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ZARZĄDZANIE CYFROWYM
ŁAŃCUCHEM DOSTAW
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel wprowadza KN ControlTowerDynamic, nowe
rozwiązanie typu end-to-end dla małych i średnich firm. Rozwiązanie charakteryzuje się wielo-modalnym zarządzaniem
całym łańcuchem dostaw. Jest to rozwiązanie oparte o globalny, wiodący serwis Logistyki Zintegrowanej Kuehne + Nagel.
Usługa skoncentrowana jest na branżach, przemysłowej, dóbr
konsumpcyjnych oraz zaawansowanej technologii
KN ControlTowerDynamic jest
odpowiedzią Logistyki Zintegrowanej Kuehne + Nagel, na
zwiększające się zapotrzebowanie wśród małych i średnich
firm (SMEs) na usługi transportowe zapewniające efektywność kosztową.
KN ControlTowerDynamic
pozwoli przedsiębiorstwom

SME czerpać korzyści, dzięki
mierzalnemu i efektywnemu zarządzaniu łańcuchem
dostaw, które cechuje przełomowy model wycen oraz
korzystniejsza relacja między
szybkością realizacji zlecenia,
a jej wartością.
Gianfranco Sgro, Członek
Zarządu Kuehne + Nagel Inter-

WIĘCEJ na str. 2

Rankingi branżowe – brać udział

o firmie do użytku publicznego
ma zarówno swoich zwolenników,
jak i oponentów. AsstrA-Associated
Traffic AG zdecydowanie popiera
grupę pierwszą.
Jednym z ostatnich badań, w jakim wziął udział międzynarodowy
dostawca usług transportowo-logistycznych AsstrA-Associated
Traffic AG, był 23. Ranking Firm TSL,
co roku ukazujący się w dodatku
Transport Spedycja Logistyka dołączonym do Dziennika Gazety Prawnej i organizowany we współpracy
z prof. Haliną Brdulak z Szkoły
Głównej Handlowej. Do wypełnienia ankiety i udziału w rankingu zaproszone zostały firmy z sektora
transportowo-logistycznego, które w 2017 roku uzyskały przychód
z działalności podstawowej TSL na

czy może jednak nie? To pytanie,
z którym boryka się wielu przedsiębiorców. Ujawnianie danych

poziomie co najmniej 2 mln złotych
i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

W gronie
wyróżnionych

ÔÔAsstrA, fot. Wojciech Górski, Dziennik Gazeta Prawna

Nowy Dyrektor
Finansowy (CFO)
w Logicor

ÔÔLogicor, fot. Logicor

Simon Clinton został powołany na
stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO) w firmie Logicor. W swojej nowej roli Simon będzie nadal
kierował Działem Finansów oraz IT
firmy Logicor, nadzorując wszelkie
działania związane z planowaniem
finansowym i biznesowym. Simon
Clinton będzie raportował bezpośrednio do Dyrektora Gerneralnego Logicor, Mo Barzegara i dołączy
do Komitetu Wykonawczego firmy.
Simon dołączył do zespołu Logicor w lutym 2017 r. jako Dyrektor
Finansowy Grupy. Przed dołączeniem do Logicor spędził 10 lat w Tesco, zajmując różne wyższe stanowiska finansowe, w tym w Kontroli
Finansowej, FP & A, Treasury oraz

Simon Clinton

biznesowych w Wielkiej Brytanii
i Irlandii. Przed podjęciem pracy
w Tesco pracował w Diageo, gdzie
zdobył globalne doświadczenie
w zakresie strategii łańcucha dostaw i transformacji finansów.
Simon jest absolwentem ACA
i posiada tytuł magistra nauk
przyrodniczych z Queens College,
University of Cambridge.

jako dyrektor finansowy jednostek

W tym roku grupa AsstrA wzięła
udział w Rankingu Firm TSL po raz
piąty. Rezultaty badania okazały się
bardzo zadowalające. AsstrA Polska
Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy kapitałowej AsstrA-Associated
Traffic AG otrzymała wyróżnienie
w kategorii dynamiki przychodów
z działalności TSL 2017, osiągając
dynamikę przychodu na poziomie
142%. Za ten wynik AsstrA została
nagrodzona specjalnym wyróżnieniem podczas gali wręczenia nagród, która odbyła się 19 czerwca br. w Warszawie. Wyróżnienie
w imieniu firmy odebrał Country
Manager dla regionu Polski w AsstrA, Mariusz Borkowski.
„To dla nas ogromy zaszczyt
znaleźć się w gronie wyróżnionych w Rankingu TSL Dziennika
Gazety Prawnej. Nasza praca za
poprzedni rok została doceniona
w kategorii firm o najwyższej dy-

namice przychodów z działalności
TSL 2017. Dziękujemy! Robimy to,
co do nas należy, licząc na kolejny
awans. Brawo zespół!”, podkreśla
Mariusz Borkowski.
W Rankingu firm według głównego źródła przychodów z działalności TSL AsstrA Polska Sp. z o.o.
znalazła się na 14. miejscu. Główne
źródło przychodów z działalności
TSL w 2017 roku w AsstrA to spedycja drogowa i realizowane transporty całopojazdowe.
„Cieszymy się, że mogliśmy po
raz kolejny wziąć udział w Rankingu
Firm TSL. W porównaniu z wynikami 22. edycji Rankingu w kategorii
dynamiki przychodów z działalności
TSL AsstrA znalazła się obecnie o 19
miejsc wyżej, osiągając dynamikę
przychodu na poziomie 142%. Takie
wyniki motywują”, komentuje Dyrektor Regionalny AsstrA dla regionu UE, Andrzej Iwanow-Kołakowski.
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EKONOMICZNY I EKOLOGICZNY
„VAN ROKU 2018”
ÔÔIVECO, fot. IVECO

IVECO Daily Blue Power został nagrodzony tytułem Vana roku 2018 w Danii, przyznanym przez branżowych dziennikarzy zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniu Dziennikarzy Motoryzacyjnych (Motorjournalistternes Klub Danmark, MKD) na targach
Vestfyn Trækker, które odbyły się w dniach 25–27 maja w Ejby w południowej Danii.
W miesiącach poprzedzających targi jurorzy
odbywali jazdy próbne 15 modelami zgłoszonymi w plebiscycie, a od połowy maja
intensywnie testowali samochody na torach i na drogach publicznych, zarówno
z ładunkiem, jak i bez obciążenia. W ten
sposób wyłoniono 5 finalistów zakwalifikowanych do dalszych testów. Obrady jury
zakończyły się jednoznacznym zwycięstwem
IVECO Daily Blue Power, który z wynikiem
52 punktów miał przewagę 15 punktów nad
modelem sklasyfikowanym na drugim miej-
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scu. O werdykcie zadecydowały parametry
ekologiczne, doskonałe warunki pracy kierowcy i niska emisja hałasu.
Pierre Lahutte, prezes marki IVECO,
powiedział: „W roku jubileuszu 40-lecia
rodzina modeli Daily ciągle powiększa kolekcję nagród. Duński tytuł jest kolejnym
dowodem uznania dla wyjątkowości oferty
Daily Blue Power na rynku, pozwalającej
klientom zyskać przewagę konkurencyjną niezbędną w rozwijaniu działalności
w branży, w której zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju staje się priorytetem. Samochód dostępny w wersji elektrycznej, na gaz ziemny oraz z najbardziej
zaawansowanymi silnikami wysokoprężnymi jest pierwszym i jedynym modelem,
w którym trzy wersje napędu wyprzedzają
coraz bardziej rygorystyczne przepisy ograniczające wjazd do centrów miast. Nagrody
dla Daily Blue Power za zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju są wyrazem uznania dla ogromnych starań IVECO
o poprawę jakości powietrza w miastach
oraz ograniczenie emisji CO2”.
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Logistycznie na
Bliskim Wschodzie

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zainwestował w rozbudowę i modernizację swoich obiektów o powierzchni ponad
14 tys. mkw. w miejscowości Mohammedia
w Maroku. Od maja br. oddział łączy usługi
w zakresie krajowego i międzynarodowego
transportu lądowego, logistyki kontraktowej
oraz operacji celnych.
Połączenie działalności transportowej oraz
logistycznej w Mohammedii pozwoliło Dachser
Maroko na uzyskanie synergii i lepsze wykorzystanie swoich zasobów w tym kraju. W związku
z osiągnieciem maksymalnej pojemności magazynu operatora w Casablance, a także z uwagi na
silny wzrost w zakresie transportu międzynarodowego podjęto decyzję o przeniesieniu części
działań do magazynu w Mohammedii. Oddział
w Casablance nadal pozostaje główną siedzibą
dla Dachser Maroko oraz działalności operatora
związanej z transportem morskim i lotniczym.
Obecnie oddział Dachser w Mohammedii
może zaoferować klientom ponad 22,5 tys.
miejsc paletowych w magazynie, aby spełnić
ich zapotrzebowanie logistyczne. Wraz ze wzrostem wydajności w zakresie obsługi towarów
wzrosła również liczba doków z 11 do 28. Do
nowoczesnego obiektu dodano także skład celny
o powierzchni 2,5 tys. mkw.

STUDIO DTP
NowaPracownia.pl
Publikacja specjalistyczna

Zarządzanie cyfrowym łańcuchem dostaw – ciąg dalszy ze strony 1.
national AG, odpowiedzialny za logistykę
kontraktową: „Małe oraz średniej wielkości
firmy są wyjątkowo ważnym klientem dla
Kuehne + Nagel. SMEs stoją przed tymi
samymi wyzwaniami, z którymi mierzą się
także duże korporacje w ramach zapotrzebowania na w pełni przejrzyste rozwiązania
typu end-to-end oraz zharmonizowane
raporty i analityki.
KN ControlTowerDynamics jest pierwszym rozwiązaniem bezpośrednio skierowanym właśnie do firm SME, a jednocześnie stanowi dopełnienie naszej globalnej
oferty. Kuehne + Nagel jest aktywnym partnerem w cyfrowej transformacji małych
i średnich firm na całym świecie.”

Chronometr wydarzeń
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GWARANCJE SUKCESU
ÔÔRed., fot. Log4

Polski rynek usług logistycznych ze swoim ogromnym potencjałem, jest dla wielu firm areną zmagań i weryfikacji
pomysłów biznesowych z gospodarczą rzeczywistością. Pomysł
na biznes to podstawa , jednak jego realizacja weryfikuje
wszystkie jego założenia taktyczne i strategiczne rozwoju firmy na rynku. Rynek w Polsce jest wzrostowy, więc można by
rzec, że nie jest trudno - mając odpowiedni kapitał osiagnąć
sukces, jednak tak nie jest, na dynamicznie rozwijającym się
rynku łatwo stracić kontakt z rzeczywistością i nie zrealizowć
założonych celów.
Pomysł na logistyczny biznes
w Polsce, Grupa ID Logistics,
dostawca usług logistycznych
specjalizujący się w logistyce
kontraktowej, realizuje od 10.
Lat. Firma konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, dbając o zrównoważony rozwój, co
czyni ją jednym z największych
operatorów logistycznych w Polsce specjalizujących się w dedykowanej logistyce kontraktowej.
Firma zarządza nowoczesnymi
centrami dystrybucyjnymi dla
największych sieci handlowych,
firm z branży FMCG i automotive, skąd realizowane są dostawy
do klientów w całej Polsce, Europie i na świecie.
Na okolicznościowym spotkaniu w Warszawie, kierownictwo firmy zaprezentowało
swoją drogę do sukcesu, jakim
jest pozycja firmy na rynku. Eric
Hemar, CEO i prezes Grupy ID
Logistics, przedstawił dokonania całej grupy, której obroty
w 2017 roku wzrosły o 24%,
osiągając poziom 1 329 mln
EURO. W swoim wystąpieniu
przedstawił ewolucje rynku
usług logistycznych, a podążanie za zmianami zachodzącymi
na rynku i dostosowanie się do
potrzeb klientów, to klucz do
sukcesu. „Naszym celem jest
aktywne wspieranie klientów
w międzynarodowej ekspansji
ich biznesu. Polska odgrywa
ważną rolę w strategii rozwoju
Grupy ID Logistics, zwłaszcza
w Europie Środkowej. Dzięki
doświadczeniu i know-how polskiego zespołu w ciągu 10 lat od
momentu uruchomienia pierwszych magazynów staliśmy się
jednym z największych operatorów na polskim rynku, który

zapewnia klientom usługi na
najwyższym poziomie. To duży
sukces a zarazem motywacja
do dalszego rozwoju. Dziękuję
i gratuluję całemu zespołowi
ID Logistics Polska“ mówi Eric
Hemar, CEO i prezes Grupy ID
Logistics.
Stabilny rozwój pozwolił firmie wzmocnić swoje struktury
wewnętrzne, piony wsparcia
operacji, innowacji, rozwoju
i HR. Utworzony został nowy,
dedykowany dział re-engineering, do stymulacji rozwiązań
logistycznych. ID Logistics, jako
pierwsza firma logistyczna we
Francji, uruchomiła kampus
technologiczny „Innovation
Campus”, gdzie opracowywane
są innowacyjne rozwiązania dla
rynku logistycznego. Z kampusem związanych jest 11 ekspertów oraz 16 korespondentów
z różnych krajów. Pod koniec
roku ID Logistics poszerzyło
także zasięg geograficzny usług
o kolejny, 17 już kraj i rozpoczęło działalność w Rumunii,
zarządzając największym centrum dystrybucyjnym sieci handlowej Carrefour.
„Inwestycje i wzmocnienie
obecności w Polsce, Rumunii i innych krajach centralnej
Europy będą miały kluczowe
znaczenie dla strategii rozwoju
całej Grupy ID Logistics i realizacji naszych celów. Będziemy
mogli w jeszcze większym stopniu wspierać naszych klientów
w ich dalszej ekspansji na rynku i aktywnie odpowiadać na
potrzeby tych klientów, którzy,
wprowadzając zmiany w swoich ogólnoeuropejskich łańcuchach dostaw, zmniejszają
liczbę dostawców. Co więcej,

dzięki silnej pozycji na rynkach
i wiedzy lokalnych zespołów,
będziemy mogli dobrze przygotowywać się do wymogów
technicznych stawianych operatorom w przetargach, które
są ogłaszane“ mówi Eric Hemar,
CEO Grupy ID Logistics.
Działalność na polskim rynku
ID Logistics rozpoczęło w 2008
roku, uruchomiając dwa magazyny o łącznej powierzchni 57
tys. m². Był to magazyn artykułów świeżych i suchych dla sieci
handlowej Carrefour w Będzinie (woj. śląskie) oraz magazyn
produktów suchych i DIY dla
sieci InterMarche w Sadach
(woj. wielkopolskie). Zawarte
kontrakty w 2008 roku, przyniosły przychody na poziomie
14 mln złotych. Od tego czasu
firma rozwijała się bardzo dynamicznie, co roku otwierając
kolejne centra dystrybucyjne
dla nowych klientów i utrzymując średni roczny wzrost na
poziomie 20 proc.
„W ciągu 10 lat obecności
w Polsce zdobyliśmy pozycję

Chronometr wydarzeń

głównego dostawcy usług logistycznych dla sieci handlowych
i FMCG. Pozyskaliśmy nowych
klientów, liderów w swoich
segmentach usług. Uruchomiliśmy i zarządzamy centrami
dystrybucyjnymi, które odgrywają kluczową rolę w krajowych i międzynarodowych
łańcuchach dostaw naszych
klientów. Cieszymy się, że do
tego grona należą firmy, z którymi współpracujemy od początku działalności w Polsce.
Tym, co nas wyróżnia na rynku jest zdolność proponowania
im innowacyjnych rozwiązań
i proaktywność w podejściu
do ich potrzeb i oczekiwań.
Korzystając z tej szczególnej
okazji, chciałbym podziękować
naszym klientom i pracownikom. Jestem przekonany, że
wspólnie będziemy tworzyć
kolejny etap w rozwoju ID Logistics w Polsce“ mówi Yann
Belgy, dyrektor generalny ID
Logistics Polska.
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KOBIETY ROKU W LOGISTYCE

ÔÔPracujwlogistyce.pl, fot. Pracujwlogistyce.pl (fot. od lewej: Dorota Borowska, Beata Trochymiak, Karolina Gasińska-Byczkowska)

Wyróżnienie „Kobieta w logistyce roku” przyznawane jest na corocznym Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom, które pracują zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych. Celem wyróżnienia jest promowanie
kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego oraz zaangażowania ich w rozwój branży
logistycznej, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni. Autorką i organizatorką Forum Kobiet
w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak, wydawca i redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl.
W dniu 6 czerwca 2018 roku, w trakcie uroczystej kolacji 7. Forum Kobiet w Logistyce,
które odbyło się w Warszawie, poznaliśmy
laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2017”.
Tytuł i statuetka zostały wręczone w dwóch
kategoriach Paniom:
• Karolinie Gasińskiej-Byczkowskiej, country manager, Agility Logistisc Sp. z o.o.
– „Kobieta w Logistyce 2017 – dostawca
usług TSL”

• Dorocie Borowskiej, kierownik realizacji
dostaw budowy bloku energetycznego
910 Jaworzno - Grupa Rafako - „Kobieta
w Logistyce 2017 – odbiorca usług TSL”
O WYRÓŻNIENIU TYTUŁEM „KOBIETA
W LOGISTYCE ROKU”
Wyróżnienie tytułem „Kobieta w Logistyce
roku….” przyznawane jest od roku 2011
przez portal Pracujwlogistyce.pl w ramach
Forum Kobiet w Logistyce. Oceny dokonuje

kapituła, powoływana przez redakcję Pracujwlogistyce.pl, skład której w tym roku
tworzyli: Agnieszka Bilińska (fundatorka
i założycielka Vital Voices Poland / partnerka
zarządzająca Trusted Communication, prof.
Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa),
dr Ireneusz Fechner (kanclerz Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu) oraz dr Ernest Czermański (Uniwersytet Gdański). Do ubiegania
się o tytuł „Kobieta w Logistyce roku” mogą
zgłaszać się kandydatki, które posiadają co
najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy
w obszarze usług TSL. Zgłoszenia można
było dokonać poprzez ankietę udostępnioną
przez organizatora na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Ocenie podlegało 5 pytań
z obszarów: przebieg kariery zawodowej,
osiągnięte sukcesy zawodowe / społeczne
w roku 2017, działalność na rzecz wsparcia
rozwoju zawodowego kobiet, hobby / pasje
oraz odpowiedź na pytanie: czemu zgłoszona
kandydatka zasługuje na tytuł „Kobieta w Logistyce 2017”. Wyboru kapituła dokonała
przyznając punkty, oceniając każdy z ww. obszarów ankiety. Laureatką zostały te Panie,
które otrzymały najwyższa liczbę punktów.

NOWY DYSTRYBUTOR ROBOTÓW MOBILNYCH MIR
ÔÔMIR, fot. MIR

Mobile Industrial Robots (MiR), jeden z czołowych producentów
współpracujących robotów mobilnych rozpoczął współpracę
z polską firmą ASTOR z siedzibą w Krakowie. Działający od
ponad 30 lat na polskim rynku ASTOR będzie drugim dystrybutorem rozwiązań MiR w Polsce. W gronie partnerów MiR jest
także wrocławska firma Encon-Koester.
W odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie rynku na
rozwiązania automatyzujące
transport wewnętrzny, Mobile
Industrial Robots, producent
autonomicznych robotów mobilnych (AMR) MiR100 i MiR200
oraz ASTOR zadecydowały o nawiązaniu współpracy. Dla Mobile Industrial Robots oznacza
to możliwość szerszego dotarcia do polskich przedsiębiorstw
rozważających automatyzację
intralogistyki. ASTOR z kolei

poszerza w ten sposób swoją ofertę robotyczną - MiR
jest pierwszym producentem
z segmentu współpracujących
robotów mobilnych w portfolio
firmy.
„Jesteśmy dumni, z tego że
ASTOR dołącza do MiR. Wzbogacenie naszej sieci dystrybutorskiej o doświadczenie,
know how i zasięg geograficzny
ASTOR pomoże Mobile Industrial Robots dotrzeć do działających w Polsce przedsię-

biorstw, które chcą wzmocnić
swoją pozycję konkurencyjną,
automatyzując transport wewnętrzny poprzez współpracujące roboty mobilne. Jesteśmy
przekonani, że ASTOR będzie
doskonałym partnerem biznesowym zarówno dla MiR, jak
i użytkowników rozwiązań MiR”

Chronometr wydarzeń

– mówi Jesper Sonne Thimsen,
Area Sales Manager, CEE, Mobile Industrial Robots.
ASTOR – Gdzie technologia
spotyka człowieka
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DB SCHENKER
ZE ZŁOTYM
LISTKIEM CSR!
ÔÔDB Schenker

Złoty Listek CSR, przyznawany przez tygodnik „Polityka” i firmę doradczą Deloitte dla DB Schenker. Operator logistyczny
znalazł się w gronie firm nagrodzonych
najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie
społecznej odpowiedzialności biznesu.
CSR: corporate social responsibility to społeczna odpowiedzialność firm za wpływ ich
decyzji i działań nie tylko na wyniki ale też
na społeczeństwo i środowisko. Złoty Listek
CSR otrzymują te firmy, dla których realizacja
wytycznych dotyczących CSR jest kluczowym
elementem strategicznych działań w biznesie
i w relacjach z otoczeniem, w tym z pracownikami, klientami, dostawcami i sąsiadami.
– W DB Schenker realizujemy strategię
zrównoważonego rozwoju, dążąc do równowagi pomiędzy kwestiami ekonomicznymi,
społecznymi i środowiskowymi. Wobec rosnącej złożoności biznesu wyzwanie stanowi
budowa odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w partnerstwie z klientami, pracownikami, przewoźnikami, dostawcami oraz otoczeniem – mówi Monika Pachniak-Radzińska,
Dyrektor ds. Komunikacji w DB Schenker.
Analiza przeprowadzonej wśród największych polskich firm ankiety pozwoliła
na wyłonienie trzech grup firm, którym
przyznano Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR. W zestawieniu wzięło udział 115
przedsiębiorstw, które zostały ocenione
w siedmiu obszarach: ład korporacyjny,
prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość
o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Pytania w kwestionariuszu opracowano na podstawie
międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

LADIES W LOGISTYCE
SEIFERT LOGISTICS GROUP

Z Natalią Różalską nową Kierownik Magazynu SLP w Bielsku-Białej, rozmowa o awansie, ścieżce kariery, zarządzaniu magazynem i kobietach w logistyce.
Redakcja: W ciągu dwóch lat od zatrudnienia, z funkcji pracownika administracji magazynowej poprzez
stanowisko koordynatora sięgnęła
Pani po pozycję kierowniczą. Spore
tempo, prawda?

Natalia Różańska: Tak. Bardzo szybkie. Na
pewno nie spodziewałam się takiego dynamicznego obrotu wydarzeń, aczkolwiek,
w momencie przyjęcia rzeczywiście śmiałam się do siebie: byłoby świetnie zostać
tu kiedyś kierownikiem, ale na pewno jest
to długa droga i nie będzie to łatwe - myślałam. W ciągu tych dwóch lat w Seifert
Polska nie cierpiałam jednak na monotonię. To był czas ciągłych zmian, nowych
obowiązków.

Z Pani portfolio wynika, że taka
gotowość do zmian i nauki to Pani
chleb powszedni. Ma Pani na swoim koncie wiele doświadczeń, zarówno w obszarze ISO, zamówień
publicznych czy kierowanie biurem.
Wszechstronność pomogła w awansie?
Na pewno. Chęć uczenia się i otwartość
na zmiany są mi bliskie. A samo kierowanie magazynem to jak najbardziej wielozadaniowa pozycja. Trzeba znać się na
wielu aspektach procesu magazynowania i przede wszystkim utrzymywać dobre
kontakty z ludźmi. To jest moim zdaniem
podstawa tej pracy. Budowanie relacji
i wzajemne zaufanie.

Jest Pani teraz odpowiedzialna za
pracę 20 osób w specjalistycznym
projekcie.

To liczna grupa. Wcześniej pracowałam
w mniejszych zespołach, gdzie proces porozumiewania się, przekazywania informacji był o wiele łatwiejszy. Ponadto system
zmianowy, oprócz liczebności kadry stawia
przeszkody komunikacyjne. Potrzeba wzięcia pod uwagę zdania każdej osoby nie
zawsze jest łatwa do realizacji.

Czy także w związku ze zdecydowaną przewagą mężczyzn w tej branży?

(śmiech)…z mężczyznami nieraz łatwiej
się dogadać. Aczkolwiek u nas w Bielsku
pracują same świetne kobiety!

Pani awans to przełomowy moment
w całej grupie Seifert Logistics, co
zdradza sam tytuł rozmowy.

Natalia Różalska

natomiast nie byłam świadoma, że chodzi
o skalę całej Grupy. To jest dowód na to,
że kobieta zarządzająca magazynem nie
wpisuje się w kanony AUTOMOTIVE.

Jak się czuje ta pierwsza w SLG?

Bardzo dobrze. Tyle że utarło się myślenie,
że to mężczyźni są odpowiednimi kandydatami na wyższe stanowiska. Szczególnie
w przestrzeni AUTOMOTIVE. Potwierdza to
między innymi szkolenie, w którym miałam
przyjemność w ostatnim czasie uczestniczyć… oczywiście jako jedyna kobieta.

Czy uważa Pani zatem, że jest miejsce dla kobiet w logistyce?

Uważam, że szanse w tej branży ma każdy
bez względu na płeć, chociaż nietrudno
dostrzec, że to głównie mężczyźni aplikują
na wszelkie oferty pracy magazynowej.

Szymon Szczepanik, Dyrektor Logistyki SPL zapytany o Pani najistotniejsze cechy- powiedział: przede
wszystkim konkretna i mocno skoncentrowana na pracy.

Bardzo miło to słyszeć. W rzeczywistości
procesy magazynowe wymagają ogromnej
uwagi. Mały błąd może pociągnąć za sobą
lawinę poważnych konsekwencji. Koordynacja pracy magazynu to duża odpowiedzialność.

Dziękuję za rozmowę.

Całej? Wiedziałam, że jestem pierwszą kobietą kierującą magazynem Seifert Polska,

Chronometr wydarzeń
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TECHNOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ
NA TARGACH W POZNANIU
ÔÔMTP, fot. Fotobueno

Dźwięki pracujących maszyn, liczne rozmowy, spotkania kooperacyjne oraz ciekawe
konferencje – za nami Targi ITM Polska
Innowacje – Technologie – Maszyny oraz
odbywające się w tym samym czasie Targi
Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, Targi Skanu i Druku 3D SOLUTIONS,
Forum Odlewnicze FOCAST oraz Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING.
Przez cztery dni na każdym metrze kwadratowym przestrzeni targowej czuć było
powiew zmian. Roboty przemysłowe, które
zautomatyzowały produkcję, dźwięki maszyn będące żywym przykładem najnowszej myśli technologicznej, merytoryczne
wydarzenia, spotkania biznesowe – blok
targów ITM to już od kilku lat obowiązkowy
punkt w kalendarzu producentów maszyn
i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu,
jak również przedsiębiorców poszukujących
innowacji dla swoich przedsiębiorstw. Targi, łącząc to, co ma do zaoferowania przemysł, biznes i nauka, zapewniły wystawcom

możliwość prezentacji innowacyjnych produktów, a zwiedzającym niepowtarzalną
okazję zapoznania się z najnowszymi technologicznymi rozwiązaniami oraz trendami
w przemyśle na najbliższe lata.

BIZNES, NAUKA, INNOWACJE
U PROGU PRZEMYSŁU 4.0
Tegoroczna ekspozycja obejmowała 9 pawilonów wystawienniczych (3, 3A, 4, 5,
5A, 6, 7, 7A, 8), w których swoja ofertę

AWANS W 23. EDYCJI RANKINGU FIRM TSL W POLSCE
ÔÔROHLIG SUUS Logistics

Największy polski operator logistyczny, firma ROHLIG SUUS
Logistics, awansował na 5. miejsce wśród firm sektora TSL
w Polsce pod względem przychodów w 2017 r. – wynika
z najnowszej edycji dorocznego „Rankingu Firm TSL” Dziennika
Gazety Prawnej. Jest także najdynamiczniej rozwijającą się
spółką spośród firm z pierwszej dziesiątki Rankingu.
Rekordowe przychody w 2017
r - 848,6 mln zł – uplasowały firmę ROHLIG SUUS Logistics SA
na piątym miejscu w 23. Edycji
Rankingu Firm TSL w Polsce.
Jednocześnie firma znalazła się
na pierwszym miejscu wśród
polskich firm sektora uwzględnionych w rankingu. Spośród
podmiotów z pierwszej dziesiątki listy, spółkę wyróżnia
najwyższa dynamika przychodu (121 %) w porównaniu do
2016 r.
ROHLIG SUUS Logistics rośnie niemal 2-krotnie szybciej niż branża (13 %) i ponad
4-krotnie szybciej niż PKB Polski
w 2017 r. (4,6 %). Dynamiczny
wzrost był możliwy dzięki przyjętej strategii rozwoju, bardzo

dobrym wynikom w transporcie
całopojazdowym, frachcie lotniczym oraz logistyce kontraktowej. Spółka stale inwestuje
w rozwój oferty, rozbudowując
nowoczesną powierzchnię magazynową. Jest także liderem
pod względem obsługi sektora
e-commerce w Polsce, którego
stały rozwój zwiększa obroty
spółki. W 2017 roku przychód
z e-commerce stanowił już 18
proc. jej całkowitego przychodu.
Założona w 1989 roku spółka ROHLIG SUUS Logistics
świadczy kompleksowe usługi logistyczne. Polski operator
od wielu lat z powodzeniem
konkuruje na polskim rynku
z dużymi światowymi graczami.
Firma zatrudnia ponad 1400

osób w 24 oddziałach w kraju
i zagranicą oraz zarządza 200
tys. m kw. powierzchni magazynowej.
Jako kompleksowy operator
logistyczny koncentruje się na
zarządzaniu całym łańcuchem
dostaw i obsługą największych
wolumenów. Nadrzędnym celem ROHLIG SUUS jest dążenie do doskonałości operacyj-
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nej. Firma obsługuje klientów
z różnych branż bez względu
na wielkość i złożoność ich potrzeb, oferując doradztwo oraz
rozwiązania z zakresu transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego na całym
świecie. Za opracowanie „Rankingu TSL” odpowiada prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
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zaprezentowało blisko 1000
wystawców i firm reprezentowanych z 26 krajów. Przez
cztery dni targi odwiedziło 17 090 gości targowych.
Oprócz bogatej oferty wystawienniczej, o sile wydarzenia
świadczyły liczne rozmowy,
efektywne spotkania i podejmowane kooperacje, a tych
nie zabrakło w szczególności
za sprawą spotkań Subcontracting Meetings.
Zarówno zwiedzający, jak
i wystawcy, chętnie brali udział
w zaproponowanych w tym
roku wydarzeniach i konferencjach, spośród których szczególnie warto zwrócić uwagę
na odbywającą się po raz
pierwszy konferencję „Druk

3D w metalu”, podczas której wystąpili przedstawiciele
najważniejszych firm z branży
w Polsce, prezentując wykorzystanie technologii przyrostowych w praktyce. Ważnym
przedsięwzięciem były dyskusje w ramach MM Speakers
Corner, które w tym roku poświęcone były idei czwartej
rewolucji przemysłowej. Doświadczeni specjaliści – menedżerowie największych firm
przemysłowych działających
na polskim rynku – podzielili
się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu szeroko
pojętej koncepcji Przemysłu
4.0. Temat został również poruszony w ramach konferencji
„Przemysł 4.0 – rewolucja staje

się faktem. Czy Polska jest na
nią gotowa?” przygotowanej
przez Polsko-Niemiecką Izbę
Przemysłowo-Handlową. Jednym z ważniejszych wydarzeń
targów było XV Forum Inżynierskie, którego tematem
przewodnim była „Technika
w Recyclingu”.
Drugiego dnia targów odbyły
się również spotkania branżowe, m.in.: VII Dzień Mechanika
przygotowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników
Polskich oraz Technosteel Poland, czyli spotkanie dostawców stali, ich odbiorców oraz
przedstawicieli firm z otocznia
biznesowego, umożliwiające
zapoznania się z nowymi zastosowaniami stali, innowacjami

w zakresie technologii i strategii
biznesowych.
Z dużym zainteresowaniem
spotkały się również pokazy
realizowane m.in. w ramach
„Poligonu Umiejętności” czy
warsztaty ze skanowania 3D
i obróbki wyników pomiarów
3D. Świetnie zostały przyjęte,
zarówno przez zwiedzających,
jak i wystawców „Ścieżki zwiedzania”, w ramach których grupy pod opieka merytoryczną
przewodnika odwiedzały wybrane stoiska zapoznając się
z tematyką: „Przemysł 4.0” oraz
„Druk 3D”.

REKLAMA

Silna marka na rynku

ÔÔRedip

DPD Polska zwieńczyła pierwsze półrocze 2018
r. dwoma prestiżowymi wyróżnieniami. Po raz
czwarty z rzędu firma została nagrodzona godłem Superbrands, a po raz pierwszy otrzymała
tytuł „Marki Godnej Zaufania”. Nagrody są dowodem na siłę marki DPD na polskim rynku i wysoką rozpoznawalność wśród konsumentów.
Już czwarty raz z rzędu firma DPD Polska została nagrodzona statuetką Superbrands. Certyfikat ten potwierdza przynależność do grona
najsilniejszych marek konsumenckich na rynku.
W tym roku po raz pierwszy nagrody zostały
przyznane wyłącznie w wyniku głosowania konsumentów. W poprzednich latach głos zabierali
nie tylko konsumenci, ale także rada marek.
W imieniu DPD Polska, partnera logistycznego gali, kurier wręczył specjalną statuetkę
przedstawicielowi firmy Apart, dla której było
to 10. wyróżnienie z rzędu. Nieobecnym na gali
laureatom, statuetki zostały wysłane specjalną
przesyłką DPD.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

7

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

EXIDE ŚWIĘTUJE 130 LAT
ÔÔExide Technologies S.A.

Exide Technologies, światowy dostawca rozwiązań w zakresie
zmagazynowanej energii dla transportu i rynku przemysłowego, obchodzi swój jubileusz – 130 lat istnienia. W czerwcu, na
całym świecie, pracownicy Exide świętują urodziny firmy.
– Jesteśmy dumni, że nasza
firma może świętować 130
urodziny, które przypominają nam, że spuścizna Exide
sięga 1888 roku – powiedział
Vic Koelsch, prezes i dyrektor
generalny Exide Technologies.
– Firma wyrosła z pomysłu na
lepszy sposób przechowywania
energii, pod postacią akumulatora kwasowo-ołowiowego,
i osiągnęła status zatrudniającej ponad 9 tys. pracowników
globalnej korporacji, która co
roku produkuje i przetwarza
miliony akumulatorów. Akumulatory Exide są wykorzystywane na całym świecie, zarówno
w segmencie transportowym,
jak i przemysłowym. Nasza historia jest imponująca, a Exide
wciąż idzie naprzód. Nadal myślimy o sobie jak o „130-letnim
start-upie” i koncentrujemy
się na dostarczaniu klientom
najlepszych produktów oraz innowacyjnych i przełomowych

rozwiązań, jednocześnie dbając
o bezpieczeństwo i jakość we
wszystkim, co robimy – dodaje.
Firma Exide została założona
w 1888 roku przez W. W. Gibbsa. Wszystko zaczęło się od uruchomienia The Electric Storage
Battery Company. Gibbs pragnął stworzyć niezawodny sposób przechowywania energii,
aby firmy produkujące oświetlenie elektryczne mogły w razie
potrzeby świadczyć tego typu
usługi swoim klientom. W niedługim czasie akumulatorów
Exide zaczęto używać w transporcie, np. w lokomotywach,
samochodach i samolotach.
Exide od 130 lat dostarcza
produkty, które sprawdziły
się w najbardziej ekstremalnych warunkach – nie tylko
lądowych, ale także wodnych,
a nawet kosmicznych.
Firma Exide umocniła swoją
pozycję w branży motoryzacyjnej, wprowadzając na rynek

nowe rozwiązania, w tym LiFTFORCE LPX™ – nowy akumulator
litowo-jonowy (obecnie dostępny na rynku amerykańskim) do
wózków widłowych, pojazdów
sterowanych automatycznie
(AGV) i innych wymagających zastosowań, oraz TENSOR® xGEL™
(dostępny w Europie) – bezobsługowy akumulator typu VRLA
(kwasowo-ołowiowy z regulowany zaworem), który może
zastąpić tradycyjny akumulator
kwasowo-ołowiowy. W ostatnim
okresie Exide przejął firmę Akide Wade® Power Technologies,
która projektuje i produkuje zaawansowane systemy szybkiego i okazjonalnego ładowania
dla przemysłowych wózków
widłowych. Dzięki temu Exide
uzupełnił ofertę z zakresu zasilania pojazdów mechanicznych
o wiodącą w branży technologię
ładowania oraz wysoko zaawansowane narzędzia do konfigurowania i monitorowania, które
umożliwiają dopasowanie do
wózka widłowego optymalnego akumulatora/prostownika.
Exide tworzy nowoczesne
rozwiązania dla branży trans-
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portowej, będące odpowiedzią
na nowe wymagania klientów
wobec wydajności energetycznej akumulatorów – w tym
udoskonalenia technologiczne,
jak np. technologia Enhanced
Flooded Battery (EFB) dla rynku
wtórnego w Ameryce Północnej.
Firma Exide wprowadza również
na rynek amerykański nową,
płaską konstrukcję akumulatorów samochodowych, która
zapewnia większą odporność
na wycieki, zaś jej ergonomiczny
uchwyt ułatwia instalację. Natomiast w Europie Exide stale ulepsza swoją technologię
Start-Stop Absorbed Glass Mat
(AGM) oraz akumulatory EFB
dla rynku wtórnego – w oparciu o najnowsze technologie
akumulatorów, opracowane
wspólnie z wiodącymi producentami samochodów, które
mają wpływ na mniejsze zużycie
paliwa i mniejszą emisję CO2.
Niedawno firma Exide wprowadziła także na rynek europejski
nową technologię Exide HVR®
(akumulatory o wysokiej odporności na wibracje) dla samochodów ciężarowych Euro 5/6.
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Zapotrzebowanie na zmagazynowaną,
dodatkową energię rośnie szybko na całym
świecie. Exide jest kluczowym graczem ze
sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie zasilania sieciowego – bezpiecznymi
i niezawodnymi źródłami zasilania dla: telekomunikacji, systemów UPS, mediów, itp.,
a także rozwiązaniami do inteligentnego
zarządzania energią dla elektrowni słonecznych i wiatrowych. Exide jest dostawcą
rozwiązań do wielu zastosowań militarnych, nieustannie rozwijając działalność
w tym ważnym segmencie.
– To ekscytujący czas, aby pracować dla
Exide – powiedział Vic Koelsch, podsumowując jubileusz istnienia firmy: – Inwestujemy w naszą przyszłość, zwiększamy
wydajność, stosujemy najlepsze praktyki
w zakresie technologii produkcji oraz wprowadzamy innowacje produktowe dzięki
pracy naszych zespołów badawczo-rozwojowych w Ameryce Północnej i w Europie.
Chciałbym podziękować wszystkim naszym
pracownikom, klientom i partnerom za

transportowe i przemysłowe. 130 lat innowacji technologicznych Exide, w połączeniu z działalnością w ponad 80 krajach,

Exide czerpie inspiracje na przyszłość i wytycza
nowe cele m.in. na podstawie zdobytego już
doświadczenia oraz historii rozwoju firmy
pracę i zaufanie do Exide na przestrzeni lat
oraz zaprosić ich do udziału w obchodach
130-lecia istnienia Exide.
Exide Technologies jest globalnym
dostawcą rozwiązań w zakresie zmagazynowanej energii elektrycznej na rynki

ECR Forum 2018:
Collaboration in digital
transformation

ÔÔECR Polska

Postęp technologiczny w zawrotnym tempie podbija rynki globalne
i lokalne. Innowacje, globalizacja,
transformacja – to zjawiska, które
są wyzwaniem, ale i miarą sukcesu
dla firm, które coraz szybciej muszą dostosowywać się do wyzwań
otoczenia.
Wyrusz w fascynującą podróż
z Kjellem A. Nordströmem, który
poprowadzi słuchaczy od źródeł
– założeń leżących u podstaw społeczeństwa, przez analizę i zmiany
zachowań konsumentów, po ich
implikacje w przyszłości dla biznesu
oraz, w szczególności, dla łańcucha
wartości.
Przekonaj się, jaki wpływ będą
miały wielkie miasta, galopująca

umożliwia firmie dostarczanie rozwiązań
dostosowanych do potrzeb energetycznych pojazdów na całym świecie. Exide
produkuje i poddaje recyklingowi szeroką
gamę produktów w postaci akumulatorów
i innych systemów magazynowania energii,

urbanizacja, świadomy konsument,
rosnąca siła kobiet – na perspektywy rozwoju rynku spożywczego.
Poznaj zwycięzców i przegranych
dynamicznych zmian – Chiny, Indie,
Europa, Afryka, Ameryka – i miejsce
Polski na tej mapie.
Zainspiruj się dobrymi praktykami z innych organizacji i rynków.
Spotkaj liderów polskiego rynku
FMCG i DIY, ekspertów i porywających prelegentów z Polski i ze
świata.
Nawiąż cenne kontakty w branży.
Zapraszamy na ósmą edycję konferencji ECR Forum: Collaboration
in digital transformation, która
odbędzie się 4 października br.
w Centrum Konferencyjnym POLIN
w Warszawie.
ECR Forum – to wyjątkowo treściwa i inspirująca konferencja,
doroczne spotkanie menedżerów
łańcucha dostaw branży FMCG

także specjalistycznych, wykorzystywanych
w branży: samochodów osobowych i użytkowych, zastosowań morskich, wojskowych, górniczych, kolejowych, pojazdów
użyteczności publicznej, jak również w zakresie bezpieczeństwa, telekomunikacji
i zasilania awaryjnego (UPS). Exide obsługuje rynki Transportation, Industrial Power
i Motive Power.
Exide – Powering the World Forward
– łączy doświadczenie i globalną działaność z naturą start-upa, dzięki temu jest
wybierany przez wielu klientów, którzy
oczekują od firmy nie tylko dobrej jakości
akumulatorów, ale także wsparcia biznesowego.

i DIY. Spotkaj się z liderami rynku
i doborowym towarzystwem menedżerów rynku. Tu współpraca
się opłaca!
Wśród prelegentów m.in.:
• Kjell A. Nordström – guru nowej
ekonomii, ekonomista, filozof
• David Hughes – ekspert i doradca rynku spożywczego na całym
świecie
• Dalius Misiunas (Grupa Maxima)
• Pedro Martinho (Grupa Eurocash)
Organizatorem ECR Forum jest
ECR Polska - organizacja zrzeszająca firmy branży FMCG, DIY
i pokrewnych, licząca ponad 50
członków - wiodących detalistów,
dystrybutorów i producentów
w Polsce, a także dostawców usług
logistycznych i rozwiązań technologicznych, marketingowych, badawczych dla sektora dóbr szybkorotujących.

Chronometr wydarzeń

Naszą rolą jest utrzymywanie
neutralnej platformy dla rozwoju
współpracy partnerów handlowych
w myśl koncepcji ECR (Efficient Consumer Response). Dzięki temu nasi
członkowie mogą wspólnie dostarczać trwałej wartości Konsumentom – lepiej, szybciej, mniejszym
kosztem i w sposób zrównoważony.
Wypracowane przez ECR “najlepsze
praktyki” są wdrażanymi standardami i narzędziami, których implementacja przekłada się na rzeczywiste
usprawnienia i oszczędności.
Więcej o wydarzeniu:
ecr.pl/forum2018

9

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

JUBILEUSZ 20-LECIA GEORG UTZ W POLSCE
ÔÔGeorg Utz, fot. Georg Utz

W 2018 r. mija 20 lat obecności na polskim rynku firmy Georg Utz sp. z o.o. - producenta
pojemników i palet z tworzywa sztucznego dla logistyki i przemysłu, należącego do
szwajcarskiej grupy Georg Utz Holding AG. Dokładnie 20 lat firma rozpoczęła działalność
sprzedażową, początkowo importując pojemniki z siostrzanego zakładu w Niemczech, by
w 2000 r. zacząć produkcję we własnej fabryce w Kątach Wrocławskich. Georg Utz jest jedynym zakładem szwajcarskiego holdingu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pierwszą
firmą z kapitałem zagranicznym, specjalizującą się w produkcji systemów logistycznych
z tworzywa na polskim rynku. Okrągły jubileusz polskiego zakładu świętowano 26 maja
br. w monumentalnych wnętrzach wrocławskiej Hali Stulecia. Uczestnikami wydarzenia
blisko 600 pracowników Utz z 8 zakładów – w Polsce, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Chin, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.
Jubileusz 20-lecia obecności
przedsiębiorstwa w Polsce,
to niezwykłe święto i ważne
wydarzenie w historii firmy.
Konsekwencja, przełamywanie
barier w myśleniu o logistyce
oraz wiara w sukces, przynoszą
wymierne rezultaty w postaci
wiodącego miejsca w branży.
Dziękuję naszym Klientom,
Partnerom i Pracownikom za
te dwie dekady wspólnej pracy.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu i aktywności, udało nam
się realizować śmiałe cele i zamierzenia. Żywię nadzieję, że
kolejne lata przyniosą dalsze
ciekawe pomysły i wyzwania
– powiedział Wojciech Bytner,
Dyrektor Generalny Georg Utz
sp. z o.o.
Fabryka w Kątach Wrocławskich była dwukrotnie przebudowywana – pierwszy raz
w 2005 r., kiedy wydzielano
do osobnej hali cześć magazynową. W latach 2015–2016 r.,
w wyniku kolejnej rozbudowy zakład dwukrotnie zwiększył swoją powierzchnię – do
12 000 m2. W konsekwencji
przeprowadzonej inwestycji
powstał drugi magazyn, a dwie
technologie wykorzystywane
przez producenta -– formowanie wtryskowe oraz termoformowanie zostały ulokowane
w dwóch odrębnych halach
produkcyjnych. Pozwaliło to poszerzyć gamę produktów oferowanych na rynek polski, czeski
i rosyjski, a także zwiększyć
elastyczność i szybkość reakcji
na potrzeby klientów. Aktualnie
zakład funkcjonuje w 4 halach
i posiada możliwości lokalowe

jeszcze na kolejne dwie. Georg
Utz sp. z o.o. rozpoczynał działalność w 1998 r. z 7 osobowym
zespołem pracowników. Dziś
Georg Utz zatrudnia 100 pracowników.
Decyzja o ulokowaniu zakładu właśnie w Polsce, w Kątach
Wrocławski była związana z dogodnym położeniem geograficznym względem pozostałych
zakładów Utz w Niemczech
i Szwajcarii. Odległość 1000 km
od każdego z nich i bliskość autostrady pozwoliły na dogodny
transport form wtryskowych,
niezbędnych do produkcji pojemników. Ogromne znaczenie
miał również intensywny rozwój gospodarczy kraju, w tym
przede wszystkim branży motoryzacyjnej – głównego odbiorcy produktów Utz, a także
perspektywa wejścia Polski do
Unii Europejskiej.
Ideą biznesu Utz jest oferowanie klientom bardzo trwa-

łych opakowań wielokrotnego
użytku, które mogą być wykorzystywane przez długi czas.
Plastikowe pojemniki, po zakończeniu swojej żywotności,
są poddawane recyklingowi
i dzięki temu ponownie wracają do procesu produkcyjnego. Produkty Utz mają zastosowanie w wielu dziedzinach
gospodarki - przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym,
spożywczym, farmaceutycznym, automatyce magazynowe,
a także w handlu i e-commerce. W portfolio obsługiwanych
przez Georg Utz firm znajdują się m.in.: Bosch, Cadbury,
Delphi, Mlekpol, Piotr i Paweł,
Rossmann, Poczta Polska, Viessmann czy Volkswagen. Przedsiębiorstwo koncentruje się na
obsłudze rynku polskiego, czeskiego i rosyjskiego.
Georg Utz jest członkiem Polskiej Izby Opakowań i Polskiego
Związku Przetwórców Tworzyw

Chronometr wydarzeń

Sztucznych. Utz wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, m.in. Szlachetną Paczkę,
co roku organizując w firmie
przedświąteczną zbiórkę darów. Współpracuje również
z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a także wspiera
lokalne inicjatywy gminne. Utz
jest patronem Biegu Górskiego w Jedlinie Zdrój. Pracownicy firmy biorą ponadto czynny
udział w lokalnych imprezach
biegowych i rozgrywkach futbolowych, reprezentując firmę
Utz. Firma była wielokrotnie patronem ważnym wydarzeniom
w branży logistyczno-magazynowej, m.in. konferencji Modern Warehouse, Warehouse
Lab czy Log Days. Na koncie
Georg Utz jest wiele nagród,
m.in. Gazala Biznesu 2016
i 2015, Gepard Biznesu, Nagroda Ministra Gospodarki czy
Złoty Płatnik.
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POWSTAJE MAGAZYN SZYTY NA MIARĘ POTRZEB

ÔÔP3, fot. P3

P3 długoterminowy inwestor, właściciel i zarządca obiektów
logistycznych w Europie postawił wczoraj ostatnią kolumnę
magazynu typu BTS dla firmy Clipper Logistics na terenie parku
P3 Poznań. Budowa obiektu o powierzchni 26,000 m2 w pełni wyczerpuje potencjał rozbudowy pierwszej fazy parku. To jednak nie
koniec inwestycji dewelopera w tym miejscu. P3 przygotowuje
się do rozpoczęcia budowy drugiej fazy parku, która obejmie 50
ha gruntów położonych tuż obok istniejących magazynów.
Bartłomiej Hofman, Managing
Director P3 w Polsce mówi: „Park
P3 Poznań niezmiennie cieszy się
dużą popularnością wśród najemców. Jest to doskonała lokalizacja dla
firm chcących prowadzić dystrybucję
towarów na rynki Europy Zachodniej,
w tym szczególnie do Niemiec, jak
również dla przedsiębiorstw zajmujących się lekką produkcją. Wkrótce
będziemy mogli zaoferować klientom jeszcze lepsze możliwości rozwoju w nowej części parku.”
Clipper świadczy usługi logistyczne na terenie całej Europy. To już
kolejna umowa zawarta między
P3 a operatorem na wynajem powierzchni w poznańskim parku. Na
początku ubiegłego roku firma wyna-

jęła 10,000 m2. Następnie w krótkim
czasie, ze względu na dynamiczny
rozwój w doskonałej lokalizacji logistycznej jaką gwarantuje park P3 Poznań, firma powiększyła zajmowaną
powierzchnię o kolejne 7,000 m2. Po
oddaniu do użytku nowego obiektu
najemca będzie zajmował w poznańskich magazynach P3 ponad 43,000
m2. A już dziś trwają rozmowy na
temat dodatkowej powierzchni,
dzięki czemu Clipper stałby się największym klientem w parku.
Stefan van Hoof, Senior Managing
Director w Clipper, mówi: „Ponieważ
byliśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z deweloperem
po raz kolejny zdecydowaliśmy się
na wynajem powierzchni w parku

P3 Poznań. P3 wykazało się bardzo
elastycznym podejściem oraz dużą
otwartością i zaprojektowało magazyn szyty na miarę naszych potrzeb.”
Najnowszy magazyn dla Clippera
zostanie w pełni dostosowany do
specyfiki operacji prowadzonych
przez najemcę. Jego wysokość wyniesie 12 m. Przy budowie zostaną
zastosowane rozwiązania ekologiczne i energooszczędne takie jak
panele z rdzeniem PIR czy oświetlenie LED. Ponadto odporność ogniowa budynku będzie podniesiona
do najwyższego poziomu, który
wyniesie powyżej 4000 MJ.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce podkre-

śla: „Zmiany na rynku powierzchni
magazynowych, których jesteśmy
świadkami wymagają od deweloperów zmian w myśleniu o obiektach
i indywidualnego podejścia do każdego projektu. W P3 zawsze wsłuchujemy się w oczekiwania naszych
klientów i staramy się zaproponować najlepsze dla nich rozwiązania.
Tak też było w przypadku Clippera,
z którym współpracowaliśmy już
wcześniej, jednak ten projekt był
szczególnie wymagający. Udało
nam się jednak znaleźć porozumienie co do warunków biznesowych
i wierzymy, że uda nam się sprostać
wyzwaniu jakim jest dostarczeniem
projektu na czas.

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
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LOGISTYKA LATEM
ÔÔWojciech Podsiadły, fot. Still

W niektórych gałęziach gospodarki – jak browarnictwo,
produkcja lodów czy kurortowa gastronomia - lato to okres
wzmożonej aktywności. Czy
w najcieplejszych miesiącach
roku występują również zjawiska uniwersalne dla całej
branży TSL?
Od kilku lat głośno jest o przeciwdziałaniu wynikającym
z miesięcznego trybu rozliczeń
sztucznym szczytom logistycznym. Odkąd spopularyzowało
się e-commerce, przewoźnicy
mają ręce pełne roboty niemal przez cały grudzień. A jakie zmienne warto wziąć pod
uwagę planując transport wewnętrzny i spedycję latem?
Pracownik jak ugotowany
Wraz ze wzrostem temperatury spada produktywność.
Indyjscy naukowcy przetestowali w tamtejszych fabrykach
postawioną w oparciu o wyniki
laboratoryjne hipotezę o spadku efektywności wykonywania
zadań manualnych i poznawczych o około 1-2 procent
na każdy stopień powyżej 25
stopni Celsjusza. Badając wyniki osób pracujących na akord,
mi.in. w przemyśle tkackim
i odzieżowym, wykazali ilość
wytworzonych dóbr spada
nawet o 3 procent na stopień

nich wyników, intelektualnemu
funkcjonowaniu najbardziej
sprzyja temperatura około 22
stopni. Gdy jest o 8 stopni cieplej, średni spadek produktywności wynosi 8,9 proc. – W tym
kontekście klimatyzacja – czy
to w ciężarówkach, czy w wózkach widłowych – nie wydaje
się bezsensownym zbytkiem.
W branżach, gdzie mamy do
czynienia ładunkami wrażliwymi na uszkodzenia, koncentracja pracownika może być
na wagę złota – mówi Michał
Stanisławski, Dyrektor Działu
Advanced Applications STILL
Polska. – Jeśli w takiej sytuacji
wykonywane zadania wiążą się
z przebywaniem w otoczeniu
o temperaturze przekraczającej
25 stopni, system chłodzenia

Celsjusza.
Fińscy naukowcy wykazali natomiast, że upały mogą
zmniejszać efektywność wykonywania zadań biurowych.
W świetle otrzymanych przez

może być inwestycją pozwalającą ograniczyć liczbę błędów
i kolizji – tłumaczy. Coś w tym
jest – na przykładzie szlifierni
diamentów indyjscy badacze
zauważali w swoich analizach,

że w branżach i na stanowiskach służących wykonywaniu zadań uznawanych przez
przedsiębiorców za ważniejsze
i bardziej angażujące pracowników, wykorzystanie klimatyzacji
było dużo bardziej prawdopodobne.
Ceny paliwa w górę!
Jak wiadomo, korzystanie
z klimatyzacji wiąże się ze
zwiększeniem zużycie paliwa.
Co więcej, według danych GDDKiA, w porównaniu z roczną
średnią, ruch na drogach rośnie
latem o 10,5 proc. Zwiększony
popyt może wpływać na wzrost
cen benzyny, oleju napędowego i LPG. W tym roku istotne
w tym kontekście znaczenie
ma także światowe geopolityka
i zmiany w naszym ustawodawstwie. Sankcje nałożone na Iran
przez USA, osłabiony względem
dolara złoty, widmo wojny
handlowej między największymi globalnymi mocarstwami
i oczekiwanie na wprowadzenie
opłaty ekologicznej – wszystko
to sprawia, że koncerny paliwowe kosztem klientów zabezpieczają się na niepewną
przyszłość. – Abstrahując od
okresowych wahań cen, paliwa kopalne będą drożeć także
w długofalowej perspektywie.
Popyt na nie rośnie, a ze swojej
natury nie są one odnawialne
– mówi Michał Stanisławski,
Dyrektor Działu Advanced Applications STILL Polska. – Sposobem na zabezpieczenie się
przed okresowymi wahaniami
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cen w przypadku flot transportu wewnętrznego jest zwiększanie gromadzonych zapasów.
Wiąże się to jednak z określonymi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz zamrożeniem
części kapitału. W związku
z tym, myśląc przyszłościowo,
warto rozważyć modernizacją
floty i przetestowanie wózków elektrycznych, szczególnie w połączeniu z OZE - radzi
ekspert. Jak pokazują przykłady modernizacji z ostatnich lat,
przedsiębiorcy coraz chętniej
sięgają po energię odnawialną. Jak czytamy w raporcie
„Rynek fotowoltaiki w Polsce”,
systemy tego typu z powodzeniem zaczynają wdrażać z firmy spożywcze, szczególnie te
wykorzystujące chłodnie lub
inne energochłonne procesy
termiczne. Co więcej, według
danych UDT podanych w raporcie Widlak List 2017, całkowita
liczba zarejestrowanych wózków z napędem elektrycznym
przewyższyła w 2016 roku liczbę modeli spalinowych. Choć
mamy ambitne plany rozwoju
elektromobilności, nie widać
na razie, by podobna sytuacja
miała zapanować na rynku motoryzacyjnym. Jak podaje portal
wysokienapiecie.pl, pod względem liczby aut elektrycznych
w stosunku do liczby wariantów
benzynowych i z silnikiem Diesla jesteśmy w Europie drudzy
od końca z wynikiem 12:10000.
Gorzej wypadła tylko Grecja.
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OD OPOLA DO… OPOLA, CZYLI RABEN
W NOWEJ SIEDZIBIE ODDZIAŁU
ÔÔRaben, fot. Raben

22 czerwca 2018 miało miejsce oficjalne otwarcie oddziału Raben Logistics Polska w Opolu. W uroczystości wzięli udział między
innymi Prezydent Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski oraz jego Zastępca Maciej Wujec. Na ziemi opolskiej oddział działa od lat,
a w tym roku dojrzał do decyzji o zmianie lokalizacji i przenosiny do nowoczesnego kompleksu magazynowego.

Firma nieustannie się rozwija,
inwestuje w innowacyjne rozwiązania, jak również w hale
magazynowe, które spełniają
najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz jakości.
Dlatego właśnie, zdecydowano

o przenosinach do nowo wybudowanych hal CTP.
Zastosowane tu technologie, takie jak monitoring video
oraz zintegrowane systemy IT,
gwarantują bezpieczny i niezawodny przeładunek i transport

towarów. Nowoczesne systemy zarządzania transportem
oraz magazynem umożliwiają
przejrzystość całego procesu.
Doświadczeni i zaangażowani
pracownicy stanowią niepodważalny atut nowego magazynu Raben Logistics Polska.
- Nasz oddział może nie należy do największych placówek
spółki, jednak pracują tu ludzie,
którzy codziennie udowadniają,
że nie liczy się wielkość oddziału, ale motywacja i zaangażowanie ludzi go tworzących,
dzięki którym możemy oferować naszym klientom wysoki
poziom obsługi w przyjaznej atmosferze. – komentuje Bożena

Górecka, Kierownik Oddziału
w Opolu.
Opinię tą potwierdzają sami
klienci, licznie przybyli na otwarcie oddziału, którzy po oficjalnej
części i symbolicznym przecięciu
wstęgi, uczestniczyli we wspólnym celebrowaniu tego wydarzenia wraz z przedstawicielami
oddziału, regionu i centrali spółki Raben Logistics Polska.
Zainteresowanych parametrami technicznymi informujemy,
że nowa lokalizacja zatrudnia 35
osób i oferuje klientom usługi
transportu krajowego i międzynarodowego z magazynu o powierzchni 3000 m2 wyposażonego w 20 ramp załadunkowych.

KUEHNE + NAGEL OTWIERA LCC W BOGOCIE
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

W Bogocie odbyła się inauguracja otwarcia pierwszego w regionie Centrum Logistycznego (LCC) dla Logistyki Zintegrowanej w Południowej i Centralnej
Ameryce. Nowy hub Kuehne + Nagel jest
kolejnym krokiem w ramach poszerzania
oferty rozwiązań typu end-to-end.
Podążając za zwiększającym się zapotrzebowaniem na logistykę zintegrowaną oraz
szczupłe i napędzane popytem łańcuchy
dostaw w Ameryce Południowej i Środkowej, nowe Centrum Kontroli Logistycznej
zostało stworzone by gwarantować cyfrowe zarządzanie łańcuchem dostaw w dzielonym środowisku. W oparciu o analizę
danych i kontynuujące usprawnianie metodologii, Centrum Kontroli w Bogocie będzie zapewniać Klientom Kuehne + Nagel
szyte na miarę rozwiązania zorientowane
na efektywność kosztową, optymalizację
złożoności łańcucha dostaw oraz zwiększenie ich wydajności.
Strategicznie usytuowane w Bogocie oraz
obsługiwane przez dedykowanych ekspertów Centrum Kontroli posiada w pełni zintegrowane z globalną siecią Centrów Kontroli
Kuehne + Nagel standardy procesowe oraz
rozwiązania oparte o wiodącą technologię.

Ingo Goldhammer, Prezes Kuehne +
Nagel w Ameryce Południowej i Środkowej: „Ta inwestycja jest dowodem naszego
zobowiązania wobec Klientów, współpracujących z nami w regionie. Nowe Centrum Kontroli przyniesie szczególną korzyść globalnym korporacjom o złożonych,
międzynarodowych łańcuchach dostaw.
Cieszymy się, iż możemy dalej rozwijać
naszą współpracę z wiodącymi partnerami
z takich rynków jak farmaceutyka, opieka
zdrowotna oraz przemysł kosmetyczny,
co jest możliwe dzięki zmodernizowanej

infrastrukturze oraz zoptymalizowanej
konfiguracji serwisów i zespołów związanych z obsługą Klienta.”
Tobias Jerschke, Globalny Prezes Logistyki Zintegrowanej: „Dzięki dołączeniu
dziewiątego Centrum Kontroli do globalnej sieci logistyki zintegrowanej Kuehne
+ Nagel możemy jeszcze sprawniej wykorzystywać nasze innowacyjne rozwiązania
z zakresu łańcucha dostaw, również pośród
naszej rosnącej bazy Klientów w regionie
Ameryki Południowej i Środkowej.”

Chronometr wydarzeń
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POLSKA ATRAKCYJNYM RYNKIEM DLA
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
ÔÔSavills, fot. Savills

Według firmy doradczej Savills, wartość transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w bieżącym
roku może być zbliżona do ubiegłorocznej. Beneficjentem wysokiej aktywności inwestorów w Europie może być Polska, co może
zaowocować kolejnym rekordem wartości transakcji spodziewanym na koniec 2018 r.

Michał Stępień

Z analiz przeprowadzonych
przez Savills wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku
wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
komercyjnych w Europie wyniosła łącznie 46 mld euro, czyli
o 8% mniej niż w analogicznym
okresie rok wcześniej. Wynik
ten jest zasadniczo zgodny ze
średnią długoterminową (-3%)
pomimo charakterystycznej dla
pierwszego kwartału nieprzewidywalności.
W pierwszym kwartale bieżącego roku wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła
m.in. w Polsce (+329%), Belgii (+248%) i Luksemburgu
(+144%). W Polsce znaczny
udział we wzroście obrotów
miała sprzedaż portfela nieruchomości handlowych za
1 mld euro, natomiast w Belgii
– sfinalizowanie w pierwszym
kwartale kilku dużych transakcji rozpoczętych w czwartym
kwartale 2017 roku. Z danych
firmy Savills wynika, że największymi rynkami inwestycyjnymi
w Europie są nadal Wielka Brytania, Niemcy i Francja, na które
przypada łącznie 63% zainwestowanego kapitału.
Największe spadki aktywności inwestycyjnej odnotowano w Rumunii (-81%), Cze-

chach (-77%) i Holandii (-53%).
W przypadku Czech i Holandii
może to częściowo wynikać
z bardzo dużej aktywności inwestorów w 2017 roku, w którym zainwestowali oni na tych
rynkach znacznie więcej, niż
wynosi średnia długoterminowa. Ponadto spadek obrotów
w pierwszym kwartale może
być przejściowy, a w kolejnych
miesiącach można oczekiwać
ponownego wzrostu aktywności inwestycyjnej.
W pierwszym kwartale bieżącego roku ilość kapitału zagranicznego zainwestowanego
w regionie pozostała na stabilnym poziomie. Na inwestorów
międzynarodowych przypadło
ok. 30% wszystkich transakcji
transgranicznych. Odnotowano jednak wyraźne różnice
pod względem alokacji w po-

nie przewidujemy, że obroty
na rynku nieruchomości za cały
rok będą zbliżone do ubiegłorocznego wolumenu i wyniosą
ok. 242 mld euro. Najlepsze
nieruchomości europejskie są
nadal preferowaną klasą aktywów ze względu na atrakcyjne
różnice pomiędzy stopami kapitalizacji a oprocentowaniem
długoterminowym oraz mocne
perspektywy wzrostu czynszów.
Najwięcej kapitału nadal będzie
przeznaczane na inwestycje
w nieruchomości biurowe, ale
inwestorzy także będą poszukiwali możliwości lokowania
środków w alternatywnych aktywach” - dodaje Marcus Lemli,
dyrektor działu inwestycyjnego
na Europę w Savills.
Aktywność inwestorów
w Polsce jest obecnie rekordowo wysoka. Savills przewiduje,

transakcji portfelowych w sektorach handlowym, biurowym
i magazynowym, oraz wyśrubowanych cen na wiodących rynkach Europy Zachodniej napływ
kapitału do Polski jest obecnie
bardzo wysoki. Inwestorów
zachęcają relatywnie wyższe
stopy zwrotu oraz zdrowszy
poziom czynszów w naszym
kraju. Tradycyjnie, inwestorzy
koncentrują się na najlepszych
aktywach w każdym z sektorów
komercyjnych oraz poszukują
okazji w budynkach z potencjałem wzrostu wartości lub
efektu skali poprzez budowę
atrakcyjnych portfeli nieruchomości” - komentuje Michał
Stępień Associate w dziale doradztwa inwestycyjnego Savills
w Polsce.
Według Savills, stopy kapitalizacji dla nieruchomości biu-

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE
WŚRÓD INWESTORÓW MIĘDZYNARODOWYCH W EUROPIE W OSTATNICH DWÓCH LATACH
Kraj pochodzenia inwestorów

Docelowe sektory

Kraje w kręgu zainteresowań

Australia

Biurowy

Główne rynki

Kanada

Biurowy, handlowy i logistyczny

Holandia, Niemcy, Wlk. Brytania

Chiny

Logistyczny

Niemcy, Francja, Holandia

Hongkong

Biurowy

Wielka Brytania

Korea Płd.

Biurowy

Niemcy, Francja, Belgia

Ameryka Łacińska

Biurowy

Hiszpania

Singapur

Głównie logistyczny, handlowy,
hotelowy

Holandia, Niemcy i Wlk. Brytania

RPA

Handlowy

Europa Środkowo-Wschodnia

Tajlandia

Hotelowy

Europa Środkowo-Wschodnia,
Wlk. Brytania

USA

Wszystkie sektory

Cała Europa
Źródło: Savills / RCA

szczególne klasy aktywów i zainteresowania poszczególnymi
lokalizacjami geograficznymi
w zależności od kraju pochodzenia inwestorów.
„Pomimo spowolnienia
aktywności inwestycyjnej
w pierwszym kwartale, obec-

że po najlepszym w historii
pierwszym kwartale, całoroczny wolumen transakcji zbliży
się do 6 mld euro,
„Polska jest obecnie beneficjentem kolejnego roku wysokiej aktywności inwestorów
w Europie. Za sprawą dużych

Bilans

rowych spadły do rekordowo
niskiego poziomu ze względu
na utrzymujące się duże zainteresowanie inwestorów tą klasą aktywów. W przypadku najlepszych obiektów biurowych
w COB zmniejszyły się średnio
o -22 pb rok do roku i wyno-

14

BI LAN S

szą obecnie 3,86%. Największe
zmiany w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku odnotowano we Frankfurcie (-70),
w Amsterdamie (-60), Lizbonie
(-50), Helsinkach (-50) i Berlinie
(-50). Ponadto z danych Savills
wynika, że wskutek niewystarczającej podaży powierzchni biurowej najlepszej jakości w centralnych lokalizacjach pod dużą
presją znalazły się także stopy
kapitalizacji dla drugorzędnych
budynków biurowych w COB
(Centralnym Obszarze Biznesu)
oraz dla najbardziej atrakcyjnych
biurowców poza COB. W skali
europejskiej zmniejszyły się one
odpowiednio o 32 pb do 4,93%
i o 37 pb do 4,91%.
„Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych pozostaną na stabilnym

poziomie na głównych rynkach,
ale będą nadal malały w innych
regionach kontynentu, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.
Zmniejszą się także różnice pod
względem stóp kapitalizacji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów i lokalizacjami, ale
najbardziej atrakcyjne aktywa
będą nadal cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów” – mówi Lydia Brissy,
dyrektor w dziale badań Savills
w Wielkiej Brytanii.
„W tym roku stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w Polsce osiągną rekordowo niskie
wartości, jednak nadal pozostaną na atrakcyjnym poziomie w relacji do wiodących
rynków Europy Zachodniej,

Joint venture w Chile

Rośnie popularność
odbioru przesyłek
w punktach

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, nabył wszystkie
udziały w spółce, w ramach której
prowadzi działalność w Chile. Firma
weszła na chilijski rynek w 2009 r.
jako przedsięwzięcie joint venture.
– Chile jest jednym z najbardziej stabilnych państw i najsilniejszych gospodarek w Ameryce Południowej oraz
odgrywa kluczową rolę w wewnątrzamerykańskim handlu wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Chcemy wzmocnić tam
naszą obecność i ściśle zintegrować
Dachser Chile z naszą globalną siecią
logistyczną – wyjaśnia Guido Gries,
Dyrektor Zarządzający Dachser Air &
Sea Logistics w Amerykach.
Chile utrzymuje ścisłe relacje gospodarcze i handlowe z Argentyną, Brazylią, Azją, Oceanią, a także Europą. Eksport z tego państwa to głównie miedź,
ryby, owoce, papier, wino oraz minerały. Obecnie Dyrektorem Zarządzającym
Dachser Chile jest Frank Habermann,
który pracuje w branży logistycznej od
27 lat, a do oddziału operatora w tym
kraju dołączył w 2013 r.
– Zapewniamy naszym klientom
pełen zakres usług: transport lotniczy
i morski z profesjonalną odprawą
celną, usługi magazynowe oraz usługi tworzące wartość dodaną, a także
transport ciężki i specjalistyczny, jak
np. dla branży górniczej, która stanowi znaczną część gospodarki Chile
– mówi Frank Habermann.

ÔÔPoczta Polska

Ponad połowa Polaków (56%) robi
zakupy w internecie. Atrakcyjna
cena produktu, wygoda, łatwa
dostępność – to główne czynniki
przemawiające za e-handlem. Jak
pokazuje najnowszy raport „E-commerce w Polsce 2018 w oczach internautów” przeprowadzony przez
Gemius, eKupujący najczęściej
wybierają dostawę kurierem bezpośrednio do domu lub pracy. Na
popularności zyskuje też możliwość
zamówienia przesyłek do punktów
odbioru.
Polski eCommerce rozwija się
dynamicznie. eKonsumenci coraz
bardziej ufają zakupom online. Pozytywnie na trend wpływa również
zakaz handlu w niedzielę. Z raportu
Gemius wynika, że fakt ten dostrzega co piąty kupujący.
Poczta Polska stawiając na rozwój
usług dla eCommerce wprowadziła
w ostatnim czasie szereg udogodnień, jak np. możliwość zapłacenia
kartą płatniczą za zakupy u kuriera
lub wysyłanie SMS-a do odbiorcy
przesyłki z numerem telefonu do
kuriera.
– Poczta Polska dostarcza przesyłki do każdego miejsca w kraju.
Dostawa kurierem do domu lub
miejsca pracy, odbiór w punkcie,
współpraca z partnerami bizne-

w szczególności w kontekście
relatywnie niskich czynszów.
Warto zauważyć, że różnica
pomiędzy stopami kapitalizacji
dla najlepszych nieruchomości
biurowych w centrum Warszawy, a stopami dla obiektów położonych poza COB jest nadal
relatywnie wyższa, niż na rynkach zachodnich. Potencjalna

kompresja stóp kapitalizacji dla
drugorzędnych nieruchomości
położonych w centrum Warszawy oraz najlepszych obiektów
zlokalizowanych poza COB, staje się głównym magnesem dla
nieco bardziej spekulacyjnego
kapitału inwestycyjnego” - dodaje Michał Stępień z polskiego
oddziału Savills.

sowymi i oczywiście nasze placówki pocztowe, to sieć ponad
8000 punktów. Mając na uwadze
zmiany jakie zachodzą na rynku,
dostosowujemy swoją ofertę do
potrzeb klientów – mówi Michał
Mierzejewski, odpowiedzialny za
segment paczkowy i eCommerce
w Poczcie Polskiej.
Kupujący mają coraz lepszą opinię o robieniu zakupów przez internet. W ciągu ostatnich 12 miesięcy
poprawie uległa ocena dotycząca
bezpieczeństwa zakupów online
oraz ich łatwości i wygody. Preferowanym sposobem dostawy jest
doręczenie kurierem bezpośrednio
do domu lub pracy. Tę formę wskazało 78% osób.
– Poczta Polska ma ponad 3,5 tys.
kurierów. W ubiegłym roku wyposażyliśmy ich w nowoczesne terminale płatnicze, dzięki którym odbierając przesyłkę klient nie musi
mieć przy sobie gotówki. Z kolei
w tym roku wprowadziliśmy nową
usługę - wysyłanie SMS-em numeru telefonu kuriera. W rezultacie
zwiększyła się skuteczności doręczeń oraz satysfakcja klientów
z poziomu obsługi – dodaje Michał
Mierzejewski.
Na popularności zyskuje możliwość odbioru przesyłki w kioskach.
Z raportu wynika, że tę formę wybiera 23% badanych. Z kolei co
dziesiąty kupujący odbiera swoje
zamówienie na stacji benzynowej.

Dane pokazują, że 22% osób preferuje odbiór w placówkach pocztowych. W centrum uwagi rynku
eCommerce znajduje się klient i to
do jego oczekiwań rynek ten się
dostosowuje.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
w całej grupie kupujących online,
najpopularniejszymi kategoriami
były odzież, dodatki, akcesoria,
książki, płyty, filmy oraz bilety do
kina i teatru.
Badanie było realizowane od
30.03 do 23.04.2018 roku przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI
(Computer-Assisted Web Interview)
losowo emitowanych na witrynach
o łącznym zasięgu pokrywającym
ponad 90% polskich internautów.
Analizie poddane zostały ukończone wywiady pochodzące od 1500
osób.

Bilans
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PLATOONING W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH
ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

DB Schenker i MAN Truck & Bus przy wsparciu Hochschule
Fresenius testują platooning w codziennych operacjach logistycznych. Dla MAN Truck & Bus i Hochschule Fresenius to
pierwsze praktyczne wdrożenie projektu w branży logistycznej. W swojej głównej siedzibie w Monachium MAN przekazał
firmie DB Schenker testowe pojazdy do platooningu. Ewald
Kaiser, Chief Operating Officer, odebrał kluczyki do nich od
dr Frederika Zohm, Member of the Management Board for
Research and Development MAN Truck & Bus AG.
– Autonomiczne, połączone
w sieć konwoje diametralnie
zmienią transport drogowy
towarów. W ramach tego projektu po raz pierwszy testujemy
platooning w codziennej pracy
w logistyce – mówi Ewald Kaiser, Chief Operating Officer
w DB Schenker.
– Udowodniliśmy już, że platooning sprawdza się w różnych projektach, takich jak
European Truck Platooning
Challenge w 2016 roku. Dostosowanie tej technologii do
rzeczywistych uwarunkowań
logistyki to wyzwanie, przed
którym obecnie stoimy – dodał
dr Frederik Zohm.
DB Schenker będzie przez
kilka miesięcy regularnie testował zautomatyzowane konwoje
ciężarówek w ruchu drogowym

na trasie A9 Monachium-Norymberga. Po raz pierwszy
też zawodowi kierowcy DB
Schenker zastąpią kierowców testowych. Ich oceny oraz
zebrane doświadczenia będą
przedmiotem analiz Hochschule Fresenius, która jest trzecim
partnerem we współpracy i zapewnia wsparcie badawcze.
– Chcemy dowiedzieć się, jaki
wpływ ma nowa technologia
na pracę kierowców. Badania
koncentrują się na poziomie
neurofizjologicznym i psychospołecznym – wyjaśnia prof.
Christian T. Haas, Head of the
Institute for Complex Health
Research w Hochschule Fresenius. – Wyniki badania interakcji człowiek-maszyna zostaną
wykorzystane przy wdrażaniu
technologii – dodaje. Zyskuje-

my też ogólną wiedzę na temat
digitalizacji warunków pracy, co
tym samym może zapoczątkować kolejne projekty.
Przygotowania do testów
drogowych rozpoczęły się od
produkcji pojazdów testowych
i ich technicznego wyposażenia spełniającego wymagania
platooningu. Dalsze prace dotyczyły integracji z procesami
logistycznymi DB Schenker i objęły intensywne przygotowania
kierowców do realizacji zadań
w ramach projektu.
Przejazdy zautomatyzowanego konwoju na autostradzie
A9 rozpoczęły się w kwietniu.
Początkowe testy odbywały

Logistyka kontraktowa

się bez ładunku, z naciskiem
na weryfikację warunków jazdy
w codziennym ruchu i szkolenia kierowców uczestniczących
w projekcie. Specjaliści MAN
ProfiDrive zapewniają kierowcom intensywne treningi teoretyczne i praktyczne, w czym
pomaga także symulator jazdy. Pracownicy Hochschule
Fresenius będą towarzyszyć
kierowcom i dokumentować
ich doświadczenia.
Jeszcze w 2018 r., po zakończeniu fazy intensywnych,
cotygodniowych a następnie
codziennych testów, konwoje
obejmą regularne operacje
z prawdziwym ładunkiem. Pojazdy pomiędzy centrami logistycznymi DB Schenker w Monachium i Norymbergą będą
poruszać się trzy razy dziennie.
Termin „platooning” oznacza
zautomatyzowany konwój pojazdów, w którym co najmniej
dwie ciężarówki mogą poruszać
się po autostradzie w bliskim
odstępie, za pomocą technicznych systemów wspomagania
i sterowania. Ciężarówki połączone są tzw. elektronicznym
dyszlem. Pierwszy samochód
ustawia prędkość i kierunek.
Kolejne auta w konwoju automatycznie dostosowują się do
ruchów pierwszego pojazdu.
Elektroniczne połączenia pomiędzy samochodami w platooningu gwarantują bezpieczeństwo ruchu. System ogranicza
zużycie paliwa, dzięki czemu
możliwa jest redukcja emisji
dwutlenku węgla.
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CROSS DOCKING W „MAGAZYN WMS.NET”
ÔÔPaweł Tyszkiewicz

Cross Docking to termin opisujący metodę przeładunku kompletacyjnego. Polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu
i wydaniu go do odbiorcy bezpośrednio po dostarczeniu do
magazynu nie wymagając przy tym składowania, czyli nadania
lokalizacji. Metoda ta wspomaga realizację strategii efektywnej
obsługi klienta, poprawiając szybkość realizacji dostaw.
W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas
przyjęcia nie definiowany jest
asortyment oraz jego ilość,
a także nie jest przydzielana
lokalizacja.
Podczas rozpoczęcia przyjęcia tą metodą wybierany jest
oczywiście kontrahent którego
własnością jest przyjmowany
asortyment. Opisywane są palety przyjmowane, wybierany
jest rodzaj palety, oraz ich ilość,
a także numer identyfikacyjny.
Po dodaniu wszystkich pozycji

wystarczy zapisać dokument by
przyjęcie zostało zakończone
i zapisane. W tym momencie
znajduje się ono w systemie.
W przypadku wydania wybieramy ponownie kontrahenta,
opcjonalnie też odbiorcę. Wybieramy wydawane pozycje,
czyli palety oraz ich ilość. Zapisanie dokumentu jest równoznaczne z wydaniem i aktualizacją stanów magazynowych
w systemie.
Oczywiście podczas uzupełniania dokumentów przyjęcia
oraz wydania możliwe jest do-

danie załączników, zdjęć, notatek, czy przypisanie usług. Moduł Cross Docking w Systemie
WMS ma za zadanie zapewnić
możliwie najszybszą i najprostszą obsługę przyjęć oraz wydań
z systemu.
Program Magazyn WMS.net
jest narzędziem umożliwiającym organizowanie i zarządza-

nie działalnością magazynów
składowania. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje
on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji
demonstracyjnej programu
znajdującej się pod adresem:
demo.softwarestudio.com.pl

KOLEJNE OCZKO W LOGISTYCZNEJ SIECI DACHSER
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, otworzył nowy magazyn klasy A w Śląskim Centrum Logistycznym i przeniósł do niego swój sosnowiecki oddział. Nowy obiekt jest większy o 80% od poprzedniego oraz zajmuje powierzchnię
ponad 8 500 m², z czego prawie 8 000 m² będzie wykorzystywane na potrzeby cross-dockingu i logistyki kontraktowej.

Dzięki najnowszej inwestycji
przy ul. Orląt Lwowskich 146
Dachser zwiększył powierzchnię swojego oddziału o blisko
4 000 m². Prawie jedną trzecią
nowej powierzchni, czyli ok.
2 900 m², zajmuje sekcja cross-dockowa, natomiast połowa
jest przeznaczona do celów magazynowych. Część biurowa zaj-

muje 860 m². W nowo wybudowanym obiekcie znajdują się 34
rampy, których wysokość jest
dostosowana do kontenerów
wymiennych Dachser. Ponadto, są one umieszczone przeciwlegle, co umożliwia szybsze
przeładunki.
– Oddział Dachser Sosnowiec rozwija się, rośnie liczba

zamówień, a jednocześnie
rynek ma się coraz lepiej, co
pozwala spodziewać się kontynuacji tych pozytywnych trendów. Rozbudowa infrastruktury i zwiększenie możliwości
stało się więc koniecznością
ze względu na nasze obecne
i przyszłe potrzeby. Jednocześnie nowa inwestycja została
przygotowana specjalnie pod
nasze wymogi, tak abyśmy mogli działać jeszcze efektywniej
– mówi Paweł Parcz, Kierownik
Oddziału Dachser w Sosnowcu.
Dużą zaletą sosnowieckiego
terminala Dachser jest jego położenie. Bezpośrednia bliskość
skrzyżowania autostrady A4
i drogi ekspresowej S1 umożliwia szybki transport przesyłek.
Dzięki strategicznej lokalizacji
Dachser może realizować zagraniczne zlecenia nawet w 24
h. Z oddziału w Sosnowcu realizowanych jest 14 codziennych
połączeń liniowych, za pomocą
których przesyłki drobnicowe
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docierają do wszystkich oddziałów Dachser w Europie, skąd
następnie są rozdysponowane
do finalnych obiorców w poszczególnych krajach.
– Dachser w Polsce dynamicznie rośnie, a rozbudowa
sosnowieckiego oddziału jest
jednym z elementów tego procesu. Powiększona przestrzeń
w sercu Śląska daje nam nowe
możliwości, by coraz lepiej
wspierać naszych klientów
w rozwoju ich biznesów w Polsce i za granicą – mówi dr inż.
Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Centrum
Logistyczne
w Sosnowcu jest obecnie jedną z ośmiu polskich lokalizacji Dachser. Pozostałe odziały
znajdują się w Strykowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu,
Gdańsku oraz w dwóch lokalizacjach w Warszawie, z czego jeden to Dachser Air & Sea
Logistics.
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LOGISTYCZNY POMOST MIĘDZY
ZACHODEM I WSCHODEM EUROPY
ÔÔAsstrA, fot. AsstrA

„Postoje na granicy Unii Europejskiej, kontrole drogowe, biurokracja - to codzienność w transporcie z Polski na Wschód. Dane
czynniki mają negatywny wpływ na przewidywalność łańcucha dostaw i terminową realizację usługi transportowej do końcowego odbiorcy. Kierowca potrzebuje odpowiedzialnego i kompetentnego przewodnika, który poprowadzi go „za rękę” na tym
trudnym terenie. W tym jesteśmy najlepsi”, podkreśla Country Manager dla regionu Polski, Mariusz Borkowski.
AsstrA-Associated Traffic AG
oferuje ponad 1100 kierunków transportu na całym świecie. Jedną z obsługiwanych tras
jest relacja Polska-Wschód. Do
głównych towarów przewożonych na danym kierunku należą
produkty branży FMCG, nieobjęte embargiem importowym.
Największy udział realizowanych przewozów przypada na
bliską Rosję, Białoruś i Ukrainę.
Znaczny procent stanowi również region dalekiej Rosji oraz
inne kraje WNP. Wśród nich
najwyżej plasuje się Kazachstan
– około 131 tys. ton przewożonych produktów branży FMCG
rocznie, a także Mołdawia – blisko 48 tys. ton ładunków. W dalszej kolejności należy wymienić

Uzbekistan, gdzie rocznie AsstrA przewozi średnio 14 tys.
ton produktów branży FMCG
oraz Turkmenistan z udziałem
około 13 tys. ton transportowanych ładunków.
Grupa kapitałowa AsstrA posiada w Polsce trzy biura zlokalizowane w strategicznych
punktach – Warszawa, Poznań,
Gdańsk. „Jako międzynarodowy
spedytor i broker celny, prowadzimy również kilka własnych
agencji celnych na ścianie
wschodniej. Jesteśmy obecni
w Koroszczynie, Białymstoku
i Kuźnicy, co znacznie ułatwia
import i eksport towarów,
zmniejszając jednocześnie ryzyko powstania ewentualnych
komplikacji podczas transpor-

tu. W razie potrzeby otwieramy również oddziały w „krytycznych” punktach, takich jak
porty, czy przejścia graniczne”,
podaje Dyrektor Regionalny
AsstrA dla regionu UE, Andrzej
Iwanow-Kołakowski.
Jak zauważa Country Manager dla regionu Polski, Mariusz
Borkowski: „AsstrA to swojego
rodzaju pomost między zachodem i wschodem Europy.
20-letnie doświadczenie w realizowaniu transportów, znajomość lokalnych niuansów oraz
szerokie kompetencje spedytorów pozwalają nam utrzymać
wysoki standard obsługi klienta,
co stwarza wyraźną przewagę
konkurencyjną. Potwierdza to
zaufanie, jakim od lat darzą nas
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globalne firmy. Również lokalne
przedsiębiorstwa wysoko oceniły jakość naszych usług w badaniu zadowolenia klienta”.
Nie tylko lokalizacja geograficzna pozytywnie wpływa na
sukces transportów realizowanych przez AsstrA na kierunku
Polska-Wschód. Jak podkreśla
Trade Lane Manager Polska-Rosja, Mikołaj Antonowicz: „Własny tabor i podpisane umowy
z terminalami przeładunkowymi na granicach PL-BY i LT-BY
pozwalają nam zachować stabilność i płynność w dostawach
bez względu na stosunki polityczne między Polską, a krajami
byłego ZSRR”.
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GLOBALNE USŁUGI
DLA GRUPY BMW
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Perfekcyjna obsługa posprzedażowa jest kluczowa w branży
motoryzacyjnej premium. Aby zapewnić wysokie oczekiwania
klientów oraz minimalizować czas oczekiwania, łańcuch dostaw
usług posprzedażowych musi zapewniać serwisy na najwyższym
poziomie. Kuehne + Nagel i Grupa BMW rozszerzają swoją
współpracę, otwierając dwa nowe centra dystrybucji w Niemczech i w Polsce oraz realizując transport dla dealerów z dwóch
głównych Regionalnych Centrów Dystrybucyjnych w Chinach.
Długotrwała współpraca między
Grupą BMW oraz Kuehne + Nagel liczy obecnie 14 lokalizacji na
całym świecie, ze skonsolidowaną obecnością na terenie Chin.
Gianfranco Sgro, Członek
Zarządu Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny za Logistykę Kontraktową:
“Zorientowanie na dynamicznie
rozwijające się rynki, takie jak
branża motoryzacyjna, wpisuje się w naszą strategię 2022.
Dalszy rozwój partnerstw z firmami z branży motoryzacyjnej
oraz silna pozycja na rynku
automotive stanowią dla nas

partnerowi, jakim jest Grupa
BMW w kolejnych dwóch lokalizacjach w Europie oraz rozwijać
naszą ofertę dla BMW Brilliance
Automotive w Chinach.”
Regionalne Centrum Dystrybucji w Kleinaitingen, posiadając 70.000 m2, jest jednym
z największych centrów dystrybucyjnych, którym Kuehne
+ Nagel zarządza dla Grupy
BMW. Obsługuje się w nim
ponad 300 dealerów z całych
południowych Niemiec i zachodniej Austrii.
Kuehne + Nagel jest odpowiedzialne za fizyczne odbiera-

niepodważalny cel. Z tego powodu nieustannie rozwijamy
naszą innowacyjną ofertę dla
usług z zakresu posprzedaży.
Rozszerzenie serwisów realizowanych dla Grupy BMW, uważamy za jeden z przełomowych
etapów dla firmy. Współpraca
z BMW zawsze oznacza osiąganie nowego poziomu innowacyjności oferowanych przez
nas rozwiązań w ramach operacji, zarządzania informacją,
widoczności i transparentności
oraz zorientowanie na finalnego odbiorcę produktu. Jest nam
niezmiernie miło, iż możemy
zapewniać wiedzę i doświadczenie naszemu długoletniemu

nie i zarządzanie przychodzącymi towarami, magazynowanie,
odbiór zamówień składanych
przez dealerów, pakowanie
i wysyłanie. W Kleinaitingen
składowanych jest ponad
82.000 artykułów, z około
23.000 przesyłek wychodzących codziennie.
Nowa przestrzeń magazynowa w Słubicach posiada
30.900 m2 z możliwością jej rozszerzenia o dodatkowe 10.700
m2. Magazyn ten zastępuje istniejące już w Polsce centrum
liczące 15.000 m2. Taka zmiana
była szczególnie wymagana ze
względu na silny wzrost zapotrzebowania polskiego rynku,

Lotnicze cargo
pod kontrolą
logistyczny, wykorzystuje szereg
nowoczesnych urządzeń usprawniających kontrolę bezpieczeństwa
ładunków trafiających do samolotów. Skanery rentgenowskie czy
wykrywacze materiałów wybuchowych to przykłady posiadanych
przez firmę narzędzi, zapewniających wydajność i bezpieczeństwo
transportu lotniczego.
Kiedy w 2016 r. na lotnisku
w Hamburgu rozpoczęto testowanie skanerów ciała w celu zastąpienia wykorzystywanych dotychczas
wykrywaczy metali, podniosło się
larum. Obawiano się zagrożenia
prywatności i zdrowia. Tymczasem
bagaże od lat przechodzą każdy
możliwy rodzaj kontroli. To samo
dotyczy towarów.
Zanim cargo zostanie przeniesione do ładowni samolotu Dachser
również bada je za pomocą nowoczesnych urządzeń, np. skanerów
rentgenowskich czy wykrywaczy
materiałów wybuchowych. Są one
wykorzystywane przez operatora
m.in. w Monachium, Frankfurcie,
Kolonii, Dusseldorfie i Kaufbergen.
Wykorzystywanie tego typu narzędzi pozwala na dokładne prześwietlenie i analizę przewożonych
towarów. Dzięki nim możliwie jest
np. pobranie próbek z zanieczysz-

czonych powierzchni, jak również
z bagażu i wysyłanych przedmiotów.
Próbki mogą być pobierane z zewnątrz, od wewnątrz lub z zawartości przesyłki. Następnie cząstki i opary są badane i, w razie obecności
śladów materiałów wybuchowych,
pojawia się ostrzeżenie.
Wykrywacze są tylko jednym
z wielu elementów w całej serii
działań w ramach kontroli bezpieczeństwa, które mogą, a czasem
nawet muszą zostać przeprowadzone. Skanery rentgenowskie są
w stanie pomieścić paczki o wymiarach do 175 x 175 cm, co jednocześnie wpływa na ich mniejszą
użyteczność przy większych przesyłkach. W przypadku materiałów
o wysokiej gęstości, takich jak
produkty z dużą zawartością metalu lub granulatów, skanery czasem nie mogą w pełni przeniknąć
przez opakowanie. Oznacza to, że
nie można wykluczyć obecności
zabronionego przedmiotu, co wywołuje tzw. „ciemny alarm”, prowadzący do dodatkowej kontroli
bezpieczeństwa, jak np. inspekcja
wzrokowa, przeszukanie ręczne czy
zaangażowanie psów tropiących.
Dzięki kilkuetapowym kontrolom
można mieć pewność, że absolutnie nic nie zostanie pominięte.
Po przejściu kontroli ładunek jest
umieszczany na przenośniku taśmowym oraz kierowany do ładowni samolotu – w pełni sprawdzony
i bezpieczny.

który obsługuje około 125 dealerów w Północno – Wschodnich Niemczech oraz około 35
na terenie Polski.
Regionalne Centrum Dystrybucji drogą lądową i lotniczą
z Pekinu i z Szanghaju zapewni codzienne dostawy części

samochodowych do 340 dealerów z Północnych, Centralnych i Wschodnich Chin. Dane
o przesyłkach będą zapewnione za pomocą systemu Kuehne
+ Nagel o nazwie Oracle, który
jest narzędziem do zarządzania
transportem.

ÔÔDachser, fot. Dachser

Firma Dachser, globalny operator
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TERMINAL AGRO W ŚWINOUJŚCIU
ÔÔOT Logistics, fot. OT Logistics

W OT Port Świnoujście należącym do Grupy Kapitałowej OT Logistics oddano do użytku nowy elewator zbożowy, który zwiększy możliwości Grupy w zakresie przeładunku
produktów agro. Całkowity koszt inwestycji na Nabrzeżu Chemików w Świnoujściu,
współfinansowanej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście, wyniósł
blisko 47 mln zł.
Nowy elewator ma powierzchnię
12,5 tys. m2 i pojemność ponad 110
tys. m3. Będzie on mógł pomieścić 85 tys.
ton zboża. – Ukończenie budowy nowego
elewatora zbożowego jest bardzo ważnym
etapem w rozwoju OT Port Świnoujście
oraz całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.
Chcemy zwiększyć nasz udział w przeładunku produktów agro w polskich portach
i zdobyć pozycję lidera w przeładunkach
rolnych na południowym Bałtyku. Inwestycja pozwoli nam również zdywersyfikować rodzaje obsługiwanych ładunków
i w większym stopniu uniezależnić się od
koniunktury na rynku węgla. – powiedział
Ludwik Heinsch, Prezes OT Port Świnoujście. – Inwestycja pozwoli na usprawnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych produktów agro w Świnoujściu,

jednocześnie zapewniając najwyższe
standardy bezpieczeństwa żywności oraz
ochrony środowiska. Zwiększenie przeładunków agro odbędzie się bez negatywnych konsekwencji dla otoczenia portu
i mieszkańców Świnoujścia” – podkreślił
prezes Heinsch.
Podczas realizacji inwestycji dokonano
m.in. nasadzeń drzew na granicy terminalu
od strony fortu Gerharda. Wykorzystano
tez nowoczesną technologię, która znacząco ograniczy efekt pylenia, a także zainstalowano dodatkowe układy pochłaniania
pyłu zbożowego.
Elewator wykorzystuje nowoczesne
technologie umożliwiające załadunek i wyładunek zboża. Bocznica kolejowa z układem rozładunku wagonów oraz układy
rozładunku samochodów mają wydajność

na poziomie 500 ton/h każda. Docelowa
wydajność rozładunku z elewatora będzie
wynosić 2000 ton/h. Zbudowano również
stację załadunku samochodów o wydajności 700 ton na godzinę, a także nowy układ
komunikacji drogowej. Zarząd Morskich
Portów Szczecin Świnoujście sfinansował
z kolei budowę infrastruktury portowej
koniecznej dla funkcjonowania nowej inwestycji.
Oddanie do użytku nowego elewatora
zbożowego oznacza zakończenie pierwszego etapu budowy terminala agro
w Świnoujściu. W sierpniu 2016 r. na Nabrzeżu Chemików uruchomiono kosztem
7,6 mln zł mniejszy magazyn na zboża
i inne produkty agro o powierzchni 4 tys.
m2 i pojemności 17 tys. ton. W drugim etapie Grupa OT Logistics planuje połączenie
nowego elewatora układem przenośników z dwoma urządzeniami załadowczymi
o wydajności 1000 ton/h. Nowa instalacja
pozwoli uzyskać maksymalną ratę załadunkową statku na poziomie 25–30 tys.
ton na dobę.
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NOWE PROPOZYCJE RESORTU FINANSÓW –
CZY LEASING PRZESTANIE SIĘ OPŁACAĆ?
ÔÔAndrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

Niedawna zapowiedź Minister Finansów – Teresy Czerwińskiej, odnosząca się do nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz zrównania progu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z kosztami leasingu, spowodowała
szereg komentarzy odnoszących się do korzyści podatkowych związanych z usługami leasingowymi i przyszłości tych usług po
ewentualnych zmianach przepisów podatkowych.
Związek Polskiego Leasingu
z zadowoleniem ocenia zapowiedź podwyższenia do kwoty
150 tysięcy złotych limitu dla
kosztów amortyzacji samochodów osobowych. Jego obecny
poziom został ustalony w 2002
roku i od tamtej pory nigdy nie
był zwiększany. Przez ostatnie 16 lat istotnie wzrosły zaś
zarówno ceny samochodów
osobowych, jak i finansowe
możliwości polskich przedsiębiorców. Zdecydowanemu
przesunięciu uległa również
granica dzieląca samochody
luksusowe od samochodów
klasy średniej. Należy zaś pamiętać, że intencją wprowadzenia ograniczenia kwotowego
w zakresie kosztów amortyzacji
samochodów osobowych było
m.in. ograniczenie możliwości pełnej amortyzacji samochodów „premium”, których
klasa znacznie przewyższała
gospodarcze przeznaczenie
takiego środka trwałego. Dziś
dysponując kwotą 20 tysięcy
euro nie jest łatwo kupić nowy
samochód klasy średniej, zaś
zakup samochodu powszechnie uważanego za „luksusowy”
nie jest w ogóle możliwy.
Podwyższenie limitu dla
kosztów amortyzacji samochodów osobowych przy jednoczesnym ew. analogicznym ograniczeniu sumy rat leasingowych,
jakie stanowić będą koszty uzyskania przychodu, będzie miało symetryczny wpływ na cały
rynek sprzedaży samochodów.
Limit dotyczyć będzie wszystkich użytkowników samochodów osobowych niezależnie
do tego, czy źródłem ich finansowania będą środki własne
użytkownika, czy też uzyskane
w związku z umową kredytu,
pożyczki, leasingu operacyjnego lub finansowego. Z tej perspektywy, nawet po wprowa-

dzeniu przedmiotowych zmian,
leasing postanie atrakcyjnym
środkiem finansowania nabycia
samochodów osobowych, stanowiąc alternatywę dla umów
kredytu czy pożyczki. Pozwoli
przedsiębiorcom zyskać możliwość korzystania z samochodu
bez konieczności jednorazowej
zapłaty jego ceny, zaś z uwagi
na swą konstrukcję prawną i finansową będzie nadal łatwo
dostępny dla znacznie szerszej
liczby klientów niż alternatywne
sposoby finansowania.
W zapowiedziach Ministerstwa Finansów zabrakło wyraźnego potwierdzenia, że omawiane ograniczenie kosztów
amortyzacji i leasingu samochodów osobowych nie będzie
się dublować, tj. obowiązywać
zarówno finansującego amortyzującego przedmiot leasingu, jak i korzystającego, który
przedmiotu tego używa. Jak
należy zakładać, dążąc do uzy-

skania systemowej spójności
tego rozwiązania, przy jego ew.
wprowadzeniu, limit kosztów
amortyzacji przedmiotów leasingu będących samochodami
osobowymi zostanie zniesiony
dla finansujących, podobnie jak
limity odliczenia podatku VAT
nie dotyczą finansujących przy
nabyciu samochodów osobowych na potrzeby umów leasingu.
Dyskusję na temat potencjalnego ograniczenia kosztów
uzyskania przychodu z tytułu
korzystania z samochodów
osobowych do 50% ponoszonych kosztów (co odnosiłoby
się zarówno do amortyzacji,
jak i rat leasingowych) uznać
należy za przedwczesną. Nie
wynika ona bowiem z prezentowanych przez Panią Minister
Teresę Czerwińską zapowiedzi
Ministerstwa Finansów. Spekulacje na ten temat nie wydają
się uzasadnione. Z pewnością

Komentarze

jednak potencjalne wprowadzenie takiego dodatkowego
ograniczenia równolegle z awizowanym ograniczeniem kwotowym, w żaden sposób nie
wpisuje się w strategię rządu
zmierzającą do wsparcia małych i średnich przedsiębiorców. Dodatkowo co najmniej
zaskakujące byłoby jednoczesne podwyższanie limitu
odpisów amortyzacyjnych od
samochodów osobowych oraz
ograniczanie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania
przychodu, kosztów z tytułu korzystania z tych samochodów.
Póki co nie znamy szczegółów zapowiadanych rozwiązań.
Z jakimikolwiek ocenami należy
się więc powstrzymać do chwili
pojawienia się pierwszych projektów aktów prawnych. Będziemy śledzić przebieg prac
legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.
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