi w ramach Europejskiej Sieci Produktów
Spożywczych i regularnymi liniami transportowymi pomiędzy 29 krajami, stanowi obecnie sieć o największym pokryciu w Europie.
– Przyczyniamy się do sukcesu firmy poprzez
inwestycję w sieć. Otworzyliśmy nowy oddział w Erlensee, niedaleko Frankfurtu, który
będzie także działać jako centralny hub dla
przesyłek spożywczych w Europie – komentuje Bernhard Simon.
Dachser Air & Sea Logistics wygenerował
w 2015 r. wzrost przychodów w wysokości 8% i tym samym wniósł do skonsolidowanych przychodów Dachser 1,599 mld
euro. – Jesteśmy już obecni w najważniejszych centrach ekonomicznych na świecie,
bezpośrednio lub poprzez partnerów, więc
w ostatnim roku nie zwiększaliśmy znacząco
naszej sieci pod względem geograficznym
– wyjaśnia Bernhard Simon. – Zamiast tego
koncentrujemy się na wystandaryzowanych
procesach, zintegrowanych systemach IT
i bliskiej współpracy z europejską siecią lądową. Chcemy oferować naszym klientom
globalne usługi logistyczne w zakresie dystrybucji z możliwością nabycia ich z jednego
źródła, co nazywamy Dachser Interlocking.
Bernhard Simon zapowiedział większe
inwestycje na bieżący rok – Po zainwestowaniu 81 mln euro w minionym roku,
w 2016 planujemy zainwestować około
125 milionów euro. Część tych pieniędzy
zostanie przeznaczona na systemy informatyczne i wyposażenie techniczne. Jednak podobnie jak w minionych latach,
lwia część trafi do sieci European Road
Logistics, w ramach której będziemy budować i rozwijać infrastrukturę logistyczną
w Austrii, Francji, Niemczech i w Polsce.

i morski. Jednak co najważniejsze, nasi oddziałów na Półwyspie Iberyjskim w zakreklienci doceniają fakt, że nieustannie kon- sie transportu niebezpiecznych materiałów,
centrujemy się na jakości.
a w rezultacie zyskaliśmy dostęp do hiszpańskiego przemysłu chemicznego, który
TRENDY BIZNESOWE
jest stabilny i zorientowany proeksportowo.
W ramach obszaru biznesowego Road LoLiderem wzrostu jest Dachser Food Logigistics, który odpowiada za 72% przycho- stics, który zwiększył przychody o 8,1% do
dów Dachsera, Dachser European Logistics 741 mln euro. Na poziomie krajowym sukces
(EL) niezmiennie korzysta z eksportu jako usług logistycznych dla branży spożywczej
motoru wzrostu. W 2015 Dachser uzyskał wynika głównie z siły rynku konsumenckieprzychody w wysokości 3,433 mld euro go w Niemczech. Jednak także jednostka
(+5,5%) z transportu i magazynowania
PRZYCHODY
2015
2014
ZMIANA*
dóbr przemysłowych. Liczba przesyłek
(w mld EUR)
(wstępnie)
(wyniki finalne po korektach)
i ich tonaż zwiększyły się odpowiednio
Road Logistics*
4,174
3,940
+5,9%
o 3,8% i 4,2%. – Dzięki wiedzy eksperckiej
i elastycznemu manewrowaniu na rynku,
European Logistics
3,433
3,254
+5,5%
co nie było łatwym wyzwaniem w tym
Food Logistics
0,741
0,686
+8,1%
roku na terenie Europy, byliśmy w stanie
urosnąć w zakresie przewozu lądowego
Air & Sea Logistics
1,599
1,481
+8,0%
we wszystkich regionalnych jednostkach
Konsolidacja (nie uwzględnia spółek holdingowych, w których
-0,133
-0,122
–
biznesowych – mówi Bernhard Simon.
Dachser posiada 50% lub mniej)
Obok bardzo dobrych, napędzonych
Przychody skonsolidowane
5,640
5,298
+6,5%
eksportem wyników w Niemczech i Fran* Niezaokrąglone przychody dla poszczególnych obszarów zostały wykorzystane do określenia całkowitych przychodów „Road Logistics” i „Przychodów skonsolidowanych”
cji Dachser odnotował także dwucyfrowy oraz do wyliczenia zmiany procentowej w stosunku do roku poprzedniego. Z tego względu pokazane tutaj procenty mogą odbiegać od danych dla zaokrąglonych przychodów

Bilans

17

PRZYSZŁOŚĆ
OPTITRUCK – APLIKACJA
NALEŻY DO LI-ION! DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ
ÔÔ Wojciech Podsiadły, Foto: Still

ÔÔ Wojciech Podsiadły, Foto: Still

Wzrost popularności wózków elektrycz- Firma STILL wprowadza na rynek OptiTruck, innowacyjne rozwiązanie do zarządzanych i stopniowe wypieranie pojazdów nia flotą. Aplikacja wspiera dobór wózków do konkretnych zadań, zwiększając wyspalinowych z obszarów, w których nie- dajność transportowego parku maszynowego nawet o 20%.
gdyś dominowały, jest dziś faktem. Firma
STILL ogłosiła, że do 2017 r. 90% jej oferty Dotychczas, programy klasy FleetManager wykorzystywany. Program wskazuje także,
będzie można wyposażyć w baterie lito- umożliwiały przede wszystkim autoryzację którego wózka powinien użyć operator.
wo-jonowe. Czy decyzja o wdrożeniu tak użytkowania pojazdów oraz ewidencję Spośród pasujących do danego zadania
czasu pracy. Innowacyjne rozwiązanie dostępnych urządzeń, aplikacja dobiera te
radykalnych zmian zainspiruje innych do- ich
STILL Polska uzupełnia te funkcje o dobór o najmniejszym przebiegu i wieku, optystawców urządzeń transportu wewnętrz- wózków w taki sposób, by eksploatować malizując zużycie sprzętu.
nego do unowocześnienia asortymentu? je równomiernie oraz zapewnić w czasie Podobnie jak FleetManager 4.x, STILL
rzeczywistym informacje o intensywności
wykorzystywania określonych pojazdów
i ich bieżącej dostępności.
Zaletą aplikacji jest ograniczenie maksymalnej liczby wózków przypisanych
w danym momencie do jednego operatora. Pozwala to wyeliminować sytuacje,
w których pojazd jest przez kogoś „zarezerwowany”, nie będąc w rzeczywistości

OptiTruck można obsługiwać zdalnie z wielu
lokacji, wykorzystując w tym celu zarówno
komputer, jak i tablet. System oferuje przy
tym przegląd wózków i wnikliwe raporty na
temat ich eksploatacji, czasu pracy oraz sposobów użycia. Stacjonarnie, w hali w której
funkcjonuje flota, jako interfejs zastosować
można także ekran dotykowy z czytnikiem
kart identyfikujących operatorów.

logię litowo-żelazowo-fosforanową. Wyposażone w nie pojazdy mogą efektywnie
pracować w całym zakresie temperatur
roboczych – także w magazynach-chłodniach – mówi Tobiasz Jakubczak. – Akumulatory będą dostępne w wariantach
o napięciu 24 i 48 V oraz z zakresami mocy
od 1,9 do 49 kWh. Pozwoli to na optymalne
dostosowanie baterii do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Firmom intensywnie wykorzystującym wózki w trybie
dwuzmianowym będziemy w stanie zaproponować rozwiązania niewymagające
wymiany w trakcie cyklu pracy. Tam, gdzie
POWIEW ZMIAN
pojazdy nie muszą działać bez przerwy,
Firma STILL ma zaprezentować wózki ko- zaoferujemy tańsze akumulatory, których
rzystające z akumulatorów najnowszej częściowe ładowanie może odbywać się,
generacji oraz innowacyjne systemy ich gdy nie są eksploatowane – zapowiada
ładowania w ramach targów logistycznych specjalista ds. produktu STILL Polska.
CeMAT 2016.– Proponowane przez STILL
Naładowanie nowoczesnych baterii do
baterie Li-Ion działają w oparciu o techno- poziomu 60% procent ich pojemności

uzyskuje się już po 40 minutach, a pełne
naładowanie – w ciągu godziny. Optymalizacja tego procesu ma być możliwa
dzięki tzw. Battery Management System
(BMS) – umieszczonemu w akumulatorze
układowi, pozwalającemu na komunikację z operatorem. Dzięki połączeniu
przez interfejs CAN-Bus, BMS prezentuje
na wyświetlaczu kokpitu wózka poziom
baterii. Gwarantuje także jej zabezpieczenie przed skrajnymi stanami naładowania, zapewniając tym samym wydłużenie
żywotności. Liczne usprawnienia i duże
zróżnicowanie w obrębie oferty akumulatorów Li-Ion mają umożliwić znaczne
rozszerzenie portfolio wyposażonych
w nie pojazdów. Jedną z najciekawszych,
powiązanych z tym trendem premierą targów CeMAT będzie pierwszy napędzany
baterią w tej technologii wózek czołowy
z przeciwwagą.

W raporcie dotyczącym technologii napędowych urządzeń magazynowych, eksperci
Instytutu Fraunhofera dowodzą, że do 2030
r. baterie litowo-jonowe staną się dominującym sposobem zasilania maszyn akumulatorowych i hybrydowych. Głównymi
czynnikami sprzyjającymi upowszechnianiu nowoczesnych baterii są szybko malejące koszty inwestycji, niezwykle intensywny
rozwój technologiczny tego typu rozwiązań
oraz pogłębiająca się świadomość długofalowych korzyści z ich zastosowania. – W porównaniu z 2011 rokiem, ceny akumulatorów litowo-jonowych spadły o około 50%,
wyprzedzając prognozy ekspertów o kilka
lat. Nie bez znaczenia dla ich popularności
jest również rosnący poziom wiedzy osób
decyzyjnych. Coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie jest w dłuższej perspektywie bardzo opłacalne – mówi
Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu
STILL Polska. – Wózki przemysłowe wyposażone w technologię Li-Ion zużywają do 30%
mniej energii niż maszyny z akumulatorami
kwasowo-ołowiowymi, a okres ich eksploatacji, z gwarantowanymi 2500 cyklami ładowania, jest co najmniej dwa razy dłuższy
niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań. Dodatkowo, dzięki prostej obsłudze,
usprawniają pracę i pozwalają ograniczyć
koszty serwisowania – wymienia Jakubczak.
Co więcej, eksperci Instytutu Fraunhofera przewidują dalszy, dynamiczny rozwój tej technologii. Podkreśla się przede
wszystkim duży potencjał rozwiązania
w zakresie zwiększania gęstości energii
oraz indywidualnego dostosowania do
konkretnych warunków funkcjonowania.

Technologie

18

SYSTEM LOGISTYCZNY TGW W ZALANDO
ÔÔ Źródło: TGW, Foto: TGW

Internetowy gigant Zalando wybuduje nowe centrum logistyczne w Lahr, Niemcy razem z TGW. Będzie to nowy projekt skupiony na zrównoważonym rozwoju oraz oczywiście na najnowszej technologii.
Integrator systemów logistycznych TGW
wdroży system intralogistyczny wart kilka
milionów Euro, dla ultra nowoczesnego
centrum dystrybucyjnego Zalando w Lahr,
Schwarzwald. Poprzez rozwiązanie typu
Stingray shuttle oraz magazyn kompletacyjny, towary zamówione w Zalando,
będą przygotowywane do wysyłki. Ponad
9 kilometrów energooszczędnych przenośników będzie transportować paczki do ich
przeznaczenia. Test operacyjny systemu
jest przewidziany na koniec 2016 roku.
Markus Augeneder, Dyrektor Zarządzajacy TGW Systems Integration w Wels:
„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Zalando
optowało za rozwiązaniem TGW. Od samego początku pracowaliśmy nad szczególnie zrównoważonym systemem, który
będzie realizowany ze sterowaniem TGW
Commander, przy pomocy inteligentego
systemu zarządzania energią. Ponadto będziemy wspierać Zalando pakietem serwisowym, który będzie utrzymywał instalację
po uruchomieniu.”

zydent Grupy Logistycznej TGW. „ Działaliśmy intensywnie w temacie e-commerce,
analizując uważnie studia przypadków
oraz współpracując z uniwersytetami.
Wiemy co robimy i dzięki temu jesteśmy
w stanie dostarczyć klientowi optymalne

rozwiązania, które zapewnią im sukces
w przyszłości. Znamy biznes jak i trendy
na rynku, co wraz z precyzyjnym planowaniem i ścisłą współpracą z klientem,
pozwala nam na znalezienie idealnego
rozwiązania.”

E-COMMERCE NAPĘDZA BIZNES
„Jednym z najważniejszych czynników
napędzających biznes jest sprzedaż internetowa,” wyjaśnia Georg Kirchmayr, Pre-

FUTURE-PACK – NOWY MODEL
OWIJARKI FIRMY PROMAG
ÔÔ Kamil Kubicz, Foto: PROMAG

W ofercie firmy PROMAG S.A. pojawił się nowy model owijarki Future-Pack, przeznaczony do owijania szerokiej gamy ładunków
o wymiarze palety EUR, maksymalnej wysokości 2,1 m i wadze do 1,5t. Produkt gwarantuje prawie o 60% krótszy czas owijania ładunku w stosunku do owijania realizowanego przez człowieka, a także doskonałą precyzję pracy i duże oszczędności eksploatacyjne.
Jak pokazały testy produktu, owinięcie
palety EUR o wysokości 2 metrów zajmuje
owijarce Future-Pack tylko jedną minutę.
Na równie dokładne owinięcie ręczne takiego samego ładunku potrzeba co najmniej 2 minut i 20 sekund. Future-Pack
występuje w 2 wersjach: z hamulcem mechanicznym oraz z wstępnym rozciągiem
folii, co pozwala na zmniejszenie jej zużycia nawet o 60%. Aby maksymalnie skrócić
czas owijania posiada ona także system
łatwego i szybkiego zakładania folii.
Owijarka Future-Pack wyposażona została w sterownik PLC z elektronicznym
wyświetlaczem. Dzięki opcji zapisania
5 programów możemy bardzo szybko uruchomić owijanie dla różnych ładunków,
co przynosi wymierną korzyść zwłaszcza

w okresach natężonej pracy i przy zmieniających się ładunkach.
Zaprogramować możemy m.in. liczbę owinięć na dole (1-9), na górze (1-9)
oraz liczbę cykli góra-dół (1-9). Na uwagę
zasługuje przede wszystkim możliwość
owijania z przekładką górną. Funkcja ta
pozwala na przykrycie palety dodatkową
przekładką foliową od góry – tak, aby
zabezpieczała ładunek zarówno przed
kurzem, jak i wilgocią. Co ważne, owijarka
zatrzymuje się automatycznie w górnym
położeniu ładunku, umożliwiając tym samym pracownikowi bezpieczne ułożenie
przekładki foliowej.
W standardzie produkt PROMAG został
wyposażony w fotokomórkę, która odczytuje wysokość ładunku a także płynną
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regulację prędkości wózka folii i talerza
obrotowego, co z kolei pozwala dostosować proces owijania do różnych rodzajów
ładunków. Future-Pack posiada również
takie opcje jak płynny start i zatrzymanie
czy pozycjonowanie palety.
Główne parametry techniczne:
• Max wymiar ładunku (dł. x szer. x wys.):
1200 x 800 x 2100 mm
• Max waga ładunku: 1500 kg
• Wydajność: 20-30 palet / h
• Pobór mocy: 1 kW
• Zasilanie: 230 V
Dodatkowe usprawnienie pracy gwarantuje szeroki wybór opcji dodatkowych,
w tym m.in. takich jak docisk, najazd, rama
do zabetonowania, talerz z wycięciem
E i zintegrowana waga.
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Konkurs na fotel przyszłości
ÔÔŹródło: Kongsberg, Foto: Kongsberg

Młodzi inżynierowie i studenci polskich wyższych uczelni technicznych przygotowują innowacyjne projekty. To półmetek konkursu „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków.
Choose your automotive career path”, w którym
zadaniem jest przedstawienie propozycji na
innowacyjne rozwiązania, wykorzystywane
w fotelach samochodowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Najlepsi dołączą
do zespołu zakładu w Pruszkowie i podpiszą
umowę o pracę, na pełny etat!
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive
career path” skierowany jest do studentów szkół
wyższych o profilu technicznym, z całej Polski.
Do konkursu można zgłaszać pomysły zmiany w elementach wyposażenia fotela samochodowego. Mogą one dotyczyć, np. kształtu,
konstrukcji, ogrzewania, wentylacji, systemów
komfortu (masaż), poszycia, ergonomii oraz
komunikacji z pasażerem. – Wystarczy zgłosić
je za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.kainnovate.pl, w formie
prezentacji, szkicu, konspektu, rysunku 2D lub
3D, innowacyjnych rozwiązań dotyczących
fotela i jego elementów, mogących znaleźć
zastosowanie w zakresie poprawy komfortu
kierowcy oraz pasażerów podczas podróży
samochodem – tłumaczy Grzegorz Kasperczyk, Innovation and New Technology Leader
w Kongsberg Automotive Pruszków. – Nie oczekujemy na tym etapie budowy szkieletu czy
konstrukcji, parametrów wytrzymałościowych,
liczy się natomiast kształt, design i koncepcja.
– Najbardziej interesuje nas, jak bardzo studenci wykażą się swoją pomysłowością. Nie
wymagamy oczywiście, aby projekty były bardzo zaawansowane. Mamy możliwości, aby
je przetestować i sprawdzić od strony praktycznej. Chodzi tu o myśl, pomysł. – dodaje
Krzysztof Hauk, General Manager Kongsberg
Automotive Pruszków. – Co ważne, konkurs
kierujemy do studentów uczelni technicznych,
różnych kierunków. Nie tylko mechanicznych
i elektrycznych, także m.in. informatycznych.
Dobrze pamiętam rozmowę z absolwentem
informatyki, który początkowo dziwił się, że
mógłby podjąć pracę w naszej firmie. A przecież
tutaj połowa rzeczy to elektronika, protokoły,
transmisja, przekazywanie sygnału czy oprogramowanie elementów. Dziś fotele samochodowe to konstrukcje na miarę XXI wieku, nie zaś
jedynie metalowe stelaże wypełnione gąbkąb
i obciągnięte materiałem.
Przedstawiciele norweskiego holdingu podkreślają, że nagradzana będzie przede wszystkim pomysłowość. Odpowiedzią na konkurs
może być, np. prezentacja w powerpoint, która
przedstawi koncepcje wraz z wizualizacją i dołączonymi rysunkami, a także szkic pomysłu,
rysunek techniczny, model styropianowy czy

kartonowy, aż po gotowy prototyp. – Doceniamy każde zgłoszenie. Pomysł i chęci to podstawa sukcesu – zapewnia Dyrektor Generalny.
Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. PLN, zostanie zaproszony do fabryki w Norwegii, gdzie będzie miał możliwość
zobaczyć, m.in. różnego rodzaju automatyczną
produkcję, a także odbędzie płatny staż w podwarszawskim zakładzie. Jego program jest nietypowy, bowiem stażysta podczas 12 miesięcy
rotuje do różnych działów. – Nasza firma daje
możliwość, aby poznać wszystkie zakamarki
zakładu, w tym działy takie jak: jakości, engeneeringu, leanu czy utrzymania ruchu. Dzięki tak
zdobytej wiedzy, młoda osoba lepiej orientuje
się, co chciałaby w życiu robić. Najzdolniejsi
znajdują u nas zatrudnienie na lata – podkreśla
Krzysztof Hauk.
Prace konkursowe można nadsyłać do 30
czerwca 2016 r., laureaci zostaną wyłonieni
przez Kapitułę Konkursową (kadra zarządzająca
i inżynierowie firmy Kongsberg Automotive
Pruszków) oraz Jury Honorowe, w skład którego
wchodzą przedstawiciele polskich wyższych
uczelni technicznych.
Zwycięzców poznamy już w lipcu br., a przewidziano dla nich następujące nagrody:
• I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości
5 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg
Automotive Pruszków i wizyta w jednym
z zagranicznych plantów Kongsberg Automotive;
• II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości
4 000 PLN oraz roczny staż w Kongsberg
Automotive Pruszków;
• III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości
2 000 PLN oraz trzymiesięczne praktyki
w Kongsberg Automotive Pruszków.
Najlepsi dołączą do zespołu zakładu
w Pruszkowie i podpiszą umowę o pracę,
na pełny etat!
Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.kainnovate.pl
Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career
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path” został objęty patronatem medialnym
przez: NewsAuto.pl, Forum Akademickie, Polubuda.info, Studenckie Radio ŻAK Politechniki
Łódzkiej oraz Transportret.pl, a wspierają go
również: Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, Politechnika Warszawska oraz Wydział
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku Białej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Mechaniczny
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Wydział Mechaniczny
Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Inżynierów
XXIw, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej,
Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej,
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro
Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier
Politechniki Łódzkiej, Biuro
Karier Politechniki Lubelskiej, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej,
WUT Racing Team,
Stowarzyszenie
ABK, Fundacja
Młodej Nauki.
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POLSKI RYNEK HANDLOWY –
NIEWIELKI WZROST PODAŻY
W I KWARTALE 2016
ÔÔ Źródło: JLL, Foto: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL podsumowała I kwartał 2016 r. na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce wynosi 13 mln mkw., z czego na centra handlowe przypada 9,29
mln mkw., na parki handlowe – 1,45 mln mkw., na wolnostojące obiekty handlowe
2,07 mln mkw., a na centra wyprzedażowe 209 000 mkw.
„W I kw. do użytku oddano jedynie 24 500
mkw. nowej powierzchni handlowej, przy
czym pierwsze trzy miesiące w roku nigdy
nie obfitują w otwarcia. Rynek wzbogacił
się o jedno centrum handlowe – Galerię
Glogovia w Głogowie o powierzchni 21
000 mkw. Zakończono również jeden z etapów (3 500 mkw.) rozbudowy istniejącego
Atrium Promenada w Warszawie”, wylicza
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu
Badań Rynku i Doradztwa w JLL.
Blisko 665 000 mkw. nowej powierzchni
w ramach różnych formatów jest w trakcie
budowy, z czego najwięcej przypada na
ÔÔ NAZWA CENTRUM
Posnania
Wroclavia
Galeria Północna
Forum Gdańsk

centra handlowych w głównych aglomeracjach.
„Większość projektów zrealizowanych
w małych miastach jest „szyta na miarę”
i dostosowana do wielkości danego rynku.
Z kolei obiekty powstające w głównych
miastach nie tylko wypełniają geograficzne luki na swoich rynkach, lecz także
proponują szeroką ofertę rozrywkową,
w tym klubów fitness, czy strefy restauracyjnej. Coraz większą wagę deweloperzy
Anna Bartoszewicz-Wnuk
przykładają także do estetyki przestrzeni
publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Hanswoich projektów, informuje Edyta Potera, dlowych w JLL.
Rosnąca konkurencja generuje zmiany
na rynku, głównie w centrach o słabszej
ÔÔ MIASTO
ÔÔ POWIERZCHNIA GLA
pozycji. Odpowiedzią na to zjawisko są
rewitalizacje, przebudowy i rozbudowy
Poznań
99 000 m2
obiektów istniejących. „Na rynku coraz
Wrocław
64 000 m2
częściej pojawiają się propozycje obiektów
wielofunkcyjnych, oferujących powierzchWarszawa
64 000 m2
nie handlowe i usługowe w budynkach
Gdańsk
62 000 m2
mieszkalnych, w kompleksach biurowych,
Największe centra handlowe w budowie. Źródło: JLL, I kw. 2016 r. czy jako element hubów komunikacyjnych.
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Wskaźnik powierzchni niewynajętych w ramach centrów
handlowych wyniósł 2,9% pod koniec 2015 r. Najwyższy udział
powierzchni niewynajętej charakteryzuje aglomeracje o największym współczynniku nasycenia powierzchnią handlową,
np. Poznań (5,0%). Na przeciwnym biegunie znajduje się Warszawa z wynikiem jedynie 1,5%.
RYNEK INWESTYCYJNY
Agata Sekuła, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej,
JLL, informuje: „Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych
w segmencie handlowym w I kw. 2016 r. wyniosła ok. 130 mln
euro, a największą z nich był zakup przez Mayland centrum
Krokus w Krakowie. Warto zauważyć, że w I kw. 2016 r. na
rynku pojawiło się wiele ciekawych opcji inwestycyjnych – zarówno portfeli, jak i pojedynczych obiektów dostępnych na
sprzedaż. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony
inwestorów spodziewamy się wzrostu wartości transakcji na
polskim rynku nieruchomości handlowych w nadchodzących
miesiącach”.
Wydarzeniem minionego kwartału na rynku inwestycyjnym
było podpisanie umowy pomiędzy Echo Investment a Redefine Properties, na mocy której Echo sprzeda 75% udziałów
w portfelu nieruchomości komercyjnych w Polsce. Finalizacja
tej spektakularnej transakcji, w której firma JLL doradzała po
stronie sprzedającej, spodziewana jest do końca października 2016. Z kolei już w II kw. właściciela zmieniło centrum
handlowe Ferio w Koninie – obiekt przejął Union Investment
(JLL doradzał stronie kupującej). Obecne stopy kapitalizacji
za najlepsze centra handlowe pozostają na poziomie 5,0%.
Edyta Potera

Trend ten widać najbardziej w głównych miastach, gdzie nowe
projekty o mniejszej skali elementu handlowego powstają na
terenach poprzemysłowych, wykorzystując historyczny kontekst miejsca do kreacji atrakcyjnej przestrzeni do zakupów
i rozrywki”, wymienia Anna Bartoszewicz-Wnuk.
POPYT – POLSKIE MARKI KONTYNUUJĄ EKSPANSJĘ
W I kw. 2016 r. sieci kontynuowały swoją stabilną, choć selektywną ekspansję. Do Polski weszły nowe zagraniczne marki, np.
libańska sieć orientalnych przysmaków Al Rifai, czy pierwszy
monobrandowy sklep amerykańskiej sieci obuwniczej Skechers.
Najmłodsza marka hiszpańskiego Inditexu, Uterqüe, pojawiła
się w Polsce ze sklepem internetowym. Zadebiutował Tallinder
z rodzimej Grupy LLP.
„Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest dalszy rozwój rodzimych marek, takich jak m.in. CCC, Gino Rossi, Kazar, TXM, Solar,
Wojas i Grupa LPP – poza granicami kraju. Najbardziej popularnymi kierunkami międzynarodowej ekspansji są kraje ościenne
Polski i kraje Zatoki Perskiej. Ekspansja ta jest najbardziej widoczna w przypadku LPP – grupa planuje otwarcie sklepu marki
Reserved na Oxford Street w Londynie”, wymienia Edyta Potera.
CZYNSZE I WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ
Czynsze „prime”, które dotyczą najlepszych lokali handlowych
o powierzchni 100 mkw. przeznaczonych dla branży moda
i dodatki, zlokalizowanych w wiodących centrach handlowych,
są tradycyjnie najwyższe w Warszawie i utrzymują poziom
130 euro za mkw. miesięcznie. Czynsze „prime” w pozostałych
kategoriach wielkościowych miast w minionym kwartale pozostały na poziomie zbliżonym do odnotowanego w miesiącach
poprzednich.

Sieci handlowe

Agata Sekuła
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UNIWERSALNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA
ÔÔ Jakub Szałamacha, Marketing Manager Garmin Polska, Foto: Garmin Polska

Jakub Szałamacha

W branży transportowej kluczowy jest aspekt optymalnego zarządzania flotą. Nie da się tego osiągnąć
bez sprawnej komunikacji i szybkiego przepływu informacji między kierowcą a dyspozytorem. System
zarządzania flotą powinien być kompleksowy, aby obejmować wszystkie niezbędne obszary i elastyczny,
aby odpowiadać na indywidualne potrzeby każdej firmy. Urządzenia instalowane w pojazdach muszą nie
tylko doskonale współpracować z całym systemem, ale również zapewniać kierowcom wygodną obsługę
i funkcje, niezbędne do sprawnego pokonywania trasy.

Nowoczesne systemy do zarządzania flotą
wspierają i obejmują swoim zasięgiem
szereg istotnych elementów, takich jak:
ewidencja pojazdów i kierowców, moduł serwisowy, szeroko pojęte funkcje
GPS, kontrola czasu pracy kierowców,
komunikacja z kierowcą, zarządzanie
zleceniami, kontrola paliwa i inne. Istnieją również systemy, współpracujące
z giełdami transportowymi, dzięki którym
dyspozytor widzi zlecenia z giełdy i może
je szybko przesłać odpowiednim kierowcom. Bardzo ważnym elementem tych
kompleksowych systemów są urządzenia
instalowane w pojazdach. Przykładem
takich urządzeń są Garmin fleet 660 i 670,
które łączą w sobie doświadczenie firmy w dziedzinie nawigacji i elastyczność
systemu Android. Zapewniają nie tylko
precyzyjną nawigację z dożywotnimi ak-

tualizacjami map, informacje o natężeniu
ruchu i utrudnieniach na drodze, ale także
wspierają takie funkcje systemu zarządzania flotą, jak na przykład komunikacja
między kierowcą a dyspozytorem oraz
pomiędzy kierowcami, kontrola czasu
pracy kierowcy czy zwrotna informacja
dla dyspozytora o szacunkowym czasie
dojazdu (ETA). Kierowca na ekranie urządzenia może odbierać konkretne informacje o zleceniach do zrealizowania, wyznaczone trasy i punkty POI, a także dane
dotyczące stanu paliwa w baku.
Dla wszystkich kierowców bardzo ważne są również dokładne mapy i funkcje
nawigacyjne. W przypadku floty ciężkiej
dużego znaczenia nabierają informacje
o ograniczeniach dla samochodów ciężarowych. Urządzenie Garmin umożliwiają
spersonalizowany wybór trasy w opar-

ciu o rozmiar i wagę pojazdu oraz oferują
ostrzeżenia o wysokości mostów, limitach
wagowych, ostrych zakrętach, stromych
zjazdach, itp. Mapy zawierają także obszerną bazę punktów POI, co ułatwia znalezienie najlepszych miejsc postoju i odpoczynku oraz punktów usługowych. Kierowcy
mogą przeszukiwać bazę w oparciu o wybrane udogodnienia czy ulubione marki.
Kierowca na ekranie urządzenia ma
dostęp do całej masy wiedzy, a dzięki
elastyczności systemu Android istnieje
możliwość tworzenia nowych aplikacji
i dedykowanych narzędzi, odpowiadających na indywidualne potrzeby danego
klienta. Garmin współpracuje z wieloma
firmami telematycznymi przy tworzeniu
systemów zarządzania flotą, aby zapewnić
klientom przydatne, uniwersalne i ekonomiczne rozwiązania.

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

www.exide.com
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Funkcjonalna platforma do
zarządzania transportem
ÔÔŹródło: Emapa, Foto: Emapa

W dobie dążenia do automatyzacji większości
procesów zachodzących we współczesnej firmie, efektywne zarządzania flotą transportową
w przedsiębiorstwie branży TSL bez odpowiedniego oprogramowania wydaje się być niemożliwe. Elastyczność dostępnych na rynku systemów
TMS (Transport Management Systems) pozwala
na wybór właściwego rozwiązania zarówno dla
flot kilku pojazdowych jak i wielotysięcznych,
dla transportu własnego czy outsourcowanego.
Zauważyć można znaczny wzrost popularności
systemów TMS w ostatnich latach w Polsce. Powód? Pozwalają zoptymalizować zasoby i generują oszczędności. A robią to dzięki specyficznym,
dedykowanym dla tej branży cechom. Podstawowe zadania, które stoją przed efektywnym
system do zarządzania transportem w firmie to:
• wyznaczanie i optymalizacja tras z wieloma
punktami pośrednimi, • uwzględnienie restrykcji
i utrudnień drogowych, a wśród nich: wysokość
i nośność wiaduktów, dopuszczalny tonaż, długość, szerokość, nacisk na oś, • kalkulacja tras
z uwzględnieniem tabeli opłat drogowych, • możliwość stworzenia bądź integracji z zewnętrzną
bazą kierowców i pojazdów, • lokalizacja obiektów
statycznych (np. magazyny, miejsca dostawy)
i dynamicznych (pojazdy) wraz z ich prezentacją
na mapie, • wyznaczanie korytarza dla ruchu
pojazdów i alarmy o jego przekroczeniu, • sygnalizowanie zbliżania się lub przekroczenia terminów
przeglądów i napraw, • monitorowanie zużycia
paliwa i ubytków pozaeksploatacyjnych, • sygnalizowanie przekroczenia założonych limitów
zużycia paliwa, • alarmy dla monitorowanych
parametrów pracy obiektów, • możliwość komunikacji na linii dyspozytor – kierowca.
Mając jedno kompleksowe rozwiązanie spełniające powyższe funkcje, firma posiadająca flotę pojazdów ciężarowych może poszczycić się
profesjonalnym podejściem do tematu optymalizacji tras. Emapa S.A. w swej ofercie posiada
zarówno gotowe rozwiązanie desktopowe do
zarządzania flotą (Emapa Transport+), jak i jego
odpowiednik webowy (Emapi Transport).
Emapi Transport to rozwiązanie typu SaaS
(Software as a Service) wyposażone w szczegółową mapę Polski i Europy, służące do wyznaczania tras i zarządzania flotą transportową
online. Jest to usługa internetowa przeznaczona głównie dla działów transportu, dystrybucji,
sprzedaży i kontrolingu, która powstaje w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku poszukującego rozwiązań coraz bardziej mobilnych
i uniwersalnych, a zarazem prostych w obsłudze. Emapi Transport zostało stworzone w oparciu o popularną aplikację desktopową Emapa
Transport+. Funkcje takie jak: precyzyjna lokalizacja punktów, wytyczanie optymalnych tras
dojazdu do celu, definiowanie parametrów
pojazdu i kierowcy czy import obiektów z ze-

wnętrznych baz danych przeniesione zostają
tym samym na wygodną płaszczyznę online
dostępną z każdego miejsca na świecie.
Dzisiejsi użytkownicy programów z serii
Emapa Transport+ to głównie przedstawiciele
prężnie rozwijających się branż transportowo-logistycznej, handlu i kontrolingu, idący z duchem czasu i świadomi możliwości technicznych i technologicznych jakie daje im branża.
Nieustannie poszukują rozwiązań coraz prostszych, mobilnych, wygodnych i dostępnych tu
i teraz, bez względu na to gdzie w danej chwili
się znajdują. Chcąc w pełni sprostać wymaganiom niełatwego rynku, a tym samym nie pozostać w tyle za konkurencją a wręcz ją wyprzedzić, proponujemy rozwiązanie funkcjonalne,
dopracowane technologicznie, a zarazem uniwersalne i łatwe w obsłudze – sprawdzony od
lat program przeniesiony na płaszczyznę online
w postaci multi-funkcjonalnej platformy do zarządzania transportem w każdej nowoczesnej
firmie. Emapi Transport wytyczy optymalne
trasy przejazdu po Europie, z uwzględnieniem
utrudnień oraz restrykcji dla transportu ciężarowego (wysokości i nośności wiaduktów,
dopuszczalnego tonażu na drogach) i różnych
kosztów opłat drogowych. Aplikacja pozwala
na stworzenie własnej bazy transportowej,
szczegółową ewidencję pojazdów i kierowców.
Obliczy koszty związane z e-mytem i opłatami
drogowymi w Polsce i Europie oraz zaproponuje trasę omijającą te opłaty. Dzięki zawartej
w programie bazie regionów kodowych użytkownik z powodzeniem wytyczy trasę posługując się jedynie kodami pocztowymi. Baza
aktualnych utrudnień w ruchu natomiast, pobierana na bieżąco z serwera Emapy sprawi, że
aplikacja wytyczając trasę przejazdu uwzględni
obciążenie dróg remontami i ominie je.
Aplikacja Emapi Transport zapewnia Klientowi
szereg wymiernych korzyści: • Łatwa obsługa
– brak konieczności instalacji jakiegokolwiek
oprogramowania, wystarczy przeglądarka www
i internet; • Wieloplatformowość i multifunkcjonalność – wszystkie cechy aplikacji dostępne
jednocześnie dla wszystkich zarejestrowanych
użytkowników z każdego miejsca na Ziemi; •
Customizacja oferty do potrzeb Klienta – prosty mechanizm wyboru funkcji produktu i łatwe
jego rozszerzenie (przełączenie na inny pakiet
funkcji); • Aktualne mapy – regularne aktualizacje danych mapowych dla Polski i Europy, szybka
reakcja na ewentualne błędy zgłaszana przez
użytkowników; • Proste metody płatności –
elastyczne pakiety abonamentowe; czytelny
system płatności; • Intuicyjność obsługi – osoby
pracujące wcześniej z programem Emapa Transport+ bez problemu „przestawią się” na Emapi
Transport, a użytkownicy mający styczność po
raz pierwszy z rozwiązaniem Emapy, szybko
opanują obsługę programu; • Personalizacja
usługi – import i możliwość pracy na własnych
bazach pojazdów i punktów trasy.
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WSPÓŁPRACA,
KTÓRA
KSZTAŁTUJE
PRZYSZŁOŚĆ
ÔÔ Źródło: Kapsch, Foto: Kapsch

Firma Kapsch dołączyła do konsorcjum
Car2Car Communication, zrzeszającego
wiodących europejskich producentów
samochodów, dostawców, przedstawicieli branży IT oraz firmy badawcze i mającego na celu poprawę bezpieczeństwa
oraz efektywności transportu poprzez
wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych.
Konsorcjum pracuje nad ujednoliceniem
i poprawą wykorzystania technologii
Vehicle-to-Vehicle (V2V) oraz Vehicle-to-Infrastructure (V2I), funkcjonujących
pod wspólną nazwą V2X (Vehicle-to-Everything). – W ramach Kapsch od lat
dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów
transportowych. Należąca do naszej Grupy
firma produkcyjna Kapsch Components
opracowała m.in. specjalistyczne moduły radiowe dostosowane do wymagań
i formatów technologii V2X – podkreśla
Ewa Wolniewicz-Warska, Country Sales
Manager polskiego oddziału Kapsch Telematic Services. I dodaje: – Zdajemy sobie
sprawę, że przyszłość transportu zależy
przede wszystkim od naszych zdolności
do zintegrowania pojazdów z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną, a do tego niezbędna jest współpraca pomiędzy różnymi
podmiotami. Tym chętniej podzielimy się
naszą wiedzą i know-how z pozostałymi
członkami konsorcjum. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami opracujemy
jednolity europejski system komunikacji
między pojazdami, który nie tylko umożliwi nam lepsze zarządzanie ruchem samochodowym, ale również przyczyni się
do poprawy ogólnego bezpieczeństwa
na drogach.
SAMOCHODY, KTÓRE OBSERWUJĄ
OTOCZENIE POD KĄTEM 360 STOPNI
Podstawowym celem rozwiązań z zakresu technologii V2X jest zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach. W ramach
przeprowadzonego jesienią 2015 r.
w Szwecji programu testowego, moduły
V2X zostały wykorzystane w celu umożliwienia pojazdom przejeżdżającym przez
skrzyżowanie „sprawdzenia, co dzieje
się za rogiem”. Technologia wykorzystana przez firmę Kapsch opiera się na
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otwartej technologii wi-fi dostosowanej
do specyficznych potrzeb komunikacji
z uwzględnieniem pojazdów samochodowych – zapewnia możliwość wymiany
informacji dotyczących np. lokalizacji,
prędkości oraz kierunku jazdy zarówno
pomiędzy poszczególnymi pojazdami,
jak i pomiędzy wybranym pojazdem,
a jego otoczeniem (np. elementami infrastruktury, czy pieszymi). W przeciwieństwie do funkcjonujących wcześniej
czujników w postaci radarów czy kamer
działających w ramach systemów Advanced Driver Assistance Systems lub
ADAS, technologia opracowana przez
firmę Kapsch zapewnia 360-stopniowe
pole widzenia. W przypadku wystąpienia
niebezpieczeństwa samochód automatycznie zahamuje, unikając tym samym
ewentualnej kolizji.
Moduł V2X został zintegrowany z autonomicznym systemem hamowania awaryjnego (AEB) i zaprezentowany w pojeździe
testowym. Przedstawiona technologia
z pewnością ma duży potencjał rozwojowy – Departament Transportu USA przewiduje, że wprowadzenie na szeroką skalę
rozwiązań z zakresu V2X pozwoli zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych
aż o 80%.
POCIĄG TOWAROWY NA DRODZE
Poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, technologia V2X oferuje również
możliwość jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków
transportu oraz istniejącej infrastruktury.
Doskonałym przykładem może tu być
tzw. „platooning”, który zakłada wykorzystanie V2X w konwoju ciężarówek,
z których tylko pierwsza pozostaje aktywnie kierowana przez człowieka – pozostałe podążają za nią automatycznie
w równych, kilkumetrowych odstępach.
Samochody wchodzące w skład konwoju
na bieżąco wymieniają między sobą informacje dotyczące otoczenia, a pojazd
wiodący dodatkowo narzuca pozostałym określone zachowania, takie jak np.
konieczność zahamowania, uniknięcia
przeszkody, czy przyspieszenia. – Poza
poprawą bezpieczeństwa na drogach
„platooning” pozwala również znacząco
zredukować koszty transportu poprzez
zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 20%
– dzięki temu, że samochody jadą jeden
za drugim – a także zapewnia zdecydowanie wygodniejsze podróżowanie. Pojazdy korzystające z systemu przypominają
nieco pociąg towarowy poruszający się
po drodze – wyjaśnia Adam Tengblad,
Project Manager Kapsch TrafficCom.Europejscy producenci samochodów we

współpracy z Komisją Europejską rozpoczęli już przygotowania do aktywnego
wprowadzenia „platooningu”. Europejski
Projekt Zintegrowanych Konwojów został
finalnie zaprezentowany w trakcie targów
Intertraffic Amsterdam 2016.
WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SOBĄ
INTELIGENTNE SYSTEMY
TRANSPORTOWE
Termin C-ITS (Cooperative Intelligent
Transportation Systems – współpracujące inteligentne systemy transportowe)
używany jest przez Komisję Europejską
w odniesieniu do wszystkich technologii
umożliwiających pojazdom samochodowym komunikację z innymi pojazdami,
lub wybranymi elementami infrastruktury
drogowej.
Informacje przekazywane pomiędzy
poszczególnymi samochodami, bądź
pomiędzy samochodem, a infrastruktu-
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rą muszą spełniać określone standardy
zarówno w odniesieniu do ich integralności, jak i szybkości oraz stabilności
transmisji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których przekazywana informacja ma bezpośrednio przekładać się na
konkretne działania, takie jak np. rozpoczęcie procesu hamowania. Osiągnięcie jednorodności i niezawodności na
obszarze całej Unii Europejskiej jest jedynym wyzwaniem, które musi zostać
rozwiązane przed wprowadzeniem C-ITS
w życie. Innym aspektem jest ochrona
danych – często informacje gromadzone
w ramach C-ITS klasyfikowane są bowiem jako dane osobowe, których przetwarzanie podlega określonym uregulowaniom prawnym. Konsorcjum Car2Car
Communication bierze również czynny
udział w toczącej się dyskusji dotyczącej
ram prawnych do wprowadzenia rozwiązań z zakresu C-ITS.
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DALEKI WSCHÓD CORAZ BLIŻEJ, ROŚNIE
SIEĆ POŁĄCZEŃ – CZY BĘDZIE TANIEJ?
ÔÔ Marcin Gruchała, Prezes Zarządu, VGL Group

Daleki Wschód już dawno przestał być uznawany przez polskich producentów jako logistyczna terra incognita. Ze względu na nasycenie rynków europejskich, zaawansowane i atrakcyjne centra produkcyjne
oraz bum gospodarczy na Dalekim Wschodzie, jest to kierunek, który od dobrych kilku lat cieszy się bardzo wysokim zainteresowaniem wśród producentów z nad Wisły, jak i całej zachodniej Europy.
Pomimo tego, że w minionym roku głównym odbiorcą towarów eksportowanych
z Unii Europejskiej były nadal USA, to właśnie kraje ze Starego Kontynentu są największym partnerem handlowym Chin. Jak
wynika z danych po 9 miesiącach 2015 r.
eksport do Chin wzrósł w skali roku o 5,4%.
Warto jednak zauważyć, że oprócz Chin
przedsiębiorcy otwierają się także na inne
państwa Dalekiego Wschodu. Są wśród
nich m.in. Wietnam i Japonia. Zresztą Unia
Europejska jest już drugim po Chinach
partnerem handlowym Wietnamu oraz
drugim po USA odbiorcą wietnamskiego
eksportu.
Natomiast w przypadku Polski to Chiny
w dalszym ciągu pozostają naszym największym partnerem w imporcie z Azji,
a Polska stałą się największym partnerem
Chin w Europie Środkowo-Wschodniej
– wynika z danych GUS. Import z Chin
stanowi ponad 10% całego polskiego importu, a to znaczy, że trafia do nas blisko 10
razy więcej produktów z Chin niż polskich
produktów na chiński rynek.
Nie bez powodu na kierunki azjatyckie
przypada ponad 50% pracy przewozowej

globalnego transportu lotniczego realizowanego głównie w połączeniach z Europą
i USA. Z kolei wśród morskich przewozów
kontenerowych do Azji jako miejsca docelowego płynie regularnie ponad 40%
ładunków z Europy.
O ile jeszcze kilka lat temu kierunki Dalekiego Wschodu mogły sprawiać operatorom logistycznym operacyjne problemy, to
dzisiaj każdy, kto chce liczyć się na rynku,
dysponuje rozbudowaną siecią partnerów
w każdym azjatyckim państwie. Wysoka
podaż kompleksowych usług logistycznych ma odzwierciedlenie również w niższych cenach, bezpieczeństwie i szybkości
przepływ towarów.
Usługi logistyczne między Europą, a krajami z Dalekiego Wschodu są w dalszym
ciągu zdominowane przez transport morski. Jego największa zaletą jest możliwość
transportu bardzo dużej ilości ładunków,
co przekłada się na redukcję kosztów, ale
wydłuża czas transportu. Pomimo tego, że
polskie porty dysponują już bezpośrednimi połączeniami z portami azjatyckimi, co
nie wymaga przeładunków i skraca czas
dostawy, to i tak zajmuje on ponad 30

dni. Szybszą alternatywą jest oczywiście
transport lotniczy – najdroższy sposób
dostarczenia towaru. Zaletą jest bardzo
wysokie bezpieczeństwo przemieszczania ładunków, szczególnie dla produktów wrażliwych na wilgoć czy wstrząsy,
jak elektronika, szkło, przyrządy optyczne
i medyczne.
Od niedawna istnieje również regularne połączenie kolejowe między Polską i Chinami pozwalające skrócić czas
operacji ponad o połowę w stosunku do
transportu morskiego. Kolej zarówno pod
względem czasu transportu, jak i jego
kosztów wypełnia istniejącą do tej pory
lukę pomiędzy stosunkowo tanimi, ale
długimi połączeniami morskimi, a szybkim, tylko, że drogim transportem lotniczym. Niestety jego największym problemem może okazać się pojemność. Jeden
pociąg jadący na kierunku China – Europa pomieści od kilkudziesięciu do około
dwustu kontenerów, a kontenerowiec
płynący na tym samym kierunku kilkanaście tysięcy TEU. Czas jednak pokaże czy
w najbliższym czasie transport kolejowy
zyska na znaczeniu.

Bezpieczeństwo łańcucha
dostaw żywności

w transporcie i składowaniu oraz zwiększenie
konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i zagranicznym.
ISO 22000 to międzynarodowa norma, której
stosowanie jest korzystne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw
żywności. Należą do nich zarówno producenci żywności, opakowań, sprzętu, czy innych
składników przeznaczonych do konsumpcji, jak
i firmy zajmujące się magazynowaniem, transportem i dystrybucją. Łączy ona ogólnie uznane
kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej
produkcji, w tym: interaktywną komunikację,
jednolity System Zarządzania oraz środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa
żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP. Przekłada się to na ciągłe
ulepszanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – mówi Piotr
Liwanowski Doradca ds. Bezpieczeństwa Żywności w Transporcie i Składowaniu, DSV Road.
Certyfikacja normy ISO 22000 jest potwierdzeniem wprowadzonych i obowiązujących
standardów HACCP (Hazard Analysis and Cri-

tical Control Point System), które są jednym
z głównych elementów międzynarodowej
normy.
DSV Road utrzymuje jednocześnie kilka standardów, mimo że wymagania w nich opisane
często wzajemnie się pokrywają. ISO 22000 jest
narzędziem, które pozwala na ujednolicenie
tych wymagań, co w konsekwencji pozwala
zaoszczędzić koszty i czas potrzebny na utrzymanie różnych systemów oraz przeprowadzanie jednego zintegrowanego audytu. Standard
ISO pomaga zarządzać zagrożeniami i ryzykiem
oraz wpływa na wzrost zaufania klientów, konsumentów, a także jednostek nadzorujących.
System zbudowany jest podobnie jak normy
ISO 9001 i ISO 14001, co ułatwia powiązanie
tych wszystkich standardów – dodaje Rajmund
Pardej, Kierownik Zapewnienia Jakości w DSV
Road.
Kolejnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu
ISO 22000 oraz w celu odpowiedzi na wysokie
wymagania klientów DSV Road planuje w najbliższym czasie również uzyskanie certyfikatu
w zakresie przechowywania i transportu produktów ekologicznych.

ÔÔŹródło: DSV Road, Foto: DSV Road

DSV Road od lat konsekwentnie stawia na rozwój w oparciu o wysokie standardy jakości
i bezpieczeństwa. W marcu br. operator przeszedł audyt okresowy na zgodność z normą
ISO 9001:2008 (Jakość), ISO 14001: 2004 (Środowisko) oraz uzyskał certyfikat ISO 22000
(Bezpieczeństwo żywności).
Mając na uwadze zakres oferowanych usług
w zakresie obrotu artykułami spożywczymi,
wymagania prawne oraz wymagania swoich
klientów DSV Road podjęło decyzję o certyfikacji normy ISO 22000. Celem jej wdrożenia
jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw
na podstawie wyników analizy zagrożeń oraz
identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dodatkowe
korzyści ze stosowana norm ISO to m.in. sprawne wdrażanie oraz opracowywanie środków
kontroli, podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności
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EKOL LOGISTICS NA
CZESKIM RYNKU
ÔÔ Źródło: Ekol, Foto: Ekol

Czołowy turecki dostawca usług 3PL – Ekol Logistics – wchodzi
na rynek czeski i dokonuje swojej pierwszej inwestycji w sektorze logistycznym w tym kraju. Ekol Logistics ciągle się rozwija. W zeszłym miesiącu firma poinformowała o rozpoczęciu
działalności w Bułgarii, a w kwietniu nowa spółka Ekol została
otwarta w kolejnym kraju Europy – w Czechach. Jest to trzynaste państwo, w którym Ekol posiada swoją firmę.
„Ekol Czechy będzie oferował klientom rozwiązania intermodalne
oraz transport drogowy, zarówno całopojazdowy jak i drobnicowy. Będzie to możliwe dzięki własnej rozbudowanej sieci Ekol.
Oprócz transportu oferowane będą również usługi magazynowe
oraz celne. Planujemy, że obroty spółki Ekol Czechy osiągną 5 mln
Euro w roku 2018, na tą chwilę zatrudnionych będzie blisko 40
osób” – mówi Martin Zalesky, Country Manager, Ekol Czechy.
Ekol Czechy otworzy pierwszy oddział pod koniec czerwca w Pradze, lokalizacja ta osiągnie gotowość operacyjną w lecie. Następnie, w przyszłym roku planowane jest otwarcie oddziału w Brnie.
Będąc właścicielem 5 statków typu Ro-Ro i operatorem ponad 40
składów pociągów towarowych tygodniowo (w dwie strony), Ekol
pragnie wykorzystać oferowane przez siebie ekologiczne usługi
do wzmocnienia swojej obecności na kontynencie europejskim.
Warto wspomnieć, że Ekol oferuje usługi transportu intermodalnego, a Ekol w Czechach już teraz współtworzy oferowane
rozwiązania. Aktualnie oferowane są 4 połączenia kolejowe tygodniowo łączące Triest z Ostrawą. Plan na rok 2016 przewiduje
zwiększenie ilości tych połączeń do sześciu. Ekol Czechy będzie
rozbudowywał usługi transportu intermodalnego wykorzystując
już istniejące połączenia na terenie Unii Europejskiej, ale będzie
też tworzył nowe rozwiązania w tym regionie.
„Ekol to dynamiczna i wiodąca firma oparta na mocnych podstawach, takich jak własne ciągniki siodłowe, naczepy, kontenery
i statki typu Ro-Ro. Dużą zaletą firmy Ekol jest zaawansowany
poziom technologii wykorzystywanych przez firmę, jak na przykład rozwiązania tworzone przez własny dział B&R. Wszystkie te
aspekty pozwalają nam realizować motto „Logistics for a better
world”. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że fakt wejścia Grupy
Ekol na rynek czeski to dobra wiadomość dla naszego kraju.” – dodaje Martin Zalesky.
W ciągu najbliższych dwóch lat firma planuje uruchomić
również usługi transportu morskiego i lotniczego na terenie
Czech. Ekol planuje rozwój nie tylko na terenie tego kraju, ale
również w całym regionie. W 2017 otwarta zostanie spółka Ekol
na Słowacji.

FRANCUSKA WSPÓŁPRACA
ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

Jednym ze strategicznych priorytetów FM Logistic, znanego
partnera producentów i dystrybutorów w dziedzinie logistyki,
jest zrównoważony rozwój. Chcąc wspierać projekty o charakterze humanitarnym, społecznym i środowiskowym, jego francuski oddział niedawno podpisał umowę partnerską z Apprentis d’Auteuil, fundacją realizującą programy w zakresie opieki,
edukacji, szkoleń i integracji skierowane do młodzieży. Celem
było utworzenie pierwszej umożliwiającej uzyskanie dyplomu
szkoły logistyki dla osób w wieku 18-25 lat.
Dzięki tej współpracy FM Logistic France i Apprentis d’Auteuil
zamierzają wesprzeć młodych ludzi napotykających na poważne
trudności o charakterze edukacyjnym, społecznym czy rodzinnym,
którym zagraża wykluczenie. Pragną pomóc im w powrocie do
aktywnego życia, dając im zawód o obiecujących perspektywach.
PIERWSZY ROCZNIK W 2017 R.
Nabór na pierwszy rok, który zakończy się w styczniu 2017 r.,
będzie miał charakter kilkuetapowy i będzie prowadzony przez
firmę FM Logistic France i fundację Apprentis d’Auteuil za pośrednictwem jej oddziału Auteuil Formation Continue (AFC).
Partnerów będą wspierać w tych działaniach zespoły Pôle Emploi
(urząd pracy) i Adecco Groupe France. Pierwszy etap wstępnej
kwalifikacji kandydatów odbędzie się pod koniec pierwszego
semestru 2016 r. Rekrutacja, której celem jest wyłonienie potencjalnych kandydatów w wyniku rozmów kwalifikacyjnych,
rozpocznie się we wrześniu.
Po zakończeniu tego etapu na pierwszy rok zostanie przyjętych
około piętnastu osób w wieku od 18 do 25 lat. Zostaną one skierowane do trzech centrów FM Logistic (Longueil-Sainte-Marie,
Crépy-en-Valois i Ressons – sur-Matz) położonych w Pikardii, regionie, który pełni funkcję obszaru pilotażowego dla FM Logistic.
WSPÓŁPRACA NA WSZYSTKICH ETAPACH
Dwunastomiesięczne szkolenie pozwoli uczniom pierwszego
rocznika zdobyć dyplom pracownika magazynu logistycznego
o wszechstronnych kwalifikacjach (odpowiednik specjalizacji
„order picker”). Szkolenie to, które wiąże się z zawarciem umowy
pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, obejmującej podniesienie
kwalifikacji zawodowych, zakłada realizację Programu Wsparcia
Osobistego (APR). Ten opracowany przez AFC program ma stanowić kompleksową odpowiedź na problemy osób, które znalazły się
w szczególnie trudnej sytuacji. Elementem decydującym o sukcesie
procesu integracji zawodowej tych ludzi będzie zaangażowanie
osób kontaktowych i opiekunów uczestników programu.
FM Logistic France z dumą informuje o swoim udziale w tworzeniu systemu szkolenia dostosowanego do indywidualnych
potrzeb, który obaj partnerzy rozwiną w ciągu najbliższych miesięcy. Ta współpraca ma mieć charakter długofalowy.
– Integracja społeczna i zawodowa niewykwalifikowanych
ludzi młodych, którzy zbyt szybko znaleźli się poza systemem
edukacji, jest jednym z priorytetów naszych działań – wyjaśnia
Nicolas Truelle, dyrektor generalny Apprentis Auteuil. – Jesteśmy
przekonani, że trzeba znieść bariery dzielące sfery gospodarki,
edukacji i spraw społecznych. Nasza przyszłość opierać się będzie na wspólnym tworzeniu systemów szkoleniowych, które
uwzględniać będą udaną karierę zawodową młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji oraz wyzwania związane z rekrutacją i odpowiedzialnością społeczną biznesu przedsiębiorstw.
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Logistics Trend Radar
DHL na rok 2016

OT Logistics z nową strategią
ÔÔŹródło: OT Logistics

ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

DHL określił 26 kluczowych trendów, które
w ciągu kolejnych pięciu do dziesięciu lat mogą
wpływać na sektor logistyki. Nowy Logistics
Trend Radar na rok 2016, trzeci w pionierskiej
serii, opisuje całkowicie nowe trendy, śledzi rozwój trendów odkrytych w poprzednich wydaniach, jak również te, które zniknęły bądź stały
się istotne od czasu pierwszej edycji raportu
w 2013 roku.
„Przewidywanie nowych trendów jest zawsze
zadaniem stanowiącym poważne wyzwanie.
Trudno jest stwierdzić z wyprzedzeniem, które trendy będą miały długotrwały wpływ na
działalność firm, a które stanowić będą jedynie
część krótkotrwałego nurtu. Aby móc określać
i rozumieć trendy we wczesnej fazie ich rozwoju, stworzyliśmy Logistics Trend Radar, który
pomaga nam samym i naszym klientom pozostawać na bieżąco” – mówi Markus Kückelhaus,
Wiceprezes ds. Innowacji i Badań Trendów DHL.
Publikacja Logistics Trend Radar na rok 2016
przedstawia cenne poglądy i informacje dotyczące zachodzących przekształceń i najnowszych trendów, które mogą mieć wpływ na
kształtowanie przyszłości logistyki – począwszy
od takich makro trendów, jak zmieniający się
krajobraz energii i handlu, aż po mikro trendy,
takie jak nowe przedsiębiorstwa logistyczne
rozdzielające sektor logistyczny. Raport opisuje
szczegółowo, które sektory będą pod wpływem wydarzeń i ram czasowych potencjalnych
wpływów lub ulegną przeobrażeniom w ciągu
kolejnej dekady.
Sztuczna inteligencja i personalizacja stoją za większością najbardziej transformacyjnych trendów raportu na rok 2016 – w tym
inteligentne łańcuchy dostaw wykorzystujące
systemy samouczenia lub samouczenia się
z wykorzystaniem komputera. Wpływ wywierany przez napędzane danymi autonomiczne
łańcuchy dostaw, zapewnia osiągnięcie wcześniej niemożliwych do uzyskania poziomów
optymalizacji. Dotyczy to procesów wytwarzania, logistyki, przechowywania oraz ostatniego
etapu dostawy (tzw. last mile delivery), które
mogłyby zostać zrealizowane w ciągu mniej
niż połowy dekady pomimo wysokich kosztów
ustanowienia opóźniających wczesne zastosowanie w logistyce.
Zmieniające się zachowania konsumentów
oraz pragnienie personalizacji, stoją za dwoma innymi głównymi trendami dotyczącymi
opcji Batch Size One i On-demand Delivery.
Stworzona dla wywarcia sporego wpływu na
logistykę, opcja on-demand delivery (dostawa
na żądanie) umożliwi konsumentom dostarczanie ich zakupów w miejscu i o czasie przez nich
wybranym dzięki wykorzystaniu elastycznych
usług kurierskich. Opcja Batch Size One bada,
co mogłoby się wydarzyć, gdyby zapotrzebo-

wanie konsumenta na wysoce spersonalizowane produkty zgrało się z produkcją masową
w ciągu nadchodzących i szybko zmieniających się łańcuchów dostaw wymagających, aby
dostawcy usług logistycznych działali szybko
i aby w elastyczny sposób reagowali na zmiany
w czasie i miejscu wytwarzania.
„Kluczowe trendy ujęte w tegorocznej edycji
Logistics Trend Radar mogą zmienić światowy
sektor logistyki, a przy 15 z 26 trendów mogących wywrzeć wpływ w ciągu najbliższych
pięciu lat, jest bardzo ważne, aby wszystkie
jednostki zaangażowane w zarządzanie łańcuchem dostawy i logistykę zrozumiały już teraz
te potencjalnie przełomowe wydarzenia i implikacje dla własnych przedsiębiorstw lub sektora”
– mówi Matthias Heutger, Starszy Wiceprezes
ds. Strategii, Marketingu i Innowacji DHL.
Logistics Trend Radar to dynamiczne i uniwersalne narzędzie do planowania przyszłych
scenariuszy, rozwijania strategii i innowacji
wśród profesjonalnych jednostek wyspecjalizowanych w logistyce. Opracowana przez Trend
Research DHL, publikacja dotycząca roku 2016
obejmuje dogłębną analizę pojawiających się
trendów oraz wpływów według sektorów. Ponadto zawiera analizę bieżących trendów, jak
również informacje od przywódców ideowych
sektora, takich jak World Bank, Fraunhofer Institute, HP oraz 500 nowych przedsiębiorstw
w zakresie przyszłości sektora logistyki.
Raport podkreśla również przełomowe projekty pilotowe opracowane przez Trend Research DHL, jak na przykład testowanie przez
DHL kolaboracyjnych robotów w działaniach
magazynowych.
Wszystkie trendy zostały poddane w raporcie
bardziej szczegółowej analizie, wraz z kluczowymi możliwościami, wyzwaniami, informacjami realizacyjnymi oraz ramami czasowymi;
raport jest obecnie dostępny bezpłatnie na
stronie www.dhl.com/trendradar.

Zarząd OT Logistics prezentuje nową strategię
rozwoju dla Grupy Kapitałowej. Stawia na rozwój portów w Polsce i Chorwacji, przeładunki
towarów agro oraz poprawę marżowości żeglugi śródlądowej. Chce także wykorzystać
potencjał zintegrowanej Grupy do zwiększania
przychodów i rozwijać korytarz transportowy
Północ-Południe.
– Ostatnie dwa lata były dla nas wyjątkowe.
Grupa Kapitałowa OT Logistics wyraźnie wzmocniła się dzięki zrealizowaniu kilku ważnych inwestycji. Mamy umowę wieloletniej dzierżawy
gruntu w Porcie Gdańsk, nabyliśmy pakiet akcji
spółki operującej największym portem morskim
w Chorwacji, a także kupiliśmy 100% udziałów
przewoźnika kolejowego Landkol (obecnie OT
Rail). Wspomniane inwestycje nie tylko otworzyły przed nami nowe rynkowe możliwości, ale
i postawiły przed nami zupełnie nowe wyzwania.
To dlatego dokonaliśmy rewizji naszej strategii.
Jesteśmy przekonani, że możemy sięgać jeszcze
dalej niż dotychczas – mówi Zbigniew Nowik,
Prezes Zarządu OT Logistics.
– Wszystkie nasze działania optymalizacyjne
i nowe przedsięwzięcia mają sprawić, że Grupa
Kapitałowa OT Logistics będzie mogła osiągać
po 2021 r. roczne przychody zbliżone do 1 mld
EUR – dodaje Zbigniew Nowik.
Nowa strategia rozwoju Grupy Kapitałowej
OT Logistics bazuje na sześciu podstawowych
założeniach, które mają zostać zrealizowane
w najbliższych 5 latach:
• Objęcie pozycji lidera w obsłudze produktów
agro w basenie Morza Bałtyckiego (bez Rosji)
oraz Morza Adriatyckiego. Udział w rynku
przeładunków agro w polskich portach morskich na poziomie 50% (wobec 23% w 2015 r.),
• Podwojenie przeładunków w porcie Rijeka,
• Rozwijanie terminali portowych,
• Rozwój transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu usług,
• Wejście do pierwszej 10-ki spedytorów
w Polsce oraz objęcie 5% udziału w kontenerowej spedycji morskiej. Obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza
Północ-Południe,
• Zbudowanie pozycji środkowoeuropejskiego operatora kolejowo-logistycznego poprzez wzrost organiczny i budowanie aliansów strategicznych.
– Skupiamy się na rozwoju przeładunków
agro. Już niebawem rozpoczniemy w Gdańsku
prace przy budowie największego na południowym Bałtyku terminalu do przeładunku
towarów rolnych. Za 5 lat możemy mieć 50proc. udział w przeładunkach agro na Bałtyku,
nie licząc Rosji. Ta kategoria ładunków może
być również przewożona przez inne nasze spółki np. koleją czy barkami. Na każdym etapie
transportu towarów agro możemy uzyskiwać
przychód – zaczynając na odbiorze od klienta,
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INWESTYCYJNA
AKTYWNOŚĆ PEKAES
ÔÔ Źródło: PEKAES, Foto: PEKAES

Kajetan Jagłowski

Już wkrótce ruszy inwestycja, która ma umożliwić dużym statkom kontenerowym
wpłynięcie do Portu Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił przetarg
na przebudowę Obrotnicy nr 2. Obecnie obrotnice pozwalają na zawijanie do portu
tylko jednostek o długości 300-330 metrów. W wyniku przebudowy do portu będą
mogły przybić kontenerowce o długości nawet do 400 metrów. PEKAES ocenia, że
dzięki tym zmianom będzie mógł zoptymalizować cały łańcuch dostaw i jeszcze lepiej wykorzystać swoje zasoby w spedycji morskiej w połączeniu z krajową siecią
drobnicową.

Przetarg na przebudowę Obrotnicy nr 2 ogłoszono w ramach nych Portu Gdynia − Etap I”. Głównym celem inwestycji jest
projektu: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrz- zapewnienie takich parametrów nawigacyjnych, aby do portu
mogły zawijać duże jednostki kontenerowe, które obsługują
a kończąc na marży osiąganej na przeładunkach w portach. Ponadto bezpośrednie połączenia pomiędzy Europą a Azją. W obecnej symożemy przewozić ładunki agro z północy Europy na południe, do tuacji duże statki nie mają możliwości obrócenia się w akwenach
portu w Rijece, i dalej do Północnej Afryki i na Bliski Wschód. To ważny wewnętrznych, przez co Gdynia pozostaje portem feederowym.
element rozbudowy transportowego korytarza Północ-Południe – mówi Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem, przeZbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.
widuje się, że stan ten powinien ulec zmianie już pod koniec
OT Logistics jest największym branżowym udziałowcem operatora przyszłego roku.
chorwackiego portu Luka Rijeka i deklaruje możliwość zwiększenia
− O tych inwestycjach mówi się w Gdyni od kilku lat. Teraz
zaangażowania w tej spółce, tak by przejąć kontrolę nad portem w Ri- jest na to ostatni moment. Za chwilę w Gdańsku powstanie
jece. – Prowadzimy rozmowy z akcjonariuszami Luka Rijeka. Celem jest terminal DCT2, co jeszcze bardziej zwiększy konkurencyjność
osiągnięcie poziomu 50% + jedna akcja – deklaruje Piotr Ambrozowicz, tego portu. Gdynia musi się spieszyć, by sprostać wyzwaniom
Wiceprezes Zarządu OT Logistics, odpowiedzialny za finanse. Port w Ri- regionalnego rynku. Klienci oczekują niskich cen i coraz szybjece planuje w najbliższych latach inwestycje warte około 40 mln EUR, szych połączeń z głównymi partnerami handlowymi. Tylko
które zwiększą jego potencjał i pozwolą na obsługę największych stat- wpływanie dużych statków w serwisach bezpośrednich poków oceanicznych, pływających również na trasach przez Kanał Sueski. zwoli na konkurowanie nie tylko z pobliskim Gdańskiem, ale
Obecnie OT Logistics jest operatorem trzech portów morskich na Bałty- i z innymi portami bałtyckimi. PEKAES dzięki tej przebudowie
ku: OT Port Świnoujście, OT Port Kołobrzeg i OT Port Gdynia W perspekty- będzie mógł lepiej zoptymalizować cały łańcuch dostaw dla
wie dwóch lat do użytku ma zostać włączony terminal w Gdańsku. – Każdy swoich Klientów, również z pełnym wykorzystaniem zasobów
z naszych portów ma nieco inną specjalizację i możliwość zwiększenia krajowej sieci dystrybucji drobnicowej, jakimi dysponujemy
przeładunków. Chcemy przekonać klientów, że transport barkami i koleją, – komentuje Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej
a dalej statkiem, jest wielokrotnie tańszy i bezpieczniejszy niż transport i Lotniczej PEKAES SA.
drogowy. Wierzymy, że to atrakcyjna oferta dla polskich producentów
Kolejne etapy inwestycji, przewiduje się na lata 2018-20. Mają
zbóż, towarów masowych, ale i przemysłowych, bo koszty transportu sta- one obejmować poszerzenie do 280 metrów oraz pogłębienie
nowią dużą część ostatecznej ceny tych produktów. Już teraz konkurujemy do 17 metrów toru podejściowego, a także pogłębienie do 16
z portami w Rostocku i Hamburgu i zamierzamy dalej umacniać naszą po- metrów akwenów wewnątrz portu, jak i poszerzenie wejścia
zycję na Bałtyku. Wierzymy, że zamiast jeździć do Niemiec, polscy wytwór- wewnętrznego do 140 metrów.
cy mogą dostarczyć ładunki np. do Świnoujścia – mówi Zbigniew Nowik.
PEKAES jest wyspecjalizowany w transporcie morskim na kieSpółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics wykorzystują obecnie blisko runkach: Daleki i Bliski Wschód, USA i Kanada oraz Basen Morza
800 jednostek żeglugi śródlądowej. Duża część z nich to barki przewo- Śródziemnego. Spółka współpracuje z doświadczonymi i renożące ładunki masowe, natomiast kilkadziesiąt jednostek może świadczyć mowanymi partnerami w Polsce i na świecie. Posiada własne
usługi, gdzie osiągana marża jest wyraźnie wyższa. – Nasze specjalistycz- biura spedycji morskiej i portowej w Gdyni i Szczecinie, które
ne jednostki z powodzeniem mogą brać udział w planowanych na dużą oferują także pełną obsługę celną oraz aranżację ubezpieczeń
skalę pracach hydrotechnicznych. Rozwijamy też tzw. transport heavy morskich, jak również liczne dodatkowe usługi portowe w kraju
cargo, czyli przewóz bardzo dużych i ciężkich ładunków, które nie mogą i za granicą, w tym magazynowanie, składowanie, pakowanie,
być dostarczone koleją czy samochodami. Na tej działalności notujemy konfekcjonowanie. możliwość transportu całokontenerowego
wyższe marże i chcemy ją nadal rozwijać – dodaje Zbigniew Nowik.
(FCL), drobnicowego (LCL) oraz ładunków niekonwencjonalnych.
– Wyższej marży poszukujemy również w prowadzonej działalności W Gdyni znajduje się także nowoczesny magazyn PEKAES, dzierspedycyjnej rozwijając transport multimodalny i kontenerowy. Już teraz żawiony od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Jego atutem
jesteśmy liczącym się podmiotem w tej branży w Polsce. W perspektywie jest doskonała lokalizacja, gdyż znajduje się on w bezpośrednim
5 lat chcemy mieć 5-proc. udział w kontenerowej spedycji morskiej. Na sąsiedztwie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i Gdynia
rozproszonym rynku jest to możliwe, tym bardziej, że naszym atutem jest Container Terminal, w pobliżu Obwodnicy Trójmiasta i lotniska
możliwość współpracy spółek w ramach Grupy. Wierzymy również, że Gdańsk Rębiechowo. Magazyn ten jest połączony z krajową
uda nam się nawiązać współpracę z dużym regionalnym przewoźnikiem siecią terminali dystrybucji drobnicowej PEKAES umożliwiającą
kolejowym, co dodatkowo zwiększy skalę naszej działalności – mówi dostawy towaru z portu w dowolne miejsce w Polsce w ciągu
Ryszard Warzocha, Wiceprezes Zarządu OT Logistics, odpowiedzialny za 24 godzin.
działalność handlową i operacyjną Grupy.
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DYNAMICZNY
ROZWÓJ
EUROPEJSKIEGO
RYNKU
LOGISTYCZNEGO
ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Według najnowszego raportu Cushman
& Wakefield, w 2015 r. odnotowano
dalszy wzrost na europejskim rynku powierzchni przemysłowych zarówno pod
względem liczby najemców, jak i wysokości inwestycji.
Aktywność najemców powierzchni przemysłowych i logistycznych sięgnęła 18
mln m kw., co stanowi rekordowo wysoką wartość oraz wzrost o 7% w stosunku
do roku 2014. Najemcy byli najbardziej
aktywni w Niemczech, gdzie wolumen
transakcji najmu wyniósł 6 mln m kw.,
o 17% więcej niż przed rokiem. W 2015 r.
prosperował również region CEE – wynajęto tu 4,7 mln m kw. Polska, z popytem
na poziomie 2,5 mln m kw., rywalizuje
obecnie z Francją i Wielką Brytanią o drugie
miejsce w rankingu aktywności najemców.
Mimo wzrostu ryzyka geopolitycznego,
perspektywa na resztę roku 2016 pozostaje pozytywna. Niezadowalające wyniki
sektora produkcyjnego na koniec 2015 r.
zostały zrównoważone przez silny popyt
ze strony europejskich konsumentów. – Na
wielu rynkach europejskich coraz wyraźniej widać rosnącą dysproporcję między
popytem a podażą. W obliczu niedostatecznej podaży firmy handlowe i przemysłowe zmieniają strategię i coraz częściej
decydują się na budynki typu built-to-suit

– mówi autorka raportu Magali Marton,
Head of EMEA Research.
Coraz większa nierównowaga między
słabą podażą i silnym popytem skutkuje
presją na podwyżki stawek czynszu w regionie. Cushman & Wakefield spodziewa
się średniego wzrostu czynszów w Europie o 1,5% rocznie przez najbliższe pięć
lat. Na rynkach peryferyjnych, najbardziej
dotkniętych kryzysem, oczekiwane są największe wzrosty. – Przewidujemy, że do
2020 r. czynsze za najlepsze powierzchnie w Europie będą rosły w średnim tempie 1,6% rocznie, znacznie szybciej niż
w przypadku powierzchni biurowych czy
handlowych. Największych wzrostów
oczekujemy w Dublinie, na poziomie nawet 5,3% rocznie przez najbliższe pięć lat.
Czynsze na brytyjskim rynku powierzchni logistycznych, który nie ucierpiał tak
mocno w czasie kryzysu, utrzymają się na
wysokim poziomie, zwłaszcza w miastach
regionalnych, takich jak Birmingham czy
Leeds – uważa Rob Hall, Senior Director,
Industrial and Logistics EMEA.
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W 2015 r. na europejskim rynku inwestycji w powierzchnie przemysłowe zainwestowano 21 mld EUR. To bardzo dobry wynik, zbliżony do rekordowych 22 mld EUR
z 2014 r. Na rynku nadal dominują lokalni
gracze. Już od kilku lat stabilnie rośnie
jednak udział inwestycji transgranicznych,
a szczególną aktywnością w dużych transakcjach wykazują się inwestorzy z Azji.
– Inwestorzy wciąż poszukują możliwości inwestycyjnych w Europie, a nieruchomości przemysłowe pozostają bardzo
atrakcyjną klasą aktywów. Na rynek wchodzi coraz więcej graczy z różnych krajów,
więc spodziewamy się dalszego prężnego
rozwoju sektora w roku 2016, zwłaszcza
w obliczu planowanych dużych transakcji
portfelowych – mówi Mark Webster, Partner, Head of Industrial and Logistics EMEA.
– Po rekordowym pod względem wolumenu transakcji najmu roku 2015, również
w tym roku region CEE utrzyma pozytywną dynamikę rozwoju. Ważną rolę w rozwoju rynku powierzchni przemysłowych
i logistycznych odgrywa popyt ze strony
najemców z sektora logistycznego, motoryzacyjnego i e-handlu. Całkowite zasoby
powierzchni w Polsce przekraczają 10 mln
m kw. Już teraz cieszymy się pozycją lidera regionu CEE nie tylko pod względem
dostępnych zasobów, lecz także ilości powierzchni wynajmowanej oraz nowo budowanej, a wskaźniki te będą rosnąć. W innych krajach regionu, takich jak sąsiednie
Czechy i Słowacja czy Węgry i Rumunia,
również odnotowano wzrost aktywności
najemców, deweloperów i inwestorów.
Pozytywna perspektywa rozwoju przyciąga do tej części Europy największych
producentów z całego świata – mówi Tom
Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych
w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią
firmy Cushman & Wakefield.
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PRZEMYSŁOWY
DEWELOPER
ROKU
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe najlepszy z dziesięciu!
Tak ogłosiło jury tegorocznej edycji prestiżowego konkursu CEE Quality Awards
(CEEQA) 2016, przyznając firmie po raz
czwarty nagrodę Przemysłowego Dewelopera Roku (Industrial Developer of the
Year). Uroczysta gala wręczenia nagród
odbyła się 12 kwietnia br. w SOHO Factory i wzięło w niej udział ponad 700 osób
z 50 krajów. Przemysłowy Deweloper
Roku (Industrial Developer of the Year)
za 2015 rok dla Panattoni Europe.
Wyróżnienie przyznano 12 kwietnia
2016 roku podczas uroczystości rozdania nagród prestiżowego konkursu CEE
Real Estate Quality Awards (CEEQA) 2016.
To już czwarty raz nagroda w tej kategorii powędrowała do Panattoni Europe.
W tegorocznej edycji nominację otrzymało łącznie 10 znaczących deweloperów powierzchni przemysłowych z Europy
Środkowo-Wschodniej. Jury, złożone z wysokich rangą przedstawicieli wiodących
firm, oceniało kandydatów pod względem
zeszłorocznych osiągnięć biznesowych
w ramach inwestycji przemysłowych, wyników firmy oraz wpływu na rozwój tego
segmentu branży nieruchomości.
Panattoni Europe było najlepsze.
Świadczą o tym wyniki na koniec 2015 r. –
804 000 m kw. dostarczonej powierzchni
w Polsce, Czechach i Niemczech, a także
1 019 250 m kw. w budowie na tych rynkach. W samej Polsce deweloper realizował projekty o łącznej powierzchni 567

000 m kw., co stanowiło 73 proc. całkowitej podaży w budowie. Do najciekawszych inwestycji można zaliczyć budowę
największego centrum logistycznego
w Niemczech dla JAGO AG o powierzchni
120 000 m kw., ukończenie 123 000 m kw.
w Czechach dla firmy Amazon i jednocześnie pomyślne uzyskanie certyfikatu
BREEAM International z wynikiem 76,8%
i oceną Excellent dla tego obiektu, a także realizację największej zeszłorocznej
transakcji najmu w Polsce – 53 000 m kw.
dla Leroy Merlin w Strykowie, nie wspominając o rozbudowie własnych parków
czy realizacji obiektów produkcyjnych –
45 000 m kw. dla GE w Bielsku-Białej i 19
400 m kw. dla Bombardier Transportation,
producenta taboru kolejowego.
Industrial Developer of the Year za rok
2015 (w CEEQA 2016) jest czwartym wyróżnieniem CEEQA przyznanym Panattoni

Europe. W poprzednich edycjach firma
otrzymała analogiczne nagrody za swoje
dokonania biznesowe w 2011, 2012 i 2014
roku. Ponadto Carl Panattoni, założyciel
i właściciel firmy, otrzymał nagrodę w kategorii Dorobek Życia w Branży Nieruchomości, a Roberta Dobrzyckiego ogłoszono Osobowością Roku 2011. Tegoroczne
wyróżnienie Dobrzycki skomentował następująco: „Rok 2015 był dla nas bardzo
aktywny – oprócz 804 000 m kw. dostarczonej powierzchni w Polsce, Czechach
i Niemczech, na koniec roku realizowaliśmy łącznie 1 019 250 m kw., a dodatkowo Panattoni Europe ogłosiło otworzenie
biura w Rumunii, realizując strategię ekspansji na obszarze Starego Kontynentu.
Dlatego nie kryję zadowolenia z nagrody,
gdyż dedykuję ją całemu zespołowi, który
przez miniony rok bardzo ciężko pracował
i z pewnością na nią zasłużył”.

SPEKULACYJNIE NA WĘGRZECH
ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis rozpoczął budowę obiektu spekulacyjnego o powierzchni 21 000 metrów kwadratowych w Prologis Park Budapest-Sziget. Będzie to pierwszy od 2008 roku spekulacyjny obiekt logistyczny na rynku węgierskim. Zakończenie prac planowane jest
na trzeci kwartał 2016 roku. Nowy budynek 7, wyposażony będzie w innowacyjny system 46 doków i trzech bram wjazdowych.
Energooszczędne rozwiązania i efektywność kosztowa potwierdzają zaangażowanie Prologis w zrównoważone budownictwo.
„Wraz z tym budynkiem oferujemy klientom obsługę naszego
profesjonalnego zespołu zarządców nieruchomości, jak również
praktyczne rozwiązania, łącząc w ten sposób lokalne doświadczenie
z globalną wiedzą”, powiedział László Kemenes, senior vice president and country manager, Prologis na Węgrzech. „Rosnące stawki
czynszowe w Prologis Park Budapest-Sziget, 98 procentowy poziom
zajętości naszego węgierskiego portfolio i wysoki współczynnik
utrzymania klienta dają nam pewność powodzenia tej inwestycji.”
Prologis Park Budapest-Sziget to obecnie sześć budynków
o powierzchni 128 000 metrów kwadratowych z możliwością roz-

budowy o kolejne 15 000 metrów kwadratowych. Park znajduje
się na terenie strefy przemysłowej Szigetszentmiklós, zlokalizowanej pod Budapesztem. Park położony jest bezpośrednio przy
autostradzie M0, zapewniającej dogodne połączenie z siecią dróg
krajowych i międzynarodowych.
Działając aktywnie w czterech krajach w CEE z portfolio 4,3 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 31 grudnia 2015 r.).
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WYNAJĘTY W 100 PROCENTACH
ÔÔ Źródło: Waimea Holding S.A, Foto: Waimea Holding S.A

ROZBUDOWA
GOODMAN KALC
ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych,
rozpoczął budowę magazynu spekulacyjnego o powierzchni 12 000 m 2
w ramach Goodman Kraków Airport
Logistics Centre (KALC), największej
inwestycji logistycznej w Małopolsce.
Obiekt zostanie oddany do użytku na
koniec II kwartału 2016 r.

Waimea Holding S.A., deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych,
podpisał ostatnią umowę najmu na powierzchnię w North-West Logistic Park
w Szczecinie. Firma Mycs wynajęła łącznie 6 400 m. kw. nowoczesnej powierzchni
magazynowej w halach B i G. Szczecińskie centrum magazynowo-produkcyjne zostało wynajęte w 100 procentach.
Do grona najemców North-West Logistic Park w Szczecinie dołączyła firma
Mycs. Niemiecki producent i dystrybutor wysokiej jakości mebli modułowych
wynajął 1900 m. kw. w hali B oraz całą
powierzchnię w hali G, 4 500 m. kw. Budowa siódmej hali G w ramach szczecińskiego kompleksu rozpocznie się jesienią,
której oddanie do użytkowania zaplanowano na początek 2017 roku. Położenie
North-West Logistic Park w Szczecinie
przy dużym węźle komunikacyjnym z dostępem do sieci europejskich autostrad
oraz sąsiedztwo Niemiec zdecydowały
o wyborze tej lokalizacji na centrum logistyczne dla firmy Mycs w Polsce. Przy podejmowaniu decyzji ważnym czynnikiem
dla niemieckiego producenta mebli był
dostęp do bardzo dobrze przygotowanej
i wykwalifikowanej kadry ze znajomością
języków obcych. Odnieśliśmy wielki sukces w Szczecinie, na rok przed planowanym zakończeniem budowy North-West
Logistic Park, kompleks o powierzchni
77 tysięcy metrów kwadratowych, 7 nowoczesnych hal, wynajęliśmy w 100 procentach. Mamy dalsze plany związane ze
Szczecinem i województwem zachodniopomorskim, przymierzamy się do kolejnych projektów w tym regionie – podkreśla Przemysław Szczepaniak, Dyrektor ds.

rozwoju obszaru Polski Północnej w Waimea Holding S.A.
Centrum logistyczne North-West Logistic Park oferujące powierzchnie magazynowe i produkcyjne z dostępem do wykwalifikowanych pracowników cieszy się
bardzo dużym uznaniem na rynku. Hale
wyposażone w nowoczesne rozwiązania
techniczne zapewniają najemcom możliwość wysokiego składowania i wygodnego
prowadzenia wszelkich operacji logistycznych oraz produkcyjnych. Jest to pierwszy park logistyczny klasy A, usytuowany
w południowo-wschodniej części Szczecina
przy ulicy Kniewskiej. Na 18 hektarowej
działce inwestor tworzy nowoczesny park
logistyczny oraz prawdziwy park zieleni.
Dookoła obiektu powstała nowoczesna
infrastruktura – parkingi oraz zabudowa
towarzysząca. Bliskie sąsiedztwo Skandynawii oraz Niemiec, doskonałe skomunikowanie z Europą Zachodnią oraz dostęp
do Morza Bałtyckiego sprawiają, że park
ma ogromny potencjał. Położenie parku
logistycznego w Szczecinie uczyniło z tej inwestycji niezwykle atrakcyjne miejsce do lokowania i rozwoju firm szczególnie z branży
produkcyjnej z kapitałem skandynawskim.
W North-West Logistic Park działalność prowadzą firmy specjalizujące się w produkcji
komponentów dla elektrowni wiatrowych.
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Kraków Airport Logistics Centre jest jednym z największych centrów logistycznych Goodmana w Polsce o docelowej powierzchni 150 000 m2. Budowa pierwszego
magazynu rozpoczęła się w 2010 r. i od
tamtego czasu powstało pięć obiektów
o łącznej powierzchni ponad 80 000 m2.
– Kraków jest wschodzącym zagłębiem
logistycznym, łączącym dynamicznie rozwijające się rynki zachodniej i wschodniej Europy. Perspektywy rozwoju tego
regionu, nasze dotychczasowe sukcesy
związane z komercjalizacją oraz fakt, że
klienci coraz częściej poszukują gotowej
powierzchni magazynowej, skłoniły nas
do uruchomienia budowy kolejnego magazynu spekulacyjnego w centrum logistycznym Goodman w Krakowie – mówi
Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.
Szacuje się, że po wynajęciu wszystkich
dostępnych powierzchni, zatrudnienie
u najemców centrum znajdzie łącznie
około 1000 osób. Będzie to tym samym
największe centrum logistyczne w województwie małopolskim. Najemcami w Kraków Airport Logistics Centre są obecnie:
Bonito.pl, DB Schenker, DS Smith, Farutex, KMC Services, Logfarma, Royal Canin,
RUCH, Valeo Autosystemy oraz Tajmax.
Kraków Airport Logistics Centre położone jest w Modlniczce pod Krakowem,
w odległości zaledwie czterech kilometrów
od międzynarodowego lotniska Kraków
– Balice. Dogodny dojazd zapewnia również sąsiedztwo autostrady A4, łączącej
Kraków i Wrocław.
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UMOWA LEASINGU – NA CO
ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

ÔÔ Adwokat Gabriela Dąbrowska, Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Foto: Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
oraz pixabay.com

Powszechną praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia
umowy leasingu, gdy jej przedmiot nie został jeszcze wydany. Takie postępowanie przedstawicieli handlowych może być przyczyną wielu problemów, również natury prawno karnej zarówno
dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Podpisanie protokołu stanowi niejako poświadczenie
nieprawdy oraz tworzy problem z identyfikacją przedmiotu leasingu – często okazuje się, że
jest to zamierzone, a leasingodawca ponosi konsekwencje w postaci niespłacanych rat leasingu.
Z kolei gdy organy ścigania ustalą, że leasingobiorca, dostawca przedmiotu leasingu czy przedstawiciel handlowy jest odpowiedzialny za działanie na szkodę leasingodawcy, zostaje on zobowiązany do pokrycia powstałej straty.
Leasingodawca, który posiada protokół zdawczo-odbiorczy – po
zawarciu umowy leasingu oraz uregulowaniu zobowiązań wobec dostawcy zamówienia – ma prawo żądać od leasingobiorcy
zapłaty rat zgodnie z harmonogramem. Natomiast obowiązkiem
leasingobiorcy jest zapłata tych rat. Na tym etapie obowiązywania umowy wszystko jest w porządku, nawet w sytuacji, gdy
przedmiot leasingu został dostarczony później, a przedstawiciel
handlowy leasingodawcy nie był obecny przy fizycznym jego
przekazaniu.
Jednak, jakie mogą być konsekwencje podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia umowy leasingu,
gdy jej przedmiot nie został jeszcze wydany?
• przede wszystkim może różnić się parametrami i właściwościami, w tym numerem seryjnym, więc stanowi – w świetle prawa
cywilnego – inny przedmiot, niż wynika z umowy, mimo że
odpowiada on zamówieniu.
• w momencie wypowiedzenia leasingu i konieczności odbioru
przedmiotu leasingobiorcy leasingodawca nie będzie mógł
odebrać czy też odzyskać kwoty, jaka została za niego zapłacona – bez oświadczenia dostawcy wskazującego na prawidłowy
numer seryjny czy fabryczny sprzętu leasingodawca nie ma
tytułu prawnego do niego.
• leasingodawca poniesie straty z tytułu niezaspokojonego
zadłużenia wynikającego z rozliczenia umowy leasingu – nierzadko okazuje się, że leasingodawcy zostają pokrzywdzeni na
kwotę co najmniej 100 tys. zł.
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W sytuacjach wskazujących na celowe działania na niekorzyść
leasingodawcy, gdy sprzęt, który parametrami lub właściwościami nie odpowiada zamówionemu przedmiotowi leasingu:
• leasingodawca może odstąpić od umowy z dostawcą – jeżeli
różnicę pomiędzy zamówionym i dostarczonym sprzętem
niezwłocznie dostrzeże leasingobiorca.
• konieczne staje się złożenie zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa oszustwa, w którym czynny udział
brał dostawca, przedstawiciel handlowy leasingodawcy czy
leasingobiorca. To działanie zainicjuje postępowanie przygotowawcze, w którego toku możliwe będzie wyjaśnienie czy zamówiony jako przedmiot leasingu sprzęt istniał, czy znajdował
się w posiadaniu dostawcy, jaką przedstawiał wartość oraz jaka
jest wartość dostarczonego sprzętu oraz kto ponosi odpowiedzialność za doprowadzenie leasingodawcy do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem.
Niestety należy mieć na względzie, że nie zawsze Prokuraturze
i Policji udaje się dotrzeć do dostawcy przedmiotu leasingu. Nie
zawsze też dostawcy posiadają majątek, z którego można wyegzekwować należność zasądzoną wyrokiem. Warto podkreślić,
że wszystkich wymienionych komplikacji można uniknąć zobowiązując przedstawicieli handlowych do wypełniania i podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych dopiero przy dostawie
przedmiotu leasingu do leasingobiorcy, podczas którego będą
oni obecni.
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