4

2019
IX POZNAŃSKIE FORUM
LOGISTYCZNE
ÔÔKN „Logistyka”

W dniach 11–12 kwietnia 2019 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się IX Poznańskie Forum Logistyczne, wydarzenie
organizowane przez członków Koła Naukowego „Logistyka” działającego
na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tematem
przewodnim tegorocznej edycji było:„Lean 4.0. Kiedy Lean spotyka Przemysł
4.0, kolejny poziom operacyjnej doskonałości”.
Tegoroczna edycja została objęta złotym patronatem firmy Amazon. Podczas wydarzenia odbyły się prelekcje
przedstawicieli firm: Amazon, Still,
Pratt & Whitney, PKP Intercity oraz
Volkswagen Group Polska. Ważnym
punktem konferencji było wystąpienie gości z Tajlandii – prof. Kanchana
Sethanan, Ph.D., Khon Kaen University oraz prof. Rapeepan Pitakaso,
Ph.D., Ubon Ratchathani University,
na temat: „How optimization makes
Lean sukccessful?”.Odbyła się również debata w temacie konferencji,
w której brali udział przedstawiciele firm: Smart Project, Volkswagen
Group Polska, Pratt & Whitney oraz
Datapax.
Podczas konferencji zostały wygłoszone trzy referaty studenckie

biorące udział w konkursie referatów („Przegląd rozwiązań z zakresu
Przemysłu 4.0 stosowanych w obszarze logistyki” – I miejsce; „Branża KEP
w obliczu jutra – trendy i innowacje”
– II miejsce; „Człowiek vs maszyna,
czyli Homo sapiens w inteligentnej
fabryce” – III miejsce). Po otrzymaniu
pozytywnych recenzji referaty mają
szanse na publikację w Czasopiśmie
Logistyka oraz w Zeszycie Naukowym
Politechniki Poznańskiej.
Drugiego dnia uczestnicy IX Poznańskiego Forum Logistycznego
brali udział w wycieczkach do wybranych przedsiębiorstw – Promag,
Beiersdorf oraz Amazon. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują
się na stronie internetowej:
www.pfl.put.poznan.pl

Paweł Sapek

W gronie światowych liderów
i profesjonalistów

ÔÔPrologis, fot. Prologis

Paweł Sapek, Senior Vice President, Country Manager Prologis w Polsce, został uhonorowany prestiżowym tytułem
Fellow of RICS (FRICS) – członek nadzwyczajny Królewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców.
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) to powołana w 1868 roku w Wielkiej
Brytanii prestiżowa organizacja zawodowa. Zrzeszając
profesjonalistów z branży nieruchomości i budownictwa
z całego świata, wspiera rozwój
ich kwalifikacji zawodowych
i czuwa nad przestrzeganiem
najwyższych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS
działa od 1991 roku.
Tytuł FRICS (Fellow RICS),
którym uhonorowano Pawła
Sapka, to nie tylko wyróżnienie jego profesjonalizmu, ale
także potwierdzenie wybitnych osiągnięć indywidualnych w branży. Przyznawany
jest bowiem jedynie liderom
w dziedzinie nieruchomości,
którzy wnoszą szczególny
wkład w rozwój tego sektora.
„Dołączenie do grona światowych liderów i profesjonalistów sektora nieruchomości

jako Fellow of RICS jest dla
mnie szczególnym wyróżnieniem i docenieniem ponad 20 lat pracy zawodowej
w branży. RICS podkreśla
znaczenie uczciwych praktyk
na rynku nieruchomości, a ja
mam przyjemność zarządzać
firmą, dla której profesjonalizm, transparentność działań
i jakość świadczonych usług
są nadrzędnymi wartościami. Jestem dumny z tego, że
wartości Prologis są spójne
z celami i standardami, które
wyznacza i wyróżnia RICS” –
powiedział Paweł Sapek.
Paweł Sapek ma ponad
23-letnie doświadczenie
w branży nieruchomości
i budownictwa. Do Prologis
dołączył w 2015 roku, a jako
Senior Vice President, Country Manager w Polsce nadzoruje działalność inwestycyjną
i operacyjną spółki w całym
kraju, odpowiadając za całe
portfolio firmy.
Ukończył studia na kierunku Marketing i Zarządzanie
w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach oraz studia
podyplomowe w zakresie
zarządzania logistycznego
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.
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ROHLIG SUUS LOGISTICS
URUCHAMIA KOLEJNY NOWOCZESNY OBIEKT
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Dolny Śląsk to ważny region dla operatorów
logistycznych. Bliskość granicy z Niemcami,
Czechami oraz dobre połączenie z południową i centralną Polską sprzyjają powstawaniu nowych przestrzeni magazynowych.
Do rozwoju regionu przyczynia się również
jeden z największych polskich operatorów
logistycznych, ROHLIG SUUS Logistics. Firma otwiera we Wrocławiu nowoczesny
obiekt magazynowo-przeładunkowy
o powierzchni 15 tys. m kw.
Multikliencki obiekt magazynowy we Wrocławiu znacznie zwiększy możliwości operacyjne ROHLIG SUUS Logistics na Dolnym
Śląsku. Pod jednym adresem znajdzie się
zarówno magazyn logistyczny, jak i terminal cross-dock, co znacząco usprawni
obsługę przesyłek drobnicowych oraz
zwiększy terminowość dostaw. Wrocławski oddział ROHLIG SUUS Logistics obsłuży
klientów m.in. z branży motoryzacyjnej,
która od lat dynamicznie rozwija się na
Dolnym i Górnym Śląsku. Ze względu na
dogodne połączenie z Niemcami, oddział
realizuje codzienne połączenia drobnicowych przesyłek międzynarodowych do
naszych zachodnich sąsiadów.
– Oddział ROHLIG SUUS Logistics we
Wrocławiu funkcjonuje już 12 lat. Decyzja
o zmianie siedziby na większą była podyk-
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towana wzrostem biznesu, rosnącą liczbą
przeładunków oraz chęcią zapewnienia
jeszcze wyższej jakości dostaw. Terminowość i wysoka jakość obsługi klienta to
warunki konieczne do funkcjonowania na
wymagającym rynku i nowy obiekt znacznie ułatwia nam ich dotrzymywanie – mówi
Rafał Małek, Dyrektor Oddziału ROHLIG
SUUS Logistics we Wrocławiu.
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Nowy obiekt to magazyn logistyczny z przylegającą do niego częścią
cross-dockową do przeładunku przesyłek drobnicowych, wyposażony łącznie w 61 doków – oznacza to znaczny
wzrost możliwości operacyjnych dzięki dostępowi do ponad czterokrotnie
większej liczby doków niż dotychczas.
Na życzenie operatora, obiekt zbudowano w oparciu o indywidualnie zaprojektowaną wewnętrzną siatkę słupów,
aby zwiększyć liczbę przechowywanych
towarów i usprawnić pracę wózków systemowych. Magazyn ma też niestandardową wysokość 11,5 metrów, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie
przestrzeni magazynowej. Obiekt posiada również podwyższoną odporność
ogniową, co daje większą elastyczność
w doborze klientów.
Strategiczne położenie oddziału przy
autostradzie A4, drodze S5 i S8, dwukrotne zwiększenie powierzchni biurowej
oraz zamiana magazynu kieszeniowego na
cross-dockowy, oznaczają również większy
komfort pracy.
Firma stale prowadzi rekrutację, która
skierowana jest również do studentów.
Od kilku lat ROHLIG SUUS Logistics współpracuje z Międzynarodową Wyższą Szkołą
Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dając możliwość praktyk, a potem stałego
zatrudnienia.
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ZŁOTY LISTEK CSR GRUPY RABEN
ÔÔRaben

Transport nie tylko jest potrzebny, ale także może być wyjątkowo odpowiedzialny
społecznie – udowadnia to Grupa Raben. Firma już po raz czwarty została uhonorowana Złotym Listkiem CSR tygodnika POLITYKA, a dodatkowo wyróżnieniem
specjalnym za współpracę z Bankami Żywności, będącym przykładem wspierania
Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Tygodnik POLITYKA już po raz ósmy opublikował swoje zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie. Grupa Raben
znalazła się wśród 13 przedsiębiorstw nagrodzonych Złotym Listkiem CSR. W tym
roku Srebrny Listek trafił do 19 firm, zaś
Biały – aż do 41.
„Łącznie mamy na swoim koncie już
cztery Złote Listki. Czterolistna koniczyna to
symbol szczęścia, ale za naszym poczwórnym wyróżnieniem nie stoi szczęśliwy traf
czy przypadek. To efekt poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się tu i teraz,
ale także za przyszłe pokolenia; śmiałej
wizji i codziennej, wytężonej pracy, by tę
wizję wcielić w życie. Listki CSR utwierdzają
nas w przekonaniu, że podążamy właściwą
drogą” – mówi Jakub Krzewina, manager
ds. CSR i komunikacji wewnętrznej w Grupie Raben.
W bieżącej edycji Listków CSR POLITYKI oprócz wypełnienia ankiety uczestnicy
opisali działania z minionego roku, które
przyniosły im realną zmianę biznesową
czy społeczną, a przy tym wspierały rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym. Na
tej podstawie organizatorzy po raz pierwszy przyznali siedem wyróżnień specjalnych – za działania wspierające realizację
pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju
w 2018 roku – oraz wytypowali 14 projektów, które mogą być inspiracją dla innych
ze względu na tematykę, skalę lub sposób
realizacji . Grupa Raben została uhonorowana za wieloletnią współpracę z Bankami Żywności, w tym akcję #RabenExpress
promującą odpowiedzialną konsumpcję.
„Współpraca z Bankami Żywności w tym
roku została już uwzględniona w Raporcie
FOB-u „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki”. Jesteśmy bardzo dumni
z tego projektu – w ciągu kilku lat przewieźliśmy 12 000 palet, uratowaliśmy 7 000 ton
jedzenia i umożliwiliśmy wydanie 3 mln
posiłków. Pomagamy, robiąc to, na czym
znamy się najlepiej – organizując transport – i to daje nam wiele radości i satysfakcji.” – dodaje Jakub Krzewina.
Pod koniec ubiegłego roku, w ramach
współpracy z Bankami Żywności, ruszyła
trzecia odsłona kampanii #RabenExpress.
Tym razem włączył się w nią Rafał Gębura z „7 metrów pod ziemią”. Celem było
wspólne ratowanie jedzenie przed zmar-

nowaniem i pokazanie, że jak mówi nazwa
kampanii społecznej Grupy Raben „Transport jest potrzebny”. Efekt? Po tygodniu od
startu akcji udało się zebrać 76 500 zł, które
pomogły uratować aż 612 ton żywności
czyli 1,2 mln posiłków.
„W przedświątecznej odsłonie naszej
akcji #RabenExpress postanowiliśmy wesprzeć Banki Żywności, pokazując drogę
ratowanej żywności od darczyńcy aż do
rąk potrzebujących. A jednocześnie promując akcję „Stoliczku nakryj się”, której

celem jest zebranie środków na transport
produktów spożywczych. 1 zł umożliwia
Bankom Żywności uratowanie aż 8 kg
produktów spożywczych, z których można
przygotować aż 16 posiłków.” – wyjaśnia
Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR manager Grupy Raben
Listki CSR przyznawane są od 2012 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest tygodnik
POLITYKA, a partnerują mu firma doradcza
Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego
BIznesu. Warunkiem udziału jest wypełnienie przez firmę ankiety na temat działań
w ramach zrównoważonego rozwoju i roli
CSR, przygotowaną w oparciu o wytyczne
normy ISO 26 000. W tym roku zrobiło to
111 przedsiębiorstw, z czego 73 znalazły
się w gronie laureatów.
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LOGISTYCZNE ŁĄCZENIE RYNKÓW
ÔÔDachser

Wspólny rozwój: tak brzmiało motto niewielkiej firmy z hiszpańskiej Saragossy, która weszła na rynek w 1983 r. zaopatrując
handel oraz klientów przemysłowych w przewody hydrauliczne
oraz pneumatyczne, a także złączki ze stali nierdzewnej. Dziś
Dicsa jest już firmą globalną, a rolą Dachser jest zapewnienie
jej inteligentnej logistyki z jednego źródła.
„Zakładając firmę w 1983 r.
mieliśmy marzenie: zostać liderem na hiszpańskim rynku. Nie
mieliśmy pojęcia co nas czeka,
ale byliśmy gotowi sprostać
każdemu wyzwaniu” – mówi
Daniel Carmen, dyrektor generalny Dicsa, który opowiada
o początkach swojej firmy z wyraźnym entuzjazmem i pasją.
Marzenie to ziściło się już
wiele lat temu. Obecnie firma
liczy 180 pracowników i jest
producentem wysokiej jakości złączek ze stali nierdzewnej, a także dystrybutorem
przewodów hydraulicznych
i pneumatycznych. Dicsa jest
wiodącym graczem nie tylko na
rynku hiszpańskim, ale również
na całym świecie. Przedsiębiorstwo oferuje asortyment
będący jednym z najbardziej
kompletnych w Europie i dostarcza towary do ponad 4 tys.
klientów w przeszło 100 krajach
na 5 kontynentach. W 2018 r.
przychody firmy przekroczyły
wartość 50 mln euro.
Dicsa obsługuje centra
produkcyjne i dystrybucyjne
m.in. w Hiszpanii, Włoszech,
Niemczech oraz Chinach. Sam
magazyn Dicsa w Saragossie
zajmuje powierzchnię 20 tys.
mkw., mieszcząc ponad 65 tys.
artykułów. Dzięki temu firma
może dostarczać coraz więcej
towarów, zwłaszcza do małych
zakładów produkcyjnych, które
potrzebują stałego dostępu do
szerokiej gamy produktów, ale
nie chcą lub po prostu nie są
w stanie samodzielnie ich przechowywać. „Dostarczamy im
towary w ciągu 24 godzin” – tak
Carmen podsumowuje koncepcję dystrybucji. „Nasi klienci nie
muszą rozmawiać z czteroma
czy pięcioma operatorami albo
ośmioma-dziesięcioma producentami by dostać to, czego
potrzebują – mogą wszystko

zorganizować za naszym pośrednictwem. Wystarczy, że
złożą zamówienie telefonicznie lub online, a już następnego
dnia otrzymają towar”.
Dlatego też Dicsa zwróciła
się do Dachser. Firma poszukiwała niezawodnego partnera
logistycznego i tak rozpoczęła
współpracę z Azkar, czyli obecnie Dachser Iberia. Dzięki kooperacji z operatorem Dicsa
może gwarantować dostawy
swoich produktów w 24, a czasem nawet w 12 godzin.
Codzienne połączenia do
Europy Środkowej i Północnej
W celu wzmocnienia swojej
pozycji na niemieckim rynku,
a co za tym idzie, w Europie
Środkowej i Północnej, Dicsa
połączyła siły ze swoim dostawcą usług logistycznych, by znaleźć nowe sposoby przechowywania, kompletacji i dystrybucji
produktów FMCG. „W związku
z tym w 2016 r. uruchomiliśmy
codzienną linię drobnicową
w dwie strony pomiędzy Saragossą a magazynem Dachser
w Malsch niedaleko Karlsruhe”
– mówi Bernd Großmann, dyrektor zarządzający European
Logistics w Dachser Malsch,
który nadzoruje operacje tej
platformy dla hiszpańskich
klientów od 2007 r.
W 2017 r., Dachser wystartował z kolejnym połączeniem
drogowym dla towarów Dicsa –
tym razem do Włoch. Znacznie
wpłynęło to na skrócenie czasu
transportu do bazy firmy w Modenie i przyspieszyło rozwój
przedsiębiorstwa.
Następnie Dicsa rozpoczęła
obsługę magazynu w centrum
logistycznym Dachser w Karlsruhe, który przejął dystrybucję
towarów hiszpańskiego producenta do klientów w Niemczech, krajach ościennych
i Skandynawii. Niemiecki od-

dział operatora odpowiada
również za cross-docking:
niektóre towary dostarczane
są z Saragossy do Karlsruhe,
gdzie są następnie konsolidowane z innymi przesyłkami
zanim zostaną wysłane do
klienta końcowego. Ponadto
do obiektu w Karlsruhe Dachser Air & Sea Logistics realizuje
przyjęcia kontenerów z centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych w Chinach – poprzez
porty w Hamburgu i Bremerhaven.
WYRUSZAJĄC NA PODBÓJ USA
Pozostając na ścieżce wzrostu, Dicsa rozwija działalność
w Ameryce. Oprócz założenia
oddziału w USA, firma otworzyła również agencję sprzedaży
w Argentynie. Dzięki współpracy
z Dachser, może korzystać ze
sprawdzonych systemów i procesów logistycznych również za
oceanem. „Dzięki uniwersalnym
systemom informatycznym,
m.in. oprogramowaniu do zarządzania magazynem MIKADO,
jesteśmy zawsze gotowi wspierać naszych klientów w planach
dalszej ekspansji, ułatwiając im
dostęp do nowych rynków” –
mówi Alexander Tonn, dyrektor
zarządzający European Logistics
w Niemczech i dyrektor korporacyjny logistyki kontraktowej
w Dachser.
Innowacyjne systemy Dachser, takie jak MIKADO, a także
ustanowione już wcześniej dla
Dicsa połączenie EDI, umożliwiły dokładne odwzorowanie
europejskiej logistyki w USA
w bardzo krótkim czasie. „We
wrześniu 2018 r., zaledwie cztery miesiące po otwarciu oddziału w Stanach Zjednoczonych,
Dicsa wysyłała już pierwsze
produkty z magazynu Dachser
w Atlancie” – opowiada z entuzjazmem Carmen. To dobra
wiadomość dla rodzinnej firmy
z Hiszpanii, która od jakiegoś
czasu skupia uwagę kolejnym
celu, jakim są Chiny – druga
co do wielkości gospodarka
świata. Marzenie Dicsa nadal
się ziszcza.
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7R wzmacnia
Dział Leasingu

ÔÔRedip, fot. Redip

W związku z dynamicznym rozwojem firmy ogólnopolski deweloper
7R wzmacnia swój zespół. Do firmy
dołączył Mateusz Gierka, który objął stanowisko Leasing Manager.
Mateusz Gierka na nowym stanowisku odpowiada za projekty realizowane w regionie Górnego Śląska.
Z branżą nieruchomości związany
jest od 8 lat. Przed dołączeniem do
7R pracował dla międzynarodowej
firmy doradczej CBRE, na stanowisku
Property Negotiator. Odpowiadał za
wynajem dostępnych powierzchni
przemysłowych i logistycznych na
Górnym Śląsku i w południowo-wschodniej Polsce. Realizował
projekty dla klientów logistycznych
i produkcyjnych. Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując dla prywatnego inwestora na Śląsku, gdzie
odpowiadał za wynajem powierzchni
w obiektach przemysłowych, biurowych i handlowych.
– Rosnąca liczba projektów realizowanych w całej Polsce sprawia,
że podjęliśmy decyzję o dalszym
rozwoju Działu Leasingu. Aby działać jeszcze sprawniej i efektywniej
odpowiadać na wymagania klientów, szczególnie w perspektywie
planowanych przez nas kolejnych
projektów na Śląsku, do zespołu 7R
dołącza kolejny Leasing Manager,
który będzie pracował w naszym
nowym biurze w Sosnowcu. Bycie
blisko obecnych i potencjalnych
klientów w tym regionie pozwoli
nam jeszcze szybciej reagować
na ich zmieniające się potrzeby.
Wierzę, że powiększając zespół
o ekspertów takich jak Mateusz,
zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług – komentuje Maciej
Krawiecki, Leasing Director 7R SA.
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PIERWSZY W POLSCE I POZNANIU
PUNKT SZYBKIEJ PACZKI
ÔÔGLS

Punkt Szybkiej Paczki uruchamia GLS, znacznie poszerzając
zakres usług, funkcjonalności
i udogodnień dla klientów.
Firma odpowiada w ten sposób na błyskawiczny rozwój
handlu online. To premiera pilotażowego programu, wprowadzającego nowy standard
obsługi przesyłek kurierskich.
Najważniejszą nowością
w Punkcie Szybkiej Paczki są
liczne usługi i udogodnienia,
które mają do dyspozycji klienci. Pracownicy punktu pomogą
na przykład przygotować paczkę do wysyłki, rampa ułatwia
rozładunek lub załadunek przesyłek na samochód, na miejscu jest nawet przymierzalnia,
co ucieszy klientów sklepów
online zamawiających odzież
lub buty. Co ważne, w punkcie

można odbierać przesyłki również z usługą CashService, czyli
za pobraniem.
– Punkt Szybkiej Paczki to
przede wszystkim funkcjonalna przestrzeń usługowa, przyjazna dla nadawców, w tym
małych przedsiębiorców korzystających z możliwości, jakie
daje handel online, oraz dla
odbiorców. Kompleksowe, elastyczne i łatwo dostępne usługi zyskują dziś kluczowe znaczenie. Odpowiadamy w ten
sposób na dynamiczny rozwój
e-commerce – mówi Tomasz
Kroll, dyrektor zarządzający
GLS Poland.
Swój pierwszy w Polsce
Punkt Szybkiej Paczki firma
kurierska uruchamia na poznańskich Ratajach, na osiedlu
Oświecenia, jednym z największych kompleksów mieszkaniowych w Poznaniu. Można tam

łatwo dojechać komunikacją
miejską, dostępny jest też parking. Punkt działa w dogodnych
godzinach, od poniedziałku do
piątku od 9.30 do 20.00, a w soboty od 9.30 do 15.00.
– Lokalizacja punktu jest
dobrze przemyślana i w pełni
współgra z naszą strategią.
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Zależy nam na tym, żeby jak
najbardziej ułatwić i uprościć
korzystanie z usług kurierskich.
Mówiąc obrazowo, dzięki takiej
lokalizacji klienci mają punkt
nadawania i odbioru paczek
pod ręką – dodaje Tomasz Kroll.

5

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

POŁĄCZENIE TRADYCJONALIZMU Z NOWOCZESNOŚCIĄ
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, fot. Andrzej Szymkiewicz

W historycznym miejscu na gospodarczej mapie Poznania odbyła
się konferencja prasowa połączona ze zwiedzaniem fabryki
akumulatorów EXIDE, której gospodarzem był Roman Urbaniak prezes Exide Technologies S.A.. W tym miejscu powstały
w 1919 roku pierwsze obiekty późniejszej fabryki akumulatorów
i znanej marki Centra, której właścicielem w 1995 roku stał się
amerykański koncern Exide Corporation.
Firma Exide Technologies jest
równie wiekowa, liczy bowiem
ponad 130 lat, doskonaląc nieustannie swój bardzo bogaty
bagaż doświadczeń i osiągnięć,
mierzony wprowadzanymi
na rynek innowacjami technicznymi i technologicznymi,
które były prekursorami po-

się rynek, przetwarzając gromadzone informacje w nowe jakościowo rozwiązania. O tym potencjale, wykorzystywanym do
podnoszenia jakości oraz produktywności, podkreślając znaczenie innowacji w działalności
firmy, prezes Roman Urbaniak
powiedział: „Exide jest obecny

dalszego rozwoju – jako globalna firma i rozpoznawalna na
całym swiecie marka – jesteśmy
skupieni przede wszystkim na
rozwijaniu potencjału i innowacyjności.”
Exide Technologies systematycznie zwiększa potencjał
i zdolności produkcyjne zakładu w Poznaniu, wartość inwestycji na przestrzeni ostatnich
siedmiu lat wyniosły 73 mln
EUR. W roku ubiegłym wyprodukowano w zakładzie 4 mln
akumulatorów, uzyskując przychody ze sprzedaży w wysokości 1 454 283 tys. zł.

wszechnie używanych rozwiązań. Pierwsze innowacyjne
rozwiązanie firmy, zapisane
zostało w historii zanurzenia
pierwszego amerykańskiego okrętu podwodnego USS
Navy, USS Holland(SS-1), gdzie
akumulatory Exide zapewniły
zasilanie tej jednostce, a był to
1898 rok. Od tego czasu regularnie wprowadzano rewolucyjne jak na swój czas nowości
i rozwiązania, które zmieniały
oblicze rynku.
Nie inaczej jest i dzisiaj, Exide
Technologies ze swoim potencjałem badawczo-rozwojowym
skupionym w dwu centrach badawczych, śledzi zmieniający

na rynkach motoryzacyjnych
(marka Exide i marki lokalne,
jak np. polska Centra) i rynkach
przemysłowych, a nasza pozycja i potencjał oparte są na wartościach, którymi nieustannie
się kierujemy – jakości i zrównoważonym rozwoju. W samej
Europie Exide posiada 9 zakładów produkcyjnych (w tym
jeden w Polsce, w którym się
teraz znajdujemy), 3 zakłady
recyklingu, 2 centra badawczo-rozwojowe i 13 centrów dystrybucyjnych. Świętując 130 lat
istnienia, mieliśmy okazję do
podsumowania zebranych doświadczeń. Jubileusz był także
dobrym czasem na planowanie

Poczynione inwestycje pozwalają na wyprodukowanie
do 5 mln sztuk akumulatorów
rocznie, co znacząco zwiększy
przychody spółki w bieżącym
roku. Prognozy wskazują na
rosnące zapotrzebowanie na
akumulatory nie tylko polskiego rynku, zatem zdolności
produkcyjne zostaną w pełni
wykorzystane.
Potencjał i możliwości zaprezentowane zostały podczas zwiedzania fabryki akumulatorów.
Zwiedzanie zakładu odbywało
się w sposób zorganizowany, poprzedzone szkoleniem z przepisów i norm bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu.
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W zakładzie widać racjonalne podejście do procesów,
działanie nowoczesnych linii
produkcyjnych sprzężone jest
z nieco archaicznymi lecz wydajnymi piecami do wytopu ołowiu – podstawowego surowca
do produkcji. To swoiste połączenie tradycjonalizmu z nowoczesnością, daje wymierną wysoką jakość finalnego produktu.
Niektórych procesów nie da się
ot tak sobie zmienić bez szkody
dla samego produktu, dlatego
wszystkie zmiany zachodzą
w sposób ewolucyjny, tłumaczył
oprowadzający gości inżynier.
Proces produkcji akumulatora jest złożony, upływa sporo
czasu od momentu powstania
poszczególnych komponentów,
do scalenia ich w jeden produkt. Produkt ten następnie
przechodzi jeszcze przez strefy formowania i kontroli, gdzie
jest ostatecznie sprawdzany
znakowany i przygotowywany
do wysyłki.
Exide Technologies jest
w permanentnej fazie rozwoju
wydajności produkcji akumulatorów, innowacyjność jest integralna częścią historii i kultury
Exide, a wizja badawczo-rozwojowa jest odpowiedzią na coraz bardziej złożone wyzwania
związane z magazynowaniem
energii. Exide chce zapewnić
najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązania wobec potrzeb
dotyczących zasilania i magazynowania energii. Będziemy
odświeżać portfolio prostowników, rozwijać produkty w technologii rurkowej, litowo-jonowej i technologii szybkiego
ładowania, mówił w podsumowaniu Roman Urbaniak.
Ogromne doświadczenie jest
podstawą potencjału rozwojowego firmy, połączone z innowacyjnością i efektywnym zarzadzaniem, plasuje ją na pozycji
czołowego dostawcy akumulatorów w Polsce i na świecie.
Przemyślane i konsekwentnie
realizowane inwestycje gwarantują utrzymanie czołowej pozycji
na rynku, jako animatora nowoczesnych rozwiązań.
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RUSZA BUDOWA NAJWIĘKSZEGO
NA RYNKU MAGAZYNU
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics rozpoczyna budowę największego na
rynku operatorów logistycznych obiektu magazynowo-przeładunkowego do obsługi logistycznej stolicy i regionu Mazowsza.
Nowy obiekt stanie w Sokołowie na terenie Panattoni Park
Warsaw South Janki i zajmie ponad 48,5 tys. m kw.
Warszawski oddział firmy ROHLIG SUUS Logistics rozpoczął
swoją działalność w Sokołowie w 2013 r. Mieścił się on
wówczas w Prologis Park Janki i obejmował powierzchnię
niemal 26 tys. m kw. W ciągu
5 lat intensywnego rozwoju
warszawski oddział spółki powiększył swoją powierzchnie
o kolejne 15 tys. m kw., zlokalizowane w pobliskim Panattoni
Park Janki I oraz Panattoni Park
Janki II. W związku z rozwojem
działalności ROHLIG SUUS Logistics w 2019 r. podjął decyzję
o rozbudowie dotychczasowej powierzchni oddziału. Po
konsolidacji dwóch z trzech
budynków do nowoczesnego
Centrum Logistycznego, całość
powierzchni warszawskiego
oddziału Rohlig Suus Logistics
będzie wynosiła 58 tys. m kw.
i powstanie w ramach Panattoni Park Warsaw South Janki.
– Popyt na usługi logistycz-

ne w rejonie Warszawy stale
rośnie. Dzięki dobrej lokalizacji i połączeniu z Warszawą,
Sokołów k. Janek stał się ważnym zapleczem logistycznym
stolicy. Stąd nasza decyzja
o powiększeniu powierzchni
magazynowej i terminalowej
w tym miejscu. Nowoczesny
terminal przeładunkowy pozwoli dwukrotnie zwiększyć
obsługiwany wolumen przesyłek drobnicowych krajowych
i międzynarodowych. Nowy
multikliencki magazyn logistyczny, tworzony w oparciu
o nasze autorskie rozwiązania,
będzie służył obecnym i przyszłym klientom, ze szczególnym
uwzględnieniem branży AGD,
FMCG i elektronicznej – mówi
Krzysztof Gąsiewski, Dyrektor
Oddziału Warszawa w ROHLIG
SUUS Logistics.
Nowy obiekt w ramach Panattoni Park Warsaw South Janki zastąpi dwa dotychczasowe,

w tym główny obiekt zlokalizowany w Prologis Park Janki. Będzie składał się z wydzielonego
terminala przeładunkowego
typu cross-dock o powierzchni 10 tys. m kw. oraz z 36 tys.
m kw. ponadstandardowej
wysokości powierzchni magazynowej. Całość biur zostanie
rozlokowana na powierzchni
2,5 tys. m kw.
Magazyn logistyczny zostanie wyposażony w system
składowania typu VNA (Verry
Narrow Aisle) oraz standardowy system składowania
z użyciem wózków bocznych.
Wszystko to w podwyższonej
wysokości, która ma zwiększyć
wykorzystanie powierzchni magazynowej. Część magazynu
zostanie zagospodarowana
również przez układ lokalizacji do składowania blokowego towarów objętościowych
(AGD). Pojemność magazynu
logistycznego przekroczy liczbę
55 tys. miejsc paletowych EUR
oraz 25 tys. m sześc. towarów
objętościowych AGD.
Unikalny układ Centrum
Logistycznego, obejmującego
pod jednym dachem zarówno
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terminal przeładunkowy, jak
i magazyn wysokiego składowania, pozwoli na ograniczenie
liczby operacji handlingowych,
co przełoży się na efektywność
pracy, bezpieczeństwo przesyłek i skrócenie czasu realizacji
zleceń. Za realizację projektu
odpowiedzialny jest deweloper
powierzchni magazynowych
PANATTONI EUROPE.
– Historia ROHLIG SUUS Logistics w regionie Warszawy to
niezwykle dynamiczny rozwój
tego operatora, którego niezmiennie wspieramy od lat, dostarczając możliwie najlepsze
rozwiązania, w najciekawszych
lokalizacjach – w obiektach Panattoni firma wynajęła łącznie
ok. 100 tys. m kw. – komentuje Marek Dobrzycki, Managing
Director, Panattoni Europe.
– Cieszę się, że naszemu stałemu klientowi mogliśmy zaproponować kolejną, gwarantującą
sukces inwestycję – Panattoni
Park Warsaw South Janki. Centrum dystrybucyjne o charakterze multi-tenant i planowanej
powierzchni ponad 70,5 tys.
m kw., zlokalizowane jest tuż
przy węźle łączącym S8 z DK7
i nieopodal S2, wchodzącej
w skład Południowej Obwodnicy Warszawy. Lokalizacja jest
jednym najważniejszych punktów transportowych, a Panattoni Park Warsaw South Janki
już w IV kwartale 2019 zostanie w oddane w całości i będzie
mogło przyczynić się do kolejnych sukcesów firmy – dodaje.
ROHLIG SUUS Logistics,
jako jeden z najszybciej rozwijających się operatorów
logistycznych w Polsce, realizuje zadania z obszaru logistyki kontraktowej w kluczowych lokalizacjach w Polsce.
W 2018 r. oddał do użytku magazyny w Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie,
przekraczając 200 tys. m kw.
łącznej powierzchni magazynów firmy. W dwóch pierwszych lokalizacjach obiekty
powstały we współpracy z Panattoni Europe. Uruchomienie
nowej powierzchni w Sokołowie planowane jest na lipiec
2020 r. Zatrudnienie znajdzie
tu łącznie około 500 osób.
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Nowy oddział Raben w Niemczech

ÔÔRaben

W pierwszej połowie kwietnia
2019 r. Grupa Raben świętowała
oficjalne uruchomienie swojego 33.
oddziału w Schüttorf, który uzupełnił niezależną sieć transportową
firmy w Niemczech. Podczas uroczystego otwarcia Raben Germany zaprezentował swoim klientom
i zaproszonym gościom nowoczesny obiekt spedycyjny w dzielnicy
Grafschaft Bentheim. Honorowym
gościem wydarzenia był Reinhold
Hilbers, minister finansów Dolnej
Saksonii. Oddział w Schüttorf został przejęty przez Grupę Raben
we wrześniu 2018 roku od TGL
TransportLogistik.

Centrum logistyczne w Schüttorf
ma powierzchnię przeładunkową
4500 m² i jest wyposażona w 53 rampy załadunkowe dla towarów przychodzących i wychodzących. Oddział
jest usytuowany na strategicznym
skrzyżowaniu autostrad A30 i A31.
Taka lokalizacja zapewnia optymalne
połączenie z obszarami ekonomicznymi Emsland, Osnabrücker i południowo-zachodnim Münsterland.
„Dzięki oddziałowi w południowo-zachodniej części Dolnej Saksonii udało nam się zintegrować
nowoczesny obiekt przeładunkowy
z naszą niezależną siecią ładunków
drobnicowych, którą z powodze-

niem uruchomiliśmy w styczniu
2018 roku.” – podsumował Ewald
Raben, prezes Grupy Raben.
„Bezpośrednia bliskość węzłów
autostradowych A 30 i A 31 oraz
węzła Lotte / Osnabrück umożliwia
naszym klientom szybkie dotarcie
do celu. Z Schüttorf, całego regionu Münsterland oraz niemieckich
regionów Osnabrück, Weser-Ems
i holenderskiego regionu Twente,
codziennie dostarczane są różnego
rodzaju towary.” – wyjaśnia Andreas Mümken, kierownik oddziału,
Raben Trans European Germany – „Dzięki naszej silnej obecności
w Europie Wschodniej wysyłamy
także transporty z lokalnego rynku
do Polski i wielu innych krajów eu-

LABORATORIUM WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI B2B
ÔÔP3, fot. P3

Z zewnątrz budynek największego w Europie laboratorium
wirtualnej rzeczywistości B2B nie różni się niczym od innych
znajdujących się w parku logistycznym P3 Prague Horní Počernice. Jednak wewnątrz skrywa coś wyjątkowego: to magazyn,
który równie dobrze może być bankiem, albo samochodem,
albo nawet powierzchnią planety Mars.
Laboratorium Virtuplex, otworzyło swoje fizyczne i wirtualne
drzwi na świat zaledwie kilka
tygodni temu. Firma Etnetera
Group, właściciel laboratorium, wybrała park logistyczny
P3 Prague Horní Počernice ze
względu na jego strategiczne
położenie na obrzeżach stolicy Czech, w pobliżu głównych
hubów handlowych, motoryzacyjnych i produkcyjnych.
Obiekt wewnątrz podzielony
jest na dwie części. W mniejszej
mieści się bar z miejscami do
siedzenia, w pełni wyposażona sala konferencyjna i strefy
relaksacyjne z symulatorami
lotu. W większej części odbywa się testowanie projektów
i przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości. W laboratorium
można zaprojektować mieszkanie, oddział banku lub salon
samochodowy, w skali jeden
do jednego, i poruszać się w ich
wnętrzach.
Pavel Novák, współwłaściciel
firmy Virtuplex wyjaśnia: „Można sprawdzić, czy układ mebli,

rozkład przestrzeni lub rozmieszczenie przełączników jest
odpowiednie. Możemy stworzyć wiele wersji tego samego
pomieszczenia, żeby klient
mógł przetestować je wszystkie i zadecydować, która z nich
będzie dla niego najlepsza”.
Laboratorium działa w podobny sposób jak studio filmowe, w którym klienci mogą wynajmować potrzebne instalacje
i obsługę.
Pavel Novák mówi: „Najpierw firma przygotowuje
treść – tj. projekt środowiska,
które chciałaby przetestować,
a następnie przesyła ją do laboratorium, gdzie specjaliści przystosowują ją do odpowiednich
systemów”.
Martin Petrovický, prezes firmy Virtuplex dodaje: „Większość
klientów, przychodząc do nas,
ma już trójwymiarowe dane
swojej przestrzeni, pozyskane
zwykle od architekta. Bierzemy
je i jedynie trochę dostosowujemy. Możemy też zapewnić architektowi pomoc w fazie projekto-

wania, tak aby dane wyjściowe
były jak najbardziej użyteczne
w przestrzeni trójwymiarowej.
Ponadto, jeżeli klient chciałby
użyć pewnych obiektów, które
nie istnieją jeszcze w przestrzeni
trójwymiarowej, możemy je zaprojektować. Banki modeli oferują popularne meble, donice
lub obrazy w umiarkowanych
cenach”.
Ludzie spotykający się w wirtualnej rzeczywistości nie muszą fizycznie przebywać w tym

samym miejscu. Kilka osób
może być w hali w Czechach,
kilka innych w Japonii albo Nowym Jorku. Mimo to wszyscy
mogą się wzajemnie widzieć
i słyszeć, oraz współdziałać
w tym samym środowisku wirtualnym.
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ropejskich. W tym celu oferujemy
kilka połączeń tygodniowo.”
Uroczyste otwarcie nowego
oddziału zgromadziło wielu znakomitych gości ze świata polityki,
nauki i biznesu, w tym oczywiście
liczną grupę klientów firmy Raben.
Spotkanie uświetniły merytoryczne
wykłady na temat innowacji, wyzwań w branży logistycznej oraz
obecnej sytuacji rynkowej. Jak wiadomo transport do Wielkiej Brytanii rozpoczyna się również od
Schüttorf, dlatego Brexit był jednym z tematów spotkania. Profesor
dr Hermann Witte z Uniwersytetu
w Osnabrück mówił o wyzwaniach
i możliwościach dochodowego handlu z Wielką Brytanią.

Pavel Novák wyjaśnia: „Osoba testująca daną przestrzeń
wkłada opracowane przez nas
opatentowane okulary dające
obraz w rozdzielczości 5K, służące do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości, a na plecy
nakłada plecak z komputerem,
co umożliwia swobodne poruszanie się. Użytkownicy są
ostrzegani o zbliżaniu się do
przeszkód lub ścian, więc nie
ma ryzyka przypadkowych obrażeń”.
Ian Worboys, Chief Executive
Officer P3 Logistic Parks mówi:
„Nasi klienci pochodzą z branży
logistycznej, retail albo motoryzacyjnej. Współpracujemy

także z firmami produkcyjnymi. Ale Virtuplex jest pierwszym
klientem z obszaru wirtualnej
rzeczywistości, o którym słyszałem, że wynajmuje magazyn
klasy A.
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NAJWIĘKSZY W POLSCE
AUTOMAT SWIPBOX
ÔÔRedip

KOLEJNY OBIEKT
OTRZYMUJE
CERTYFIKAT TAPA
ÔÔDHL Express, fot. DHL Express

DHL Express certyfikuje swoje obiekty
operacyjne wobec wymagań TAPA Facility
Security Requirements (FSR) od ponad
roku. To już ósmy międzynarodowy obiekt
DHL Express w Polsce, który otrzymał najwyższy stopień zabezpieczeń.

Carrefour Polska oraz SwipBox, operator
automatów do odbioru przesyłek kurierskich, nawiązali współpracę, dzięki której
Klienci sieci zyskali możliwość wygodnego
odbioru paczek w największym w Polsce
automacie SwipBox. Został on zlokalizowany w hipermarkecie Carrefour w Centrum Handlowym Targówek.
Automat do odbioru paczek w sklepie Carrefour w CH Targówek jest największą realizacją SwipBox w Polsce. Składa się z prawie
100 skrytek na przesyłki kurierskie. Działa
na zasadzie otwartej sieci, co oznacza, że
korzystać może z niego wiele firm kurierskich. To duża wygoda dla Klientów Car-

refour, którzy przy okazji dokonywania
zakupów, mogą podejmować przesyłki
dostarczane przez różnych operatorów.
– Nawiązanie umowy ze SwipBox to kolejny krok na drodze budowania pozytywnych doświadczeń zakupowych Klientów
Carrefour – mówi Michał Sacha, Dyrektor
Marketingu, Digital, IT, E-commerce i Usług
Finansowych Carrefour Polska. – Obiekty
handlowe są miejscami, gdzie coraz bardziej istotne dla współczesnych konsumentów stają się usługi dodatkowe i praktyczne
rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas.
W Carrefour mamy ambicje, aby zaspokajać również te potrzeby – dodaje Sacha.

Wcześniej uzyskały go centra logistyczne
w Toruniu, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Tym
samym DHL Express umocnił pozycję niekwestionowanego lidera pod względem
certyfikowanych przez TAPA obiektów
w Polsce, potwierdzając najwyższy poziom
bezpieczeństwa wewnątrz sieci.
Pod koniec marca przystąpiliśmy z wrocławskim obiektem do audytu TAPA FSR.
To już kolejna jednostka, którą poddaliśmy
certyfikacji bezpieczeństwa – mówi Piotr
Kozak, Country Security Manager w DHL
Express – Wzorowe przygotowanie obiektu zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i procesowym zaowocowało
otrzymaniem kolejnego certyfikatu TAPA
na najwyższym poziomie A.
TAPA to norma opracowana przez
niezależnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, która określa standardy zabezpieczeń i najlepsze praktyki branżowe
dla obiektów, w których przechowywane i procesowane są towary o wysokiej
wartości. Aby uzyskać certyfikację, należy
spełnić szereg precyzyjnie określonych
wytycznych. Odnoszą się one zarówno
do kwestii infrastrukturalnych i rozwiązań technicznych w danym obiekcie, jak
i procedur oraz praktyk funkcjonowania
budynku. DHL Express dostosowuje swoje
obiekty do wymogów TAPA by zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo znajdującym
się na terenie obiektu przesyłkom, a także
pracownikom firmy.

Chronometr wydarzeń
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ZRÓWNOWAŻONY WZROST DACHSER
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dostawca logistyczny odnotowuje 5,5-procentowy wzrost,
którego głównym motorem
pozostaje europejski biznes eksportowy. Nowe rekordy przesyłek, tonażu i zatrudnienia.
Rok 2018 był dla grupy Dachser kolejnym okresem znacznego wzrostu. Dostawca usług
logistycznych zwiększył skonsolidowane przychody netto
o 5,5% do 5,57 mld euro. Liczba
przesyłek wzrosła o 2,5%, tj. do
83,7 mln, a tonaż o 3,0% – do
41,3 mln ton. Łączna liczba pracowników wyniosła 30 609, co
oznacza wzrost o 1 511 wobec
ubiegłego roku i jednocześnie
kolejny rekord.
Wzrost biznesu dostawcy logistycznego został ponownie
wzmocniony przez warunki
gospodarcze. Pewne wyzwania
stały się jednak coraz bardziej
widoczne: niedobory zawodowych kierowców i kadry magazynowej, potencjalna mniejsza
dostępność przestrzeni ładunkowej związana z nasilonymi
szczytami sezonowymi, rosnąca niepewność co do zakazów
wjazdu pojazdów napędzanych
ropą naftową, Brexitu i przyszłego układu międzynarodowych relacji handlowych.
„W 2018 roku stało się jasne,
że logistyka musi skupić się na
efektywnym zarządzaniu coraz
bardziej ograniczonymi zasobami”, wyjaśnia Bernhard Simon,
CEO Dachser. „W tym kontekście ważne jest, aby zarządzać
rozwojem przez pryzmat celu,
czyniąc to w taki sposób, aby
utrzymać zdrową równowagę
między jakością, procesami
i kosztami. Tylko bowiem zrównoważony wzrost przyniesie
korzyści naszym pracownikom
i klientom”.
ROZWÓJ BIZNESOWY
W POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARACH
W 2018 r. obszar biznesowy
Dachser Road Logistics – obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych
(European Logistics) oraz żyw-

ności (Food Logistics) – dynamicznie się rozwijał, zwiększając skonsolidowane przychody
netto o 6,6% do 4,47 mld euro.
Największy wzrost przychodów netto nastąpił w przypadku linii biznesowej European
Logistics (EL) – o 7,0%, tj. do
3,55 mld euro. Zarówno przesyłki, jak i tonaż zwiększyły się
o 3,1%. „Wszystkie cztery regionalne jednostki biznesowe
przyczyniły się do znaczącego
wzmocnienia sieci. Efekty sieciowe w działalności eksportowej sprawiają, że jednostki
biznesowe EL nadal się rozwijają i wzajemnie napędzają swój
wzrost”, mówi Simon.
Dachser Food Logistics również odnotował wysokie dane
przychodowe za 2018 r. Skonsolidowane przychody netto
wzrosły o 5,3% do 917 mln
euro. Praktycznie niezmieniona
liczba przesyłek w porównaniu
z poprzednim rokiem została
skompensowana wzrostem
tonażu o 2,0%. „Kontynuacja
naszej strategii jakości przynosi wyraźne pozytywne efekty.
Dachser Food Logistics rozwija

się od wielu lat i generuje wzrost
dzięki krajowym transportom
i logistyce kontraktowej. Odnotowaliśmy również atrakcyjne
stopy wzrostu w transporcie
transgranicznym”, informuje
Simon. „Z drugiej strony niedobory przestrzeni ładunkowej
oraz braki kierowców i sezonowe wahania wolumenu uderzają w ten segment”.
Obszar biznesowy Air & Sea
Logistics ponownie pokazał
swój zmienny charakter. W wyniku wpływu czynnika kursowego, malejących stawek przewo-

zowych i spadku wolumenu na
trasie Chiny-Europa, skonsolidowane przychody netto utrzymały się na poziomie około
1,19 mld euro. 2,9-procentowy
spadek liczby przesyłek został
skompensowany wzrostem tonażu – zwłaszcza w transporcie
morskim – o 6,6%. „Dążymy
do zastąpienia do roku 2020
wszystkich niezintegrowanych
rozwiązań naszym autorskim
systemem do zarządzania
transportem – Othello.

Przychody netto:
ÔÔ PRZYCHODY NETTO
(W MLN EURO)

ÔÔ 2018

ÔÔ 2017

ÔÔ ZMIANA

Road Logistics

4 465

4 187

+6.6%

European Logistics

3 548

3 316

+7.0%

Food Logistics

917

871

+5.3%

Air & Sea Logistics

1 185

1 190

-0.4%

Konsolidacja (bez przychodów spółek, w
których Dachser ma 50% udziału lub mniej)

-80

-98

Grupa

5 570

5 280

+5.5%

Przychody brutto z uwzględnieniem ceł i podatku importowego:
ÔÔ PRZYCHODY BRUTTO (W MLN EURO)

ÔÔ 2018

ÔÔ 2017

ÔÔ ZMIANA

Road Logistics

4 741

4 441

+6.8%

European Logistics

3 824

3 570

+7.1%

Food Logistics

917

871

+5.3%

Air & Sea Logistics

1 835

1 785

+2.8%

Konsolidacja (bez przychodów spółek, w
których Dachser ma 50% udziału lub mniej)

-83

-107

Grupa

6 493

6 118

Bilans

+6.1%
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KUEHNE + NAGEL NA FALI WZROSTU
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

W pierwszym kwartale 2019 roku, Kuehne + Nagel ponownie zwiększyło obroty
netto, zysk brutto i EBIT. Zysk operacyjny EBIT znacząco wzrósł we frachcie morskim,
a zanotowane wyniki operacyjne transportu drogowego były wyższe w porównaniu
z ubiegłym rokiem.
Związany z sytuacją rynkową spadek wolumenu transportu lotniczego został w znacznym stopniu ustabilizowany przez aktywne
zarządzanie kosztami. Logistyka kontraktowa jest w trakcie restrukturyzacji, nadal zajmujemy się przeglądaniem portfolio projektów, przez co osiągi tego sektora zmniejszyły
się. Ogólnie grupa osiągnęła dobry wynik.

2019 roku wolumen przewozów lotniczych
spadł nieznacznie o 3,1% do 409 000 ton.
Sektor transportu lotniczego rozwijał się
zgodnie z całościowym rynkiem lotniczym,
który zanotował spadek o 2 do 3%.
Od początku 2019 roku, Grupa zintegrowała działalność biznesową z Quick International Courier, wiodącym na rynku do-

ÔÔ Q1
ÔÔ 2019

ÔÔ Q1
ÔÔ 2018

ÔÔ ZMIENNOŚĆ

Obroty netto

5,237

4,862

+ 7.7%

Zysk brutto

1,987

1,843

+ 7.3%

Wynik operacyjny (EBITDA)1)

418

289

+ 44.6%

EBIT1)

242

236

+ 2.5%

Zysk za okres

181

184

– 1.6%

ÔÔ KUEHNE + NAGEL
CHF mln

1)
Skutki wdrożenia standardu IFRS16 w rachunku zysków i strat.
Bilans zaprezentowano w śródrocznym, kompletnym sprawozdaniu finansowym.

WDROŻENIE STANDARDU IFRS 16
W związku z wdrożeniem standardu IFRS
16, EBITDA Grupy Kuehne + Nagel w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosło o 118 milionów CHF, a EBIT o 3 miliony. Nie miało
to istotnego wpływu na osiągnięty zysk
przed opodatkowaniem.

stawcom krytycznych czasowo rozwiązań
transportowych i logistycznych dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego oraz
lotnictwa. Przyczyniło się to do znacznego
wzrostu marży brutto. EBIT osiągnął wynik
80 mln CHF i prawie dorównuje bardzo
wysokiemu poziomowi sprzed roku.

SPEDYCJA MORSKA
Kuehne + Nagel nadal umacnia swoją pozycję globalnego lidera we frachcie morskim z 6,2% wzrostem wolumenu. Grupa
zarządzała transportem 1.146 mln (standardowych kontenerów) TEU. To prawie
o 70 000 sztuk więcej, niż w tym samym
okresie w roku ubiegłym.
W pierwszym kwartale nieznacznie spadł
import z rynków północnoamerykańskich
i europejskich do Azji (-2 do 3%). Wyniki
te odzwierciedlają aktualne ograniczenia
importowe dotyczące produktów rolnych
i materiałów z recyklingu. Mimo tego,
grupie udało się osiągnąć dwucyfrowy
wzrost wolumenu azjatyckiego eksportu
do Ameryki Północnej i Europy. EBIT osiągnął 112 mln CHF. Wskaźnik EBIT do zysku
brutto (współczynnik konwersji) wzrósł do
29,3% (w poprzednim roku: 27,2%).

SPEDYCJA DROGOWA
Transport drogowy dalej umacnia się, notując w pierwszym kwartale 2019 roku wzrost
obrotów netto o 6%, a zysku brutto o 8%.
Kuehne + Nagel nadal osiąga znacznie
większy wzrost niż cały rynek spedycji lądowej. Wpływ na ten wynik miał w szczególności
transport intermodalny w Ameryce Północnej
oraz sieci transportowe w Europie. Kuehne +
Nagel dalej rozwija swoje możliwości w spedycji drogowej, m.in. dzięki rozwiązaniom
cyfrowym i rozszerzeniem europejskiej floty
do obsługi towarów farmaceutycznych.

SPEDYCJA LOTNICZA
Po znacznym wzroście tonażu w poprzednich latach, w pierwszym kwartale

LOGISTYKA KONTRAKTOWA
W pierwszym kwartale 2019 r. Kuehne +
Nagel kontynuowało restrukturyzację logistyki kontraktowej, przeglądając aktualne
portfolia oraz wdrożyło aktywne zarządzanie kosztami. Obroty netto wzrosły o 6,3%
a zysk brutto zanotował wzrost o 4,9%.
W pierwszym kwartale 2019 roku, wdrożono nowy, globalny system zarządzania
magazynami, który został zainicjowany

Bilans

w ubiegłym roku. EBIT spadł o 26 mln CHF
w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Dr Detlef Trefzger, CEO Kuehne + Nagel
International AG: „Kuehne + Nagel dobrze
rozpoczęło rok 2019. Po raz kolejny zwiększyliśmy obroty netto, zysk brutto i EBIT. Aktualnie, globalny wzrost gospodarczy wyraźnie
spowalnia, mimo tego jesteśmy dobrze przygotowani na zmieniający się rynek. Zgodnie
z naszą strategią biznesową, skupiamy się
na wprowadzaniu nowych rozwiązań cyfrowych i wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań branżowych. W 2019 roku planujemy
pozostać na obranym kursie i dalej rozwijać
się jako Grupa, zwiększając swoje wyniki.”

Utrzymana pozycja
lidera rynku

ÔÔBSH

W pełnym wyzwań środowisku rynkowym, charakteryzującym się dużą zmiennością walut i globalną niestabilnością, w roku 2018 spółka BSH
Home Appliances Group wypracowała przychody
ze sprzedaży na poziomie 13,4 miliardów euro,
co jest jej drugim najlepszym wynikiem w historii.
W 2018 r. wydatki na działalność badawczo-rozwojową wzrosły o 8,2 procent względem 2017 r.,
osiągając rekordowe 673 miliony euro.
„Po ośmiu latach intensywnego wzrostu, w zeszłym roku globalne otoczenie biznesowe uległo zasadniczej zmianie. Rynki stały się bardziej
niestabilne. Jednocześnie widoczny jest znaczny
wzrost konkurencji ze strony producentów azjatyckich. Pojawiły się też nowe wyzwania zmiany
w strukturze handlu detalicznego” – powiedział
Karsten Ottenberg, prezes zarządu BSH Group.
„BSH dobrze poradziła sobie w tych warunkach,
a strategia Hardware+ pozwala nam odpowiednio zająć się kwestiami ważnymi na przyszłość”.
W Europie firma BSH utrzymała swoją pozycję lidera rynku i była w stanie poradzić sobie
z negatywnym trendem popytowym ze strony
konsumentów. W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Francji, we Włoszech
i w Holandii, firmie BSH, udało się wręcz zwiększyć udziały w rynku względem zeszłego roku.
Niemniej jednak sytuacja w szczególności na
rynkach niemieckim i brytyjskim miała negatywny wpływ na przychody w Europie, sprawiając
że ogólny wynik był słabszy niż w poprzednim
roku o –1,2 procent.
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DB PREZENTUJE
WYNIKI ZA
2018 ROK
ÔÔDB

Podróże koleją stają się coraz popularniejsze. Deutsche Bahn (DB) po raz czwarty
z rzędu odnotował znaczny wzrost liczby
pasażerów na trasach długodystansowych
– w 2018 r. z pociągów dalekobieżnych
DB skorzystało 148 mln pasażerów. Był to
wzrost o 5,7 mln rok do roku czyli o 4% –
i nowy rekord.

PODSUMOWANIE ROKU 2018 W LPP
ÔÔLPP, fot. LPP

W ostatnim kwartale 2018 roku LPP przekroczyło dwa miliardy przychodu. Dobre
zakończenie roku polskiego producenta odzieży to zasługa trafionych kolekcji jesienno-zimowych – w szczególności marek Reserved i House, a także kolejnych wzrostów
sprzedaży internetowej. W całym 2018 roku spółka wypracowała ponad 8 miliardów
zł przychodu.
POZYTYWNY WPŁYW OMNICHANNEL
– Za nami zdecydowanie udany rok – wypracowaliśmy pół miliarda zysku netto,
nasze przychody rosną w tempie dwucyfrowym. Mieliśmy bardzo dobre pierwsze
półrocze, a w skali roku udało się utrzymać
marże na poziomie 54,7%. Niezależnie od
wahań wynikających z wyprzedaży osiągamy coraz lepsze marże, które zawdzięczamy udanym kolekcjom i umiejętności
precyzyjnego dopasowania oferty do potrzeb klientów. Chcemy utrzymać ten trend
w 2019 roku – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansowych.
Z roku na rok widoczne jest rosnące znaczenie e-commerce w strukturze przychodów gdańskiej spółki. W IV kwartale 2018
sprzedaż internetowa stanowiła już aż 12,3%
przychodów z Polski i 10,6% sprzedaży grupy. Fundamentem strategii LPP jest wykorzystanie potencjału rozbudowanej sieci
stacjonarnej oraz dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej, dlatego firma stawia na
integrację i rozwój obu kanałów. Równolegle
pracuje nad zmianą jakościową sieci ponad
1760 salonów i rozszerzaniem zasięgu e-commerce o kolejne kraje. Punktem zwrotnym w rozwoju wielokanałowej sprzedaży
i zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw
będzie zaplanowane na 2019 rok wdrożenie
RFID w sieci Reserved, które w kolejnych
latach obejmie pozostałe marki.
INWESTYCJE LPP NA LATA
W 2018 roku powierzchnia sieci stacjonarnej
LPP wzrosła o 9%, a w drugim półroczu udział

powierzchni sprzedażowej LPP za granicą
przekroczył połowę z ponad miliona metrów kwadratowych. W ciągu zaledwie trzech
miesięcy producent odzieży z Gdańska zadebiutował na trzech nowych rynkach zagranicznych – w Izraelu, Słowenii i Kazachstanie. Spółka umacnia również swoją pozycję
w dotychczasowych lokalizacjach. Świadczy
o tym wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych, który wyniósł 7,2% r/r.
Na 2019 rok spółka zaplanowała wejście
na dwa nowe rynki – do Bośni i Hercegowiny
oraz Finlandii. Do końca 2019 roku zamierza
udostępnić ofertę przez internet w każdym
kraju członkowskim UE i na Ukrainie. Stabilna sytuacja finansowa i zysk wypracowany w 2018 roku pozwolą spółce na dalsze
usprawnianie procesów logistycznych i inwestycje w rozwój sieci sprzedaży. Łącznie
do 2020 roku LPP chce przeznaczyć pół miliarda na centra logistyczne. W 2019 roku
spółka planuje zakończyć inwestycję w magazyn e-commerce w Rumunii. Z kolei już
na przełomie 2021 i 2022 jednym z dwóch
kluczowym elementów logistyki LPP stanie się centrum dystrybucyjne w Brześciu
Kujawskim, dzięki któremu powierzchnia
magazynowa firmy zwiększy się o 100 tys.
m2 a pracę znajdzie tam ponad 1000 osób.
- Znaczące nakłady na rozbudowę centrów dystrybucyjnych to inwestycja nie
tylko w zwiększenie naszych możliwości
logistycznych i poprawę jakości obsługi
klientów, ale również istotny wkład w polską gospodarkę. Dlatego tak ważna dla
zachowania siły naszej firmy była decy-
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Między innymi dzięki temu wzrostowi przychody Grupy DB również zwiększyły się
w tym samym okresie o 3,1%, osiągając
kwotę 44,02 mld euro. Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wyniósł
2,1 mld euro i utrzymał się mniej więcej na
tym samym poziomie co w 2017 r. (-1,9%).
DB oczekuje, że utrzyma się trend sprzyjający rozwojowi ekologicznego transportu
kolejowego. „W 2019 r. po raz pierwszy
będziemy przewozić ponad 150 milionów
pasażerów na trasach długodystansowych”
– powiedział dr Richard Lutz, CEO Deutsche
Bahn, na konferencji prasowej poświęconej
wynikom DB za rok 2018. „Jazda pociągiem
jest formą aktywnej ochrony klimatu – kolej
to jedyny prawdziwie ekologiczny środek
transportu. Jesteśmy na dobrej drodze do
osiągnięcia celu, jakim jest przewóz ponad
200 milionów pasażerów na trasach długodystansowych do 2030 r.”.
W 2018 r. z pociągów DB w Europie
skorzystało około 2,6 mld pasażerów, co
oznacza wzrost z roku na rok o 17 mln.
Całkowity wolumen kolejowego transportu
pasażerskiego wzrósł o 1,9% w stosunku do ubiegłego roku, osiągając w sumie
97,7 mld pasażerokilometrów. Wolumen
transportu regionalnego i lokalnego DB
pozostał stabilny, podczas gdy transport
dalekobieżny odnotował znaczny wzrost
o 5,6% tj. do 42,8 mld pasażerokilometrów.

zja jej właścicieli o założeniu prywatnych
fundacji. Rozpoczęty w ten sposób przez
prezesa zarządu Marka Piechockiego proces sukcesji jest gwarancją, że budowana
przez niego na Pomorzu firma przetrwa
lata, a nawet pokolenia. Dzięki temu dalej
będziemy wspierać polską myśl twórczą
oraz utrzymywać zatrudnienie dla kilku
tysięcy pracowników i setek kontrahentów – komentuje Przemysław Lutkiewicz.
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TACHO EWOLUCJA, CZYLI TARCZKI DO LAMUSA
ÔÔInelo, fot. Inelo

Wygląda tak samo jak cyfrowy. Działa podobnie. Ma kilka nowości, ale nie rewolucyjnych. Dlaczego
nazywamy go smart i budzi takie emocje wśród kierowców i przewoźników? Mowa o tak zwanym
inteligentnym tachografie, który już niebawem będzie jedynym urządzeniem rejestrującym czas
pracy w nowych pojazdach. To kolejna, trzecia już modyfikacja tacho cyfrowego w ostatnich
latach. Po co te zmiany i czy wszyscy są na nie gotowi?
TO JESZCZE NIE FINAŁ
Niecałe dwa miesiące dzielą
nas od daty wprowadzenia na
rynek tachografów 4.0. Czym
nowe urządzenia różnią się od
poprzednich generacji i jakie kryją w sobie funkcjonalności? Przypomnijmy, że od maja 2006 roku
przewoźnicy zobowiązani są do
montowania w nowych ciężarówkach cyfrowych urządzeń
rejestrujących czas pracy kierowców, które na przestrzeni
lat podlegały zmianom:
• od 2006 r. I generacja tachografów cyfrowych;
• od 01.10.2011 Zmiany w I generacji tachografów cyfrowych (m.in. reguła 1 minuty);
• od 01.10.2012 Zmiany w I generacji tachografów cyfrowych (m.in. drugi obowiązkowy sygnał ruchu);
• od 15.06.2019 II generacja tachografów cyfrowych, tzw. tachografów inteligentnych.
Ostatnie z wymienionych
urządzeń zachowuje wszystkie
dotychczasowe funkcjonalności, a ponadto zostanie wzbogacony o dodatkowe ułatwienia
i rozszerzenia, m.in.:
• zapisywanie położenia pojazdu (GNSS);
• umożliwienie zdalnego wykrywania manipulacji lub niewłaściwego użytkowania (DSRC);
• interfejs dostosowany do
inteligentnych systemów
transportowych;
• nowe mechanizmy zabezpieczające.
PYTANIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przewoźnicy często pytają o to,
jak mają rozumieć określenie
„nowe pojazdy”, w których
zgodnie z rozporządzeniem UE
nr 165/2014 mają być montowane tak zwane inteligentne
tachografy. Otóż przez nowe
ciężarówki rozumie się te, które
po raz pierwszy zarejestrowane
będą po 15 czerwca br. Data

ta jest wskazana w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu w polu
B. Takie samochody mogą wyjechać na drogę wyłącznie ze
smart tachografem na pokładzie – zauważa Mateusz Włoch
z firmy Inelo i radzi, by kupujący
nowy pojazd, zwrócili uwagę na
datę pierwszej rejestracji.
Zgodnie z przepisami w samochodach, których data pierwszej
rejestracji jest sprzed wskazanego przez UE terminu, będzie
trzeba zainstalować inteligentny tachograf, ale do 2034 roku.
Przewoźnik, w dodatku tylko ten,
który realizuje przewozy międzynarodowe, ma na to aż 15 lat –
uspokaja ekspert. - Natomiast

stanowiły, według obecnych
regulacji obligatoryjnego wyposażenia. Ta kwestia rodzi wiele
dyskusji, gdyż przejazdy takie
są znacznie bardziej narażone
na manipulacje. A to zagraża
bezpieczeństwu na drodze
i prowadzi do nieuczciwej konkurencji wśród przewoźników.
KARTY ROZDANE
Wdrażanie inteligentnych tachografów niesie ze sobą także
konieczność posiadania innych
rodzajów kart – warsztatowych,
kierowców, przedsiębiorstwa
i kontrolnych, co budzi obawy
zarówno kierujących, jak i przewoźników. Dla wszystkich za-

kart warsztatowych niezbędne
będzie korzystanie z dedykowanej inteligentnemu tachografowi. Kalibracji urządzenia II
generacji będą mogły dokonać
jedynie te warsztaty, które będą
posiadały nowe karty – zauważa ekspert Inelo.
To właśnie w tym zakresie
przewiduje się największe problemy. – Według ostrożnych
szacunków jednego z producentów inteligentnych tachografów – do czerwca ok. 50%
warsztatów w Niemczech będzie posiadało odpowiednie
urządzenia potrzebne do kalibracji rejestratorów nowego
typu. Jednak nie wiadomo, czy
będą one wyposażone w karty,
które są niezbędne, by warsztat
mógł funkcjonować. Może to
spowodować opóźnienia w wykonywaniu przewozów nowymi
pojazdami – dodaje Włoch.

w przewozach krajowych data
obowiązkowej wymiany tachografu nie została wskazana. Jeśli
nie pojawią się nowe regulacje,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że dopóki pojazdy z rejestratorami analogowymi będą
sprawne technicznie, dopóty
będziemy spotykać się z poczciwymi wykresówkami i cyfrowymi
tacho pierwszej generacji - dodaje Mateusz Włoch.
Warto zauważyć, że w nowe
urządzenia obowiązkowo będą
wyposażone pojazdy krajów UE
, zaś dla pojazdów spoza Wspólnoty – wykonujących przewozy
w ramach umowy AETR, inteligentne tachografy nie będą

interesowanych – właścicieli
firm, truckerów oraz inspektorów mamy dobrą wiadomość – ich karty, wydane do
poprzednich wersji tachografów cyfrowych, zostały zaprojektowane tak, by były w pełni
kompatybilne z inteligentnymi
urządzeniami nowej generacji. Zatem ich wymiana nie jest
konieczna. Co więcej – nowe
karty także będą współpracowały ze starszymi wersjami
tacho. Pozwoli to kierowcom
na zachowanie jednej karty
pasującej do obu systemów,
a ich wymiana nastąpi w ciągu
pięciu lat, zgodnie z okresem
ważności. Jedynie w przypadku

1. Bez obsługi zdalnego pobierania danych z inteligentnych
tachografów
2. Po włożeniu do inteligentnego tachografu karta zostanie
zablokowana
Czy inteligentne tachografy
spełnią swoją rolę? Czy nowe
funkcjonalności faktycznie
ułatwią pracę kierowców oraz
przede wszystkim skutecznie
będą zapobiegać manipulacjom? Jedno jest pewne, warto
wdrażać zmianę, która poprawi bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, a kolejne miesiące pokażą, jak będzie przebiegać implementacja urządzeń
smart.
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LITOWO-JONOWE STANDARDY
ÔÔWojciech Podsiadły, fot. Still

Według przewidywań ekspertów rynku baterii trakcyjnych
najbliższa dekada upłynie pod
znakiem upowszechniania
i doskonalenia technologii Li-Ion. Choć często zagraniczne
raporty na temat nowinek
znajdują w Polsce potwierdzenie z kilkuletnim opóźnieniem,
wiele wskazuje na to, że w tym
przypadku jest inaczej.
Według raportu Instytutu
Fraunhofera na temat rozwoju
rynku baterii litowo-jonowych,
w perspektywie do 2025 roku
jego dynamika będzie wynosić – w zależności od scenariusza – od 12 do 26 procent
w skali roku. Podobnie sytuację
oceniono w dokumencie „The
Batteries Report 2018” opublikowanym przez Stowarzyszenie Zaawansowanych Baterii
Litowych Recharge. Cytuje się
w nim badania, według których do 2025 roku zastosowania związane z szeroko pojętą
elektromobilnością staną się
głównym źródłem popytu na
akumulatory litowo-jonowe,
zwiększając udział w rynku do
56 proc. i zajmując tym samym

miejsce piastowane dotychczas
przez urządzenia elektroniczne. W raporcie mowa również
o tym, że zgodnie z obecnym
stanowiskiem środowisk naukowych, baterie Li-Ion odgrywają kluczową rolę w zasilaniu
pojazdów elektrycznych i nie
ma podstaw, by spodziewać się
w ciągu najbliższych lat zmian

w tym zakresie. Autorzy powołują się także na dotyczące
wymiernych wskaźników popularności tej technologii szacunki Navigant Research, zgodnie
z którymi na przestrzeni lat
2015–2024 globalna wartość
rynku akumulatorów trakcyjnych ma wzrosnąć z 7,8 do
30,6 mld dolarów. O ile zwykle
do zagranicznych raportów
należy podchodzić z rezerwą
i spodziewać się, że opisywane
w nich zjawiska dotrą do Polski z kilkuletnim opóźnieniem,
w tym konkretnym przypadku może być inaczej. Z rynku
płyną dane świadczące o tym,
że informacje o korzyściach
związanych z wykorzystaniem
baterii Li-Ion jako źródła zasilania wózków widłowych trafiają w naszym kraju na podatny
grunt, a ich popularność rośnie
w niezwykłym tempie.
CO PRZEMAWIA ZA LI-ION
Rozwój technologiczny w obszarze akumulatorów litowo-jonowych skutkuje zwiększaniem ich gęstości energetycznej
i stopniowym spadkiem kosztów za amperogodziny lepszej
jakości. W związku z wyższą

sprawnością energetyczną już
dziś baterie w technologii Li-Ion
zużywają podczas ładowania do
30% mniej prądu niż kwasowo-ołowiowe odpowiedniki. Okres
ich eksploatacji, z żywotnością
sięgającą 4 tysięcy cykli ładowania, jest co najmniej dwa
razy dłuższy niż w przypadku
konwencjonalnych rozwiązań.

Dodatkowo, dzięki prostej
obsłudze usprawniają pracę
i pozwalają ograniczyć koszty
serwisowania. Używane prawidłowo nie są źródłem żadnych

do obsługi zakładu o 23,8%,
obniżając tym samym koszty
inwestycji i utrzymania floty –
relacjonuje Kurkowski. Korzyści wynikające z zastosowania

szkodliwych substancji, co w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi znacznie ułatwia aranżację miejsc ładowania
i pozwala oszczędzać przestrzeń
magazynową.
– Nowoczesne, stosowane w wózkach STILL baterie
litowo-jonowe pozwalają wykorzystać 95, a nie – jak miało to miejsce w przypadku
kwasowo-ołowiowych odpowiedników – 80 proc. energii
zmagazynowanej w akumulatorze. Co więcej, ładowanie
do 50 proc. pojemności trwa
około 30 minut – w porównaniu
z tradycyjnymi akumulatorami
około trzykrotnie krócej – i nie
wpływa negatywnie na żywotność baterii. W efekcie wózki
mogą działać niemal bez przerwy również w trybie 3-zmianowym. Pozwala to osiągnąć
znaczące oszczędności czasu
pracy operatorów i zwiększyć
dostępność pojazdów – mówi
Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska.
– Pierwsze wdrożenia Grupy
STILL polegające na zastąpieniu całej floty klienta modelami
Li-Ion w wymierny sposób pokazało skalę możliwych zysków –
dzięki elastyczności ładowania
oraz dłuższemu czasowi pracy
na jednej baterii zastosowanie
tej technologii pozwoliło zmniejszyć liczbę wózków koniecznych

akumulatorów litowo-jonowych
zdają się przemawiać do polskich przedsiębiorców, wpływając na ich decyzje zakupowe.

Technologie

POLSKIE FIRMY
DOSTRZEGAJĄ POTENCJAŁ
Dane płynące od dostawców
świadczą o wysokim zainteresowaniu w naszym kraju
technologią Li-Ion. Pojawiają
się nawet hasła „energetyczna rewolucja”, „dojrzałość”,
„olbrzymi potencjał”. Mówi
się, że w ciągu kilku miesięcy
2018 roku sprzedało się więcej
wózków litowo-jonowych niż
przez parę ostatnich lat.
– Z punktu widzenia upowszechniania najnowocześniejszych baterii trakcyjnych rok
2018 był zdecydowanie korzystny – by nie rzec przełomowy.
Odnotowany wzrost sprzedaży
wózków Li-Ion w naszym kraju
był duży na tyle, że znaleźliśmy
się pod tym względem w europejskiej czołówce. To wieści
dobre nie tylko dla dostawców
pojazdów intralogistycznych
sektora premium, ale także dla
przedsiębiorców i środowiska
naturalnego. Procesy transportu wewnętrznego stopniowo
będą dzięki temu realizowane
coraz lepszym sprzętem, przy
niższych kosztach eksploatacji
i w bardziej ekologiczny sposób – konkluduje Kurkowski.
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DOSTAWY ONLINE
W MORSKIM TRANSPORCIE
KONTENEROWYM
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu, Kuehne + Nagel jest pierwszym na rynku
dostawcą usług logistycznych, który oferuje rozwiązanie online dla przesyłek pełnokontenerowych (FCL). Rozwiązanie obejmuje gwarantowany
czas realizacji transportu, 100% gwarancję zwrotu pieniędzy, rozszerzoną
odpowiedzialnością za towar, natychmiastową wycenę oraz równoważenie
pozostawianego śladu węglowego.
Nawet na dzisiejszym nowoczesnym
rynku frachtowym mogą wystąpić
opóźnienia. Powodów jest wiele: kongestia, niekorzystne warunki pogodowe i opóźnione połączenia tranzytowe
pozostają regularną przyczyną zakłóceń w łańcuchu dostaw. Rozwiązanie
KN Pledge gwarantuje czas realizacji
transportu pełnokontenerowego,
obejmując wszystkie kombinacje dostaw – zaczynając od port-to-port, kończąc na door-to-door. Jeśli jakiekolwiek
opóźnienia okażą się nieuniknione,
Klienci, którzy zarezerwowali transport, nie poniosą żadnych kosztów.
Rozwiązanie obejmuje rozszerzoną odpowiedzialność za ładunek
z szerokim zakresem przyczyn i szkód
w wysokości do 100 000 USD za każdy transportowany kontener. Rozszerzona odpowiedzialność pokrywa między innymi pożary, eksplozje,
naturalne niebezpieczeństwa oraz
akty wojny i strajki w ramach klauzul
o wojnach i strajkach.
Ponadto, Klienci korzystający
z rozwiązania KN Pledge przyczyniają się do równoważenia wpływu ich
transportu na środowisko naturalne. Kuehne + Nagel rekompensuje
pozostawiany ślad węglowy poprzez
wkład w rozwój czterech projektów
przyrodniczych w Indonezji, Kenii
i Peru. Kuehne + Nagel obsługuje ponad 63 000 połączeń i oferuje ponad
750 wypłynięć tygodniowo. Ponad 7

500 doświadczonych ekspertów dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
Klientom najwyższą niezawodność
obsługi w oparciu o informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym,
dostarczane przez inteligentną platformę Sea Explorer.
KN Pledge jest dodatkowym rozszerzeniem w zakresie wycenienia,
zlecania i śledzenia przesyłek. Klienci
mają dostęp do natychmiastowych,
w pełni zautomatyzowanych ofert,
z możliwością rezerwacji transportów
pełnokontenerowych i monitorowania swoich ładunków z pozycji jednej
platformy.
Otto Schacht, członek zarządu
Kuehne + Nagel International AG,
odpowiedzialny za transport morski: „Jesteśmy dumni z faktu, że jako
pierwsze przedsiębiorstwo logistyczne zapewniamy naszym Klientom
innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie. KN Pledge to wyjątkowa
platforma, która umożliwia naszym
Klientom otrzymywanie wycen dla
transportu pełnokontenerowego w dodatku do rezerwowanych
przewozów drobnicowych w kilka
sekund – od dowolnego punktu na
świecie do innej dowolnej lokalizacji
z gwarantowanym czasem transportu. Ponadto, w Kuehne + Nagel
rekompensujemy pozostawiany ślad
węglowy dla każdej pełnej przesyłki
kontenerowej.”

LOGISTYCZNA
OBSŁUGA PRZESYŁEK
CHEMICZNYCH
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser Polska rozwija działalność w branży chemicznej – w 2018 r. operator logistyczny zwiększył łączne
obroty z tytułu transportu chemii o blisko 70% r/r.
W segmencie eksportu drobnicowego roczny wzrost
obrotów Dachser Chem-Logistics wyniósł niemal 82%.
„Popyt na wyspecjalizowane usługi logistyczne i transport międzynarodowy ze strony branży chemicznej
jest bardzo duży. Chemia to w końcu jedna z najistotniejszych kategorii eksportowych Polski. Coraz więcej
rodzimych firm decyduje się na współpracę właśnie
z Dachser wiedząc, że dysponujemy jedną z najbardziej rozbudowanych sieci transportowych i możemy
dostarczyć ich towary praktycznie w dowolne miejsce
w krótkim czasie. Tym bardziej, że wszystkie pojazdy
i terminale przeładunkowe Dachser są dostosowane do logistycznej obsługi przesyłek chemicznych,
w tym także towarów niebezpiecznych w transporcie”,
komentuje Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik
rozwoju biznesu Dachser Chem-Logistics w Polsce.
W ramach swojej europejskiej sieci transportowej
w 2018 roku grupa Dachser zrealizowała przewozy ok.
4 mln przesyłek chemicznych ważących razem 3,33 mln
ton. Wśród nich było 1,41 mln przesyłek zawierających
towary niebezpieczne o łącznej masie 813 tys. ton.
Dzięki Dachser Chem-Logistics firmy z sektora chemicznego uzyskują łatwiejszy dostęp do najważniejszych
globalnych rynków zbytu i zamówień. Operator logistyczny dysponuje rozbudowaną siecią oddziałów w Europie
oraz na świecie, a także specjalistyczną wiedzą i znajomością uwarunkowań branży chemicznej. Dachser stosuje
kompleksowe środki ochrony na wszystkich etapach
przewozu wyrobów chemicznych. Korporacyjne procedury znacznie wykraczają poza obowiązujące wymogi
prawne. Ścisłą kontrolę nad obsługiwanymi towarami
wspomagają zaawansowane, zintegrowane systemy
i rozwiązania informatyczne, nadzorujące przestrzeganie
ograniczeń dot. ilości przewożonych towarów niebezpiecznych. Ponadto wszyscy kierowcy, a także pracownicy magazynowi i biurowi są przeszkoleni w zakresie
postępowania z przesyłkami zawierającymi produkty
chemiczne. Firmowy zespół ponad 200 DGSA – ekspertów
z międzynarodowym certyfikatem ADR – wspiera całą
grupę Dachser w obsłudze towarów niebezpiecznych.
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Trzyletnie
partnerstwo
z Singapur Airlines

ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

AUTOMATYZACJA I ANALIZA DANYCH
PRZYSZŁOŚCIĄ TRANSPORTU?
ÔÔWebEye, fot. WebEye

Optymalizacja procesów,
redukcja obciążeń administracyjnych czy zwiększenie
przepływu pracy to główne
powody inwestycji w rozwiązania zaawansowane technologicznie. W osiągnięciu tych
celów ma pomóc postępująca
automatyzacja i cyfryzacja,
a także wykorzystanie w branży transportowej Big Data.
Inteligentne systemy transportowe, oprogramowanie oparte na rozwiązaniach z zakresu
sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy czy analityka dużych
zbiorów danych – wszystkie te
obszary w przeciągu kilku najbliższych lat mają dynamicznie
się rozwijać i przekładać na korzyści biznesowe dla firm transportowych.
Zgodnie z raportem “B2B
Global IoT Analysis”, przygotowanym przez Boston Consulting Group, do 2020 roku
wydatki B2B na technologie,
aplikacje i rozwiązania, bazujące na Internecie Rzeczy sięgną 250 mld euro. Jednocześnie
wiodącą rolę w tych wydatkach
ma odgrywać transport i logistyka. Nakład na rozwiązania
IoT tylko w tej branży za dwa
lata ma osiągnąć 40 mld euro.
Przekłada się to też na polski
rynek – zgodnie z danymi PwC
szacunkowa wielkość mobilnego rynku Internetu Rzeczy
w Polsce to ponad 800 milionów złotych, przy 40% rocznym
tempie wzrostu.

KORZYŚCI DLA
PRZEWOŹNIKÓW
Cyfryzacja i postępująca automatyzacja mają pomóc przewoźnikom m.in. w obniżeniu
kosztów, ułatwić zarządzanie
łańcuchem dostaw i logistyką, zwiększyć świadomość
klientów czy pomóc w walce
z niedoborem pracowników.
Klienci są coraz bardziej świadomi zmian, ale też możliwości, które pozwalają im zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki
temu są w stanie inwestować
w rozwój floty transportowej,
zwiększać pracę przewozową,
a jednocześnie optymalizować
wydatki, pomnażać przychody
finansowe ze sprzedaży usług
oraz poprawiać wyniki finansowe swoich przedsiębiorstw. Takie podejście wynika z bardziej
świadomego podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą
firmami transportowymi oraz
stale rosnącą konkurencję – tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor
Zarządzający WebEye Polska.
UNIA EUROPEJSKA STAWIA
NA DANE
Wartość Big Data dla transportu i logistyki dostrzega też Unia
Europejska, która chce wykorzystać analizę dużych zbiorów danych do wzmocnienia
zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia
konkurencyjności europejskiego transportu. W tym celu uruchomiono projekt LeMO prowadzony w latach 2017–2020,
który ma za zadanie zwiększyć

wykorzystanie dużych zbiorów
danych w europejskim sektorze
transportu. Ich potencjał ma pomóc m.in. w poprawie jakości
obsługi klientów, wzroście przychodów i wydajności transportu
oraz zwiększeniu dostępności
transportu i infrastruktury.
CO DALEJ?
Eksperci od dłuższego czasu
wskazują, że prawdopodobnym
scenariuszem rozwoju transportu i logistyki ma być sieć zautomatyzowanych procesów i pojazdów, zintegrowanych w jeden,
przejrzysty system, który ma zapewnić firmom transportowym
całkowitą kontrolę zarówno nad
pracownikami, jak i pojazdami.
Takie rozwiązanie pozwoli im
też na optymalną elastyczność
przy maksymalnym wykorzystaniu mocy przewozowej. Dzięki
w pełni zautomatyzowanym
procesom ustalanie trasy, wybór odpowiedniego pojazdu
czy określanie czasu wysyłki
będzie następowało automatycznie, w oparciu o informacje,
uzyskiwane w czasie rzeczywistym. Zmieni się też rola i zakres obowiązków pracowników.
W dłuższej perspektywie czasu
automatyzacja doprowadzi do
restrukturyzacji miejsc pracy. Nie
będzie ona polegać na ich likwidacji, a jedynie zmianie zakresu
obowiązków pracowników, którzy zamiast rutynowych, powtarzających się czynności otrzymają nowe, bardziej wymagające
zadania – przewiduje Paweł
Wloczek.
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Kuehne + Nagel podpisało trzyletni
kontrakt logistyczny z singapurskimi liniami lotniczymi na projekt
modernizacji 14 samolotów A380.
Zgodnie z umową, Kuehne + Nagel
kompleksowo zarządza komponentami – odbiera je od dostawców i transportuje do certyfikowanego, dedykowanemu branży
lotniczej centrum logistycznego
w Singapurze. Tam składowane
są wszystkie ładunki, sprawdzana
jest ich jakość, następnie są montowane i przekazywane obsłudze
hangaru w trybie just in time i just
in sequence.
„Projekt modernizacji samolotów A380 jest jednym z najbardziej
prestiżowych projektów w przemyśle lotniczym ze względu na jego
ogromną skalę i złożoność techniczną. Jesteśmy podekscytowani
partnerstwem z Singapore Airlines.
Nasze innowacyjne rozwiązanie
KN InteriorChain jest podstawą
w modernizacji floty samolotów
A380 i zapewnia Klientom z sektora aerospace prawdziwie wszechstronne podejście do ich potrzeb
logistycznych przy jednoczesnym
uwzględnieniu rygorystycznych
wymagań branżowych. Stworzyliśmy i uruchomiliśmy usługę KN
InteriorChain jako kompleksowe
rozwiązanie logistyczne typu end-to-end w pełni pokrywające cykl
życia wnętrza samolotu” – powiedział Erik Goedhart, Senior Vice
President Aerospace w Kuehne +
Nagel.
Dzięki certyfikowanym systemom, zoptymalizowanym procesom i doświadczonym ekspertom,
rozwiązanie KN InteriorChain pozwala przedsiębiorstwom koncentrować się na zapewnianiu
najwyższych standardów instalacji i unowocześnianiu wnętrz.
Kuehne + Nagel zobowiązało się
dostarczać części zgodnie z harmonogramem, zarówno na linię
produkcyjną, jak i do hangaru
MRO. Dzięki rozwiązaniu KN InteriorChain, ponad 300 samolotów
zostało już odnowionych i wraca
do eksploatacji zgodnie z planowanymi harmonogramami.
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TECHNOLOGIE, CZŁOWIEK I NOWE WYZWANIA
ÔÔDaniel Bienias, Dyrektor Zarządzający CBRE w Polsce

Na tegorocznym MIPIM było wyjątkowo słonecznie. Mowa jednak nie tylko o fantastycznej
pogodzie, która nas przyjęła w Cannes, ale także o optymistycznych nastrojach, które można
było wyczuć w rozmowach z deweloperami, inwestorami i instytucjami finansowymi. Wszyscy
dostrzegają z jaką łatwością branża dostosowuje się do zmieniających trendów i ze spokojem
patrzą na swoje plany biznesowe na ten i kolejny rok.
Podczas tej jubileuszowej, już
trzydziestej, edycji Międzynarodowych Targów Nieruchomości
i Inwestycji MIPIM 2019, w dyskusjach panelowych i kuluarowych najmocniej przebijały się
trzy kierunki rozwoju branży.
Szeroko omawiany był wpływ
nowych technologii, które zmienią sposób w jaki korzystamy
z nieruchomości, a także „people centricity”, czyli zorientowanie na człowieka jako klucz
do sukcesu. Widoczne było
także zainteresowanie inwestorów, a co za tym idzie rosnący
nacisk na rozwój kolejnych,
wykraczających poza standard,
sektorów nieruchomości.
CZAS NA PROPTECH
W Polsce koncept PropTechu
dopiero raczkuje, ale już teraz
możemy stwierdzić, że tak jak
było w przypadku wprowadze-

nia nowoczesnych technologii
do branży finansowej, nasz kraj
przyjmie te innowacje z otwartymi ramionami. To już pewne, że inteligentne rozwiązania
w zakresie powierzchni biurowej
i elastycznych miejsc pracy zostaną wprowadzone na szerszą skalę w nadchodzących latach. Co
ciekawe, zmiany te będą miały
znaczący wpływ na rosnącą koncentrację na potrzebach klientów indywidualnych. PropTech
to zatem nie chwilowy trend,
tylko naturalna konsekwencja
zmiany stylu życia, dostępności
i dojrzałości rozwiązań cyfrowych. W praktyce obecnie najchętniej korzystamy z innowacji
technologicznych, w tym AI, przy
analizie danych. W niedalekiej
perspektywie pomoże to uspójnić dane i wiedzę branżową, co
wpłynie pozytywnie na transparentność całego rynku.

CZŁOWIEK W CENTRUM
Ekologiczne, zielone budownictwo jest już niemal międzynarodowym standardem.
Teraz architekci i deweloperzy
postawili w centrum swojego
zainteresowania nie całe środowisko, a człowieka. Wykracza
to poza tradycyjne rozumienie
pojęcia „wellbeing”, gdyż nie
ogranicza się do sektora biurowego. Trend ten widoczny
jest w Polsce w zmieniającym
się podejściu do inwestycji typu
retail. W dużych miastach odchodzimy powoli od standardowych centrów handlowych,
skłaniając się w stronę obiektów o mieszanych funkcjach.
NOWE SEKTORY, NOWE
WYZWANIA
Poza tradycyjnym nurtem inwestycji, na tegorocznym MIPIM
wiele dyskusji dotyczyło także
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rozwoju alternatywnych sektorów nieruchomości. Większość
widocznych zmian napędzana
jest wiodącymi trendami społecznymi oraz poprawiającą
się stopą życia młodych ludzi,
którzy już nie tak chętnie wiążą się z jedną lokalizacją i nie
śpieszą się z zakładaniem rodzin. Nie umyka to uwadze
inwestorów, dostrzegających
w nowych sektorach szansę na
zysk i dywersyfikację portfela.
Główne zainteresowanie wzbudzają PRS (Private Residential
Sector), mikro apartamenty,
domy seniora oraz szerokorozumiane obiekty branży Healthcare. Biorąc pod uwagę globalne statystki zawarte w naszym
raporcie „Insights to Student
Housing”, w samym sektorze
budownictwa mieszkaniowego
przeznaczonego dla studentów
wolumen inwestycji przekroczył
już 13,5 mld euro.
Pełna wersja raportu „Insights to Student Housing” jest
dostępna TUTAJ.
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ZAKRES TEMATYCZNY
> MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
> NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
> ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE I OMNICHANNEL
> BUDOWNICTWO MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE

www.modernlog.pl
W TYM SAMYM CZASIE

Wywiad
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