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NOWY MANAGING DIRECTOR
W P3 W POLSCE
ÔÔP3, foto: P3

Bartłomiej Hofman dołączył
do zespołu P3 Logistic Parks
w Polsce obejmując stanowisko
Managing Directora. Zmiana
kadrowa wynika z awansu Andrzeja Wrońskiego, dotychczas
zarządzającego odziałem P3
w Polsce, na stanowisko Group
Head of Asset Management.
Bartłomiej Hofman posiada niemal 20-letnie doświadczenie
w branży nieruchomości komercyjnych. Karierę rozpoczął
w 1999 roku w firmie Knight
Frank, później pracował w DTZ
Polska oraz w Europolis Real Estate Asset Management na stanowisku Managing Director. Doświadczenie zdobywał również
w Immobel Poland, gdzie pełnił
funkcję Managing Director będąc
równocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego Immobel SA
z siedzibą w Brukseli oraz w Savills Investment Management na
Bartlomiej Hofman
stanowisku Head of Investment.
Jest członkiem RICS (Royal Institution of Chartered Surveyos) i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w Instytucie
Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe
w zakresie wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Bartłomiej Hofman, Managing Director w P3 Logistic Parks w Polsce
powiedział: „Jestem zadowolony z objęcia funkcji dyrektora zarządzającego
zespołu P3 w Polsce. To duże wyzwanie i jednocześnie zaszczyt dołączyć do
struktury firmy - szczególnie w momencie tak intensywnego jej rozwoju,
który z uwagą obserwowałem na przestrzeni ostatnich lat”.
Andrew Stacey, Chief Operating Officer w P3 Logistic Parks P3 powiedział: „Zdecydowaliśmy się na współpracę z Bartłomiejem Hofmanem ze
względu na jego wiedzę i imponujące doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Wierzymy, że wspomoże rozwój firmy umożliwiając
osiąganie kolejnych rekordowych wyników w Polsce. Siłą napędową P3 jest
profesjonalny zespół i jestem przekonany, że polska załoga z Bartłomiejem Hofmanem na czele będzie kontynuować rozwój firmy i wzmacniać
jej pozycję”

Nagrodzone innowacyjność
i doświadczenie

ÔÔPrologis, foto: Prologis

Grono 94 868 wybitnych specjalistów z branży nieruchomości, wśród których przeprowadzono badanie, wybrało
najsilniejsze marki na rynku nieruchomości. Firma Prologis
- globalny lider nieruchomości logistycznych, została uznana
za najsilniejszą markę wśród deweloperów nieruchomości
logistycznych w Europie w 2018 roku.
Podczas tegorocznej gali Real Estate Brand Awards, organizowanej w Niemczech przez European Real Estate Brand
Institute (REB Institute), wiodącą organizację zajmującą się
badaniem, analizą i oceną marek korporacyjnych, Prologis
otrzymał nagrodę w kategorii „Nieruchomości Logistyczne”.
- Systematycznie pracujemy nad podniesieniem świadomości naszej marki koncentrując się na tych obszarach,
które nas wyróżniają i definiują. Otrzymana nagroda jest
dowodem na to, że nasza strategia marki się sprawdza.
Docenienie wartości naszej marki w tym niezależnym badaniu motywuje nas do dalszego umacniania silnej pozycji
Prologis na rynku. - Marta Tęsiorowska, vice president, head
of marketing & communications, Prologis Europe

ANALIZA WARTOŚCI MARKI
Przeprowadzone badanie pozwoliło stworzyć listę 100
najlepszych marek w branży deweloperów nieruchomości
w Europie. Badanie analizuje zmiany w zakresie kluczowych
wskaźników efektywności oraz mierzy pozycjonowanie
najważniejszych firm z branży nieruchomości w Europie.
W tegorocznej ankiecie przebadano 94 868 ekspertów
branżowych z 47 krajów Europy, bazując na modelu wartości marki, który łączy w sobie metody jakościowe oraz
ilościowe i pozwala na prezentację wyników w sposób jasny
i zrozumiały.
Marka Prologis osiągnęła najlepszy wynik, dzięki swojemu
regionalnemu doświadczeniu, innowacyjności oraz sile pozyskiwania potencjalnych klientów
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STRATEGICZNY KROK WZMOCNIENIA SIECI USŁUG
ÔÔDB Schenker, foto: DB Schenker

DB Schenker wybuduje drugie centrum logistyczne
w Dubaju, zlokalizowane w pobliżu największego lotniska na świecie. Uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę najnowocześniejszego centrum logistycznego odbyła się pod
patronatem Jego Ekscelencji Kalifa Al Zaffina (Prezesa Dubai Aviation City Corporation). W spotkaniu
wzięli udział: Tom Schmitt (CCO & Member of the DB
Schenker Board for Contract Logistics), Karl-Heinz
Emberger (CEO of DB Schenker MEA), Ako Djaf (Head
of Contract Logistics / SCM for Middle East and Africa) oraz wielu innych gości.
Magazyn z kontrolowaną temperaturą
o powierzchni 35 tys. mkw., z antresolą
o powierzchni 3,5 tys., mkw. na potrzeby usług dodanych (VAS), to największa
inwestycja w historii DB Schenker na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obiekt będzie
również pierwszą lokalizacją DB Schenker zasilaną w 100% z energii słonecznej. Uruchomienie magazynu planowane
jest w I kwartale 2019 roku i jest to drugi
z trzech etapów rozwoju logistyki kontraktowej w Dubaju. Docelowo, do 2021

roku wybudowane zostanie 80 tys. mkw.
powierzchni logistycznej.
„Dubaj jest naszym regionalnym hubem na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
a inwestowanie w Dubaju Południowym
było strategicznym krokiem w kierunku
wzmocnienia naszej sieci i uzupełnienia
zasięgu usług DB Schenker w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”, mówi Ako
Djaf, Head of Contract Logistics/ SCM
w DB Schenker na Bliskim Wschodzie
i w Afryce.

„Inwestycja sąsiadująca z największym
lotniskiem na świecie, międzynarodowym
portem lotniczym Al Maktoum oraz jednym
z największych portów kontenerowych na
świecie, Jebel Ali Port, wyraźnie świadczy
o zaangażowaniu DB Schenker w rozwój
w regionie i dowodzi naszego zaangażowania
w zapewnienie klientom nie tylko najlepszych rozwiązań logistycznych, ale również
najlepszych połączeń i szybkości działania
oraz doskonałej infrastruktury logistycznej”
– wyjaśnia.

Wsparcie szkolnictwa zawodowego

ÔÔNowoczesny Warsztat; Exide Technologies S.A.

Podczas tegorocznej 24. edycji OTWS uczniowie
i szkoły zawodowe znów mogli sprawdzić swoją
wiedzę i wygrać liczne nagrody. Turniej był
objęty honorowym patronatem MEN i wspar-
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ciem sponsorów, którzy zafundowali nagrody
o łącznej wartości 150 tysięcy złotych. Wśród
nich był producent akumulatorów – Exide Technologies S.A.
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Na początku kwietnia, podczas drugiego dnia
Targów Techniki Motoryzacyjnej, obył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. Głównym
celem OTWS jest wsparcie i krzewienie idei szkolnictwa zawodowego, poprzez sprawdzenie wiedzy
przyszłych mechaników i fachowców z branży motoryzacyjnej (turniej skierowany jest do uczniów
szkół o profilu samochodowym). Jak podkreślają
nauczyciele, których wychowankowie wzięli udział
w turnieju – rywalizacja tego typu motywuje do
nauki i pozwala ustalić poziom przygotowania zawodowego. Podczas turnieju uczestnicy nie tylko
mogli sprawdzić swoją wiedzę, ale także wygrać
cenne nagrody – w tym roku pula nagród wyniosła
150 tysięcy złotych. Zwycięzcy turnieju otrzymali
m.in. nagrody, dzięki którym edukacja w ich szkołach może nabrać bardziej praktycznego wymiaru.
Nauczyciele i dyrektorzy ze szkół, które wzięły
udział w tegorocznym turnieju, mówią, że jest to
nie tylko forma edukacji młodych ludzi, ale także zapoznania ich z najnowszymi urządzeniami
i produktami z branży motoryzacyjnej. Dlatego
też turniej został objęty patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
– OTWS to forma edukacyjnej zabawy i wsparcia szkolnictwa zawodowego. Jest nam bardzo
miło, że Exide mógł w niej uczestniczyć, m.in. jako
sponsor wybranej puli nagród – mówi Mariola
Michalczyk, kierownik marketingu w Exide Technologies S.A.
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Zawsze na wysokości zadania

ÔÔRedip, foto: Rival

Dziesięć lat minęło od kiedy Riwal – międzynarodowa firma specjalizująca się w wynajmie
i sprzedaży sprzętu do pracy na wysokości
– otworzył w naszym kraju pierwszą filię. Przez
dekadę wiele się zmieniło, lecz jedno pozostało
niezmienne – firma, jak na początku, stawia na
rozwój i wciąż poszerza swoją ofertę. Rok 2018
jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu –
przedsiębiorstwo powstało w 1968 roku, czyli
równo 50 lat temu.

JAK TO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…
Początki firmy Riwal sięgają 1968 roku, a jej
nazwa pochodzi od nazwisk założycieli – panów
Richardsa i Wallingtona – którzy 50 lat temu
otworzyli w Holandii przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem dźwigów. Dziś Riwal prowadzi
67 oddziałów na całym świecie i zatrudnia ponad 1 700 pracowników w 16 krajach. Dziesięć
lat temu firma rozpoczęła działalność na terenie Polski.

RIWAL W POLSCE
Pierwszy oddział firmy Riwal w naszym kraju
został otwarty w 2008 roku w Rawie Mazowieckiej. W tym samym roku powstały jeszcze
dwie filie – w Lubinie oraz w Dąbrowie Górniczej. W roku 2009 powstał oddział w Gnieźnie,

następnie przeniesiony do Poznania; w 2010
otwarto filię w Kielnie (Pomorze); w 2011 przyszła kolej na Warszawę i Kraków; 2013 to rok
otwarcia biura w Szczecinie, a 2014 – w Łodzi.
Pierwszy rok działalności w Polsce firma kończyła z trzema oddziałami, 17 pracownikami
i 295 maszynami. Obecnie Riwal prowadzi dziewięć oddziałów na terenie całego kraju, zatrudnia 130 pracowników oraz oferuje klientom
pięciokrotnie liczniejszą flotę – w tej chwili jest
to aż 1 500 nowoczesnych maszyn na wynajem.

ROZWÓJ KLUCZEM DO SUKCESU
Dekadę temu obszarem działalności firmy
był wyłącznie wynajem maszyn. Dziś Riwal
jest liderem polskiego rynku w wynajmie jak
i sprzedaży nowoczesnych maszyn do pracy
na wysokości. Firmowa flota cieszy się wysoką
jakością i doskonałym stanem technicznym,
który zawdzięcza regularnemu serwisowaniu
prowadzonemu przez zatrudnionych w firmie
mechaników z uprawnieniami UDT. W 2014
roku Riwal został oficjalnym dealerem renomowanych marek: JLG, Magni oraz Dinolift. Co
ciekawe, około 60% klientów wynajmujących
urządzenia firmy Riwal to przedsiębiorstwa
z branży budowlanej.

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

Chronometr wydarzeń

www.exide.com

3

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE W TYROLU
ÔÔDachser, foto: Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił właśnie nowe centrum logistyczne w miejscowości Stans położonej w austriackim Tyrolu. W obiekt o powierzchni 20 tys. mkw. firma zainwestowała 6,5 mln euro.
- Nasza firma jest obecna na tyrolskim
rynku z własnym oddziałem już od 1995
roku. W tym miejscu tradycja i innowacje
łączą się w szczególny sposób. Nowe
centrum logistyczne to kamień milowy,
którego znaczenie wykracza daleko poza
rozbudowę silnej austriackiej sieci Dachser z dziewięcioma oddziałami. Tyrolskie
Centrum Logistyczne zostało stworzone
z myślą o europejskim systemie komunikacji i logistyce kontraktowej, a dzięki
niemu zintegrowany system logistyczny
dla ładunków drobnicowych stanie się
jeszcze bardziej wydajny i przyszłościowy
– powiedział Michael Schilling, Dyrektor
Operacyjny (COO) Działu Logistyki Transportu Drogowego w Dachser.
Nowe centrum logistyczne zastępuje
dotychczasową lokalizację w Hall, oferując
klientom kompleksowe usługi z zakresu
transportu i magazynowania. Obiekt obejmuje 30 bram przeładunkowych, około
4,7 tys. mkw. przestrzeni przeznaczonej
na operacje magazynowe i logistyczne
oraz ok. 1000 mkw. na potrzeby biurowo-administracyjne. W trakcie następnego
etapu budowy istnieje możliwość stwo-

rzenia dodatkowej
przestrzeni ładunkowej oraz miejsc
parkingowych.
Budowa nowego
terminalu oznacza
też powstanie ok.
40 nowych miejsc
pracy.
Obecnie, Dachser Stans zapewnia magazynowanie i inne usługi
w zakresie logistyki kontraktowej dostosowane do potrzeb klienta, bezpośrednie
połączenia w ramach rozbudowanej europejskiej sieci drobnicowej, a także globalny transport morski i lotniczy świadczony
przez Dachser Air & Sea Logistics.
Podczas uroczystego otwarcia obiektu
goście mieli możliwość zwiedzić terminal
zarówno na żywo, jak i wirtualnie - zestaw
do wirtualnej rzeczywistości umożliwił im
zanurzenie się w świecie procesów magazynowych w wizualizacji 3D. Rozwiązanie
to zapewnia zwiększoną przejrzystość
procesów, a co za tym idzie, możliwość

wprowadzenia zmian jeszcze w fazie planowania. Uczestnicy wydarzenia mogli
również zobaczyć intrygującą innowację
Dachser: elektryczny rower dostawczy
z wymiennym nadwoziem. Jest to tylko
jeden z alternatywnych pojazdów z napędem elektrycznym, wykorzystywanych
przez firmę w kilku niemieckich miastach
w ramach projektu dystrybucji miejskiej.
To właśnie w ten sposób Dachser tworzy
innowacyjny, zrównoważony ekologicznie
model biznesowy w zakresie transportu
towarów na odcinku ostatniej mili.

Sportowe obiekty w prezencie od P3

ÔÔP3, foto: P3

P3 długoterminowy inwestor, właściciel i zarządca obiektów logistycznych sfinansował budowę dwóch boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w miejscowości Brzoza, w gminie Grabica,
w centralnej Polsce.
Boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne zostały dzisiaj
oficjalnie otwarte podczas uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia
Dziecka. Po sąsiedzku - w Woli Bykowskiej - znajduje się park logistyczny
P3 Piotrków.
To już kolejna tego typu inicjatywa wspierana przez dewelopera. Także
na terenie przynależnym do parku P3 w podwarszawskim Błoniu działa
boisko do piłki nożnej, na którym trenuje lokalna drużyna.
Bartłomiej Hofman, Managing Director w P3 Logistic Parks w Polsce
podkreślił: „Chcemy być dobrymi sąsiadami, dlatego chętnie podejmujemy działania, które mogą uprzyjemnić i uatrakcyjnić życie mieszkańców
w okolicach naszych parków. Dwa lata temu P3 sfinansowało odnowienie elewacji szkoły w Brzozie, a w zeszłym roku zdecydowaliśmy się
na budowę boisk. Mamy nadzieję, że będą one dobrze służyły lokalnej
społeczności przez wiele lat. P3 jest inwestorem odpowiedzialnym społecznie. Interesują nas nie tylko nasze budynki, ale również ich najbliższe
otoczenie i to jak na nie wpływają. Cieszymy się, że możemy angażować
się w lokalne inicjatywy i staramy się utrzymywać dobre relacje z mieszkańcami, wspierać ich, jeśli jest to możliwe.”
Jarosław Janczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Brzozie dodaje: „Cieszę się, że nasi uczniowie będą mogli korzystać
z nowoczesnych boisk. Wierzę, że dzięki temu łatwiej będzie im rozwijać
sportowe pasje, a treningi będą dużo przyjemniejsze.”

W parku P3 Piotrków w Woli Bykowskiej działa obecnie sześć magazynów o łącznej powierzchni ponad 200,000 m2. Ich najemcy zatrudniają
już ponad 1 000 osób. Dodatkową korzyścią z realizowanych przez P3
inwestycji jest coroczne zasilenie budżetu gminy. W 2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości i odrolnienia P3 zapłaciło 3,3 mln zł, a w 2018 r.
do budżetu wpłynie kolejne 4,7 mln zł.
Krzysztof Kuliński, Wójt Gminy Grabica, podsumował: „Doceniamy fakt,
że firma P3 nie tylko buduje swoje magazyny i płaci podatki w naszej
gminie, ale chce być również częścią społeczności. Wspólnymi siłami
możemy więcej zrobić dla mieszkańców.”
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PARTNERSKA WSPÓŁPRACA
ÔÔRedip, foto: AXI IMMO

SIOR, międzynarodowa organizacja zrzeszająca pośredników w obrocie nieruchomościami
komercyjnymi, ogłasza partnerstwo z RICS obejmujące m.in. organizację wspólnych wydarzeń
branżowych w naszym regionie. Współpraca obu organizacji pozwoli na rozwój swych aktywności w Europie.
SIOR ma ponad 3200 członków i jest globalnym stowarzyszeniem doradców z sektora nieruchomości przemysłowych
i biurowych z siedzibą w Waszyngtonie. Ogłoszone niedawno
partnerstwo z RICS, wiodącą w świecie organizacją ekspercką
zajmującą się upowszechnieniem najwyższych kwalifikacji
i standardów zawodowych w sektorze gruntów, nieruchomości,
budownictwa i infrastruktury, ma zjednoczyć członków obu
organizacji i przynieść im realne korzyści w zakresie zdobycia
nowej wiedzy i wsparcia transakcji B2B w kluczowych stolicach
europejskich.
Renata Osiecka MRICS, partner zarządzająca w AXI IMMO
Group i przewodnicząca SIOR w Europie: „Partnerstwo z RICS
jest dla nas znaczącym krokiem naprzód i symbolem naszego
stałego zaangażowania w zwiększanie członkostwa SIOR w Europie. Jako organizacja ekspercka RICS troszczy się o najwyższe
zawodowe standardy i wsparcie dla swoich członków, co uzupełnia nasz własny etos i podejście do biznesu w ramach SIOR.
Z przyjemnością będziemy współpracować w nadchodzących
miesiącach nad szeregiem wydarzeń edukacyjnych i networkingowych, z których skorzystają wszyscy nasi członkowie”.
Maarten Vermeulen FRICS, dyrektor zarządzający RICS
w Europie: „RICS chętnie dąży do współpracy z podobnie

myślącymi partnerami w całej
Europie koncentrując się na
tym, aby sektor nieruchomości był coraz bardziej etyczny,
profesjonalny i przejrzysty.
SIOR podziela te same wartości choć z innej perspektywy. Dlatego bardzo się cieszę
Renata Osiecka
z nadarzającej się okazji do
organizacji wspólnych wydarzeń w liczących się miastach w Europie. Mam szczerą nadzieję, że to dopiero początek dobrej
współpracy i przed nami kolejne możliwości dla wspólnych
działań w przyszłości”.
Najbliższym wydarzeniem partnerskim SIOR i RICS będzie
organizowana w dniach 27-29 czerwca Europejska Konferencja
SIOR w Warszawie. Wystąpią na niej m.in. były prezydent RP,
Lech Wałęsa, dr Paul Redmond z Uniwersytetu w Liverpool’u,
prof. Richard Baldwin i wielu innych cenionych ekspertów.
Członkowie RICS będą mogli skorzystać ze specjalnej ulgowej
taryfy na bilety. Więcej na temat programu wydarzenia, prelegentów oraz możliwości zakwaterowania na stronie SIOR:
https://sioreurope.com/
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O CYFROWYCH
ŁAŃCUCHACH
DOSTAW
W POZNANIU
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, foto: log4.pl

Po raz czternasty czołowi teoretycy i praktycy rynku logistycznego spotkali się na
kongresie Logistics 2018, który w dniach
23-25. maja br. odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Organizatorem tego wyjątkowego w środowisku logistycznym wydarzenia był
Instytut Logistyki i Magazynowania, we
współpracy z Polskim Towarzystwem Logistycznym oraz Wyższą Szkołą Logistyki.
CYFROWE ŁAŃCUCHY DOSTAW – to hasło
przewodnie XIV edycji Polskiego Kongresu Logistycznego.
- Świat wkracza w okres zwany czwartą
rewolucją przemysłową. Symbolem pierwszej była para, drugiej – elektryczność,
trzeciej – automat. Czwarta rewolucja
przemysłowa polega na cyfryzacji – od
produkcji poprzez sprzedaż aż do zaangażowania końcowego klienta. W związku
z tym zmieniają się już nie tylko modele

biznesowe, lecz także całe łańcuchy dostaw i oferta produktowa. Firmy, które
odnoszą największy sukces w cyfrowej
gospodarce to te, które potrafią łączyć
wiele źródeł wartości dla klientów, takich
jak niski koszt, pozytywne doświadczenie i wygodna platforma dostarczenia
produktów czy usług. – mówił dr inż. Sta-

nisław Krzyżaniak, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania. - Aby zmierzyć
się ze złożonym zagadnieniem cyfryzacji
oddajemy do Państwa dyspozycji unikalną
platformę wymiany myśli i doświadczeń
jaką stanowi Polski Kongres Logistyczny
LOGISTICS 2018 – dodał.
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Na wielu stoiskach zaangażowani dostawcy usług łańcucha logistycznego,
prezentowali swoje oferty. Prezentowano narzędzia do obsługi całego łańcucha
logistycznego, od nieruchomości magazynowych i przemysłowych, po oferty
sprzętowe i usługi. Jak zwykle wystawa
cieszyła się sporym zainteresowaniem
uczestników kongresu, którzy odwiedzali
potencjalnych partnerów biznesowych
oraz już współpracujące firmy.

Polski Kongres Logistyczny jest jednym
z najważniejszych wydarzeń w Polsce
podejmuje wyzwania rynku logistycznego, angażując uznane autorytety do dyskusji o najważniejszych zagadnieniach
z zakresu transportu, magazynowania
oraz szeroko rozumianej logistyki. Szerokie grono prelegentów poruszało tematy związane z cyfryzacją łańcucha
dostaw i jej wpływem na jakość świadczonych usług.

Przez trzy dni uczestnicy kongresu (blisko
900) utwierdzali się w przekonaniu, że dokonał się kolejny krok w logistycznej przestrzeni, w której cyfrowe narzędzia dokonują rzeczy dotąd nieosiągalnych, wynosząc
jakość i efektywność usług logistycznych na
nowe poziomy. Świadomość nowego czasu, zmieniającego zasady funkcjonowania
wielu obszarów gospodarki, nabrała wręcz
materialnego wyrazu na kongresie Logistics
2018. Więcej szczegółów na stronie https://
www.logistics.pl/
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CYFROWA WERYFIKACJA NA DRODZE
ÔÔZPL, foto: ZPL

Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Nowe prawo zwolni kierowców
z obowiązku wożenia w pojeździe dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Podczas kontroli policja sprawdzi te dane
w systemie informatycznym CEP. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele Związku Polskiego Leasingu.
W ostatnim okresie Związek Polskiego Leasingu uczestniczył
w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju
oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Przedstawiciele ZPL przekonywali
do zmian w Prawie o ruchu drogowym w zakresie zniesienia
obowiązku posiadania przez kierującego, dokumentu rejestracyjnego pojazdu, podczas kontroli. Inne proponowane przez
ZPL postulaty dotyczyły zmian w Kodeksie Cywilnym, umożliwiających wprowadzenie alternatywnej dla papierowej formy
zawierania umów leasingu oraz rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy leasingu o wartości niematerialne i prawne,
w tym oprogramowanie.
Pierwszy z wymienionych postulatów Związku został uwzględniony w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 7 maja br.
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisję Infrastruktury Sejmu RP, 9 maja Sejm RP przyjął zmiany w ustawie
Prawo o ruchu drogowym, natomiast 11 maja br. Senat RP
przyjął ustawę, nie zgłaszając poprawek. Zgodnie z przyjętym
projektem i jego uzasadnieniem obywatele poruszający się
pojazdem na terytorium RP i w RP zarejestrowanym nie będą
musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia
czasowego, a także poświadczenia polisy OC.
„Aktualnie za brak oryginału dowodu rejestracyjnego w pojeździe grożą sankcje w postaci mandatu. Zniesienie w Kodeksie
drogowym obowiązku i zastąpienie go jedynie zapisem cyfrowym
w bazie CEP nie tylko usprawni obrót dokumentami w procesie

Andrzej Sugajski

leasingu, ale także zmniejszy ryzyko działalności gospodarczej
dla wszystkich instytucji finansujących pojazdy” – powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, podczas kontroli policja
sprawdzi wymienione wyżej dane w systemie informatycznym
CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Już dziś znajdują się tam
informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a także dane
o polisie oraz o badaniu technicznym. O terminie zniesienia
obowiązku kierowcy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem Ministra Cyfryzacji.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
ÔÔRedip, foto: Lubella

Czołowy producent makaronów uruchomił nowoczesny kompleks produkcyjny ze zautomatyzowanym centrum logistycznym o wartości 130 mln zł. Inwestycja pozwoli Lubelli umocnić
się na pozycji lidera makaronów w Polsce, przyczyni się także do
wzbogacenia lubelskiego rynku pracy – w nowym kompleksie
produkcyjnym zatrudnienie znalazło 60 osób. Firma rozwija też
współpracę z lokalnymi partnerami.
Uruchomiony 17 maja br. ten nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy składa się z hali produkcyjno-magazynowej
wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją nowoczesnej linii
produkcyjnej. Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Nowoczesne centrum logistyczne pomieści na 12 poziomach składowania blisko 26 tys. miejsc paletowych. Poza swoją
wielkością, centrum imponuje także stopniem zaawansowania
technologicznego, głównie nowoczesnych systemów automatycznych, dzięki którym m.in. palety od początku są identyfikowane i w zautomatyzowanym procesie transportu trafiają na
miejsce składowania.
Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex: Dzięki zrealizowanym inwestycjom Lubella może być wizytówką przemysłu
spożywczego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nowoczesne
technologie, którymi dysponuje, pozwalają tworzyć nam nowe
produkty dopasowane do trendów rynkowych i konsumenc-

kich potrzeb. Inwestycje w obszar logistyki to nasza przewaga
w handlu – dzięki nim będziemy mogli dostarczać nasze produkty
szybciej i sprawniej.
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STRATEGICZNE OGNIWO
LOGISTYCZNYCH KOMPETENCJI
ÔÔROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics SA uruchamia kolejny magazyn logistyczny w Małopolsce. Obiekt o powierzchni ponad 15 tys. m kw.
znajdzie się na terenie Parku Logistycznego Kokotów-Brzegi pod Krakowem. To jedna z kilku zaplanowanych na ten rok inwestycji
magazynowych spółki. Łączna powierzchnia magazynów firmy wynosi ponad 200 tys. m kw.
ROHLIG SUUS, jako jeden z najszybciej
rozwijających się operatorów logistycznych w Polsce realizuje zadania z obszaru logistyki kontraktowej w kluczowych
lokalizacjach w Polsce. Jest obecny m.in.
w Krakowie, Gliwicach, Warszawie i Łodzi.
Oprócz magazynu w Krakowie w najbliższej przyszłości uruchomi również kolejne
obiekty w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Białymstoku.
W ubiegłym roku powierzchnie magazynowe w ROHLIG SUUS Logistics wzrosły
o 30 tys. m kw.
W tym roku, dzięki nowym lokalizacjom
łączna powierzchnia magazynów operatora przekroczyła 200 tys. m kw.
– Nowy magazyn ROHLIG SUUS Logistics w Krakowie ma duże znaczenie
w strategii dynamicznego rozwoju naszej
firmy. Liczymy, że umożliwi nam dalsze
pogłębianie kompetencji logistycznych
w tym regionie. Zdecydowaliśmy się na
wybór tej lokalizacji, kierując się potrzebami naszych klientów, którzy poszukują nowoczesnych i wyspecjalizowanych usług
logistycznych. Przekonało nas korzystne
położenie obiektu, rozwinięta infrastruktura transportowa oraz dobre połączenie
zarówno z innymi kierunkami w kraju, jak
i za granicą. Dzięki nowym rozwiązaniom
technologicznym zachowujemy najwyższe
standardy obsługi – mówi Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG SUUS
Logistics SA.
Nowy magazyn ROHLIG SUUS Logistics
w Krakowie to dwa synergiczne obiekty:
budynek działający w systemie cross-dock
przeznaczony do operacji sieci dystrybucyjnej oraz magazyn wysokiego składowania służący do realizacji usług z obszaru
logistyki kontraktowej. Oba są zaprojektowane według autorskich rozwiązań firmy, z wykorzystaniem niestandardowej
wysokości oraz zmienionej siatki słupów.
Nowoczesne rozwiązania architektoniczne pozwalają na optymalne zagospodarowanie powierzchni magazynowej,
podobnie jak wózki systemowe VNA, dedykowane do magazynów wysokiego składowania. W nowym magazynie ROHLIG
SUUS Logistics pracę znajdzie ponad sto
osób. Nabór na nowe miejsca pracy rozpocznie się jeszcze w maju, a sam obiekt
zostanie uruchomiony we wrześniu br.

– Rekrutacja w branży logistycznej jest
obecnie dużym wyzwaniem. Dla nas jest to
jednak ogromna szansa na rozwój biznesu.
Dzięki magazynom typu „multicustomer”
m.in. takim jak nowy obiekt w Centrum
Logistycznym 7R, rozwiązujemy problem
zmiennych wolumenów. Pozwala nam to
w optymalny sposób zarządzać czasem pracowników, oferując im stabilną pracę w pełnym wymiarze, przez cały rok. Z punktu widzenia naszych najemców takie rozwiązanie
dostarcza także wiele korzyści, ponieważ

zdejmujemy z nich wszelkie obowiązki i wyzwania związane z rekrutacją i utrzymaniem
pracowników. Klienci outsourcując usługi
magazynowe ograniczają tym samym koszty związane z pozyskaniem i utrzymaniem
kadr – mówi Łukasz Kuliński, Dyrektor Oddziału ROHLIG SUUS Logistics w Krakowie.
Centrum Logistyczne Kraków Kokotów-Brzegi docelowo tworzyć będzie aż osiem
budynków o łącznej powierzchni ok. 200
tys. m kw. Inwestycja jest częścią Wielickiej
Strefy Aktywności Gospodarczej.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«
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LOGISTYCZNE ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁU 4.0.
ÔÔPSI , foto: PSI

Firma PSI Polska, producent oprogramowania dla przemysłu,
wdrożyła w Centrum Dystrybucyjnym firmy LPP, właściciela
marek odzieżowych takich jak RESERVED, Cropp, House, MOHITO czy SiNSAY innowacyjne oprogramowanie – Warehouse
Advanced Planning (WAP). WAP to moduł stworzony do planowania procesów logistycznych, wykorzystywany do tej pory
w inteligentnych fabrykach. Wdrożenie WAP w Centrum Dystrybucyjnym LPP to kolejny projekt zrealizowany przez PSI Polska
w ramach 10-letniej współpracy pomiędzy firmami. Dzięki
praktycznym i innowacyjnym funkcjom ma usprawnić procesy
logistyczne polskiego największego producenta odzieży.
Firma PSI Polska, producent oprogramowania dla przemysłu,
wdrożyła w Centrum Dystrybucyjnym firmy LPP, właściciela
marek odzieżowych takich jak RESERVED, Cropp, House, MOHITO czy SiNSAY innowacyjne oprogramowanie – Warehouse
Advanced Planning (WAP). WAP to moduł stworzony do planowania procesów logistycznych, wykorzystywany do tej pory
w inteligentnych fabrykach. Wdrożenie WAP w Centrum Dystrybucyjnym LPP to kolejny projekt zrealizowany przez PSI Polska
w ramach 10-letniej współpracy pomiędzy firmami. Dzięki
praktycznym i innowacyjnym funkcjom ma usprawnić procesy
logistyczne polskiego największego producenta odzieży.
RYNKOWI LIDERZY NA DRODZE DO LOGISTYKI 4.0
Strategia dystrybucji LPP zakłada równoczesną dostawę
nowej kolekcji do wszystkich sklepów. To spore wyzwanie planistyczne, zwłaszcza w obliczu dynamicznego wzrostu produkcji
oraz ekspansji spółki na kolejne rynki. Szukając innowacyjnych
rozwiązań do planowania logistyki, LPP sięgnęło po moduł,
który steruje procesami w nowoczesnych fabrykach. Analogia
między zarządzaniem wysoce zautomatyzowanym centrum
dystrybucyjnym, a inteligentną, zrobotyzowaną fabryką, pozwoliła na dopasowanie narzędzia do potrzeb i wymogów planowania pracy automatyki magazynowej. Wieloletnia współpraca
między PSI i LPP, mająca na celu wsparcie automatyzacji procesów magazynowania, zaowocowała stworzeniem rozwiązania,

które przenosi zarządzanie Centrum Dystrybucyjnym LPP na
jeszcze wyższy poziom innowacyjności. Jak zaznaczają eksperci,
to rozwiązania, które charakteryzują tzw. Przemysł 4.0.
– Czwarta rewolucja przemysłowa polega na autonomizacji
procesów produkcji przez jak największe nasycenie ich rozwiązaniami informatycznymi, w tym elementami sztucznej
inteligencji. Obecnie to jeden z najgorętszych tematów na
zachodzie Europy. PSI, jako czołowy dostawca systemów klasy
APS i MES, wspiera swoich klientów w przejściu do cyfrowego
świata Przemysłu 4.0. Każdemu, kto zobaczył Centrum Dystrybucyjne LPP, analogia do wysoce zautomatyzowanego procesu
produkcyjnego nasuwa się samoistnie. Dlatego, stając przed
wyzwaniem usprawnienia procesu planowania pracy Centrum
Dystrybucyjnego LPP, postanowiliśmy sięgnąć do naszych
doświadczeń z przemysłu, gdy tworzyliśmy rozwiązania m.in.
dla największych europejskich koncernów motoryzacyjnych.
Na bazie systemu planowania produkcji stworzyliśmy innowacyjny moduł, Warehouse Advanced Planning, który po pozytywnych doświadczeniach z LPP zdecydowaliśmy się włączyć
do standardu systemu PSIwms, dostarczającego pełen zakres
funkcjonalności niezbędnych do właściwego sterowania oraz
kontroli procesów w nowoczesnym magazynie – mówi Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu PSI Polska.

Wyróżnienie w raporcie Magic Quadrant 2018

ÔÔRedip

Firma Transporeon otrzymała wyróżnienie
za całokształt rozwiązań oferowanych w ramach systemów zarządzania transportem
od Gartner w raporcie Magic Quadrant dla
TMS, opublikowanym w marcu 2018 roku.
Gartner jest światowym liderem w zakresie
badań i doradztwa w dziedzinie technologii
informacyjnych. Raporty Magic Quadrant
(MQ) wykorzystywane są w różnych branżach
na całym świecie w celu wspierania użytkowników w wyborze odpowiednich usługodawców.
Według raportu Gartnera, „kontrolowanie
kosztów transportu, osiąganie wewnętrznej
wydajności, zwiększanie widoczności i zabezpieczanie możliwości przewozowych to
obecnie główne czynniki motywujące do inwestowania w TMS. Liderzy łańcucha dostaw

powinni wykorzystać to badanie do oceny
rynku systemów zarządzania transportem”.
Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem wyróżnienia w raporcie Gartnera. Dla nas jest to
dowód na to, że oparta na chmurze platforma logistyczna Transporeon to sprawdzone
rozwiązanie, które umożliwia przewoźnikom,
spedytorom oraz ich klientom efektywną
współpracę w ramach globalnej sieci ekspertów z branży logistycznej – mówi Thomas
Einsiedler, Chief Product Officer (CPO) Grupy
Transporeon. Każda firma dąży do stworze-

W Polsce już kilka tysięcy firm transportowych na co dzień świadczy swoje usługi dla
producentów oraz centrów dystrybucyjnych
w oparciu o obustronne wykorzystanie platformy logistycznej Transporeon. Jej celem
jest zapewnienie sprawnej komunikacji przy
potwierdzaniu zleceń transportowych, awizacji okien czasowych oraz śledzeniu ładunku
w drodze do klienta. Stale pracujemy nad
udoskonalaniem naszej oferty i wdrażamy
nowe rozwiązania ułatwiające współpracę
między stronami. Wpływają one pozytywnie

nia jak najbardziej efektywnego łańcucha
dostaw. Współpraca z Transporeon w zakresie cyfryzacji procesów transportowych
daję możliwość zachowania pełnej kontroli
i zwiększenia jego wydajności – dodaje Thomas Einsiedler.

na atrakcyjność załadowców, co ma kluczowe
znaczenie w obecnej sytuacji na rynku usług
transportowych, gdzie walka o przewoźnika
staje się coraz bardziej zacięta – komentuje
Tomasz Swolkień, Key Account Manager w
Transporeon Sp. z o.o
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NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE W SALA BOLOGNESE
ÔÔP3 , foto: P3

P3, wiodący inwestor, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych na terenie Europy, po zakończeniu budowy z napiętym, jedynie sześciomiesięcznym harmonogramem, przekazał nowy magazyn o powierzchni 30.000 m2 firmom Automobili
Lamborghini (Lamborghini) i Ducati Motor Holding (Ducati). Obiekt typu BTS (Build-to-Suit) powstał w parku P3 Sala Bolognese,
położonym w odległości kilku kilometrów na północ od Bolonii.
Nowy obiekt logistyczny, pierwszy projekt BTS P3 we Włoszech,
stanie się centrum magazynowo - dystrybucyjnym oryginalnych
części zamiennych dla Lamborghini i Ducati, w tym dla nowych
modeli Lamborghini Super SUV Urus, a także Huracán i Aventador, historycznych modeli samochodów wyścigowych Lamborghini oraz najnowszych modeli Ducati: Panigale V4 (pierwszy
seryjnie produkowany motocykl bolońskiej firmy wyposażony
w 4-cylindrowy silnik na bazie MotoGP Desmosedici) i Scrambler® 1100.
Obie renomowane marki motoryzacyjne mają swoje siedziby
odpowiednio w Sant’Agata Bolognese (Lamborghini) i w Bolonii
(Ducati), w obu przypadkach w odległości mniejszej niż 15 km od
parku P3. W nowym magazynie będzie pracować około 120 osób.
W budynku znajduje się 700 m2 powierzchni biurowej. Wysokość magazynu w świetle wynosi 12 m, a nośność posadzki – 5 t/
m2. Temperatura w obiekcie będzie utrzymywana na stałym
poziomie co najmniej 18°C przez cały rok.
Tak jak wszystkie nowe projekty BTS firmy P3, również ten magazyn został wyposażony w różnorodne rozwiązania ekologiczne,
takie jak oświetlenie LED, izolacja termiczna, panele słoneczne
na dachu do ogrzewania wody wykorzystywanej w biurach,
a także do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto do
nawadniania wykorzystywana będzie woda ze studni, co dodatkowo zmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Nowa ścieżka
rowerowa połączy park z pobliską stacją kolejową.
Jean-Luc Saporito, Dyrektor Zarządzający P3 we Włoszech, powiedział: „Firmy Lamborghini i Ducati wyznaczyły bardzo napięty
harmonogram realizacji nowego magazynu. Jesteśmy dumni, że
udało nam się dotrzymać terminu – to osiągnięcie było możliwe
dzięki współpracy między zespołem P3; generalnym wykonawcą
firmą Techbau, Miastem Sala Bolognese oraz, naturalnie, naszymi klientami.”

Nowy węzeł logistyczny Lamborghini i Ducati to drugi magazyn, który zostanie wybudowany w parku P3 w Sala Bolognese.
Zajmuje powierzchnię około 11 ha, w tym 5000 m2 przeznaczonych jest na potencjalną ekspansję w przyszłości. Kolejne 3 ha są
dostępne na nowe projekty BTS dla innych klientów.
Paolo Gabrielli, Dyrektor Obsługi Posprzedażowej w Automobili Lamborghini, komentuje: „Nowy magazyn w Sala Bolognese
jest częścią strategii rozwoju handlowego i przemysłowego
Lamborghini. Wprowadzenie nowego modelu Super SUV URUS
zadecydowało o konieczności podwojenia powierzchni produkcyjnej w naszym zakładzie w Sant’Agata Bolognese i podwojeniu
sprzedaży do 2019 roku. Zmiany te znajdują także odzwierciedlenie w sektorze części zamiennych, dla którego w ocenie Lamborghini niezbędna jest dedykowana powierzchnia. Centrum
ma powierzchnię ponad 15.000 m2, z m.in. 8 strefami załadunku
i miejscem na składowanie 40.000 części do samochodów historycznych, aktualnych modeli oraz części zamiennych dla działu
Motorsport, Squadra Corse. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie najwyższego poziomu obsługi i szybkiego reagowania
na potrzeby naszych klientów.”
„Ten ważny i złożony projekt jest częścią większego planu
strategicznego, którego celem jest podwyższenie efektywności
i poziomu usług dla entuzjastów Ducati. Po osiągnięciu pełnej
funkcjonalności systemu będziemy w stanie zagwarantować
doskonałą jakość i krótsze terminy dostaw, w odpowiedzi na
każde zamówienie z dowolnej części świata” – oświadczył Francesco Milicia, Dyrektor Łańcucha Dostaw Ducati. „Jesteśmy dumni
z możliwości współpracy z firmą P3, z którą łączą nas wspólne
wartości i profesjonalne podejście do spełniania potrzeb klienta,
aby móc zawsze oferować najszybsze i najbardziej odpowiednie
rozwiązanie.”
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Nowy prezes w UPS EUROPE

ÔÔUPS, foto: UPS

Firma UPS powołała Lou Rivieccio na stanowisko
prezesa UPS Europe. Rivieccio jest teraz odpowiedzialny za wszystkie operacje UPS w 56 krajach
i terytoriach oraz za ponad 49 000 pracowników.
Przejmuje on stery w okresie dynamicznego rozwoju największego dla UPS regionu poza Stanami
Zjednoczonymi.
„Lou przyjeżdża do Europy w czasie, gdy inwestujemy w naszą sieć, aby poprawić szybkość,
zwiększyć przepustowość i zaspokoić popyt napędzany przez e-handel i handel transgraniczny”
- powiedział Jim Barber, UPS Chief Operating
Officer. „Europa jest doskonałym przykładem
tego, w jaki sposób nasza inteligentna globalna
sieć logistyczna ewoluuje, pomagając klientom
rozwijać ich działalność. Nie mam wątpliwości,

Rozszerzone kompetencje
stacji paliw

ÔÔPoczta Polska

Liczba przesyłek odebranych w ramach usługi Stacja z Paczką, dostępnej na niemal 1000 obiektów
ORLEN w całej Polsce, tylko w ciągu minionego
roku wzrosła o blisko 150%. Rosnące zapotrzebowanie na usługę, potwierdzone dynamicznym
wzrostem wolumenu przesyłek w okresie pierwszych 4 miesięcy bieżącego roku, wymaga silnego
wsparcia operacyjnego, dlatego po dwóch latach
współpracy PKN ORLEN i Poczta Polska zawarły
długoterminowy kontrakt, który pozwoli na jej
dalszy dynamiczny rozwój.
Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku
eCommerce w Polsce, zwiększają się oczekiwania

że wiedza i doświadczenie Lou zapewnią dalszy
sukces i wzrost, zarówno dla nas, jak i dla naszych
klientów w tym kluczowym regionie świata”.
Riveccio rozpoczął karierę w UPS jako magazynier w niepełnym wymiarze godzin w Spring
Valley, w stanie Nowy Jork. Piastował kilka kluczowych stanowisk kierowniczych w UPS w całej
Ameryce Północnej, w tym pełnił funkcję wiceprezesa ds. operacji dla UPS w Kanadzie, prezesa
dystryktu Northern Plains, był także prezesem
dystryktu Ohio Valley. Jako prezes UPS East Region
w USA kierował około 175 000 pracownikami w 26
stanach.
Rivieccio, od 34 lat w UPS, zastąpił Nando Cesarone, który został prezesem UPS International
i członkiem komitetu zarządzającego UPS. Na tej
pozycji jest odpowiedzialny za wszystkie działania
UPS poza Stanami Zjednoczonymi.
klientów dotyczące miejsc nadawania i odbioru
paczek, zarówno jeśli chodzi o dostępność lokalizacji, jak i godziny otwarcia. Koncern, dysponując
największą w Polsce siecią stacji paliw, od 2014
roku oferuje klientom możliwość odbierania przesyłek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie
usługa dostępna jest na około 1000 obiektów
zlokalizowanych na terenie całej Polski, przy czym
ich liczba stale rośnie. Umowa z Pocztą Polską
została zawarta do września 2021 roku. W ramach
współpracy planowane jest m.in. wdrożenie możliwości odbioru przesyłek pobraniowych, odbioru
przesyłki na podstawie PIN oraz prace nad umożliwieniem nadawania paczek na stacjach paliw
ORLEN. Ponadto, klienci Poczty Polskiej będą
mogli korzystać z benefitów, jakie daje program
lojalnościowy VITAY.

Lou Riviecco

– Rozwój eCommerce, jest naturalną konsekwencją zmian we współczesnym świecie i trendem, którego nie sposób ignorować. Dlatego
zajmuje on istotne miejsce w strategii rozwoju
naszego segmentu detalicznego. Już dziś oferujemy naszym klientom możliwość odbierania
i nadawania paczek, jednak budujemy również
fundament dla dalszego rozwoju tego typu usług
związanych z naszą ofertą. Strategiczna i długofalowa współpraca z Pocztą Polską pozwoli nam
na rozszerzanie kompetencji w tym zakresie,
a naszym klientom zapewni szybką i sprawną
realizację przesyłek oraz dodatkowe usługi – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu
ds. Sprzedaży PKN ORLEN.

Operacja Monte Cassino

ÔÔPEKAES, foto: PEKAES

Czołowy operator logistyczny, przeprowadził transport pojazdów zabytkowych na potrzeby obchodów 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Samochody pancerne w barwach jednostek 2. Korpusu Polskiego uświetniły
uroczystości, które odbyły się w dniach 16-18 maja we Włoszech. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na zlecenie Fundacji Niepodległości dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
PEKAES nie pierwszy już raz miał okazję zmierzyć się z tak ciekawym
wyzwaniem logistycznym. W przeszłości operator zrealizował m.in. transport placu zabaw dla dzieci do Hiszpanii czy 80-tonowego ładunku dla linii
produkcyjnej puszek aluminiowych do Rumunii. Tym razem nietypowe zlecenie dotyczyło transportu trzech pojazdów pancernych z okresu II wojny
światowej (amerykański transporter opancerzony – Scout Car, jeden z symboli wojsk alianckich – amerykański Jeep Willys oraz brytyjski, zwiadowczy
Daimler Dingo). Samochody były transportowane z Lublina do Włoch, na
uroczystości zorganizowane w dniach 16-18 maja, i z powrotem. W każdą
stronę przemierzenie tej trasy (ok. 2100 km) zajęło 3 dni. Przedsięwzięcie
wymagało wyjątkowej ostrożności ze względu na materialną, a przede
wszystkim historyczną wartość przewożonych pojazdów.
– Przy tak niestandardowych zleceniach kluczowe jest odpowiednie
przygotowanie i zaplanowanie całej operacji, a zatem dokładne ustalenie
terminów, kwestii załadunku i rozładunku oraz środków i sposobów transportu. W tym przypadku niezwykle istotna była bezwzględna terminowość

z uwagi na program uroczystości, a także zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa pojazdów. Duże znaczenie miało zagwarantowanie sprawnego
załadunku oraz rozładunku samochodów, ponieważ jeden z nich ważył
ponad 6 ton i miał szerszy rozstaw osi. Wszystkie te elementy, łącznie
z odpowiednim rozplanowaniem pracy kierowcy, mieliśmy dopięte na
ostatni guzik – mówi Maciej Bachman, Prezes PEKAES.
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PODĄŻAMY ZA POTRZEBAMI KLIENTÓW
ÔÔGoodman, foto: Goodman

Z Jarosławem Czechowiczem, zarządzającym portfelem nieruchomości Goodman w CEE, o rynku powierzchni magazynowych
i realizowanych projektach rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: W ubiegłym roku Goodman zanotował przekroczenie miliona m2 powierzchni magazynowej dostarczonej klientom.,
Tutaj w Głuchowie zaczynają Państwo od obiektu liczącego ponad
100 tysięcy m2.
Jarosław Czechowicz: Tak, zaczynamy od 124 tysięcy metrów
kwadratowych. Jesteśmy również w trakcie realizacji projektów
w innych lokalizacjach, między innymi w okolicach Warszawy, na
Dolnym i Górnym Śląsku. Kolejny milion dostarczonej powierzchni przemysłowej i magazynowej osiągniemy więc bardzo szybko.
Goodman jako pierwszy deweloper w Polsce utworzył „bank
ziemi” po budowę przyszłych obiektów magazynowych, rozwijacie
tę inicjatywę?
Goodman jest w Polsce od 2006 roku i bank ziemi jest jednym z kluczowych elementów strategii naszego rozwoju. Cały
czas nad nim pracujemy; mamy dedykowany zespół osób, który
analizuje przyszłe lokalizacje i wskazuje potencjalne grunty inwestycyjne. Zespół ten zajmuje się również poszukiwaniem gruntów
pod inwestycje zamawiane przez danego klienta, tzw. BTS.
Jakie są kryteria poszukiwania gruntów do banku ziemi?
Koncentrujemy się na głównych rynkach magazynowych
w kraju, gdzie cały czas widzimy potencjał wzrostu. Widzą go
również nasi klienci, a my podążamy za ich potrzebami. Mamy
też lokalizacje mniej oczywiste, które czekają na korzystniejsze
warunki do rozwoju, m. in. na rozwój sieci dróg szybkiego ruchu
w kraju. Ponadto jesteśmy w stanie, na życzenie klienta, wybudować magazyn w dowolnie wybranej przez niego lokalizacji
w ramach inwestycji BTS (built-to-suit) czyli dostosowanej do
potrzeb najemcy.
Jak rozwija się rynek? Czy budują Państwo obiekty spekulacyjne?
Z miliona metrów kwadratowych dostarczonej powierzchni
magazynowej blisko ¼ to były obiekty spekulacyjne. W roku
ubiegłym oddaliśmy taki obiekt w Grodzisku Mazowieckim pod
Warszawą, bezpośrednio przy autostradzie A2 – jest on już w całości wynajęty. Obecnie budujemy kolejny obiekt w Pomorskim
Centrum Logistycznym w Gdańsku, w sąsiedztwie terminalu
DCT oraz w Gliwicach. Popyt na powierzchnie spekulacyjne jest
satysfakcjonujący i uzasadnia podejmowanie nowych inwestycji.
Pamiętajmy jednak, że widzimy coraz większe zapotrzebowanie
ze strony klientów na magazyny typu BTS, tworzone na zamówienie danej firmy. Rola tych magazynów na rynku rośnie.
Współpraca z Zalando trwa już jakiś czas, czy można mówić
o jakiejś specjalizacji?
Pierwszą inwestycję dla sektora e-commerce w Europie Goodman zrealizował już w 2006 roku (był to obiekt magazynowy dla
Amazona). Na dzień dzisiejszy dla branży e-commerce w Europie
zrealizowaliśmy obiekty o łącznej powierzchni 1,6 mln metrów
kwadratowych, w tym ok 500 tys. m2 dla Zalando. Można więc
powiedzieć, że mamy doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań
dla tej branży.. Pracujemy również dla całego wachlarza naszych
klientów: są to m.in. sieci handlowe, branża FMCG oraz sektor
motoryzacyjny, gdzie magazyny są często typowymi obiektami
produkcyjnymi.
Jak Pan ocenia ten rozpędzony rynek, długo będzie rósł?
Widzimy, że rynek magazynowy wciąż się rozwija; nie widać
na nim oznak kryzysu. Ilość zapytań i realizacji obiektów przez
nas i innych deweloperów ma cały czas podobną dynamikę. Spo-

Jarosław Czechowicz

dziewamy się, że w najbliższych latach rynek wciąż będzie rósł
– wzrost popytu na powierzchnie magazynowe ma bardzo solidne podstawy w postaci coraz silniejszego rynku konsumenckiego
oraz wysokiego wzrostu gospodarczego. W dodatku w Polsce
wciąż mamy znacznie niższe nasycenie rynku powierzchniami
magazynowymi w porównaniu do Europy Zachodniej, co wskazuje na duży potencjał wzrostu. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że poziom czynszów jest wciąż bardzo atrakcyjny w porównaniu
z sąsiednimi rynkami.
Analizy rynku przeprowadzają Państwo sami, czy korzystacie
z wiedzy agencji nieruchomości?
Goodman jest obecny w Europie od dwunastu lat i posiada
w swojej strukturze działy badań i analiz; mamy również doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam planować przyszłe
inwestycje. Korzystamy także z wiedzy partnerów takich jak
agencje nieruchomości. Działają oni na wielu rynkach i tą wiedzą
się z nami dzielą.
Obiekt Zalando w Gołuchowie jest Państwa największą inwestycją?
Jest jednym z największych obiektów, które wybudowaliśmy,
porównywalnym w skali do naszych inwestycji w Gryfinie (dla
Zalando) oraz we Wrocławiu (dla Amazona). Z uwagi na specyfikę
branży, m.in. szybki obrót towarów, duża objętość opakowań czy
konieczność obsługi zwrotów, sektor e-commerce wymaga dużej
przestrzeni. Możliwe jednak, że w przyszłości pojawią się również
w Polsce małe obiekty zlokalizowane blisko centrów miast, które
umożliwią skrócenie czasu dostawy do klienta.
Czy Goodman chce być nr 1 na rynku?
Tak! Goodman chce być najlepszym deweloperem na rynku.
Najlepszym nie oznacza największym. Zawsze na pierwszym
miejscu stawiamy jakość i długoterminowe spojrzenie na inwestycje. Jest to rezultat bardzo jasnej i globalnie przyjętej strategii
– dla nas zawsze jakość będzie ważniejsza niż ilość.
Dziękuję za rozmowę.
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44% MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
OCZEKUJE WZROSTU SPRZEDAŻY
ÔÔEFL, foto: EFL

„Barometr EFL” na II kwartał 2018 roku wyraźnie wskazuje, że kondycja sektora MŚP w Polsce poprawia się. Po trzech kolejnych
spadkach wskaźnika, nastąpił jego wzrost o 4,4 pkt. (w porównaniu do I kwartału), który sprawił, że Barometr ponownie przekroczył granicę 60 pkt. Wszystko za sprawą wysokiego apetytu na sprzedaż. Aż 44,2 proc. małych i średnich przedsiębiorców liczy
na więcej zamówień na usługi i produkty. To najlepszy wynik w historii prowadzonego od ponad 3 lat badania „Barometr EFL”.
– Realizowany przez nas już pod ponad
3 lat pomiar wskazuje na cykliczną powtarzalność nastrojów wśród przedstawicieli
sektora MŚP. W tym roku, podobnie jak
rok i dwa lata temu, obserwujemy wyraźny
wzrost nastrojów pomiędzy I kwartałem,
najbardziej pesymistycznym, a kwartałem

II, który jest najbardziej optymistyczny
w ciągu 12 miesięcy. Najczęściej za wzrost
wartości głównego indeksu odpowiadają
bardzo dobre prognozy dotyczące jednego
z czterech badanych obszarów. W ubiegłym
roku przedsiębiorcy wskazywali na inwestycje, w tym roku szczególnie widoczny

jest wysoki apetyt na sprzedaż. Głównymi
determinantami takich opinii są najpewniej
rosnące wydatki konsumpcyjne, stabilny
wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie
inwestycji, przede wszystkim z udziałem
unijnego wsparcia – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
OŻYWIENIA NADSZEDŁ CZAS
Odczyt „Barometru EFL” za II kwartał tego
roku wyniósł 61,2 pkt. i wyraźnie znajduje się
ponad progiem OR. Po trzech spadkowych
kwartałach, mamy do czynienia ze wzrostem
wskaźnika w porównaniu do poprzedniego
kwartału – o 4,4 pkt. Lekki spadek (o 1,8 pkt.)
widać natomiast w porównaniu do rekordowego odczytu sprzed roku (63 pkt.).
APETYT SPRZEDAŻOWY ROŚNIE
Na wzrost wartości „Barometru EFL” w II
kwartale tego roku, zapracowały wszystkie
cztery kategorie – w każdej optymistów jest
więcej niż w pierwszym tegorocznym pomiarze. Jednak podobnie jak na początku
roku, decydujący wpływ miały bardzo dobre
nastroje dotyczące prognozowanej sprzedaży. A 44,2 proc. przedsiębiorców liczy na
większe zamówienia na początku roku. To
wynik o 6,6 pp. wyższy niż kwartał wcześniej
oraz o 17 pp. wyższy niż rok temu (IIQ2017 –
27,2 proc.). To rekordowy wskaźnik – najlepszy odkąd „Barometr EFL” jest realizowany
(od stycznia 2015 roku).
Szacowany wzrost sprzedaży wpłynął na
również rekordowo dobre oceny dotyczące
płynności finansowej. Aż 28,2 proc. małych i średnich firm liczy na lepszą sytuacją
w tym obszarze, co podobnie jak w przypadku sprzedaży, jest rekordowym odczytem
w historii badania. Kwartał temu odsetek
optymistów wyniósł 25,5 proc., a rok temu
24,3 proc.
Również w pozostałych dwóch kryteriach
zostały odnotowane wzrosty w porównaniu
do I kwartału br., jednak nie były one spektakularne. W przypadku zapotrzebowania na
finansowanie zewnętrzne wyniósł 0,9 pp.,
zaś w przypadku inwestycji o 0,2 pp.
PROGNOZA NA III KWARTAŁ 2018 ROKU
Przedstawiciele EFL prognozują, że zgodnie z obserwacjami z poprzednich lat, w III
kwartale 2018 roku, należy spodziewać się
niewielkiego spadku wartości Barometru do
ok. 58-59 punktów.

Bilans

14

BI LAN S

LOGISTYCZNE INWESTYCJE
W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
ÔÔRedip, foto: Savills

Z przedstawionego na konferencji prasowej 10 maja br. raportu
pt. „Automotive: Analiza rynku nieruchomości magazynowych
i przemysłowych dla sektora motoryzacyjnego” wynika, że
pojazdy mechaniczne stanowią 40%, a akcesoria i części 57%
produkcji sprzedanej w branży motoryzacyjnej w Polsce w 2017
roku. Blisko 75% producentów części planuje inwestycje w nieruchomości w 2018 lub 2019 r. Firmy z branży motoryzacyjnej
wynajęły w 2017 r. ponad 210 000 mkw. powierzchni w nowoczesnych obiektach magazynowych i przemysłowych, co stanowiło 5% popytu brutto.
W branży motoryzacyjnej w Polsce wyraźną dominację zaczyna
zdobywać segment części i akcesoriów, których wartość produkcji
już od siedmiu lat przekracza wartość produkcji samochodów.
Z najnowszego raportu firmy doradczej Savills wynika, że dynamiczny rozwój tego sektora napędza inwestycje w zaplecze logistyczne. Od trzech lat obserwujemy wzrost wolumenu transakcji
najmu powierzchni magazynowych i przemysłowych dokonywanych przez firmy motoryzacyjne.
„Motoryzacja jest drugą co do wielkości gałęzią przemysłu
w Polsce. Z kolei sektor nieruchomości magazynowych i przemysłowych jest liderem rynku nieruchomości komercyjnych notując
największe wzrosty od trzech lat. Dynamiczny rozwój motoryzacji
i obiektów logistycznych jest ze sobą ściśle związany. Na rekordowe wyniki nieruchomości magazynowych ogromny wpływ ma
oczywiście m.in. branża e-commerce, ale niebagatelna w tym również zasługa sektora motoryzacyjnego, który od zawsze stanowił
jeden z fundamentów polskiej gospodarki” – mówi Michał Śniadała, dyrektor w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych
firmy doradczej Savills.
STRUKTURA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Jak wynika z raportu firmy doradczej Savills „Automotive: Analiza rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych dla
sektora motoryzacyjnego”, prawie co dziesiąta osoba pracująca
w przemyśle zatrudniona jest w branży motoryzacyjnej. Autorzy
publikacji zwracają uwagę, że na strukturę tego sektora w coraz

Po początkowym ożywieniu,
lekka stagnacja

ÔÔTMM

Trzydzieste piąte wydanie magazynu Transport
Market Monitor (TMM), opracowywanego przez
Transporeon i Capgemini Consulting, pokazuje,
że możliwości przewozowe, po sezonowym
ożywieniu na początku 2018 roku, od marca
znowu maleją.

GŁÓWNE PUNKTY RAPORTU:
• W I kwartale 2018 roku wskaźnik możliwości
przewozowych wzrósł o 53,3% w porównaniu
do poprzedniego kwartału, osiągając poziom
110,1. W porównaniu z I kwartałem 2017 roku
wskaźnik ten jest niższy o 2,4%.
• Wskaźnik cen w I kwartale 2018 roku wyniósł
92,1, co oznacza 14,7% spadek w porównaniu
do poprzedniego kwartału (107,9). Patrząc na
dane z I kwartału 2017 roku, wskaźnik cen w

Michał Śniadała

większym stopniu składają się nie tylko największe koncerny
motoryzacyjne, ale szereg niezależnych producentów części i akcesoriów.
„W 2017 r. wyprodukowano w Polsce prawie tyle samochodów
osobowych, ile wynosi liczba mieszkańców Poznania. Z kolei liczba
samych opon do tego rodzaju pojazdów, która powstała w tym
czasie nad Wisłą, była już równa populacji wszystkich dorosłych
mieszkańców całego kraju. To pokazuje proporcję rynku, który
coraz silniej opiera się na firmach dostarczających części motoryzacyjne i komponenty, zarówno na rynek polski jak i na potrzeby
eksportu” – dodaje Michał Śniadała z Savills.
W 2006 r. pojazdy mechaniczne stanowiły prawie 60% produkcji
sprzedanej sektora motoryzacyjnego, natomiast akcesoria i części
40%. Dekadę później proporcje odwróciły się. Jak podaje Główny
Urząd Statystyczny w 2016 r. wartość produkcji sprzedanej części
motoryzacyjnych wyniosła 77 mld zł a pojazdów samochodowych
54 mld zł. Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że
w Polsce funkcjonuje ok. 900 firm produkujących części i komponenty motoryzacyjne, które łącznie zatrudniają blisko 150 000
osób. Największym rynkiem zbytu dla rodzimych wytwórców
części w Unii Europejskiej są Niemcy (42% udziału). W przeciągu
ostatnich dziesięciu lat produkcja pojazdów mechanicznych rosła
średnio o 3% rocznie, podczas gdy produkcja części i akcesoriów
prawie czterokrotnie szybciej (średnio o 11% rocznie).

analogicznym okresie br. wzrósł o 7,1%.
• W odniesieniu do poprzedniego kwartału,
wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 3%.
Jednocześnie, jest on o 3% wyższy od wskaźnika odnotowanego w I kwartale 2017 roku.
• Przewiduje się, że europejski indeks przepływu w handlu wzrośnie o 18,3% w I kwartale
2018 roku.
Lars Vitters, Manager ds. Łańcucha Dostaw
w Capgemini, zauważa: „Pomimo spodziewanego wzrostu wolumenu handlu europejskiego,
wskaźnik możliwości przewozowych osiągnął
w lutym 2018 roku rekordowy poziom 131,9.
Jednak, w porównaniu do I kwartału ubiegłego
roku, w analogicznym okresie br. koszty transportu wzrosły o ponad 7%. Bezpośredni wpływ
na to może mieć pogłębiający się niedobór
paliwa i niewystarczająca liczba dostępnych
kierowców w Europie, a dodatkowo również
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spodziewany wzrost ich wynagrodzeń. Przewidujemy, że koszty transportu będą rosły
w ciągu całego roku”.
Oliver Kahrs, Dyrektor ds. Rozwoju w Transporeon, dodaje: „Po sezonowym wzroście
możliwości przewozowych na początku roku,
w marcu spedytorzy ponownie dysponowali
znacznie mniejszą przestrzenią załadunkową.
Ceny transportu w I kwartale 2018 roku były
o 7% wyższe od ubiegłorocznych. Usługodawcy
spodziewają się więc, że w ciągu roku zdolności
przewozowe znów się zmniejszą, podobnie jak
miało to miejsce w 2017 roku. Przypuszczenia
te potwierdzają również nasze najnowsze, wewnętrzne dane oraz sprawozdania Komisji Europejskiej, która nadal przewiduje dynamiczny
wzrost gospodarczy w Europie”.
Więcej informacji na temat Transport Market
Monitora na stronie: http://www.transportmarketmonitor.com
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SPADEK SPRZEDAŻY OPON W I KWARTALE 2018 ROKU
ÔÔPZPO

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w pierwszym kwartale 2018 roku producenci i importerzy
opon w Polsce odnotowali wzrost sprzedaży w segmencie samochodów ciężarowych (+16%) i pojazdów rolniczych (+29%).
W pozostałych kategoriach dynamika sprzedaży nieco wyhamowała, co było związane z przedłużającą się zimą – a tym samym
przesunięciem zamówień na drugi kwartał 2018 roku.
– Istotny wzrost w segmencie samochodów ciężarowych to bardzo pozytywny
odczyt. Wielkość taboru samochodowego
wykorzystywanego w transporcie drogowym szacowana jest na ponad 600 tys.
pojazdów. Dla każdego z nich jedynym
punktem styku z drogą są opony, które
odpowiadają za przenoszenie napędu
oraz trakcję. Na pokonanie ich oporu toczenia przypada prawie 30 proc. paliwa.
Zastosowanie opon markowych o obniżonych oporach toczenia pozwala na
oszczędność ponad 2 litrów paliwa na
100 km, czyli średnio niemal 5000 litrów
paliwa rocznie. Opony to 3-5 proc. kosztów, ale mają wpływ na 40 proc. wszystkich kosztów operacyjnych firmy transportowej. Dlatego jakość opon i ich stan
techniczny ma wpływ na efektywność
prowadzonej działalności gospodarczej
oraz na bezpieczeństwo ruchu drogowego – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor
generalny Polskiego Związku Przemysłu
Oponiarskiego.
– Z kolei wzrosty w segmencie opon
rolniczych są związane z nadchodzącym

Polski rynek nie
zwalnia tempa

ÔÔCushman & Wakefield

Aktywność najemców na rynku powierzchni magazynowych w Polsce
osiągnęła rekordowy wynik w pierwszych trzech miesiącach roku, co
przełożyło się na najniższy w historii
wskaźnik powierzchni niewynajętej.
Popyt kształtowali przede wszystkim
najemcy z branży e-commerce (24%),
operatorzy logistyczni (23%) oraz sieci
handlowe (19%). Międzynarodowa
firma doradcza Cushman & Wakefield
podsumowuje pierwszy kwartał na
rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej w raporcie
„MARKETBEAT: RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE”.
Ukończenie 12 projektów inwestycyjnych o powierzchni 388 000 mkw.
pozwoliło zakończyć pierwszy kwartał
2018 roku na rynku powierzchni magazynowej i produkcyjnej z wynikiem
13,9 miliona mkw. Najaktywniejszym
regionem była Polska Centralna,
gdzie oddano do użytku aż 213 000

sezonem – jednak dynamika jest dużo
wyższa w ubiegłym roku, co jest pozytywnym zjawiskiem po tylu kwartałach
spadkowych. Widać, że rolnicy powoli
doceniają dobre markowe ogumienie do
swoich maszyn. Warto podkreślić, że opony markowe gwarantują lepsze osiągi,
dłuższą żywotność i lepszą ekonomikę

mkw. powierzchni, w tym pierwszy
etap Central European Logistics Hub
w Łodzi (79 000 mkw. dla firmy BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego).
Na pozostałych rynkach najwięcej nowej powierzchni przybyło w regionie
Szczecina (52 000 mkw.), okolicach
Warszawy (33 000 mkw.), Polsce Zachodniej (33 000 mkw.) oraz Krakowie
(31 000 mkw.).
- W Polsce na rynku magazynowym
pozostaje w realizacji 56 projektów
o łącznej powierzchni 1,91 miliona
mkw. To rekordowy wynik aktywności deweloperskiej odnotowany na
koniec kwartału, z czego prawie 75%
powierzchni zostało już zabezpieczone
umowami najmu. Najaktywniejszymi
rynkami były Górny Śląsk, Polska Centralna, Polska Zachodnia oraz okolice Warszawy, gdzie znajduje się 64%
inwestycji w budowie – komentuje
Adrian Semaan, konsultant w dziale
Powierzchni Magazynowych i Logistycznych w firmie Cushman & Wakefield, autor raportu.

upraw w gospodarstwach. W segmencie
samochodów osobowych, SUV i dostawczych zanotowaliśmy wyraźne przesunięcie zamówień na drugi kwartał – w związku
z wydłużoną zimą. Zakładamy, że zostanie
tu utrzymana całoroczna dynamika wzrostowa – podobnie jak w 2017 roku – dodaje Piotr Sarnecki.

Niedoszacowany
sektor logistyczny

ÔÔCushman & Wakefield

Z najnowszego kwartalnego wskaźnika European Fair Value Index,
opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &
Wakefield i uwzględniającego 123
europejskie rynki nieruchomości
biurowych, handlowych i logistycznych, wynika, że w pierwszym kwartale 2018 roku dwanaście rynków
zmieniło kategorię na wyższą i tyle
samo na niższą oraz zmniejszyła
się podaż atrakcyjnych aktywów
inwestycyjnych.
Na podstawie opatentowanej metody obliczeń, dla każdego rynku
ustalana jest tzw. wartość realna,
która wskazuje na odpowiednią
kompensację ryzyka związanego
z nabyciem najbardziej atrakcyjnych
nieruchomości przy zachowaniu pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego. W pierwszym kwartale 2018
roku rynki niedoszacowane stanowiły niecałe 19% wszystkich uwzględ-
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nionych we wskaźniku European
Fair Value index. Sektor logistyczny
jest wciąż najbardziej atrakcyjny –
46% rynków sklasyfikowano jako
niedoszacowane, a tylko jeden jest
przeszacowany.
Moskwa należy do najbardziej niedoszacowanych rynków w Europie
– zajęła pierwsze i drugie miejsce
z uwagi na niedoszacowanie odpowiednio aktywów handlowych i biurowych. Pierwszą piątkę zamykają
kolejno Dublin (sektor logistyczny),
Budapeszt (sektor handlowy) i Lizbona (sektor logistyczny).
Główne rynki biurowe, w tym
w Londynie, Wiedniu i Stambule,
zostały uznane za przeszacowane,
ponieważ stopy kapitalizacji obniżyły
się na nich do najniższego poziomu
w historii. Dodatkowo, dalsza kompresja stóp kapitalizacji jest już mało
prawdopodobna, a dla wielu rynków
prognozuje się nieznaczny wzrost
stawek czynszu.
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POZYTYWNE DANE ZA I KWARTAŁ BR.
ÔÔMLP Group, foto: MLP Group

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. W tym okresie Grupa osiągnęła 27,7 mln zł
przychodów, czyli o 19,4% więcej niż rok wcześniej. Wypracowała jednocześnie 4,3 mln zł zysku netto wobec straty poniesionej
przed rokiem. Wielkość wynajętej powierzchni magazynowej w ujęciu r./r. wzrosła o 25% do ponad 0,5 mln m2.
MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I kwartale 2018 roku uzyskał 27,7 mln zł przychodów.
Oznacza to wzrost o 19,4% w porównaniu do analogicznego
okresu poprzedniego roku. Grupa zanotowała 13,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej, względem 28,1 mln zł straty
rok wcześniej. Jednocześnie wykazała 4,3 mln zł zysku netto
w porównaniu do 15,9 mln zł straty netto w tym samym okresie
poprzedniego roku.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miała zmiana wyceny
wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przez pierwsze trzy
miesiące tego roku ich wartość wzrosła o blisko 4 mln euro i na
koniec marca 2018 roku wyniosła 281,4 mln euro. Największy
wpływ miały nakłady poniesione na budowę nowych parków. Na
wzrost wartości nieruchomości miało także wpływ osłabienie się
polskiej waluty o 4 grosze, co przełożyło się na wzrost wartości
godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 10,9 mln zł.
MLP Group na koniec marca 2018 r. posiadała łączne aktywa
na poziomie 1,41 mld zł. Z kolei suma aktywów netto (kapitałów
własnych) wyniosła 731 mln zł i była o 0,6% wyższa niż na koniec
minionego roku.
Całkowita powierzchnia wynajęta przez MLP Group na koniec marca br. wyniosła 503,4 tys. m2 i była o 25% (101,2 tys.
m2) większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Na

Silny start Zalando
w 2018 roku

ÔÔZalando

W pierwszym kwartale 2018 roku Zalando SE
kontynuowało zdobywanie udziałów w rynku, odnotowując znaczny wzrost przychodów
o 22% do kwoty 1 196 mln EURO. Wiodąca
europejska internetowa platforma modowa
osiągnęła skorygowany zysk operacyjny w wysokości 0,4 mln EURO, zachowując tym samym
rentowność. Spółka potwierdza całoroczne
prognozy dotyczące wzrostu przychodów na
poziomie 20-25% oraz skorygowanego zysku
operacyjnego EBIT na poziomie od 220 do 270
mln EURO.
Członek Zarządu Zalando, Rubin Ritter,
powiedział: „Wzrost jest naszym priorytetem i właśnie na nim skoncentrowaliśmy się
w pierwszym kwartale 2018 roku, pomimo wymagającej sytuacji na rynku mody. Opóźniony
początek sezonu wiosenno-letniego wywarł
presję na branżę, jednak my zdecydowanie
podążamy w kierunku realizacji naszych celów
związanych ze wzrostem.”
W pierwszym kwartale Zalando z sukcesem
wprowadziło w Niemczech kategorię „Beauty”.
Podczas premiery dostępnych było ponad 4000
produktów 130 różnych marek, początkowo
głownie kosmetyków i preparatów do pielęgnacji skóry dla kobiet.
„Beauty to pierwsza kategoria, którą uruchomiliśmy w ciągu ostatnich czterech lat i musimy

koniec pierwszego kwartału br. w trakcie budowy było 38,7 tys.
m2. Poziom pustostanów, uwzględniający zarówno powierzchnię
istniejącą oraz będącą w trakcie budowy, był na bardzo niskim
poziomie 2%.
„Nasza działalność rozwija się bardzo dobrze. Dynamicznie
zwiększamy skalę działania rozbudowując posiadane parki logistyczne i rozpoczynając nowe projekty. W tym roku w naszych
wynikach pojawiają się już przychody z zagranicznej działalności
na rynku niemieckim, a wkrótce także rumuńskim. Ekspansja
w Niemczech jest dla nas priorytetowa i będzie miała coraz większy wpływ na wyniki kolejnych okresów” - podkreślił Radosław T.
Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

przyznać, że był to udany start. Widzimy w niej
doskonałą okazję do uzupełnienia naszego
asortymentu i wzmocnienia pozycji Zalando
jako miejsca docelowego związanego z modą
i stylem życia” — powiedział Rubin Ritter.
Silny wzrost liczby aktywnych klientów i rekordowa częstotliwość składanych zamówień
przyczyniły się do wzrostu w pierwszym kwartale. Liczba aktywnych klientów zwiększyła się
o 3,5 miliona (16,7%) do 23,9 miliona. W ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy każdy aktywny
klient złożył średnio cztery zamówienia w Zalando, co pomogło firmie osiągnąć rekordowy
poziom. Klienci korzystali głównie z Zalando
za pomocą urządzeń mobilnych; w pierwszym
kwartale 2018 roku udział wizyt w serwisie z poziomu takich urządzeń osiągnął 76,6%.
Prezentacja zysków przeznaczona dla analityków i inwestorów dostępna jest na stronie
internetowej Zalando wsekcji Relacje inwestorskie. Wyniki Zalando za drugi kwartał br.
zostaną przedstawione 7 sierpnia 2018 roku.

GRUPA ZALANDO
1 stycznia 2018 roku Zalando zmieniło wewnętrzną strukturę zarządzania. Obecnie nacisk kładziony jest przede wszystkim na kanały sprzedaży, a nie na regiony geograficzne.
W związku z tym sprawozdawczość dotycząca
segmentów została odpowiednio dopasowana.
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Nowe możliwości społecznej
odpowiedzialności

ÔÔFedEx

FedEx Corp. przedstawił tegoroczny Raport Odpowiedzialności Społecznej (Global Citizenship
Report), podsumowujący dążenia firmy do odpowiedzialnego rozwoju w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i ludzkim. Raport stanowi
również omówienie najważniejszych inicjatyw
społecznych w roku finansowym 2017, który zakończył się 31 maja 2017.
„Klienci stale powtarzają nam, że chcą współpracować z firmami, którym los naszej planety nie
jest obojętny” – mówi David J. Bronczek, prezes
i COO FedEx Corp. „Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani do ustanawiania nowych standardów
w zakresie naszego wkładu w rozwój naszych
pracowników, klientów i społeczności, w których
żyjemy i pracujemy” – dodaje.

ROZWÓJ EKONOMICZNY
Po raz pierwszy w historii FedEx, przychody firmy w 2017 r. przekroczyły 60 mld USD, co oznacza
20 proc. wzrost w stosunku do roku 2016. Dobre
wyniki finansowe pozwoliły firmie na stworzenie
nowych możliwości dla akcjonariuszy, w tym m.in.:
• 426 mln USD wypłaconych w formie dywidendy
• Ponad 21 mld USD wynagrodzeń i bonusów dla
pracowników
• Ponad 55 mln USD inwestycji na cele charytatywne w ramach inicjatywy FedEx Cares
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MONITOROWANIE DOŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKA
ÔÔPassus, foto: Passus

Monitoring wydajności aplikacji i sieci to rynek, który zdaniem firmy Gartner w 2020
roku osiągnie wartość 5.6 miliardów dolarów, rosnąc w tempie ok. 10 proc. na rok.
Wzrosty napędza przede wszystkim cyfrowa transformacja i związana z nią potrzeba monitorowania doświadczeń użytkowników, w tym przede wszystkim tych
korzystających z aplikacji biznesowych. Zdaniem Gartnera, to właśnie te funkcje są
obecnie najważniejszym powodem dla szefów IT, aby inwestować w rozwiązania APM
(Application Performance Monitoring).
Monitorowanie wydajności działania aplikacji to bardzo ważny obszar ze zrozumiałych powodów: jeśli aplikacja działa
wolno lub co chwilę się wiesza, nie ma
znaczenia jak bardzo przyjazny jest jej interfejs, bo i tak nikt nie będzie chciał z niej
korzystać. Jest to tym bardziej istotne, że
współcześnie użytkownicy mają bardzo
duży wybór różnych podobnych do siebie
aplikacji internetowych i łatwo podejmują
decyzję o ich zmianie, jeśli tylko spotkają
się z jakimiś trudnościami związanymi
z jej użytkowaniem.
Tego typu zachowanie to żadna nowość we współczesnym świecie, co potwierdzają np. badania firmy Forrester.
Wedle nich, 65 proc. konsumentów ma
dużą lub bardzo dużą skłonność do karania lub nagradzania dostawców usług
lub producentów w oparciu o nawet pojedyncze doświadczenie dotyczące danej
usługi lub produktu. Nie dotyczy to przy
tym tylko ludzi młodych, ale także i starszych.
„Potrzeba zapewniania wysokiej wydajności aplikacji jest jeszcze ważniejsza
w firmach, bo wpływa na wydajność pracy. Jeśli aplikacja pracuje bez żadnych
zakłóceń, to również i pracownik może
szybko wykonywać swoje zadania. Jeśli
jednak pojawiają się problemy, to ma to
bezpośredni wpływ na jego wydajność.
Sięga on - wedle badań firmy ZK Research
– aż 14 proc. rocznie” – mówi Grzegorz
Mańturzyk, Specjalista ds. Monitoringu
Wydajności w firmie Passus SA.
Jak dodaje przedstawiciel Passus, firmy wydają miliardy na nowe inicjatywy
IT w celu zwiększenia przychodów, ale
gdyby tylko mogły sprawić, że aplikacje,
które już mają, będą działały lepiej, doprowadziłoby to do dwucyfrowej poprawy wydajności ich pracowników.
SPOSOBY MONITOROWANIA
WYDAJNOŚCI APLIKACJI
Aplikację może spowalniać serwer,
oprogramowanie zainstalowane na tym
serwerze, sieć lub różnego rodzaju problemy na urządzeniu, z którego korzysta
użytkownika. Do niedawna monitoring
wydajności aplikacji sprowadzał się głów-

nie do mierzenia parametrów pracy po
stronie serwera czy sieci.
„Monitoring wydajności po stronie serwerowej to najbardziej podstawowy sposób zapewnienia ciągłości działania aplikacji. Specjalne oprogramowanie może
monitorować w trybie ciągłym zarówno
podstawowe parametry serwera, jak obciążenie procesora, pamięci czy dysków,
jak i kod aplikacji, dostarczając informacji
o tym, jakie klasy i metody wykonują się
najdłużej, jakie są zgłaszane wyjątki oraz
awarie” – wyjaśnia Grzegorz Mańturzyk.
Drugą metodą jest monitorowanie ruchu generowanego przez aplikację, co
odbywa się przez skierowanie kopii tego
ruchu do specjalnego programu monitorującego. To rozwiązania umożliwia
przede wszystkim dostarczenie informacji o wpływie sieci i jej parametrów transmisyjnych, jak np. pasmo czy opóźnienia
pakietów, na wydajność aplikacji.
Metodą obecnie zyskującą największą
popularność jest instalowanie agentów
do monitoringu wydajności bezpośrednio na urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, tabletach, smartfonach). Wedle badań firmy Gartner, 46
proc. CIO uważa tę funkcję za najważniejszą w systemach APM. Żadna inna funkcja dostępna w rozwiązaniach do monitoringu wydajności nie uzyskała w tych
badaniach większej liczby wskazań.
NOWA GENERACJA ROZWIĄZAŃ
- ZINTEGROWANY MONITORING
W JEDNYM SYSTEMIE
Agenci instalowani na urządzeniach
użytkowników to nic innego jak specjalny
program, który łączy się z tzw. kolektorem danych przez sieć, który może je
przechować przez nawet kilka lat. Dane
są następnie przetwarzane przy pomocy
zaawansowanych programów, z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji i narzędzi Business Intelligence
oraz Big Data.
„W ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać informacje, których nie dostarczały
dwie poprzednie metody. Czyli np. jakie
aplikacje są zainstalowane na danym
urządzeniu, w jakim stopniu obciążają
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one zasoby urządzenia i czy ulegają awariom, ile czasu użytkownik musi czekać
aż się aplikacja odwiesi, czy zdarzają się
awarie całkowicie blokujące aplikację”
– mówi Grzegorz Mańturzyk.
Przedstawiciel Passus, jako przekład
takiego rozwiązania wskazuje system
Riverbed SteelCentral Aternity, które
zostało stworzone po przejęciu firmy
Aternity, specjalizującej się rozwijaniu
rozwiązań do monitoringu doświadczeń
użytkowników, przez Riverbed, globalnego potentata na rynku monitoringu aplikacji. W wyniku tego przejęcia Riverbed
dodał funkcje w zakresie monitoringu na
urządzeniach użytkowników do swojej
platformy, która wcześniej umożliwiała
monitoring przede wszystkim po stronie
serwerowej i sieci.
„Powstał w ten sposób system, który
umożliwia zbieranie i analizę w jednym
systemie wszystkich danych na temat wydajności aplikacji – z serwerów, sieci oraz
urządzeń użytkowników. Zdecydowanie
ułatwia to monitorowanie wydajności
i szybkie reagowanie na wykryte nieprawidłowości” – mówi Grzegorz Mańturzyk.
Możliwości tego rozwiązania można
zobaczyć oglądając specjalne webinarium na jego temat, które jest dostępne
tutaj.
Zintegrowanie wszystkich metod monitorowania wydajności aplikacji w jednym
systemie to bez dwóch zdań przełom
na rynku APM. Tego typu rozwiązania
w znaczący sposób mogą pomóc firmom
w poprawie doświadczeń użytkowników
– ułatwiając szybkie zidentyfikowanie
problemu, a następnie określenie jego
przyczyn.
Nic dziwnego, że na tego typu systemy
jest coraz większe zapotrzebowanie. Wedle badań Riverbed z 2018 roku, w samej
tylko branży handlowej, aż 48 proc. firm
planuje w najbliższym czasie zakup urządzeń do lepszego monitoringu doświadczeń użytkowników. Z kolei badania firmy
SpigIT z 2016 roku pokazują, że aż 75
proc. firm na całym świecie, które inwestuje we wprowadzania innowacji, stawia
sobie za cel przede wszystkim poprawę
doświadczeń użytkowników
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TEST AUTONOMICZNYCH SYSTEMÓW
ÔÔDachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, testuje systemy autonomiczne, które ułatwią pracę w magazynach i terminalach.
Firma pracuje także nad kolejnymi aplikacjami, umożliwiającymi
głęboką analizę danych, co ma pozwolić na wprowadzenie usług
logistycznych o charakterze prognostycznym. Mimo prac nad wykorzystaniem automatyki i inteligentnych rozwiązań Dachser uważa, że
w przyszłości ludzie nadal pozostaną niezbędni w logistyce.
W fazie pilotażu są m.in. systemy do automatycznego przemieszczenia palet w magazynach. Są one w stanie rozpoznać i ominąć
przeszkody oraz mogą być używane razem z konwencjonalnymi
wózkami widłowymi. W przyszłości pojazdy i rozwiązania autonomiczne mogą być także wykorzystywane do obsługi nadwozi
wymiennych.
W logistyce hasło jazda autonomiczna jest ostatnio odmieniane
przez wszystkie przypadki. Należy jednak pamiętać, że mogą być
różne stopnie wykorzystania automatyki w samochodach – pod
postacią np. obecnych już dziś systemów wsparcia kierowcy, czy
jazdy półautonomicznej, dzięki której kierowca miałby możliwość
wykonywania innych zadań np. planowania zmiany trasy.
- Naszym zdaniem w pełni autonomiczna jazda, dziś tak szeroko
dyskutowana, jest jeszcze daleka od urzeczywistnienia. Nadal trzeba
odpowiedzieć na wiele pytań, nie tylko technicznych, ale także etycznych i prawnych. Jedno jest jednak pewne - w przyszłości logistyka
wciąż będzie opierać się na relacjach międzyludzkich. Dotyczyć to
będzie zwłaszcza kierowców, którzy przejmą odpowiedzialność za
bezpośredni kontakt z klientami w punkcie załadunkowym. Cyfryzacja nie wykluczy tych zadań. Zamiast tego, dzięki automatyzacji
prostszych czynności, zostaną one wzbogacone o dodatkową wartość – mówi Stefan Hohm, dyrektor działu rozwiązań korporacyjnych, badań i rozwoju w Dachser.

Dachser już 30 lat temu postawił na rozwój autorskich systemów
IT w zakresie transportu i magazynowania. Dzięki nim dziś zapewnia
klientom dokładne i kompleksowe analizy bazujące na ustandaryzowanych danych. Dachser może np. niezwłocznie dostarczyć
informacje na temat problemów z wysyłką, oszczędzając cenny czas,
który może być wykorzystany do opracowania alternatywnych rozwiązań. Inne narzędzie pozwala zwizualizować cały łańcuch dostaw
danej firmy, umożliwiając jego analizę i wskazanie miejsc, w których
można go ulepszyć i znaleźć oszczędności.
- Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy w dziedzinie pozyskiwania
i analizy danych, jest fundamentem, na którym w przyszłości możemy budować dalej. Będziemy analizować dane transportowe
w sposób coraz bardziej inteligentny, wzbogacając je o zewnętrzne informacje, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować usługi
logistyczne o charakterze prognostycznym. Biorąc pod uwagę, jak
głęboko zintegrowane są obecnie nasze systemy zarządzania transportem i magazynami, uruchomiliśmy już zaawansowane narzędzia
służące planowaniu tras, które zapewniają maksymalne wykorzystanie miejsca oraz sprzętu i uniknięcie pustych przebiegów. Bacznie
obserwujemy również rozwój technologiczny w dziedzinie sztucznej
inteligencji, by w także przyszłości pozostać na najwyższym poziomie
technologicznym i wydajności – podsumowuje Stefan Hohm.
Jest jednym z największych obiektów, które wybudowaliśmy,
porównywalnym w skali do naszych inwestycji w Gryfinie (dla
Zalando) oraz we Wrocławiu (dla Amazona). Z uwagi na specyfikę
branży, m.in. szybki obrót towarów, duża objętość opakowań czy
konieczność obsługi zwrotów, sektor e-commerce wymaga dużej
przestrzeni. Możliwe jednak, że w przyszłości pojawią się również
w Polsce małe obiekty zlokalizowane blisko centrów miast, które
umożliwią skrócenie czasu dostawy do klienta.
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PODWÓJNA MOC INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
ÔÔDB Schenker, foto: DB Schenker

DB Schenker, jeden z wiodących globalnych dostawców usług logistycznych oraz Cisco, światowy lider w dziedzinie technologii
sieciowych dla Internetu, pracują wspólnie nad zmianą oblicza branży logistycznej. Celem tej współpracy jest opracowanie,
przetestowanie i wdrożenie aplikacji związanych z Internetem Rzeczy (IoT) i innych innowacyjnych technologii dla logistyki.
Cyfryzacja zmieni społeczeństwo a zarazem logistykę, sposób,
w jaki przemieszczamy, składujemy i zabezpieczamy towary na
całym świecie. Według DB Schenker i Cisco, zmiany zachodzące
w zakresie transportu, magazynowania, odpraw celnych i dostaw
na ostatniej mili są ogromne i już wpływają na biznes w skali globalnej. Celem obu firm jest wspólne przeprowadzenie transformacji i utrzymanie pozycji liderów innowacji w swoich branżach.
Połączone zespoły badają technologie, które wykorzystują nowe
możliwości, aby optymalizować procesy magazynowe i transportowe. W magazynie w Houston zostało otwarte wspólne
Laboratorium Innowacji (Innovation Lab), którego zadaniem jest
testowanie i skomercjalizowanie nowych rozwiązań dla logistyki.
DB Schenker i Cisco testują tam najnowocześniejsze technologie, takie jak:
• rozwiązania oparte na czujnikach,
• systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym,
• robotyka i automatyzacja,
• inteligentne urządzenia,
• analityka video,
• rozszerzona rzeczywistość,
• zarządzanie energią i aktywami,
• rozpoznawanie twarzy.
Aplikacje opracowywane są zarówno przez Cisco, jak i DB
Schenker. Po przyjęciu do Laboratorium Innowacji projektowane rozwiązania są testowane przez pracowników DB Schenker
w środowisku magazynowym. W fazie testów zespół ocenia
zarówno ich wykonalność techniczną, jak i potencjalną wartość
w procesie magazynowania oraz z punktu widzenia łańcucha
dostaw.

„Cieszymy się ze współpracy pomiędzy DB Schenker i Cisco
w zakresie IoT i cyfryzacji dla logistyki. Opracowaliśmy wspólnie
wiele technologii, naszym zdaniem przełomowych dla branży.
Prace w Laboratorium Innowacji pozwoliły określić, w jaki sposób
można opracować nowe rozwiązania, które zasadniczo zmienią
obsługę logistyki i łańcucha dostaw. DB Schenker doskonale zna
złożone wymagania dotyczące innowacyjnych rozwiązań logistycznych. Dzięki naszej wiedzy i ogromnemu zaangażowaniu wspieramy Cisco w kształtowaniu przyszłości logistyki” – powiedział
Tom Schmitt, Chief Commercial Officer & Member of the Board
Contract Logistics w DB Schenker.
Jak powiedział Jack Allen, Senior Director w Cisco Global Logistics, ”Cisco dąży do zmiany branży logistycznej. Korzenie jej technologii sięgają 700 lat. Wierzymy, że w dobie Internetu możemy
dokonać transformacji wprowadzając nowe, cyfrowe rozwiązania.
Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z najlepszymi
firmami, takimi jak Schenker, aby naprawdę zmienić podejście
do przemieszczania i magazynowania towarów na całym świecie.
Współpraca w tych obszarach pozwoli nam radykalnie udoskonalić sposób, w jaki prowadzimy logistyczny biznes, mamy nadzieję,
że pozwoli nam usprawnić logistykę w wymiarze globalnym

RED DOT AWARD DLA KOMPUTERÓW MOBILNYCH
ÔÔZebra, foto: Zebra

Firma Zebra Technologies Corporation , lider na rynku komputerów
mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych, oferujący
również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów
firmy w czasie rzeczywistym, ogłosiła, że mobilny komputer TC20
i wzmocniony smartfon TC25 otrzymały prestiżowe nagrody Red Dot
Award za wzornictwo. Zebra została zaszczycona w ten sposób już
czwarty rok z rzędu.
Prof. Dr. Peter Zec, founder and CEO of
Red Dot powiedział: „Firmy wyróżnione
nagrodą Red Dot Award wyznają zasadę,
że o dobrym wzornictwie produktu nie
decyduje tylko jego wygląd. Wiedzą, jak
połączyć aspekty związane z innowacjami
technicznymi, ergonomią i estetyką, by
znaleźć taką równowagę między dobrym
projektem i innowacyjnością, która zrobi
wrażenie na sędziach”.
Firma Zebra przywiązuje dużą wagę
do tego, żeby klient znajdował się w cen-

trum wszystkich podejmowanych przez nią działań
– ma to kluczowe znaczenie
dla konsekwentnego doceniania jej portfolio produktów. Zespół projektowy nieustannie
dąży do innowacji i rozwoju tworzonej
linii produktów, a do każdej kolejnej wersji podchodzi jak do nowego wyzwania.
Dzięki temu powstają ukierunkowane na
klienta projekty skoncentrowane na ergonomii i wydajności. Proces projekto-

Technologie

wania urządzeń TC20 i TC25 opierał się
na rozwiniętej współpracy – uczestniczyli
w nim projektanci, inżynierowie, zespoły
sprzedażowe i klienci. Wykorzystano też
wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach.
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KUEHNE + NAGEL
INTEGRUJE
USŁUGI ONLINE
ÔÔKuehne + Nagel, foto: Kuehne + Nagel

Grupa Kuehne + Nagel jest zaangażowana w rozwój możliwości e-touch w branży spedycyjnej. Poprzez wprowadzenie
na rynek trzech nowych rozwiązań cyfrowych, firma Kuehne + Nagel skutecznie przyczynia się do realizacji jednego
z głównych celów cyfryzacji: ułatwiania
i dalszego usprawniania interakcji między klientami a firmą.
Dzięki nowej aplikacji Kuehne + Nagel (dostępnej dla systemów iOS i Android) klienci mogą teraz wygodnie śledzić przesyłki
obsługiwane przez Kuehne + Nagel na
urządzeniach mobilnych. Statusy przesyłek są wyświetlane bezpośrednio, a szczegóły są dostępne na wyciągnięcie ręki
klienta. Aktualizacje mogą być odbierane
za pomocą powiadomień typu „push”,
a wszystkie informacje mogą być łatwo
udostępniane partnerom i współpracownikom za pośrednictwem kanałów wiadomości błyskawicznych, wiadomości e-mail
i SMS. Aplikacja Kuehne + Nagel będzie na
bieżąco aktualizowana w celu wspierania
dodatkowych informacji, współpracy oraz
usług operacyjnych.
Detlef Trefzger, Dyrektor Generalny Kuehne + Nagel International AG: „Naszym
celem jest stanie się dostawcą łańcucha
wartości opartego na danych. Tworząc
nowe cyfrowe usługi i interfejsy, umożliwiamy klientom łatwe łączenie się i pro-

Kolejna usługa
z grupy premium

ÔÔDB Schenker

DB Schenker wprowadza nowe, unikalne na
rynku rozwiązanie. Od teraz klienci mogą wybrać w systemie DB SCHENKER premium dodatkową opcję, która jest jeszcze szybsza i bardziej efektywna: „Premium 10”. Dzięki temu
firmy będą mogły korzystać z usług świadczonych do określonej godziny – gwarantowanej
dostawy przesyłek najpóźniej do 10.00.
W ubiegłym roku dostawca zintegrowanych usług transportowych i logistycznych
całkowicie zmodernizował systemową sieć
przewozów towarowych wprowadzając na
rynek swoje produkty DB SCHENKERsystem
i DB SCHENKERsystem premium. Codzienne
połączenia transportowe między wszystkimi
europejskimi centrami biznesowymi umożliwiają szybką dystrybucję towarów, tym samym
stwarzają większą elastyczność produkcji dla

wadzenie interesów z Kuehne + Nagel.
Ponadto pracujemy nad płynną wymianą
danych pomiędzy różnymi systemami,
mając na celu usprawnienie automatyzacji
i zminimalizowanie prac manualnych dla
naszych klientów, partnerów i własnej
organizacji.”
Nowe internetowe Centrum Kontroli jest punktem wyjścia dla wdrożenia
myKN, unikalnego zestawu informacji
online i usług rezerwacji dostępnych i zintegrowanych w ramach jednej platformy.
W pierwszym kroku platforma oferuje
funkcje wyceny, rezerwacji i śledzenia
przesyłek, które zostaną wzbogacone
o dalsze funkcje dasboardów, raportowania i cech dodatkowych dotyczących
współpracy. Korzystając z nowoczesnego,
zorientowanego na użytkownika i wysoce
konfigurowalnego interfejsu, klienci mogą
dostosować Centrum Kontroli do swoich
konkretnych potrzeb.

Dzięki połączeniu zarządzania informacjami i narzędzi współpracy nowe Centrum
Kontroli zdobędzie większą przejrzystość,
usprawni procesy i uprości zarządzanie
łańcuchem dostaw dla wszystkich zainteresowanych stron. Centrum Kontroli jest
zoptymalizowane pod kątem urządzeń
stacjonarnych i mobilnych, a także jest
łatwo dostępne pod adresem www.kuehne-nagel.com.
Kuehne + Nagel zaprezentuje zaprojektowaną z myślą o rosnącej bazie klientów
w Azji mobilną aplikację do rezerwacji
i usług transportu morskiego w WeChat,
najpopularniejszej wielofunkcyjnej sieci
społecznościowej na całym świecie, w której dziennie aktywnych jest blisko miliard
użytkowników, jako rozszerzenie KN FreightNet, w pełni cyfrowej platformy od
Kuehne + Nagel służącej do wyceny, rezerwacji i śledzenia przesyłek. Rozszerzenie
to wejdzie do użytku w czerwcu.

europejskich przedsiębiorstw. Dzięki usłudze
Premium 10 DB Schenker oferuje swoim klientom kolejną znaczącą przewagę pod względem
terminów dostaw.
„Nowa opcja Premium 10 to szybkość i niezawodność. Jest to wydajne rozwiązanie dla
wszystkich firm, które chcą wcześniej odbierać przesyłki, ponieważ nie mogą czekać do
południa. Daje to naszym klientom przewagę
pod względem jednego z najcenniejszych zasobów - czasu”, wyjaśnia Christian Drenthen,
Executive Vice President of Land Transport
w DB Schenker w Europie. „Dzięki usłudze
Premium 10 oferujemy naszym klientom
określony i gwarantowany czas w całej Europie, co pozwala nam lepiej sprostać rosnącym wymaganiom produkcyjnym firm
w systemie just-in-time.” Premium 10 jest
logicznym dodatkiem do opcji Premium 13,
czyli dostawy do godziny 13, która została
wdrożona w marcu tego roku.

PONAD 20 000 PRACOWNIKÓW
W EUROPIE
Konfiguracja sieci DB Schenker, która płynnie
łączy ponad 430 oddziałów transportu lądowego w 38 krajach europejskich z najnowocześniejszym systemem operacyjnym, została
zaprojektowana z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na transport transgraniczny.
DB Schenker, jako największy logistyczny
operator lądowy, jest w stanie skonsolidować
transport towarowy i dzięki zastosowaniu innowacyjnej strategii platform znacznie skrócić
czas przewozu, a tym samym zmniejszyć emisję
dwutlenku węgla. Ponad 20 000 pracowników
dziennie obsługuje 300 000 przesyłek. Dzięki
najnowocześniejszej technologii śledzenia status każdej przesyłki może być w każdej chwili
monitorowany z dowolnego miejsca.
Sieć połączeń liniowych i hubów przeładunkowych DB Schenker pokrywa cały kontynent
europejski.
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NOWE ODDZIAŁY W WAŻNYM MAKROREGIONIE
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics SA, największy polski kompleksowy
operator logistyczny, otworzył oddziały w Czechach i na Węgrzech. Obok rozwoju oferty w obszarze frachtu lotniczego,
morskiego i kolejowego Spółka planuje rozwinięcie i umocnienie w tym regionie własnej sieci transportu całopojazdowego.
Przez Czechy, Słowację i Węgry przebiega nie tylko szlak
tranzytowy pomiędzy południem a północą Europy, ale też
między Starym Kontynentem a Dalekim Wschodem. Powołanie struktur operacyjnych w Budapeszcie oraz czeskiej Pradze, Ostrawie i Libercu ma na celu pogłębienie kompetencji
ROHLIG SUUS Logistics i dalszy wzrost biznesu globalnego
polskiego operatora w makroregionie. – Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry stanowią ważny makroregion, który może
stać się logistycznym
i transportowym węzłem kolejowym do dystrybucji dostaw
z Chin na terytorium całej Europy. Te trzy kraje, z dodatkowym udziałem Słowenii i portu w Koprze, realizują zdecydowaną większość wymiany handlowej i inwestycji w ramach
współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.
Kluczowy dla dalszego rozwoju makroregionu będzie również
budowany przez Chiny korytarz transportowy z Pireusu przez
Bałkany do Unii Europejskiej – powiedział Tadeusz Chmielewski, Prezes Zarządu ROHLIG SUUS Logistics SA.
Oddziały ROHLIG SUUS Logistics w Czechach od początku
kwietnia br. świadczą kompleksowe usługi spedycyjne, oferują także obsługę celną i magazynowanie. Oddział w Budapeszcie, uruchomiony z początkiem maja br., będzie funkcjonował
jako nowo powstała spółka ROHLIG SUUS Logistics Hungary.
Do węgierskiej struktury polskiej firmy logistycznej włączona
została firma Nordic International – operator spedycyjny
działający na rynku od 2011 roku, oferujący usługi z obszaru
frachtu morskiego, lotniczego i drogowego oraz rozwiązania
oparte o transport intermodalny.

Dachser gotowy na Brexit

ÔÔDachser

Jak będzie wyglądała wymiana handlowa między UE i Wielką Brytanią po Brexicie, co z procedurami celnymi, czy jeszcze wchodzi w grę
scenariusz z elektroniczną granicą, która ułatwiłaby fizyczny przepływ towarów do i z Unii? To
tylko kilka pytań, ważnych dla branży logistycznej i polskich producentów, na które cały czas
brak odpowiedzi, mimo że do daty rozwodu
z UE pozostał niecały rok. Dachser, globalny
operator logistyczny, posiadający także w Wielkiej Brytanii swoje oddziały, zapewnia, że wesprze swoich klientów w szybkim dopasowaniu
się do nowych realiów.
Obecnie granica nie jest przygotowana na
postój ciężarówek czekających na przepuszczenie przez celników czy pograniczników –
brakuje np. parkingów. Zaledwie dwuminutowe
opóźnienie w przepływie importowanych czy
eksportowanych przez Dover towarów może
zatem spowodować korek o długości 27 km
– wynika z szacunków KPMG. Zapewnienie
niezakłóconego przepływu towarów między

– Jednym z elementów naszej strategii rozwoju jest wzmocnienie pozycji na rynkach europejskich poprzez rozbudowę sieci
oddziałów. Obecność w Czechach i na Węgrzech to istotny krok
z punktu widzenia budowy naszej pozycji w branży logistycznej
Europy Centralnej – powiedział Tadeusz Chmielewski, Prezes
Zarządu ROHLIG SUUS Logistics SA. – Lokalizacja oddziałów
zagranicznych ma duże znaczenie dla całej naszej sieci. Krótki
dystans dzielący Węgry od portu w Koprze na Słowenii daje
nam możliwość oferowania klientom kompleksowych połączeń
morskich i drogowych – dodał Tadeusz Chmielewski.
System połączeń ROHLIG SUUS Logistics nieustannie rozwija
się o kolejne kierunki. Spółka konsekwentnie rozwija także obszar FTL, o czym świadczy wskaźnik blisko 200 000 zrealizowanych przewozów całopojazdowych w ubiegłym roku.
W 2017 r. Spółka ROHLIG SUUS Logistics odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i blisko 849 mln zł przychodu, obsłużyła
2 mln zleceń i przekazała do użytku 30 tys. m kw. nowych powierzchni magazynowych. Spółka jest jedynym polskim operatorem, który skutecznie konkuruje z globalnymi liderami na rynku
globalnej spedycji i logistyki. Aktualnie ROHLIG SUUS Logistics
zatrudnia ponad 1400 pracowników w 24 oddziałach w Polsce
i Europie. Pierwszy zagraniczny oddział firma uruchomiła w Sankt
Petersburgu w 2012 roku. Spółka nie wyklucza ekspansji na kolejne rynki w regionie.

kontynentem i wyspą jest więc bardzo ważne.
Tymczasem UE i Wielka Brytania cały czas są
w trakcie skomplikowanych negocjacji, a Brexit
formalnie ma obowiązywać od 29 marca 2019 r.
Chociaż nie wiadomo dokładnie jak unijny rozwód wpłynie na warunki handlowe i związane
z tym kwestie celne oraz transport, Dachser
zapewnia, że będzie gotów, by sprostać wyzwaniom związanym z nową sytuacją.
- Nasi klienci mogą spać spokojnie wiedząc,
że wciąż będziemy elastycznie dostosowywać
procesy operacyjne i ofertę tak, aby spełniały
wymogi prawne oraz odpowiadały potrzebom
rynku. Obejmuje to zapewnienie magazynów,
logistykę kontraktową oraz usługi dodane,
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Europie, dla
klientów, którzy na przykład zdecydują, by
utrzymywać zapasy produktów w niedużej
odległości od rynków po obu stronach granicy – mówi Nick Lowe, Dyrektor Zarządzający
Dachser Wielka Brytania.
Plan rządu Wielkiej Brytanii dotyczący Brexitu oraz jego pozycja negocjacyjna wykluczają
pozostanie tego kraju w Unii Celnej oraz na
tzw. Jednolitym Rynku. Na tej podstawie, trans-

port towarów do i z Wielkiej Brytanii z dużym
prawdopodobieństwem stanie się bardziej
skomplikowany i będzie zajmował więcej czasu. Zakres oraz ryzyko zwiększonych trudności
będą dotyczyły nie tylko samego importu i eksportu towarów, ale także mocno dziś zintegrowanych łańcuchów dostaw między Wielką
Brytanią a Unią Europejską, które powstały
między wieloma sektorami przemysłu w ciągu
25 lat wolnego przepływu towarów.
Do czasu opracowania nowego modelu zasad
celnych oraz porozumień handlowych między
Wielką Brytanią i Unią Europejską, firmy nie
mogą rozpocząć adaptacji swoich systemów,
administracji, finansów ani spraw prawnych.
Panuje jednak przekonanie, że bez względu
na to, jakie ustalenia zostaną przyjęte, handel
będzie trwał bez zbędnych barier i ograniczeń.
- Na ten moment nie możemy przewidzieć, jak
dokładnie rozwinie się Brexit. Mocno wierzymy,
że zarówno teraz, jak i w przyszłości, logistyka
łączy rynki i buduje pomiędzy nimi mosty, bez
względu na to, co przyszłość przyniesie Wielkiej
Brytanii – mówi Nick Lowe
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FIRMY SPEDYCYJNE I MUNDIAL 2018
ÔÔKarolina Torenc, zastępca kierownika biura obsługi klienta Go Logis, foto: Go Logis

Już 14 czerwca na moskiewskim stadionie Łużniki odbędzie
się pierwszy mecz otwarcia Mistrzostw Świata FIFA 2018, wydarzenia, na które z niecierpliwością czekają kibice i fani piłki
nożnej z całego świata. Do 15 lipca w 11 rosyjskich miastach,
w tym leżącym w części azjatyckiej Jekaterynburgu, rozegrane
zostaną 64 mecze piłkarskie. Co Mundial 2018 oznacza dla
polskich firm spedycyjnych organizujących przewozy do Rosji?
Z jakimi ograniczeniami będą musieli się liczyć ich klienci?
Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji są z pewnością jednym z największych wydarzeń tego roku. Specjalizujemy się w organizacji
transportów drogowych do Rosji, w tym towarów niebezpiecznych ADR i musimy zapewnić klientom sprawną obsługę ich
zleceń także w tym czasie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tak
duża skala i zasięg imprezy dla firm spedycyjnych i ich klientów
może oznaczać ograniczenia i zmiany w organizacji transportów. To dlatego do tego wydarzenia przygotowujemy się już od
dłuższego czasu. W czasie trwania MS przy planowaniu dostaw
będziemy brać pod uwagę rozporządzenia i czasowe zmiany
w organizacji ruchu w miastach, gdzie będą się odbywały mecze
oraz na trasach dojazdowych.
Miasta mundialu to Moskwa, St. Petersburg, Rostów nad
Donem, Samara, Wołgograd, Soczi, Kazań, Sarańsk, Kaliningrad, Niżny Nowogrod i Jekaterynburg. Co tydzień sprawdzamy
najnowsze doniesienia publikowane na rosyjskich portalach,
stronach rządowych, poszukujemy nowych informacji na temat
organizacji transportów w czasie Mistrzostw. Jesteśmy w stałym
kontakcie z rosyjskimi i białoruskimi partnerami biznesowymi,
dopytujemy ich o nowości w tej sprawie. Jak wynika z naszych
informacji, do tej pory oficjalnie ukazały się wytyczne w sprawie
zakazu transportów ADR. Reguluje je, wydany już 9 maja 2017
roku, dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 202 „O szczegółach stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa podczas
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Federacji Rosyjskiej FIFA
2018 FIFA World Cup i FIFA Confederations Cup 2017”. Od 25
maja do 25 lipca 2018 roku na terenie wszystkich 11 miast,
gdzie zostaną rozegrane mecze piłkarskie, będą obowiązywały
wzmożone środki bezpieczeństwa oraz zostanie wprowadzony
zakaz obrotu materiałami niebezpiecznymi i przemysłowymi.
Ten zakaz dotyczy określonych numerów UN towarów, w tym
m.in. UN1170 (etanol (alkohol etylowy), UN1613 (cyjanowodór
w roztworze wodnym) czy UN1714 (fosforek cynkowy) oraz produktów, które je zawierają.
Klienci i przewoźnicy muszą więc liczyć się z utrudnieniami, jakie mogą napotkać przy transportach towarów niebezpiecznych
do tych miast. Być może rosyjscy odbiorcy będą zmuszeni do
organizowania alternatywnych punktów rozładunkowych poza
ich granicami, tak by postępować zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, a jednocześnie nie doprowadzić do sytuacji, w której z powodu braku surowca dojdzie do zatrzymania
całej linii produkcyjnej. Do Rosji organizujemy transporty farb,
rozpuszczalników i artykułów chemicznych typu ADR, więc na
pewno będziemy śledzić kolejne rozporządzenia w tym zakresie,
także te wydawane lokalnie. Warto jeszcze wspomnieć o spotkaniu, jakie odbyło się 10 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej w sprawie przygotowań do Mistrzostw
Świata FIFA 2018. Omówiono na nim kwestie kontroli nad bezpieczeństwem w transporcie drogowym pasażerów i towarów
niebezpiecznych w miastach, gdzie będą się odbywały mecze

Karolina Torenc

oraz zasady współpracy z policją drogową MOI Rosji podczas tzw.
operacji „Autobus” i zapobieganiu naruszeniom obowiązkowych
wymagań przy przewożeniu pasażerów i ładunków.
W czasie trwania Mistrzostw Świata trzeba się też będzie liczyć z wydłużeniem czasów dostaw o 3-4 dni. Spodziewamy się
większych kontroli na granicach, czego konsekwencją mogą być
przestoje samochodów, możliwe także na trasach biegnących
w pobliżu miast, w których będą rozgrywane mecze piłkarskie.
Do tej pory nie zostały jeszcze wydane przewoźnikom konkretne
wytyczne na temat zakazów wjazdu czy objazdów. Oczekujemy
więc na dalsze oficjalne rozporządzenia i informacje dotyczące
wymagań koniecznych do wypełnienia formalności.
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