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RAPORT WIDLAK LIST 2015

ÔÔ Autor: Andrzej Szymkiewicz, Foto: Log4

Kolejna analiza rynku wózków widłowych, rynku, który
po burzliwym okresie kryzysowym rozwija się w stałym
tempie 10%, zwiększając swój udział w gospodarce kraju.
Raport „Widlak List 2015” jest publikacją, która analizuje
rynek zarejestrowanych maszyn będących w ewidencji
Urzędu Dozoru Technicznego. W raporcie poddano analizie
dane dotyczące rynku leasingu wózków widłowych, baterii trakcyjnych i po raz pierwszy oszacowaliśmy ilość opon
do wózków widłowych. Uznaliśmy, że tylko w ten sposób,
można przedstawić rynek wózków widłowych, który ma
bezpośredni wpływ na wymienione obszary wyposażenia.

Raport „Widlak List 2015” potwierdza
znaczenie rynku wózków widłowych
dla gospodarki, jego dynamika rozwoju jest związana z inwestycjami przemysłowymi, które w 2014 roku osiągnęły bardzo dobre wyniki. Ten jedyny
w swoim rodzaju raport jest opracowaniem, nadającym wiedzy o rynku wózków widłowych inna jakość, znawca
tego rynku, znajdzie w nim odpowiedzi na wiele pytań dotyczących, tego
jakże interesującego rynku.
Raport „Widlak lIst 2015” kolejny raz
przygotowywała grupa projektowa

z Naukowego Koła Logistyki DIALOG
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w składzie: Katarzyna Cyra;
Szymon Jaworski; Olga Karpińska; Jakub Knauer; Kinga Konstanty; Klaudia
Malik; Monika Piecha; Daria Sochan;
Karolina Spojda; Ewelina Wiśniewska.
Raport zawiera dane z wielu obszarów
gospodarczych będących ściśle związanymi z rynkiem wózków widłowych,
które omówione zostały w badaniu.

DB Schenker Logistics na pierwszej pozycji

Konkurs intralogistyczne innowacje
ÔÔŹródło: STILL

W konkursie na logistyczne innowacje, Volkswagen przyznał firmie STILL tytuł „nominowanego
dostawcy”, doceniając tym samym projekt Marion.
Działające w oparciu o technologię STILL rozwiązanie, pozwala na intuicyjne tworzenie inteligentnych systemów transportu wewnętrznego.
Marion to skrót hasła „Mobilne, autonomiczne, kooperujące roboty w złożonych łańcuchach
wartości” (niem. Mobile, autonome, kooperative
Roboter in komplexen Wertschöpfungsketten).
Inicjatywa pod patronatem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii realizowana jest przez firmy Atos, CLAAS, DKFI oraz
STILL.
Założeniem projektu jest dostarczenie przedsiębiorstwom przemysłowym technologii pozwalającej na stworzenie samoorganizujących się,
intralogistycznych systemów roboczych. Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom, autonomiczne
pojazdy komunikują się ze sobą i współpracują,
celem optymalizacji przebiegu procesów transportowych. „W ramach projektu Marion, firma
STILL odpowiedzialna jest za segment „Transport
wewnętrzny – zautomatyzowany załadunek i rozładunek ciągników” – mówi Paweł Włuka, kierownik działu marketingu STILL Polska.

REKLAMA

ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics

Operator logistyczny powtórzył sukces z ubiegłego roku, zwyciężając w klasyfikacji generalnej. Czwarty
rok z rzędu był też najlepszy w kategorii „Transport, Usługi, Handel”. W gronie najbardziej odpowiedzialnych firm działających na terenie Polski, znaleźli się liderzy różnych branż. W badaniu zostały uwzględnione 74 polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Poza zwycięstwem w rankingu, DB Schenker Logistics
został też ogłoszony firmą, która zdobyła najwyższą liczbę punktów we wszystkich edycjach rankingu.
„Prowadzimy nasz biznes w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Dbamy o harmonijny rozwój w trzech kluczowych dla nas obszarach, jakimi są ekonomia, społeczeństwo oraz środowisko. Budujemy kulturę Lean, która wspiera ciągłe doskonalenie i kształtowanie postawy współodpowiedzialności
w łańcuchu dostaw” – mówi Janusz Górski, Prezes DB Schenker Logistics w Polsce.
Organizatorzy rankingu oceniali sposób prowadzenia biznesu w wielu aspektach, w tym jakość przywództwa i zarządzania, otwartość na dialog z interesariuszami, innowacyjne podejście do odpowiedzialności społecznej. Firma DB Schenker Logistics otrzymała wysokie oceny we wszystkich badanych
obszarach, w tym maksymalną liczbę punktów za odpowiedzialne przywództwo, komunikację z interesariuszami i innowacyjność społeczną.
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EUROPEJSKI RYNEK LEASINGU NA
STABILNEJ ŚCIEŻCE WZROSTU

ÔÔ Źródło: ZLP

Leaseurope, organizacja reprezentująca interesy europejskiej branży leasingowej,
podała wstępne wyniki za 2014r. Wartość nowej produkcji wzrosła o 8,4 proc.
osiągając tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi wynikami z 2007r. Polska
utrzymuje wysoką 21,3 proc. dynamikę.
Jak podaje Leaseurope europejski rynek
leasingu odnotował wzrost wszystkich
głównych kategorii aktywów objętych
badaniem; w szczególności widoczny w segmencie pojazdów, (12,4 proc.
w stosunku do 2013). W przypadku
leasingu ruchomości (wyłączając pojazdy) obserwujemy umiarkowaną dynamikę (1,0 proc.), podczas gdy rynek
leasing nieruchomości wzrósł pierwszy
raz od 2010 roku (7,6 proc. w stosunku
do 2013).
Dynamika polskiego rynku leasingu, którego dane raportuje Związek
Polskiego Leasingu, była ponad dwa
i pół razy wyższa od średniej europejskiej (21,3 proc. do 8,4 proc.). Podobnie
było w przypadku wzrostu w zakresie
leasingu pojazdów. Natomiast w zakresie leasingu ruchomości (wyłączając
pojazdy) polska branża wypracowała
dynamikę dwadzieścia razy wyższą od
średniej europejskiej.
Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek
Zarządu Dyrektorów Leaseurope, po-

wiedział: „Analizując wstępne wyniki
europejskiego rynku leasingu na koniec
2014r. zauważamy przebudzenie, widoczne na większości krajowych rynków. Przedsiębiorcy chętnie korzystają
z leasingu, finansując szeroki zakresu
aktywów z wyróżniającą pozycją pojazdów. Polska branża leasingowa z mocną
siódmą pozycją oraz wysoką dynamiką, reprezentuję ogólnoeuropejski poziom”.
Polski rynek jest trzecim, po tureckim
i hiszpańskim, najbardziej dynamicznie
rozwijającym się europejskim rynkiem
leasingu z 21,3 proc. wzrostem. Przy
czym w odniesieniu do wartości nowych kontraktów podpisanych w 2014,
krajowy rynek wyprzedził zarówno hiszpański i turecki rynek.

emil ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK INFORMACJI LOGISTYCZNEJ NR 4/2015
REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28,
60-462 Poznań
Tel. 61 847 49 08;
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
Anna Wanat
anna@log4.pl

WYDAWCA
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
Os. Bol. Chrobrego 34/64
60-681 Poznań
NIP: 9720481162
REGON: 634238765

WSPÓŁPRACA
Bluevine Consulting
Cohn & Wolfe
ConTrust
dfusion communication
First Public Relations
GENESIS PR
GlobalBrand Institute
Havas PR Warsaw
InPlus PR
Partner of Promotion

REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl

STUDIO DTP
Adrian Szymkiewicz
Publikacja specjalistyczna

InPost i Poczta Polska
zawarły umowę
ÔÔŹródło: InPost

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce i twórca międzynarodowego
sukcesu Paczkomatów® – podpisał z Pocztą
Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest
udostępnienie InPost ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli
korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej.
Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej
w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost dostarczy korespondencję do ponad 500
000 odbiorców, nieposiadających prywatnej
skrzynki odbiorczej.
Największe korzyści ze współpracy odniosą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych
miejscowości i wsi. Podpisana pomiędzy
operatorami umowa pozwoli im odbierać
korespondencję InPost w ramach publicznej
infrastruktury pocztowej, z której dotychczas
korzystali.

Panasonic przejmuje
DHL Digital Solutions
ÔÔŹródło: Panasonic

Panasonic zapowiedział przejęcie DHL Digital
Solutions – zespołu funkcjonującego w ramach DHL Specialist Services UK, części jednej
z wiodących grup świadczącej usługi pocztowe i logistyczne.
W efekcie ma zostać utworzona nowa spółka - Panasonic Business Software Solution Europe, która będzie oferować zaawansowane
oprogramowanie służące do zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.
W skutek przejęcia brytyjskiej jednostki DHL
Digital Solutions trzynastu jej członków dołączy do nowopowstałej organizacji Panasonic
Business Software Solution. Jej celem będzie
integracja oprogramowania logistycznego ze
sprzętem Panasonic, a także wsparcie w opracowaniu rozwiązań systemowych dla klientów
w całej Europie.
Przejęcie obejmuje łącznie sześć pakietów
oprogramowania, które są wykorzystywane
obecnie przez DHL w Wielkiej Brytanii. Jednym z nich jest ASC, narzędzie monitorujące
stan zaopatrzenia, które systematycznie zbiera
i analizuje dane dotyczące konsumpcji żywności i napojów w samolocie. W ten sposób
pozwala przewidzieć potrzeby zaopatrzania
danego lotu, zmniejszyć poziom zapasów oraz
ciężar ładunku, a w konsekwencji ograniczyć
zużycie paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Chronometr wydarzeń

2

ROŚNIE POPYT NA NAJLEPSZE GRUNTY W POLSCE

ÔÔ Źródło: CBRE, Foto: CBRE

Sytuacja na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce jest stabilna, choć popyt na najlepsze lokalizacje stale rośnie. W obszarze
zainteresowań inwestorów są najczęściej działki pod projekty o średniej wielkości – wynika z raportu „ViewPoint Rynek Gruntów
w Polsce 2015” przygotowanego przez ekspertów firmy CBRE.
„Od dwóch lat obserwujemy stabilizację
na rynku gruntów, nieznaczne różnice
w rozwoju rynku widoczne są w ujęciu
sektorowym. Ceny za najlepsze działki utrzymują się na wysokim poziomie,
natomiast tanieją grunty o mniejszej
atrakcyjności. Popyt na najlepsze ziemie jest wysoki, czego dowodzi szybka
sprzedaż takich projektów i możliwość
ich sfinansowania kredytem bankowym.
O atrakcyjności gruntu oraz o jego cenie
decydują takie czynniki jak: lokalizacja,
dostępność komunikacyjna, uwarunkowania planistyczne, wielkość oraz tytuł
prawny” - twierdzi Maciej Wójcikiewicz,
Dyrektor Działu Wycen CBRE.
W sektorze gruntów przeznaczonych
na inwestycje biurowe do topowych
gruntów zaliczane są te, zlokalizowane
w centrach miast bądź najbardziej popularnych strefach biurowych. Najdroż-

sze działki zlokalizowane są w Warszawie, a także w rozwijających się miastach
regionalnych jak Kraków czy Wrocław.
Dużym zainteresowaniem charakteryzuje się jednak rynek gruntów
dedykowany sektorowi magazynowo
– przemysłowemu, którego bardzo dynamiczny rozwój obserwujemy od kilku
kwartałów. Głównym czynnikiem determinującym atrakcyjność działki jest
w tym przypadku lokalizacja przy istniejących bądź planowanych węzłach
autostradowych oraz możliwość pozyskania najemcy przed rozpoczęciem
budowy.
Wśród terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod projekty handlowe,
deweloperzy rozpatrują ich lokalizację
pod kątem aktualnego nasycenia powierzchnią handlową okolicznego rynku.

POCZTA POLSKA WYGRAŁA KONTRAKT DLA SEJMU

ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Poczta Polska przez najbliższe 4 lata będzie obsługiwała korespondencję Kancelarii Sejmu. Wygrany przetarg, o wartości prawie
miliona złotych, świadczy nie tylko o dobrym przygotowaniu firmy do konkurowania na rynku usług pocztowych w Polsce, ale
także o odpowiednim zapleczu logistycznym i technologicznym dla obsługi kluczowych obszarów administracji, w których bezpieczeństwo korespondencji odgrywa ogromną rolę.

Atuty oferty złożonej przez Pocztę Polską,
uwzględnione też w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie
Prawo zamówień publicznych, to przede
wszystkim: dobre zaplecze logistyczne,
sieć placówek pocztowych, korzystna

przetargów określonych przez najwyższe
urzędy państwowe” – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. „To dla
nas nie tylko prestiż i duma, ale również
zobowiązanie do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, terminowości i jakości przy atrakcyjnej cenie usług.” – dodaje Janusz Wojtas.
Poczta Polska, do końca 2015 roku,
świadczyć będzie również usługi pocztowe na rzecz Kancelarii Senatu. Umowa
z Kancelarią realizowana jest przy pomocy
e-frankownicy (urządzenie, które pozwala
automatycznie nanosić znak opłaty na
kopercie oraz dokonywac elektronicznie opłaty za usługi pocztowe), która jest
własnością klienta. W ramach współpracy
z Kancelarią Sejmu oraz Kancelarią Senatu
cena ale także liczba osób zatrudnionych Poczta efektywnie i bezpiecznie obsługudo realizacji przedmiotu zamówienia na je także korespondencję nadawaną przez
wszystkich posłów oraz senatorów na tepodstawie umowy o pracę.
„Dzięki konsekwentnej realizacji zało- renie całego kraju.
żeń strategicznych firmy możemy sprostać wysokim kryteriom klasyfikacyjnym
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Warsaw Research Forum
rozszerza swoją działalność
ÔÔŹródło: Polish Office Research Forum

Mamy przyjemność poinformować, że z początkiem stycznia 2015 r. dotychczasowe forum badawcze Warsaw Research Forum zmieniło nazwę na Polish Office Research Forum
(PORF) i rozszerzyło swoją działalność o analizę
największych rynków biurowych poza Warszawą.
Forum zrzesza czołowe agencje doradcze na
rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Powstało w 2000 r. z inicjatywy CBRE, Colliers
International, Cushman & Wakefield, DTZ oraz
JLL. W 2010 r. do Forum przystąpiły firmy Knight Frank i Savills.
Podstawowym celem Forum jest zapewnienie wysokiej przejrzystości polskiego rynku
nieruchomości biurowych. Jest to realizowane
poprzez wymianę gromadzonych informacji o rynku i publikowanie badań rynkowych
w odstępach kwartalnych. Dane, które podlegają wspólnej analizie i publikacji dotyczą
m.in. popytu na powierzchnie biurowe (tj. zawartych umów najmu), dostępnej powierzchni oraz budynków oddanych do użytku. W rezultacie Forum dostarcza spójne i sprawdzone
analizy rynku.

SIEĆ PACZKOMATÓW® INPOST
MA JUŻ 1300 LOKALIZACJI

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

InPost – lider w zakresie rozwiązań dedykowanych branży e-commerce i właściciel
największej na świecie sieci Paczkomatów® - powiększył liczbę innowacyjnych terminali w Polsce o kolejnych 200 lokalizacji. Decyzja o rozbudowie sieci wynika z rosnących potrzeb mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy coraz chętniej korzystają z oferty e-sklepów i ma na celu zapewnienie im możliwości odbioru paczek
w trybie 24/7. Spółka zamierza kontynuować ekspansję i zainstaluje w 2015 roku
łącznie 600 nowych Paczkomatów®. Za realizację tych założeń będzie odpowiedzialny Ireneusz Kazimierczyk, doświadczony specjalista w zakresie rozwoju sieci, który
od marca 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu InPost Paczkomaty.

Decyzja o nowych lokalizacjach Paczkomatów® InPost na terenie Polski to efekt
dynamicznie rosnącej popularności tych
urządzeń wśród konsumentów. Statystyki
wskazują, że aż 99% klientów korzystających z tej formy dostawy jest zadowolonych z terminowości i jakości usług świadczonych za pomocą terminali InPost,
a blisko 60% produktów odbieranych jest
z nich poza standardowymi godzinami
otwarcia punktów usługowych.
„Instalacja Paczkomatów® InPost w kolejnych 200 lokalizacjach to odpowiedź
na rosnące potrzeby konsumentów.
Z naszych obserwacji wynika, że wśród
użytkowników platform e-sprzedażoNajwiększa tegoroczna
wych – takich, jak m.in. Allegro - to właśnie osoby zamieszkałe w mniejszych
transakcja
miejscowościach stanowią systematyczÔÔŹródło: BNP Paribas Real Estate Poland
nie powiększającą się grupę odbiorców
BNP Paribas Real Estate Poland, działając jako wy- zamawianych produktów. Popularność
łączny agent międzynarodowej sieci handlowej naszego rozwiązania i wysoką lojalność
JYSK, reprezentował klienta w procesie poszukiwań klientów potwierdzają statystyki. Zgodnie
oraz negocjacji umowy najmu powierzchni magazynowej i biurowej. Oczekiwania najemcy spełnił
Logistic City - Piotrków Distribution Center, jedno
z największych centrów logistycznych w środkowej Polsce. Na mocy podpisanej umowy wynajęto
rekordowo duży metraż 40 500 m kw powierzchni
magazynowej, w tym 200 m kw powierzchni przeznaczonej pod biuro.
Trwa dobra passa dla transakcji na rynku powierzchni logistycznych w Polsce, a umowa podpisana przez JYSK doskonale oddaje panujący trend.
Z raportu opracowanego przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa przy współpracy z Działem
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP
Paribas Real Estate Poland wynika, że rok 2014 był
w Polsce rekordowy. Popyt brutto na powierzchnie
logistyczne sięgnął poziomu 2,5 mln m kw, a wartość transakcji magazynowych po raz pierwszy
przewyższyła wolumen zaintwestowany w projekty handlowe. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji,
która spełniałaby wszelkie oczekiwania najemcy
od dawna nie było tak trudnym wyzwaniem dla
agentów.

UPS Wspólnie Tworzymy
Rozwiązania™
ÔÔŹródło: UPS

UPS ogłosił dzisiaj nowe pozycjonowanie strategiczne marki w Europie pod hasłem UPS Wspólnie Tworzymy Rozwiązania™. Zwraca ono uwagę na unikalne kompetencje UPS umożliwiające
skuteczne tworzenie dopasowanych rozwiązań
dla wszystkich klientów, począwszy od małych
firm po duże międzynarodowe przedsiębiorstwa.
− Zakres usług UPS w Europie oraz na całym
świecie został znacznie poszerzony − powiedziała Cindy Miller, prezes UPS Europe. − Stale
zmieniamy się w odpowiedzi na potrzeby klientów, przekształcając UPS z firmy logistycznej,
w partnera świadczącego kompleksowy wachlarz usług, wsparty najwyższej klasy fachową
wiedzą i kompetencjami, które pomagają klientom w Europie zwiększać przychody, poprawiać
przepływy pieniężne, minimalizować czas dostaw i redukować koszty.

z naszymi najnowszymi danymi dynamika
liczby paczek w 2014 roku w porównaniu
z rokiem 2012 przekroczyła 440%. Zamierzamy kontynuować dotychczasowe tempo wzrostu i systematycznie powiększać
nasz udział w rynku przesyłek” – komentuje Ireneusz Kazimierczyk, prezes zarządu InPost Paczkomaty.

UPS oferuje klientom głęboką wiedzę w kilku
specjalistycznych segmentach rynku: branży
medycznej, high-tech, lotnictwa, motoryzacji,
handlu detalicznego, profesjonalnych usług,
produkcji przemysłowej i dystrybucji.
Kampania przedstawia prawdziwe historie
klientów, np. Gilo Cardozo, założyciela firmy
Gilo Industries Group w Wielkiej Brytanii, która
tworzy produkty inżynieryjne i z obszaru lotnictwa przeznaczone dla klientów indywidualnych, komercyjnych oraz branży lotnictwa
wojskowego. Gilo Cardozo korzysta z usług
UPS w zakresie transportu multimodalnego,
pośrednictwa w odprawie celnej, terminowej
realizacji dostaw oraz monitorowania przesyłek na każdym etapie łańcucha dostaw, co
pozwala jego zespołowi skupić się na tym, co
potrafi robić najlepiej, czyli na projektowaniu
i konstruowaniu innowacyjnych silników, osobistych jetpaków oraz pierwszego na świecie
latającego pojazdu.
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SEGMENT PRZESYŁEK KURIERSKICH BĘDZIE RÓSŁ

ÔÔ Źródło: Centrum Prasowe PAP

„Decyzje, które zapadną w tym roku na rynku usług pocztowych,
będą miały kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Musimy pilnować, aby z dynamiką zmian związaną ze zwiększeniem przychodów nie została zaniedbana jakość tych usług, również w kontekście bezpieczeństwa dla obywatela” - powiedział Przemysław
Sypniewski, prezes Instytutu Pocztowego, podczas prezentacji
raportu „Polski rynek pocztowy - moment przełomu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze”. Prezentacja odbyła się 2 kwietnia
w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
Autorzy raportu przewidują, że segment przesyłek kurierskich będzie
rósł w tempie 10 - 20 proc. rocznie.
Z kolei rynek listów będzie się kurczyć - i to nawet o 10 proc. każdego
roku.
„Zeszły rok w naszej ocenie był
pierwszym, w którym największe
były przychody z segmentu innego
niż listowy. Pokazuje to, że tak zwane tradycyjne usługi pocztowe mają
stałą tendencję do zmniejszania swojej wartości przychodowej, a bardzo
dynamicznie przyrastają usługi KEP,
czyli przesyłki kurierskie, ekspresowe
i paczkowe” - mówił prezes Instytutu
Pocztowego, Przemysław Sypniewski.

Mecenas Bartosz Wachowiak
z Instytutu Pocztowego zwrócił
uwagę, że kierowane pod adresem
Poczty Polskiej zarzuty o monopolizację nie mają już podstaw. Od
2013 roku nastąpiło zliberalizowanie i otwarcie rynku. Obecnie
w prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rejestrze
operatorów pocztowych figuruje
301 firm.
„Konkurencja jest realna, i to nie
tylko w najbardziej dynamicznie
rozwijającym się segmencie KEP.
Wskazujemy również na istnienie
bardzo ważnego segmentu regulowanego. Przykładem jest tu kon-

kurs ogłoszony przez prezesa UKE
na wybór operatora wiodącego” tłumaczył Bartosz Wachowiak.
Operator wiodący ma obowiązek
świadczenia usługi powszechnej,
tzn. dostępnej na terenie całego
kraju. Do jego obowiązków należy
m.in. doręczanie i odbiór przesyłek minimum pięć dni w tygodniu,
a także posiadanie odpowiednio
rozbudowanej sieci placówek. Do
końca 2015 roku polskim operatorem wiodącym będzie Poczta Polska. Konkurs ma wyłonić operatora
na lata 2016 - 2025.

REKLAMA
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V POZNAŃSKIE FORUM LOGISTYCZNE

ÔÔ Autor: Anna Wanat, Foto: Martyna Ławniczak

Dni 23 i 24 kwietnia zarezerwowane były dla Politechniki Poznańskiej, na której odbywała się V edycja Poznańskiego Forum Logistycznego organizowanego przez Koło Naukowe„Logistyka”. Tematem tegorocznego spotkania studentów z całej Polski była„Logistyka dystrybucji, czyli od producenta do konsumenta”. Wydarzenie to odbywało się pod patronatem medialnym portalu Log4.pl.
Otwarcie konferencji uświetniły władze Politechniki Poznańskiej z jej rektorem prof.
dr. hab. inż. Tomaszem Łodygowskim na
czele, władze Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz licznie przybyli pracownicy uczelni
i zaproszeni goście specjalni.
Podczas pierwszego dnia Forum zaprezentowane zostały cztery referaty studenckie – zmierzyć się między sobą mieli
okazję przedstawiciele Akademii Obrony
Narodowej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Politechnik – Wrocławskiej i Krakowskiej.
Za najlepszy referat zostało uznane dzieło przedstawiciela Koła Naukowego Studentów Logistyki AON, Rafała Partyki, pt.
„Redystrybucja wyrobów zwróconych na
przykładzie dermokosmetyków i produktów leczniczych”. Z kolei w konkursie na najlepszą prezentację zwyciężyli Maja Klimek
i Maciej Mysona z Koła Naukowego „Logistics” z Politechniki Wrocławskiej, którzy
przedstawili prelekcję dotyczącą stworzonej przez siebie aplikacji służacej do oceny
dostawców pt.„System wspomagający ocenę współpracy oraz utrzymywanie dobrych
relacji pomiędzy klientem o dostawcą”. Oba
wyróżnienia były zasłużone; w przypadku
pierwszej nagrody atutem było widoczne
doświadczenie zawodowe prelegenta. Druga prezentacja urozmaicona została możliwością przetestowania przez słuchaczy
omawianej aplikacji już w trakcie trwania
wystąpienia, co pozwoliło uczestnikom na
bieżąco obserować jej działanie.
Referaty konkursowe przeplatane były
prelekcjami przedstawicieli firm partnerskich. Nawiązujące do dystrybucji prezentacje przygotowali przedstawiciele firm
Logzact i PSI. Ponadto uczesticy mogli
wysłuchać prelekcji dotyczących systemu
DMS obsługującego zajezdnię Franowo,
przedstawionej przez reprezentanta MPK
Poznań Sp. z o.o. Treści ściśle logistyczne
uzupełnione zostały o porady dotyczące
dobrego zarządzania czasem, których młodym logistykom udzielił pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania, mgr inż. Rafał
Mierzwiak.
Dodatkową atrakcją była gra logistyczna,
przygotowana przez dra inż. Piotra Cyplika,
będąca symulacją procesu odnawiania zapasów. Ciekawie poprowadzona gra wzbudziła zainteresowanie studentów, którzy
z zaangażowaniem przystąpili do rywalizacji. Najlepszy okazał się duet reprezentujący Politechnikę Wrocławską.

Dla urozmaicenia przygotowanej oferty,
zaproszono również gości specjalnych. Swoją
wiedzą i doświadczeniem podzielili się Anna
Kosmacz-Chodorowska z organizacji GS1 oraz
dr inż. Stanisław Krzyżaniak reprezentujący poznański Instytut Logistyki i Magazynowania.
Opowiedzieli kolejno o historii i 40-leciu stosowania kodów kreskowych oraz o współczesnej
interpretacji zasady 7R (7 razy right – właściwy),
definiującej oprócz podstawowych wymagań
wobec logistyki, także definiowane przez dyna-

miczny rozwój rynku nowe wyzwania stojące
przed branżą TSL.
Drugiego dnia studenci mieli możliwość
wzięcia udziału w oferowanych warsztatach
i wycieczkach. Do wyboru były warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm SMART
Project oraz FM Logistics, a także wycieczki – do
centrum dystrybucyjnego Lidl Polska w Jankowicach koło Poznania, fabryki kosmetyków Beiersdorf Manufacturing Polska oraz do najnowocześniejszczej w Polsce zajezdni tramwajowej.

JEST TAKIE MIEJSCE W SIECI…

ÔÔ Źródło: Redakcja, Foto: Pixabay

Udostępniamy specjalną przestrzeń, w której studenci mogą się wykazać i zaprezentować wyniki swoich badań w zakresie interesujących ich obszarów branży TSL.
W Strefie Studenta znajdą się publikacje
studentów, którzy wychodząc poza obszar
obowiązkowych zajęć na uczelniach, robią coś ponad to, rozwijają zdobytą wiedzę
i pasję, zdobywają nowe umiejętności i dążą
do tego, aby to, czego się nauczyli w teorii,
przełożyć na praktykę.
Projekt ten rozpoczynamy publikacją
dwóch wyróżnionych referatów z odbywającej się pod naszym patronatem konferencji
„Logistyka wokół Nas 2015” organizowanej
przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki AElogic z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Zapraszamy do przeczytania
nagrodzonych prac. Zachęcamy także do
oceny i dyskusji na poruszone przez autorów tematy – niech to będzie szansa dla Was
– studentów – na podzielenie się swoją wiedzą i wymianę poglądów z punktu widzenia

osób wchodzących na rynek pracy.
Zachęcamy do kontaktu z redakcją
wszystkie zainteresowane osoby, które
chciałyby publikować w tym miejscu swoje
teksty aby zaistnieć w świecie logistyki, pokazać swoją wiedzę i zostać zauważonym
przez praktyków biznesu.
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Pó³paleta EPAL
wiosn¹ na logistycznym rynku
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NAJBARDZIEJ POŻĄDANI
PRACODAWCY 2014 ROKU!

ÔÔ Źródło: Antal International

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową,
także eksporter lub importer, który wysyła lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na powstanie szkody w trakcie trwania transportu. Ubezpieczenie
mienia w transporcie – Cargo, choć nie uchroni go przed przykrymi zdarzeniami,
to jednak zapewni rekompensatę finansową na pokrycie niespodziewanych, często
bardzo wysokich, wydatków.
Kolejna, 5. już edycja badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”
potwierdza, iż firmy stale muszą dbać
o swój wizerunek na rynku. Niezależnie
od wielkości organizacji czy długości jej
funkcjonowania, jeśli dana marka chce
być rozpoznawalna i dobrze kojarzona
przez potencjalnych kandydatów, nie
może zapominać o działaniach employer brandingowych. Najnowsze badanie
wskazało firmy, które zdaniem specjalistów i menedżerów mają najlepszą opinię
na rynku pracy.
Antal opublikował wyniki 5. edycji badania „Najbardziej pożądani pracodawcy
w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonego w okresie od października
do grudnia 2014 roku, w którym wzięło
udział 3947 specjalistów i menedżerów
z całego kraju. Reprezentowali oni 9 dyscyplin: Administracja, HR, Finanse i Księgowość, Inżynieria, IT, Logistyka, Prawo,
Sprzedaż i Marketing oraz Wyższa Kadra
Zarządzająca. Respondenci wskazali firmy,
w których najbardziej chcieliby pracować.
Osoby ankietowane wymieniły też czyn-

niki powodujące, że dana organizacja jest
dla nich atrakcyjnym pracodawcą oraz podali źródła wiedzy o wybranych firmach.
KTO JEST NAJBARDZIEJ POŻĄDANYM
PRACODAWCĄ W DANEJ BRANŻY?
W gronie pożądanych pracodawców
znalazły się zarówno marki od lat cieszące
się dobrą opinią w branży, jak i te, które
wcześniej nie były w rankingu. W tym roku
do grona czołowych laureatów dołączyły
firmy: Bayer Polska, Credit Suisse, KGHM
Polska Miedź, PZU SA oraz Toyota Motor
Poland.
Duże zmiany widać w branży finansowej – po 2 latach do rankingu wróciły firmy: PZU SA, Alior Bank, a po raz pierwszy
pojawił się mBank.
W sektorze handlu detalicznego i e-commerce widać niewielkie zmiany, które dotyczą jedynie przetasowania miejsc
– ubiegłoroczni zwycięzcy zajęli inne
miejsca niż rok temu, jednak wciąż utrzymują pozycję wiodących marek w swojej
branży.

Przemysłowy Deweloper Roku
ÔÔŹródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe wybrany spośród 8 gigantów branży Przemysłowym Deweloperem Roku 2015 (Industrial Developer Of
The Year) w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu CEE Quality Awards (CEEQA) 2015. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 14 kwietnia br., w SOHO
Factory.
Industrialne przestrzenie SOHO Factory
i Industrial Developer Of The Year za 2014
rok dla Panattoni Europe. Wyróżnienie
przyznano 14 kwietnia 2015 roku, podczas uroczystości rozdania nagród prestiżowego konkursu CEE Real Estate Quality
Awards (CEEQA) 2015. To już trzeci raz nagroda w tej kategorii powędrowała do dewelopera, który w tym roku obchodzi swoje 10 lecie w Europie. W tegorocznej edycji
nominację otrzymało łącznie 8 znaczących
deweloperów powierzchni przemysło-

wej z Europy Środkowo-Wschodniej. Jury,
złożone z wysokich rangą przedstawicieli
wiodących firm, oceniało kandydatów pod
względem zeszłorocznych osiągnięć biznesowych w ramach inwestycji przemysłowych, wyników firmy oraz wpływu na
rozwój tej branży nieruchomości.

Konkurs na operatora
wyznaczonego
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska złożyła w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę udziału w konkursie na operatora wyznaczonego, czyli firmy która
będzie świadczyła usługi powszechne przez 10
lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to,
że Poczta Polska jest gotowa do realizacji zadań
stawianych przez państwo takich jak zapewnienie
dobrych jakościowo, dostępnych dla wszystkich,
na obszarze całego kraju usług powszechnych po
przystępnych cenach.
Prace nad przygotowaniem oferty trwały w Poczcie Polskiej od 30 grudnia 2014 r., czyli od dnia
ogłoszenia konkursu, do 10 kwietnia br. Oferta,
złożona w 4 egzemplarzach, składa się łącznie z 32
segregatorów zawierających ponad 20 tys. stron
dokumentacji konkursowej. Na ofertę składają się
informacje dotyczące uczestnika konkursu, dokumenty potwierdzające formę prawną Poczty Polskiej, a także dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań związanych z przystąpieniem do I i do II
etapu konkursu.
- Każdy, niezależnie od tego czy mieszka w dużej
aglomeracji czy też na terenach wiejskich musi mieć
taki sam dostęp do usług związanych z komunikacją. Posiadana przez nas sieć placówek pocztowych
i liczba zatrudnionych około 25 tysięcy listonoszy
może zagwarantować efektywne i bezpieczne
usługi pocztowe na terenie całej Polski - mówi Jerzy
Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej.
Konkurs zorganizowany przez UKE jest wielkim
wyzwaniem dla polskiego rynku i wpłynie na standard infrastruktury i usług pocztowych dla obywatela. Spełnienie kryteriów takich jak dysponowanie
odpowiednią ilością placówek, odpowiednią liczbą osób doręczających korespondencję, czy też
przestrzeganie warunków bezpieczeństwa obrotu
korespondencji jest podstawą odpowiedzialnego
świadczenia usług powszechnych do którego jest
zobowiązany operator wyznaczony.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Zgodnie z przepisami, konkurs na operatora
wyznaczonego, który będzie świadczył usługi powszechne w latach 2016 – 2025 będzie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie
Komisja Konkursowa ocenia, analizuje i weryfikuje
oferty Uczestników konkursu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofercie. Na tym etapie
Komisja oceni czy Uczestnik „spełnia” lub „nie spełnia”warunków wymienionych w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki zostaje zakwalifikowana do drugiego
etapu postępowania, w trakcie którego Komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Oceniane będą między innymi kryteria zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zdolności realizacji zadań
operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych
na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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STANOWISKO PGP SA W SPRAWIE KONKURSU
NA OPERATORA POCZTOWEGO

ÔÔ Źródło: PGP

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej ofertę w konkursie na operatora pocztowego
wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 (dalej „Konkurs”).

Wprawdzie warunki Konkursu uniemożliwiają wyłonienie Spółki jako operatora pocztowego wyznaczonego do
świadczenia usług powszechnych na
lata 2016-2025, to Spółka z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych
w dokumentacji Konkursu. Poprzez złożenie oferty Spółka pragnie dać wyraz
zainteresowaniu świadczeniem usług
powszechnych jako operator wyznaczony. Złożenie oferty stwarza Spółce możliwość udziału w procedurze wyboru
operatora wyznaczonego do świadczenia tych usług, pomimo niesprzyjających uwarunkowań prawnych Konkursu. Aktualnie obowiązujące przepisy
prawa nie są przystosowane do sytuacji, w której następuje zmiana podmiotu pełniącego obecnie obowiązki
operatora wyznaczonego na nowego
operatora pocztowego wyznaczonego
do świadczenia usług powszechnych.
Trudno tym samym uznać, że spełniają
one wymogi wynikające z przepisów
unijnych, które nakazują, aby procedura wyboru operatora wyznaczonego
oparta była na zasadach przejrzystości,
niedyskryminacji i proporcjonalności.
W ocenie Spółki, dla rozwoju konkurencyjnego rynku, zasadne jest przełamanie monopolu Poczty Polskiej S.A.
Niestety przy obecnych warunkach
Konkursu zmiana istniejącego stanu
rzeczy będzie niezwykle trudna.
Spółka wyraża jednak przekonanie,
że przy odpowiednich uwarunkowaniach prawnych Spółka może przejąć
obowiązki Poczty Polskiej i zapewnić świadczenie usługi powszechnej
o wysokiej jakości, po przystępnych
cenach oraz bez subsydiowania swojej
działalności dopłatą do kosztu netto.
Takie rozwiązanie przyniesie korzyści
milionom Polaków, zarówno poprzez
zapewnienie większej elastyczności
w wyborze podmiotu zapewniającego im usługę powszechną, jak też poprzez znaczące zmniejszenie kosztów
świadczenia tych usług. Pamiętać bowiem należy, że Poczta Polska tylko za
2013 r. domaga się ponad 90 milionów
złotych dopłaty do świadczenia usług
powszechnych m.in. od swoich konku-

rentów oraz ze środków publicznych
i to pomimo znaczącego podwyższenia
cen za usługi powszechne. Generowanie starty na usługach powszechnych,
przy jednocześnie wysokich cenach
Poczty Polskiej jest zjawiskiem na które nie można pozwolić. Praktyka rynku
pocztowego pokazuje, że wszędzie tam

gdzie jest konkurencja, ceny (w tym
ceny Poczty Polskiej) spadają, a jakość
usług rośnie.
Z powyższych przyczyn Spółka podjęła decyzję, aby złożyć ofertę w Konkursie i dążyć do otrzymania statusu
operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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WYSTĄPIENIA, DYSKUSJE I NETWORKING, CZYLI
OTWARTA KONFERENCJA LEAN W POZNANIU

ÔÔ Autor: Anna Wanat, Foto: Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu

W dniach 14-16 kwietnia w najnowocześniejszej sali widowiskowo-koncertowej w Polsce – poznańskiej Sali Ziemi – będącej
częścią Międzynarodowych Targów Poznańskich gościło ponad 2300 osób zainteresowanych tematyką Lean, chcących wymienić
wiedzę i doświadczenia związane z wdrażaniem tej koncepcji oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe. Piąta już edycja tej imprezy okazała się największą w Europie konferencją poświęconą tematyce Lean. Była to kolejna okazja do spotkania praktyków
i wspólnej dyskusji na temat tej coraz popularniejszej koncepcji zarządzania.
Dni 14 i 15 kwietnia poświęcone zostały prelekcjom przedstawicieli firm,
którzy mówili o wdrażaniu u siebie
Lean – przede wszystkim, jak ta koncepcja wpłynęła na wyniki osiągane
przez przedsiębiorstwa. Trzeciego dnia
odbyły się warsztaty poświęcone m.in.
praktycznym zagadnieniom wdrażania
SMED czy pracy zespołowej.
W trakcie pierwszych dwóch dni
można było usłyszeć szereg przykładów z wdrożeń Lean – prelegenci opowiadali o możliwościach zastosowania
tej koncepcji i jej narzędzi, o problemach, jakie napotykali, efektach, które
były sukcesywnie osiągane. Prezentowane były również koncepcje wspierające wdrażanie Lean. Wszystko zaczęło się od wprowadzenia do tematyki
Lean i historii tej filozofii zarządzania,
którą przybliżyła Anna Głogowska reprezentująca Toyotę. Z kolei Zbigniew
Jarząbek z Wyższej Szkoły Bankowej od
strony teoretycznej przedstawił założenia metodyki analizy i rozwiązywania
problemów, zwanej A3.
W kolejnym bloku wykładowym znaczenie logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwie objaśniał niezależny konsultant Maciej Wiertel. Mówił on, że
już na podstawie wstępnej oceny procesów magazynowych można określić
kondycję danej firmy i znaleźć obszar,
w którym można szukać usprawnień.
Szczególne zaciekawienie wśród
uczestników wzbudziła wspólna prezentacja triatlonisty Mikołaja Lufta oraz
dziennikarza Łukasza Grassa, którzy
opowiadali o tym, jak przenieść elementy szczupłego zarządzania do życia
codziennego i aktywności sportowej.
Drugiego dnia skupiono się na zagadnieniach związanych z zasobami ludzkimi, motywacją i współpracą
z pracownikami w duchu Kaizen. Ciekawym tematem podjętym tego dnia była
motywacja błyskawiczna, czyli instant
influence. Opowiadała o niej Agnieszka Maruda-Sperczak, udowadniając, że
można skutecznie zmotywować pracownika już w trakcie rozmowy trwającej między siedem a dziesięć minut.

Tematykę zarządzania procesowego
i problemu dojrzałości polskich firm do Lean
poruszył Łukasz Tartanus z firmy Procesowcy.pl. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać
również wystąpienia Agnieszki Pawlowskiej, nauczyciela MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, czyli redukcji stresu
w oparciu o uważność), która opowiadała
o tym, jak niekorzystnie na podejmowane
działania wpływa pozostawanie w stresie
oraz jak sobie z tym radzić poprzez uważność i tym samym osiągać lepsze wyniki.

Kolejna edycja Konferencji Lean
spełniła pokładane w niej nadzieje. Umożliwiła spotkanie i integrację
branżowych praktyków – między wystąpieniami kilkukrotnie aranżowane
były sesje wymiany wizytówek, mające
na celu bliższe poznanie środowiska
Lean i dalszą wymianę doświadczeń
oraz dobrych praktyk. Przygotowując
kolejną edycję organizatorzy będą
mieli trudne zadanie, aby utrzymać tak
wysoki poziom.
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P3 MIANUJE NOWEGO
DYREKTORA OPERACYJNEGO

InPost w sprawie wyroku
Sądu Okręgowego
w Warszawie
ÔÔAutor: Krystian Szostak, członek zarządu InPost SA

ÔÔ Źródło: P3, Foto: P3

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich
obiektów logistycznych, mianował Maïté
Inglis (na fotografii) na stanowisko Dyrektora Operacyjnego we Francji i krajach
Beneluksu w ramach Zespołu Rozwoju
w Europie Zachodniej, kierowanego przez
Jean-Luca Saporito.
Inglis dołączyła do P3 z firmy Prologis,
w której zajmowała stanowisko Dyrektora
Krajowego na Francję. Wcześniej przez ponad 15 lat pracowała w branży nieruchomości przemysłowych w Gazeley, kierując
jej oddziałem francuskim przez siedem
lat, po początkowym ukierunkowaniu na
projekty budowy magazynów dla firmy.
Inglis będzie pracować w nowym biurze
P3 w centrum Paryża, przy Place de la Madeleine.
Andrew Stacey, Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami i Dyrektor Zarządzający na
Francję w P3, powiedział: „Maïté posiada
ogromne doświadczenie na rynku logistycznym i współpracowała z naszym

CEO, Ianem Worboysem, gdy oboje pracowali w Gazeley. Uczestniczyła w bardzo wielu projektach deweloperskich we
Francji i Belgii. Będziemy korzystać z jej
wiedzy i entuzjazmu, aby identyfikować
szansę na rozwój projektów BTS i możliwości zabudowy gruntów w tych samych
regionach, w celu wspomagania planów
ekspansji naszych klientów na terenie Europy Zachodniej.”

Przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług
Wspólnych ma wartość około 33 mln zł. Dwuletnia umowa miała wejść w życie od 1 stycznia
2015 roku i obejmuje dostarczanie korespondencji na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w skład których wchodzą: ministerstwa,
prokuratury, urzędy wojewódzkie oraz urzędy
centralne, takie jak np.: Urząd Komunikacji
Elektronicznej. InPost zapewnił wymaganą
jakość usług oraz złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, która była o 2,8 mln zł tańsza
od propozycji konkurenta – Poczty Polskiej.
Zaoferowane przez InPost ceny dla urzędów
są nawet kilkadziesiąt procent niższe od cen
stosowanych dotychczas – przykładowo, UKE
obecnie płaci 5,70 zł za list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a cena InPost
jest niższa o prawie 50%.
„W dniu 20 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarzuty Poczty Polskiej
na wyrok KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)
odnośnie wygranego przez InPost przetargu
realizowanego przez CUW (Centrum Usług
Wspólnych) na obsługę korespondencji urzędów centralnych i ministerstw

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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KLIENCI E-COMMERCE ZADOWOLENI
Z NOWYCH PRZEPISÓW

ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Już 60% osób robiących zakupy w internecie wie, że ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni, wynika z badania
zrealizowanego przez firmę ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej. W trzy miesiące po wejściu w życie w Polsce nowelizacji
unijnej dyrektywy o prawach konsumenta Poczta Polska zleciła badania dotyczące znajomości i oceny nowego prawa przez
internautów oraz problemów, z jakimi spotykają się oni dokonując zakupów w internecie.
Wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni jest najbardziej rozpoznawalną i najlepiej ocenianą przez respondentów zmianą prawa.
– Nowa ustawa o prawach konsumenta
wzmocniła bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez internet. Jasność praw
i obowiązków obu stron transakcji sprzyja szybkiemu rozwojowi branży e-commerce. Poczta Polska chcąc ułatwić sklepom realizację obowiązków ustawowych
i uprościć procedurę zwrotu dla klientów
oferuję usługę eZwroty, dostępną na stronie www.ezwroty.poczta-polska.pl. Zwracanie towarów nie musi być skomplikowane

Uber zazieleni się
na Dzień Ziemi

ani drogie, wystarczy wypełnić formularz
i nadać przesyłkę w placówkach Poczty
– mówi Janusz Wojtas, członek zarządu
Poczty Polskiej.
75% badanych ocenia, że zmiany w prawie wpłyną pozytywnie na sytuację konsumentów. Stosunkowo nisko ankietowani ocenili zmiany przyznające dodatkowe
prawa właścicielom sklepów: tylko 17%
osób jako najbardziej korzystne wskazało
prawo sprzedawców do wstrzymania się
ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania od konsumenta towar.

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA

ÔÔ Źródło: FM Logistic

ÔÔŹródło: Uber

SW ramach poparcia dla Dnia Ziemi firma Uber
we współpracy z BMW proponuje warszawianom przejazdy elektrycznymi samochodami
BMW i3. W każdym z nich na szczęśliwych pasażerów będą też czekały upominki.
Usługi uberPOP w Warszawie i Krakowie są
częścią szerszej wizji usunięcia z europejskich
dróg 400 tys. samochodów osobowych. Dzięki
innowacyjnym platformom wspólnych przejazdów takim, jak Uber, samochody mogą być
wykorzystywane w bardziej efektywny sposób, zapewniając użytkownikom bezpieczne
i niezawodne przejazdy. Warszawskie Centrum
należy do najgęściej zaludnionych. Liczba samochodów osobowych w Warszawie przekroczyła milion. Tymczasem pojazdy te są wykorzystywane średnio przez zaledwie godzinę
dziennie, podczas gdy przez pozostałe 23 godziny na dobę stoją bezużytecznie. Platforma
Uber umożliwia pasażerom skontaktowanie
się ze współpracującymi z Uberem kierowcami w celu odbycia wspólnego, bezpiecznego
i niezawodnego przejazdu. Zmniejsza to presję
na posiadanie własnego samochodu oraz obniża presję na środowisko naturalne. Sądzimy,
że w przyszłości samo posiadanie samochodu
na własność będzie mniej istotne, niż wspólne
użytkowanie pojazdów, ponieważ inteligentne
miasta będą szukać lepszych rozwiązań transportowych pozwalających ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i koszty infrastruktury.

FM Logistic od lat inwestuje w zarządzanie zasobami ludzkimi. To jeden z najważniejszych kapitałów międzynarodowego operatora – zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników. Teraz docenił to rynek, przyznając FM Logistic tytuł
Odpowiedzialnego Pracodawcy – „Lider HR 2015”.
Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR
to ogólnopolski program z obszaru human resources (HR), którego celem jest
upowszechnianie oraz propagowanie
pozytywnych wzorców, modeli i strategii
działań w zakresie polityki personalnej,
jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi. W tym roku już po
raz piąty przyznano tytuły.
Kryterium, jakim kierowano się przy
wyborze tegorocznych Laureatów to
przede wszystkim wysoka jakość zatrudnienia, na którą składają się m.in. takie
czynniki jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji, system
motywacyjny, reputacja firmy, czy dynamika zatrudnienia. Przy ocenie ankiety weryfikacyjnej FM Logistic Kapituła
Programu zwróciła szczególną uwagę
na formę zatrudnienia oraz dynamikę
zatrudnienia – w ciągu zaledwie roku
zatrudnienie wzrosło o prawie 500 osób.
Uwagę komisji zwróciła także wyjątkowa
oferta szkoleń, w tym szeroki wachlarz
szkoleń dla kadry menadżerskiej, pogram
e-learningowy dostępny dla wszystkich
pracowników i dbałość o rozwój pra-

cowników poprzez zewnętrzny coaching
rozwojowy, FM University, Clever in
Operation, Cross Training i FM Be Better
Club. W FM Logistic tylko w 2014 roku
miało miejsca ponad 170 promocji na
wyższe stanowiska, co świadczy o możliwościach, jakie organizacja stwarza dla
rozwoju kariery na każdym jej szczeblu.
Zainteresowanie Kapituły wzbudziły
tez dodatkowe projekty organizowane z inicjatywy działu HR w FM Logistic,
w tym konkurs dla uczniów szkół średnich – LOGIMPIADA, promujący wiedze
logistyczną oraz projekt „FM Logistic dba
o zdrowie”
- Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca
jest ukoronowaniem naszych dotychczasowych działań na rzecz pracowników.
Potwierdzeniem, że strategia zarządzania zasobami zmierza nadal w słusznym
kierunku – powiedziała Magdalena Hotyńska Dyrektor HR w FM Logistic.
FM Logistic to jeden z większych pracodawców w branży TSL. W Polsce w tej
chwili zatrudnionych jest w strukturach
firmy prawie 3 tysiące osób.
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SATO MIANUJE TETSUSHI KONDO NA SZEFA SATO W EUROPIE

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

SATO (TSE:6287), wiodący globalny dostawca rozwiązań Auto-ID, które wspierają siłę roboczą i usprawniają operacje, ogłosił
powołanie Tetsushi Kondo na Szefa Grupy SATO w Europie. Jako szef regionu, pan Kondo będzie odpowiedzialny za prowadzenia
działalności gospodarczej w Europie, koncentrując się na dostarczaniu end-to-end rozwiązań dla klientów paneuropejskich.
Pan Kondo dołączył do SATO w 2009
roku, kiedy miał za zadanie restrukturyzację SATO działalności w Europie. Od
tego czasu pełnił główną rolę w poprawie efektywności operacyjnej w całym
regionie. Pan Kondo zajmował różne
stanowiska, w tym coraz bardziej odpowiedzialne, takie jak Dyrektor Zarządzający SATO Niemczech, a ostatnio, Dyrektor Zarządzający SATO International
Europie.
„Pan Kondo okazał niezwykły atut
naszej organizacji”, powiedział Kaz Matsuyama, Prezes i Dyrektor Generalny
firmy SATO Holdings. „Podjął się ogromnego zadania jakim była restrukturyzacja naszych europejskich operacji i osiągnął znakomite wyniki. Pan Kondo zna

bardzo dobrze rynek i jestem przekonany, że osiągnie wyraźny wzrost sprzedaży w przyszłym roku.”
„Jestem podekscytowany i zaszczycony podjęciem w tej roli,” powiedział
Tetsushi Kondo. „Istnieje ogromny potencjał wzrostu w segmencie detalicznej sprzedaży żywności w kluczowych
rynkach takich jak w Francja i Niemcy.
Mamy również wielkie plany dotyczące
opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
i poszerzaniem naszej działalności logistycznej w krajach Beneluksu i Europy
Wschodniej. Z niecierpliwością czekam
na współpracę z naszymi partnerami
handlowymi i dystrybutorami w całym
regionie, a także z marketingiem w rozpromowaniu nowej serii drukarek NX.”
REKLAMA
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O SZCZUPŁYM ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI USŁUG
LOGISTYCZNYCH NA AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

ÔÔ Autor: Anna Wanat, Foto: Marcin Grądzik

W dniach 16-17 kwietnia na Akademii Obrony Narodowej odbyła się szósta już edycja konferencji Logistyka a Bezpieczeństwo,
organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Logistyki AON. Motywem przewodnim tegorocznych obrad była jakość procesów logistycznych.
Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony
był prezentacjom referatów studenckich
oraz prelekcjom przedstawicieli zaproszonych firm. Wyniki swoich prac przedstawiły zespoły reprezentujące pięć kół
z uczelni z całej Polski. Prezentacje oceniała komisja reprezentowana przez pracowników Akademii Obrony Narodowej
oraz przedstawicieli firm. Wyróżnienie za
najlepsze wystąpienie powędrowało do
Klaudii Siejak, reprezentantki Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów z Politechniki Poznańskiej, która przedstawiła referat przygotowany we współpracy
z mgr inż. Izabelą Kudelską na temat „Rola
metody Mapowania Strumienia Wartości
w zarządzaniu łańcuchem dostaw.” Nagroda przyznana została jak najbardziej
zasłużenie – nie tylko samo wystąpienie
było bardzo dobre i właściwie przygotowane, ale również referat miał wysoką
wartość merytoryczną.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać także prezentacji przedstawicieli takich firm
jak Flextronix Polska, FM Logistics, Panalpina, TRANS i Orflame, którzy opowiadali
o aktualnie stosowanych u siebie rozwiązaniach, ich podejściu do wdrażania Lean
Management i wpływie tych działań na
wzrost jakości usług. W większości prezentacji, zarówno studenckich, jak i przedstawicieli współpracujących firm, pojawiał
się temat szczupłego zarządzania, metod
oraz narzędzi, co tylko potwierdza, że jest

to coraz powszechniej stosowana filozofia w budowaniu jakości procesów logistycznych. Zaproszeni goście mieli merytoryczne podejście do przedstawianych
zagadnień, skupili się na rzeczywistych
i aktualnych sytuacjach oraz działaniach
w ich przedsiębiorstwach. Studenci mogli
się dowiedzieć, jak różne przedsiębiorstwa organizują u siebie logistykę, jakie
rozwiązania stosują oraz jak podchodzą

do coraz popularniejszej koncepcji Lean
Management i jej wdrażania.
Drugiego dnia konferencji organizatorzy przygotowali dla uczestników wycieczkę do bazy 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów w Kazuniu Nowym, gdzie odbywały się obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych. Będąc tam uczestnicy mieli
możliwość poznania specyfiki działania
logistyki wojskowej.

Ubezpieczenie transportowe na wszelki wypadek
ÔÔ Źródło: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Foto: etransport.pl

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, także eksporter lub importer, który wysyła lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na powstanie
szkody w trakcie trwania transportu. Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo, choć nie uchroni
go przed przykrymi zdarzeniami, to jednak zapewni rekompensatę finansową na pokrycie niespodziewanych, często bardzo wysokich, wydatków.
„Przewoźnicy szukający ubezpieczeń transportowych nie powinni traktować polisy jako zbędnego kosztu, lecz jako inwestycję. Ubezpieczenie daje bezpieczeństwo w sytuacji trudnej dla
przedsiębiorcy i może znacznie ograniczyć koszty własne po
zaistniałej szkodzie. Ostateczny wybór powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem towarzystw ubezpieczeniowych od strony
procesu likwidacji szkód, wymaganych dokumentów szkodowych czy kosztów dodatkowych w związku z zaistniałą szkodą
– mówi Sławomir Deliś, Menedżer ds. Ubezpieczeń Transportowych w Gothaer TU S.A. - Klienci mogą wybierać między bar-

dzo tanim ubezpieczeniem z ograniczonym zakresem ochrony,
szerokim katalogiem wyłączeń i wysokimi udziałami własnymi,
a dobrym ubezpieczeniem „szytym na miarę”, dopasowanym
do indywidualnych potrzeb klienta, lecz związanym z wyższym
kosztem polisy. Przedsiębiorca świadomy powstania szkody
w transporcie mogącej zachwiać płynnością działalności firmy
najczęściej wybiera drugą opcję dającą mu większe poczucie
bezpieczeństwa – dodaje przedstawiciel Gothaer TU S.A.
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10 EKO RAD DLA
PRZEDSIĘBIORCY

ÔÔ Źródło: Stena Recycling, Foto: Stena Recycling

Zdecydowana większość odpadów powstających w Polsce to
efekt działalności przemysłowej. 22 kwietnia 2015 r. w obchody Światowego Dnia Ziemi warto zwrócić uwagę na proste
rozwiązania, które mogą zastosować przedsiębiorcy, by zoptymalizować proces gospodarowania odpadami, a tym samym
przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.
– Warto patrzeć na odpady jak na cenny surowiec. Ich wykorzystanie pozwala ograniczać zanieczyszczenie środowiska
oraz wydobycie surowców naturalnych. Takie odpady jak szkło,
metale żelazne i nieżelazne, plastik, papier, a nawet niektóre odpady niebezpieczne można poddawać wielokrotnemu procesowi recyklingu minimalizując tonaż odpadów kierowanych na
składowiska, na których ich potencjał pozostaje niewykorzystany – zwraca uwagę Anna Nowakowska, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu Stena Recycling.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową mogą
w prosty sposób przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska poprzez optymalizację procesu gospodarowania
odpadami w ich firmach. Takie rozwiązania jak wyselekcjonowanie dodatkowych strumieni odpadów czy zmiana ustawienia i wielkości pojemników na odpady mogą mieć pozytywne
konsekwencje zarówno dla procesów w organizacji jak i przede
wszystkim dla środowiska.
W Polsce wytwarzanych jest ok. 135 mln ton odpadów rocznie,
z czego tylko ok. 9 proc. stanowią odpady komunalne. Pozostałe
91 proc. jest efektem m.in. przemysłowej działalności człowieka:
wydobycia i przeróbki ród, przetwórstwa przemysłowego oraz
innych podobnych procesów. W 2013 r. odzyskowi poddano niecałe 70 proc. tych odpadów.

Edukacyjna
misja społecznej
odpowiedzialności
ÔÔŹródło: FIEGE

FIEGE Sp. z o. o od wielu lat zaangażowana jest we współpracę ze
szkołami, uczelniami oraz ośrodkami edukacyjnymi. Aktywne
wspieranie młodych talentów,
pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej umożliwia podniesienie
poziomu kształcenia, a co za tym
idzie - pozyskanie wartościowych
i kompetentnych pracowników
dla firmy. FIEGE wspiera szkóły
ponadgimnazjalne oraz uczelnie.
W ramach tej współpracy organizowane są lekcje pokazowe, spotkania w lokalizacjach firmy oraz
konferencje.
Tradycyjnie od czternastu lat,
w marcu organizowana jest najstarsza i największa konferencja
logistyczna w Polsce – „Forum
Młodej Logistyki”. FIEGE od wielu
lat jest partnerem tego wydarze-

nia, wspierając środowisko akademickie i dzieląc się wiedzą swoich
doświadczonych pracowników.
Wydarzeniem
towarzyszącym
Forum Młodej Logistyki podczas
pierwszego dnia konferencji są
Logistyczne Targi Pracy. Targi zorganizowane były w Głównej Auli
w Gmachu Politechniki Warszawskiej i w tym roku przyciągnęły
rekordową liczbę studentów. Nasi
pracownicy zachęcali do pracy
w naszej firmie, informując o oferowanych stażach i praktykach.
Jednocześnie starali się wyłonić
młodych i zdolnych logistyków,
którzy mogliby rozpocząć swoją
karierę zawodową w naszej firmie.
Realizacja programów edukacyjnych jest częścią programu
społecznej
odpowiedzialności
FIEGE i ma na celu promowanie
wiedzy praktycznej i konieczności
współpracy biznesu z edukacją.
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STABILNE WYNIKI LEASINGU PO I KWARTALE

ÔÔ Źródło: Związek Polskiego Leasingu, Foto: Związek Polskiego Leasingu

Ponad 10,5 mld złotych klienci firm leasingowych przeznaczyli na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy
leasingu i pożyczki w I kwartale 2015r. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost
w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc.
Związek Polskiego Leasingu podał, że
firmy leasingowe w I kwartale 2015r. wypracowały 3 proc. wzrost liczony rok do
roku. Łącznie, za pośrednictwem leasingu i pożyczki, we wszystkich segmentach, sfinansowano transakcje o wartości
ponad 10,5 mld zł. Przy czym ruchomości
odpowiadają za ponad 10,3 mld zł wartości nowych kontraktów, a nieruchomości
za 185 mln zł. Kluczowym instrumentem
oferowanym przez firmy leasingowe pozostaje leasing, przy pomocy którego
w okresie od stycznia do końca marca
2015, sfinansowano transakcje o wartości
ponad 9 mld zł, natomiast pożyczką inwestycyjną, transakcje o wartości 1,5 mld.
„Polski rynek leasingu rozwija się
stabilnie, co pokazują najnowsze dane
krajowe, opublikowane przez Związek
Polskiego Leasingu po I kwartale 2015r.
i europejskie dane Leaseurope podsumowane na koniec 2014r. Siódma pozycja Polski na mapie europejskiego leasingu, wskazuje na niesłabnący potencjał
polskiego rynku” – powiedział Arkadiusz
Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego Leasingu.

Polscy przedsiębiorcy, za pośrednictwem finansowania udzielonego przez
branżę leasingową, w I kwartale br. najchętniej sięgali po: pojazdy osobowe,
dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony
(w strukturze finansowania ruchomości
stanowią one łącznie 38,1 proc.). Drugie miejsce zajęło finansowanie maszyn

i urządzeń, w tym IT (32,4 proc. udział
w rynku), a trzecie z 27 proc. udziałem
transport ciężki (m.in. samochody
ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy
i przyczepy, autobusy, samoloty, statki
oraz sprzęt kolejowy).

Aplikacje mobilne i nowoczesne technologie
ÔÔŹródło: ASM GROUP, Foto: Wartość branży outsourcingu wsparcia sprzedaży w Polsce, ASM GROUP

Multimedialne formy prezentacji, aplikacje mobilne oraz interaktywne urządzenia przenośne z dostępem do internetu – to przyszłość
branży wsparcia sprzedaży. W 2014 roku wartość całego sektora szacowana była już na 1,6 mld złotych. Jednak za sprawą rosnącej sprzedaży detalicznej, oraz rozwojowi nowoczesnych technologii branża
znajduje się w fazie intensywnego wzrostu. Działania promocyjne
w handlu detalicznym oparte na innowacyjnych rozwiązań marketingowych mają coraz większy wpływ na decyzje i wybory klientów.
Sieci handlowe oraz właściciele marek dostrzegają w nich szansę na
zwiększenie sprzedaży, dlatego nakłady finansowe przeznaczone na
tę formę promocji w latach 2014-2017 będą rosły średnio o 39,8%
rocznie. W okresie poprzedzający Wielkanoc ponad 60 proc. Polaków
dokonuje zakupów w centrach handlowych i hipermarketach – ten
czas wzmożonej aktywności konsumenckiej sprawia, że intensyfikacji ulegają działania promocyjne, które w tych sklepach rozpoczynają się już na 2 – 3 tygodnie przed świętami.
„Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest coraz szerzej stosowanym zabiegiem w akcjach promocyjnych – konsumenci chętniej
zwracają uwagę na interaktywne formy prezentacji niż na tradycyjne
materiały POS, standardowe drukowane nośniki reklamy to dla coraz
bardziej świadomych i wymagających klientów niewystarczające
źródło informacji o produkcie. Konsekwentne zwiększanie wykorzystywania nowinek technologicznych w celach marketingowych nie

jest więc już zaskoczeniem, ponieważ wywierają one duży wpływ na
wybory i decyzje konsumentów. Wzrost nakładów na mobilne działania promocyjne w latach 2014-2017 będzie wynosił średnio blisko 40% rocznie” – mówi Klaudia Piskorz, account manager z Działu
Promocji ASM GROUP.
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EUROPA ŚRODKOWA NADAL ATRAKCYJNYM
RYNKIEM DLA INWESTORÓW

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że utrzymuje się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na najważniejszych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach,
Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. W pierwszym kwartale 2015 r. zainwestowano w tych krajach łącznie 1,3 mld euro, czyli
prawie tyle samo, co w analogicznym okresie rok wcześniej. Zważywszy na skalę zainteresowania i aktywność inwestorów wartość transakcji inwestycyjnych w bieżącym roku może przekroczyć ubiegłoroczny poziom.
James Chapman, Partner i dyrektor
Grupy Rynków Kapitałowych w Europie Środkowej w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Naszym zdaniem
utrzyma się zainteresowanie głównymi
rynkami regionu oferującymi wzrost
i stabilny popyt, a zwłaszcza Polską.
W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych
inwestorzy decydują się na aktywa wysokiej jakości w mniejszych miastach
w Polsce, Czechach i na Słowacji, a także
w Budapeszcie i Bukareszcie. Zyskają na
tym wszystkie sektory, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej zyska
sektor nieruchomości handlowych dzięki wzrostowi popytu konsumpcyjnego
w wyniku rosnącej siły nabywczej”.
Pierwszy kwartał bieżącego roku był
wyjątkowo udany dla rynku czeskiego, na
którym sfinalizowano transakcje o wartości 800 mln euro (głównie w sektorze
nieruchomości handlowych i magazynowych), co oznacza wzrost obrotów rok
do roku aż o 228%. W tym czasie została zawarta największa w historii Czech
transakcja na rynku nieruchomości, jaką
było nabycie udziałów większościowych

w praskim centrum handlowym Palladium przez Union Investment za ok. 570
mln euro. Z kolei drugą największą transakcją pierwszego kwartału w Europie
Środkowej był zakup parku logistycznego w Pradze przez fundusz LOGISTIS zarządzany przez AEW Europe za 150 mln
euro. Nieruchomość ta obejmuje wolno

stojący magazyn dystrybucyjny, które
obecnie jest w budowie i został już w całości wynajęty przez koncern Amazon. Po
ukończeniu prac obiekt zostanie włączony do europejskiej sieci realizacji zamówień przez Amazon.

UPS NOTUJE WZROST ZYSKU W I KWARTALE

ÔÔ Źródło: UPS, Foto: UPS

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za pierwszy kwartał 2015 r. Wyniósł on 1,12 USD i był
o 14% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł o 11%, do poziomu 1,7 mld
USD, dzięki dobrym wynikom wszystkich trzech segmentów działalności, głównie dzięki zarządzaniu przychodami oraz istotnemu wzrostowi wolumenu przesyłek międzynarodowych.
Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,0 mld USD, o 1,4% więcej niż
w tym samym okresie 2014 r. Po wyeliminowaniu różnic kursowych wzrost
wyniósł 3,6%. − Na wyniki za pierwszy
kwartał pozytywny wpływ miały konsekwentnie realizowane inwestycje i działania w zakresie zarządzania przychodami − powiedział David Abney, dyrektor
generalny UPS. − Działania te przyczyniły się do budowy wartości dla klientów
i akcjonariuszy. Spółka jest na dobrej
drodze do realizacji swoich długoterminowych celów finansowych.
Łączny wolumen przesyłek obsługiwanych przez spółkę wzrósł o 2,8%, osią-

gając poziom 1,1 mld paczek, przy czym
najwyższy wzrost − o 9,4% − odnotowano w segmencie przesyłek eksportowych w Europie. Przepływy pieniężne
W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. firma UPS wygenerowała wolne przepływy pieniężne na
poziomie 2,4 mld USD. Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 636
mln USD. Dywidenda na akcję wzrosła
o 9,0% w ujęciu rok do roku. Ponadto
spółka dokonała wykupu ponad 6,7 mln
sztuk akcji własnych za kwotę ok. 680
mln USD.
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STATYSTYKI PIERWSZEGO KWARTAŁU 2015 ROKU

ÔÔ Źródło: Red. Wykresy: Red.

Statystyki, to nowa jakość na rynku medialnej informacji w branży logistycznej, dane z publikacji ofert produktów wykorzystywanych w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej służą utrwalaniu wizerunku marki i jej produktów. „Kliknięcia”
w publikowane oferty to swoisty barometr świadczący o zainteresowaniu danym produktem, stając się informacją dla zarządzających jak budować nowe strategie. Systematyczne notowania wejść w oferty pozwalają na precyzyjną ocenę odbierania przez
rynek określonego produktu, co z zestawieniem z danymi sprzedażowymi daje wymierny obraz pozycji produktu na rynku.
W pierwszym kwartale br. na portalu, opublikowanych
było 639 ofert produktów wykorzystywanych w magazynie
i logistyce wewnętrznej, to 38% więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku(464).
Najliczniejszą grupę produktową stanowią wózki widłowe,
które notują największą ilość wejść w publikowane oferty
produktowe, w I kw. 2015 r. były to 24814 kliknięcia w oferty,
co stanowi (38%) wszystkich wejść w oferty w I kwartale. Na
drugim miejscu są oferty regałów magazynowych z liczbą
9014 kliknięć w oferty(17%) na trzecim miejscu oferty baterii trakcyjnych z liczbą 6775 kliknięć(13%), a na czwartym
oferty opon przemysłowych z liczbą 4915 wejść(9%).
Notowania pozostałych ofert odbiegają od ścisłej czołówki
grup produktowych, jednak równie ważne dla grupy produktowej.
Statystyki wejść w poszczególnych grupach produktowych pokazują rosnące zainteresowanie publikowanymi produktami, w zestawieniach ukazujących strukturę
wejść w poszczególnych kwartałach, widoczny jest trend
wzrostowy. Niemal wszystkie grupy produktowe utrzymują wzrostowe trendy w analizowanych okresach, niektóre
z nich osiągnęły bardzo dobre wyniki.

Statystyki pokazujące ilość wejść w publikowane oferty
są podstawą do opracowywania zestawień swoistego
rankingu popularności oferty, a tym samym produktu. TOP
4 to zestawienie czterech ofert, które uzyskały największa
ilość wejść w analizowanym okresie. Poniżej prezentujemy
zestawienie ofert rankingu TOP 4 I kwartału 2015 r.
Na pierwszym miejscu w rankingu TOP 4 kwartału, jest
oferta „Spalinowy wózek czołowy RX 70-80” z ilością 607
„wejść”. Czterokołowy wózek widłowy z przeciwwagą i silnikiem spalinowym napędzającym oś przednią. Kompaktowa budowa i niezwykła zwrotność połączona z czułym
napędem i kontrolą podnoszenia w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy. Obszerne i komfortowe stanowisko pracy operatora dzięki optymalnemu rozmieszczeniu elementów obsługi i możliwości indywidualnego
dostosowania kabiny. Doskonała widoczność we wszystkich
kierunkach dzięki przesunięciu kabiny w stosunku do osi
wózka i zapewnieniu wysokiej pozycji siedzącego.
Drugie miejsce z liczbą 565 wejść w rankingu Top 4 zajęła
oferta opony „Solideal Ecomatic TR”. Oferta Solideal Ecomatic- dwuwarstwowa (pełna) opona przemysłowa charak-

teryzująca się wysoką stabilnością, odpornością na ścieranie, bardzo dobrą trakcją. Jest przeznaczona do urządzeń
o umiarkowanej intensywności eksploatacji. Jest korzystnym wyborem za umiarkowaną cenę.
Trzecie miejsce w Top 4 I kwartału, zajęła oferta „HELI serii
G - CPCD15-WS4G” z ilością 468 wejść. Nowa seria wózków
HELI oparta na najnowszej konstrukcji zapewnia doskonałą
wydajność pracy. Wysoka wydajność, komfort jazdy, prosta i bezpieczna obsługa wózków HELI ułatwi prowadzenie
operacji. W zakresie emisji spalin wózek spełnia wymagania
norm WE i najnowszej regulacji EPA. Wydajny układ hydrauliczny pozwala na obniżenie zużycia paliwa. W wózku zastosowano szereg materiałów przyjaznych dla środowiska,
a system tłumienia drgań masztu zwiększa ochronę przed
uderzeniami i wibracji. Zastosowana izolacja akustyczna
o właściwościach pochłaniających ogranicza poziom hałasu.
Na czwartym miejscu w rankingu, jest oferta „Wózek do
komisjonowania pionowego EK-X 1.200” która zanotowała
465 wejść. STILL prezentuje nową generację wózków – EKX, z przyszłościową koncepcją sterowania OPTISPEED. Nowe
wózki charakteryzuje ergonomiczne stanowisko pracy
z unikatową koncepcją sterowania, w której zastosowano
nowoczesne czujniki wymuszające obsługę obojgiem rąk.
Znakomite parametry dla podnoszenia i pobierania przy
najmniejszych wymiarach i udźwigu do 1.200 kg. Regulowanie rozmiarów i wydajności – budowa modułowa umożliwia dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb
klienta. Koncepcja OPTISPEED – większa wydajność i bezpieczeństwo dzięki płynnej regulacji profilu jazdy do aktualnej wysokości podnośnika. Wózek EK-X jako jeden z najkrótszych wózków posiada najwęższe podwozie na rynku
– elastyczny w zastosowaniu również w małych przestrzeniach magazynowych. Małe zużycie energii dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii sterowania i napędu. Zmniejszone koszty eksploatacji dzięki uproszczonej obsłudze
serwisowej i diagnostyce pokładowej.
Jak widać dominacja grupy produktowej wózków
widłowych widoczna jest w rankingu TOP 4, gdzie trzy
z czerech ofert to oferty wózków widłowych. Pozostałe
grupy produktowe też mają swoich liderów, jednak nie
uzyskały tak wysokich notowań.

Bilans

20

WZROST ZYSKU POMIMO ZMIAN W KURSACH WALUT

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

W ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku Grupa Kuehne + Nagel poprawiła zyskowność netto o 2 procent, osiągając
153 miliony CHF, podczas gdy obrót netto pozostał bez zmian, a zysk brutto spadł nieznacznie w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. Zyski za omawiany okres wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r., pomimo zmiany
kursu franka szwajcarskiego do euro, co obniżyło wynik o 7 procent.

TRANSPORT MORSKI
Wielkość przewozów kontenerowych
spadła nieznacznie (o 0,7 procent) w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego, co spowodowane było nieoczekiwanie małym wolumenem na
liniach handlowych Azja-Europa oraz
koncentracją na najbardziej zyskownej
działalności. Jednakże, Grupie Kuehne
+ Nagel udało się zwiększyć zysk brutto
za TEU o 2,2 procent, a także współczynnik skuteczności z 28,8 procent w roku
poprzednim do 29,0 procent obecnie.
EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami)
wzrósł o 2,2 procent.

Bliskiego Wschodu i Afryki rozwijała się
przy takich samych wolumenach, jak
w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Współczynnik skuteczności wzrósł od
28,3 procent za pierwszy kwartał roku
2014 do znaczących 30,8 procent, zaś EBIT
wzrósł o 9,7 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.
TRANSPORT DROGOWY
Pozytywny wzrost wyników został
utrzymany, pomimo spadku obrotów net-

to o 15,2 procent ze względu na zaprzestanie działalności inwestycyjnej i niższe
stawki wynikające ze spadających cen
ropy. Jednakże EBIT wzrósł od 3 milionów
CHF w analogicznym okresie roku ubiegłego do 4 milionów CHF ze względu na
pozyskanie nowych klientów w interesujących nas segmentach rynku i rygorystyczne zarządzanie kosztami operacyjnymi.

TRANSPORT LOTNICZY
Rok 2015 rozpoczął się bardzo pomyślnie dla Kuehne + Nagel, wzrostem tonażu
o 7 procent w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. Grupa uzyskała
znaczący udział w silnej branży eksportu
w Europie, a przy tym – niekiedy wbrew
trendowi na rynku – zwiększyła wolumen
w działalności eksportowej z Ameryki Północnej i Azji. Działalność w zakresie transportu lotniczego z Ameryki Południowej,

PROLOGIS - MOCNY PIERWSZY KWARTAŁ NA RYNKU CEE

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podsumował wyniki działalności w pierwszym kwartale 2015 roku w Europie Środkowo-Wschodniej
(CEE). W pierwszym kwartale 2015 roku Prologis był aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości magazynowych. Firma kupiła park o powierzchni 69 105 metrów
kwadratowych położony 23 kilometry na zachód od centrum Budapesztu, którego
nazwa została zmieniona na Prologis Park Budapest M1. Prologis rozpoczął także
budowę dwóch obiektów spekulacyjnych w Polsce o łącznej powierzchni 46 200 metrów kwadratowych.
Prologis w pierwszym kwartale 2015 roku
zakończył również budowę dwóch budynków spekulacyjnych o całkowitej powierzchni 53 600 metrów kwadratowych
– obiektu o powierzchni 30 000 metrów
kwadratowych w Prologis Park Prague-Airport oraz budynku o powierzchni 23 600
metrów kwadratowych w Prologis Park Bratislava, który jest w 100 procentach wynajęty. Obecnie deweloper prowadzi budowę
pięciu obiektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 121 000 metrów kwadratowych.

„Rozpoczęliśmy rok z dużym rozmachem.“ – powiedział Ben Bannatyne, dyrektor regionalny Prologis w Europie Środkowej i Wschodniej. „Od pierwszych miesięcy
tego roku inwestowaliśmy w nieruchomości
i skupiliśmy się na budowie nowych obiektów. Wysoki poziom zajętości nieruchomości magazynowych w Polsce i w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej daje nam
pewność, że wszystkie trzy obiekty spekulacyjne, zarówno nowo oddany magazyn w Pradze, jak i dwa obiekty budowane
w Polsce powstają w odpowiednim czasie.”

Bilans

WYNAJEM POWIERZCHNI
Od stycznia do końca marca 2015 roku Spółka wynajęła blisko 532 000 m2 kwadratowych,
o 77 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Firma podpisała nowe umowy najmu obejmujące 164 000 tysięcy m2 i przedłużyła umowy o łącznej powierzchni prawie 270
000 m2. Pozostała cześć to umowy krótkoterminowe. Transakcje zawarte w Polsce stanowiły
niemal 57 % wszystkich umów najmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

21

SATO POSZERZA SERIĘ NX

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

Firma SATO (TSE:6287), wiodący globalny dostawca rozwiązań
Auto-ID, które wspierają siłę roboczą i usprawniają operacje,
ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek nowej, 6-calowej przemysłowej drukarki termicznej CL6NX zapewniającej intuicyjną obsługę, łatwą integrację oraz wytrzymałość klasy przemysłowej.
CL6NX to idealne rozwiązanie do zastosowań z zakresu produkcji,
magazynowania, logistyki łańcucha dostaw, ochrony zdrowia,
handlu detalicznego. Nowa drukarka jest łatwa do skonfigurowania i skalowania, co zapewnia proste wdrożenie globalne.
Seria NX to nowa generacja drukarek termicznych SATO z zaawansowaną obsługą kodów kreskowych, zestawów znaków i interfejsów
komunikacyjnych. Stworzona przez globalną sieć badawczo-rozwojową firmy SATO, seria NX łączy udoskonalone funkcje wraz ze
światowej klasy designem, zapewniając przekraczające oczekiwania
rozwiązania z zakresu drukowania.

„CL6NX opiera się na sukcesie drukarki CL4NX, która stała się
wyznacznikiem zmian zarówno w firmie SATO, jak i w całej branży.
Zaawansowana technologia oraz innowacyjne funkcje serii NX
wyznaczają standardy nowej generacji drukarek przemysłowych”
— powiedział Noriyasu Yamada, dyrektor ds. planowania produkcji
w SATO.
Seria NX została zaprojektowana z myślą o prostej obsłudze oraz
integracji z istniejącymi systemami, przy jednoczesnym dążeniu do
zrównoważonej innowacji poprzez zastosowanie bezrdzeniowej
taśmy, która eliminuje odpady, a także zapewni najwyższą efektywności energetyczną w celu zmniejszenia kosztów energii i zużycia.

Sztuka optymalizacji
ÔÔAutor: Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt

Punktem wyjścia każdego procesu logistycznego jest przyjęcie i właściwa
obsługa zleceń, rozumiana jako ich przypisanie do wybranych zasobów.
Błąd w postaci ich nieefektywnej alokacji – czyli ich niewłaściwy wybór
oznacza dodatkowy koszt działań operacyjnych. Dla operatora kurierskiego efektywność dyspozycji przyjętych zleceń ma szczególne znaczenie
w związku ze specyfiką tej branży – dużym udziałem zgłoszeń o charakterze
ad-hocowym.
O ile w zakresie organizacji pracy zespołów kurierskich na podstawie zleceń przyjętych dnia poprzedniego w branży KEP obowiązują już powszechne standardy, niepozostawiające wiele miejsca na wypracowanie istotnej
przewagi konkurencyjnej, o tyle w obszarze właściwej obsługi bieżących
zleceń pozostaje nadal dużo miejsca na działania optymalizacyjne. Zlecenia
ad-hocowe stanowią wyzwanie bowiem zmuszają operatorów do reorganizowania pracy swoich zespołów terenowych na bieżąco, w czasie rzeczywistym.
Właściwy wybór odpowiedniego zasobu – na podstawie czynników takich
jak: natężenie ruchu, czas przejazdu, gwarantowane godziny podjęcia/doręczenia czy choćby organizacja ruchu drogowego w terenie – jest zadaniem
trudnym, któremu sprostać może tylko zaawansowana technologia.
Rozwiązanie informatyczne, zaprojektowane z myślą o optymalizacji
czynności związanych z dyspozycją zleceń w celu podniesienia efektywności pracy zespołu kurierskiego powinno umożliwiać:
1. Optymalizację obszarów działania kurierów – przez podzielenie
obszaru operacyjnego firmy kurierskiej (np.: obszar miasta) na
odrębne regiony, do których przypisani zostają konkretni kurierzy na podstawie danych o:
•
liczbie i lokalizacji wysłanych przez klientów oczekujących zgłoszeń;
•
rodzajach przesyłek oczekujących na odbiór (gabaryty, waga);
•
dostępności lokalizacji, w których oczekują zgłoszenia (natężenie ruchu);
•
średnim czasie realizacji zgłoszenia (podjęcia/doręczenia przesyłki).
2. Wybór najlepszego kuriera do realizacji zlecenia ad-hoc – na
podstawie analizy danych zlecenia oraz danych geolokalizacyjnych:
•
bieżącej lokalizacji wszystkich kurierów pracujących w terenie;
•
szacowanego czas przejazdu do wskazanej lokalizacji;
•
aktualnych planów dnia kuriera (harmonogram czynności, listą
zleceń podjęć i doręczeń przesyłek);
•
rodzaju przesyłki oczekującej na podjęcie;
•
rodzaj usługi (priorytet, np.: przesyłki ekspresowe).

NOWOCZESNOŚĆ MA DRUGIE IMIĘ

ÔÔ Źródło: STILL

Firma STILL Polska wprowadza na rynek wózek widłowy RX 70 Hybrid drugiej generacji. Nowy model maszyny, która spopularyzowała napęd hybrydowy w intralogistyce jest jeszcze bardziej ekologiczny i wydajny niż poprzednik.
Premiera wózka związana jest
z zapoczątkowaniem przez firmę STILL
akcji „Mission: 0 Emission”, mającej na
celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń
w przedsiębiorstwach branży intralogistycznej. W ramach tego projektu,
promowane będą dobre praktyki oraz
produkty sprzyjające ekologicznemu
transportowi wewnętrznemu. Pierwszy
z nich – nowy wózek RX 70, wyróżniają

przede wszystkim usprawnienia przekładające się na zwiększenie wydajności maszyny – pompa hydrauliczna
pozwalająca na szybsze przemieszczanie wideł oraz nowy falownik, dzięki
któremu znacznie zmniejszono straty
towarzyszące zmianie prądu. Efektem
wprowadzenia tych modyfikacji jest
wzrost prędkości podnoszenia masztu
do 0,51 m/s oraz ograniczenie zużycia
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paliwa o 0,2 l/h. Do zmniejszenia spalania przyczynia się również poszerzenie
zakresu zastosowania odzyskanej energii kinetycznej. Jest ona wykorzystywana do pracy układów hydraulicznych
oraz jako dodatkowe źródło mocy
w procesie przyspieszania i podczas
ruszania.
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APLIKACJA UPS MOBILE

Nowa oferta Asseco
WAPRO ERP

Aplikacja UPS Mobile™ dla telefonów Apple iPhone® i urządzeń z systemem Android™ jest teraz dostępna dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce, a także
w Austrii, Belgii, Danii, Meksyku, Holandii,
Portoryko, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.
Od 2011 r. aplikacja pomaga zarządzać
dostawami nie tylko kupującym online
konsumentom, ale też firmom w Kanadzie,
Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

ÔÔŹródło: Asseco Business Solutions

ÔÔ Źródło: UPS, Foto: UPS

„Zwiększony zasięg aplikacji UPS Mobile
zapewnia wygodę i elastyczność konsumentom z Europy i Ameryki Północnej
— powiedział Geoff Light, prezes działu
rozwoju produktów w UPS. — Ponad 6 milionów pobrań aplikacji świadczy o dużym
popycie na tego typu dynamiczne rozwiązanie mobilne, które pozwala zarządzać
dostawami w czasie rzeczywistym”.
Za pomocą aplikacji klienci indywidualni i biznesowi mogą znaleźć lokalizacje
UPS i UPS Access Points, sprawdzić ceny,
zlecić wysyłkę, monitorować przesyłki oraz wygodnie zarządzać dostawami
z poziomu smartfona.
Aplikacja UPS Mobile zapewnia dostęp
do usługi UPS My Choice®. Już ponad 14
milionów konsumentów w 16 krajach
korzysta z tej usługi do zmiany miejsca
lub czasu dostawy. UPS My Choice oferuje
również ustawienia wakacyjne, umożliwiające przechowanie i dostarczenie paczki,
kiedy odbiorca wróci do domu.

Internet of things, czyli
od krowy do lodówki
ÔÔŹródło: SOOT

Badania wśród liderów IT oraz biznesu, pokazują jednoznacznie, że firmy inwestujące
w połączenie i interakcję pomiędzy urządzeniami, danymi, procesami czy ludźmi, są efektywniejsze. Nowe trendy umożliwią przede
wszystkim poprawę jakości obsługi klientów
oraz większą innowacyjność oferowanych
usług.
IoT, czyli Internet Wszechrzeczy to koncepcja, według której przedmioty, urządzenia,
zbierają dane pośrednio albo bezpośrednio,
w celu ich przetwarzania i wymieniania za
pośrednictwem sieci komputerowej. Rewolucja Mobile, cloud computing oraz coraz większe zainteresowanie Big Data, zdeterminowały działania producentów czy dostawców
usług.
Zachodzące zmiany wymusiły pewne standardy: otwartość oraz integrację wszystkich

Handel elektroniczny staje się coraz popularniejszym kanałem sprzedaży - także pomiędzy przedsiębiorstwami z rynku MSP. Dlatego aby umożliwić małym i średnim firmom
rozwój biznesu w Internecie, Asseco Business
Solutions zaoferowało swój najnowszy produkt abStore B2B z grupy Asseco WAPRO ERP.
Rozwiązanie stanowi nowoczesną platformę
usługową klasy e-commerce dla partnerów
handlowych.

W wybranych krajach użytkownicy UPS
My Choice mogą także wysyłać paczki
bezpośrednio do lokalizacji UPS Access
Point™ jako preferowanego adresu dostawy. Te lokalne punkty to przede wszystkim małe sklepy czynne w godzinach
wieczornych i w weekendy gdzie nie tylko
możemy odebrać, ale i nadać przesyłki
przedpłacone lub z etykietą zwrotną.
Aplikację UPS Mobile można pobrać
w sklepach Google Play oraz iTunes.
oferowanych usług w elastyczne pakiety.
Dzięki IoT już teraz istnieje możliwość zdalnego sterowania większością urządzeń domowych. Jednak nie tylko producenci AGD
zauważają korzyści z proponowanych rozwiązań. Przykładowo automatyzacja procesu zamówień, monitorowanie zużycia energii, czy
poziomu obsługi oraz jakości, to standardy
większości państw Europy Środkowej. Dzięki koncepcji IoT utrzymanie tego na stałym,
bardzo wysokim poziomie jest dużo łatwiejsze w wielu branżach. Internet wszechrzeczy
to początek rewolucji, która daje wiele okazji
do rozwoju. Połączenie obiektów i gromadzonych przez nich danych jest powszechnie
stosowane np. w Japonii, gdzie automaty
z przekąskami dzięki czujnikom kontrolują
stan swojego zaopatrzenia. Gdy poziom zapasów jest niski, wysyłają drogą elektroniczną informacje o brakujących produktach.
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Firma Asseco Business Solutions, która od
ponad 20 lat dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi
w przedsiębiorstwach, rozpoczęła sprzedaż
platformy e-commerce abStore B2B. Jest to
rozwinięcie docenionego przez internetowych przedsiębiorców rozwiązania abStore
dedykowanego do obsługi klientów końcowych (B2C). Platforma abStore B2B przeznaczona jest do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (model B2B), co oznacza, że
dostęp do składania zamówień uzyskują tylko
partnerzy handlowi i kontrahenci, z którymi
współpracuje użytkująca rozwiązanie spółka.
Zarządzanie architekturą, wyglądem i ofertą w tym „biznesowym sklepie internetowym”
odbywa się w sposób bardzo intuicyjny. Panel
administracyjny jest przyjazny i czytelny, zaś
samodzielne uruchomienie i skonfigurowanie
internetowej platformy nie stanowi dla użytkownika większego problemu. Dodatkowo
abStore B2B jest połączony z Google Analytics,
serwisami płatności, a nawet z Facebookiem.
Najwięcej korzyści z używania abStore
B2B odniosą firmy korzystające już z modułu
Sprzedaż i magazyn WF-Mag Asseco WAPRO
ERP lub planujące jego wdrożenie wraz z rozwiązaniem B2B. Konsolidacja platformy biznesowej i aplikacji sprzedażowo-magazynowej
usprawnia przede wszystkim kontrolę stanów
magazynowych oraz zamówień. Oczywiście
z możliwości platformy mogą skorzystać również użytkownicy różnych systemów magazynowych, z którymi platforma może zostać
zintegrowana.
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PIESZY VS WÓZEK WIDŁOWY – WYRÓWNAJ SZANSE*

ÔÔ Źródło: ENTE, Foto: ENTE

Gdy próbujemy zapoznać się z gąszczem przepisów prawnych i norm, które stanowią podstawowe akty wykonawcze dotyczące
bezpieczeństwa pracy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę biorą one początek w ustawie zwanej Kodeksem Pracy (D. U.
z 2014, poz. 1502). W Art. 207 ustawy widnieje zapis: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Czym
są osiągnięcia nauki i techniki? Jak możemy je wykorzystać w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule.
systemach pobierania opłat oraz kart
bankowych (smart-cards). Jednak przy
wszystkich pozytywnych cechach, które są pochodnymi tak wielu zastosowań
systemy oparte o RFID posiadają również
wady. Do głównych niedoskonałości należy zaliczyć obniżoną skuteczność działania przy większych odległościach (ponad
10m) oraz niski współczynnik przenikania
przez niektóre materiały.
Podsumowując, informacja o położeniu pracownika względem środków
transportu jest wyzwaniem dla projektantów systemów lokalizacji. Brak możliwo-

PRZYCZYNY WYPADKÓW
Według statystyk wózki widłowe przyczyniają się do niemalże, co czwartego
wypadku przy pracach transportowych.
Natomiast najechanie, uderzenie wózkiem, przygniecenie i potrącenie przez
jadący wózek to ponad 50 % wypadków
z udziałem wózków widłowych. Do najczęstszych przyczyn wypadków można
zaliczyć: nieuwagę i brak koncentracji pracowników, ograniczoną widoczność kierowcy, duże gabaryty transportowanego
towaru, hałas przemysłowy, nieprzestrzeganie przepisów, zbyt późne spostrzeżenie przeszkód na drodze, np.: wtargnięcia
osób trzecich, czy też pojawienie się innego środka transportowego. Nawet najlepsze przepisy i procedury bezpieczeństwa
nie uchronią jednak przed niefrasobliwością i lekkomyślnością nas samych.
NAUKA I TECHNIKA – CZY TO DZIAŁA?
Rozwiązań powstałych w wyniku implementacji różnych technologii, mających służyć poprawie bezpieczeństwa
pracy jest wiele. Skupmy się na tych, których głównych zadaniem jest wykrycie
potencjalnego zdarzenia kolizji i skutecznego i szybkiego alarmowania. Można zaliczyć do nich głowice skanujące, których
zadaniem jest rozpoznanie kształtu człowieka po średnicy przekroju. Najczęściej
notowane wady to błędy w rozpoznawaniu przeszkód, nieprzenikanie przez
niektóre materiały oraz częste zakłócenia

pracy skanerów. Następnym typem stosowanych rozwiązań są systemy oparte
o technologię UWB (Ultra WideBand).
System wykrywa aktywne tagi w strefie
objętej monitoringiem anten. Istotną
wadą sieci opartej na technice ultraszerokopasmowej jest niewielki zasięg (ok. 3 10m). Wynika on głównie z ograniczenia
na gęstość widmową mocy nadawanego
sygnału. Również z uwagi na konieczność
tworzenia osobnej infrastruktury sieciowej koszty wdrożenia uzależnione są od
rozmiaru budowanej sieci. Technologia
RFID (Radio-frequency identification), ze
względu na dynamiczny rozwój systemów wykorzystujących fale radiowe do
przesyłania danych, to kolejny przykład
implementacji rozwiązań nauki i techniki w systemach bezpieczeństwa. Najczęściej wykorzystywana w systemach
kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy,
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Rozwiązanie proponowane przez firmę ENTE
(…) to innowacyjny produkt, który służy poprawie bezpieczeństwa pracy pracowników
obszarów przemysłowych.
Prof. dr hab. Inż. Stanisław Kozielski,
Dyrektor Instytutu Informatyki, Politechnika Śląska.

ści korzystania np.: z technologii GPS ze
względu na osłonięte obszary, problemy
z propagacją fal radiowych ze względu na
duże nagromadzenia różnych materiałów
i inne przyczyny powodują, że taki system
trzeba projektować pod kątem konkretnego zastosowania.
ALTERNATYWA - AWIA HORYZONT®
Głównym celem, jaki trzeba postawić
w przypadku projektowania nowego rozwiązania, jest przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa pracowników na terenie
firm produkcyjnych i magazynów, w których występuje transport wewnątrzzakładowy. W przypadku tego typu firm od-
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notowywana jest duża ilość wypadków
prowadzących do ciężkiego uszkodzenia
ciała a nawet śmierci pracowników w wyniku kolizji typu maszyna- człowiek, maszyna - maszyna spowodowanych przez
pojazdy transportu wewnątrzzakładowego. Kierujący środkiem transportowym
(wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki,
inne maszyny), wykonując operacje magazynowe bardzo często ma ograniczoną
widoczność oraz nie posiada wystarczająco kompletnych informacji o obecności pracowników pieszych czy osób postronnych przebywających w strefie jego
działania. W związku z tym poruszając się
po terenie zakładu, stwarza zagrożenie
ZASADA DZIAŁANIA

dla pracowników poruszających się na
jego drodze a także ryzyko uszkodzenia
materiałów, którymi operuje. Rozwiązaniem, które diametralnie poprawia proces
orientacji kierowcy poprzez odpowiednio
wczesne ostrzeżenie o możliwości wystą-

nika i charakterystyki pracy magazynu.
W przypadku wykrycia sygnału z nadajnika kierowca jest ostrzegany za pomocą
sygnałów optyczno – akustycznych. System wykrywa pracownika w warunkach
przemysłowych w odległości do ok. 18
metrów wokół pojazdu. A na otwartym
Zaproponowany przez ENTE projekt może zna- terenie zasięg ten wzrasta nawet do 30
cząco przyczynić się do wytworzenia praktycz- metrów.
nych podstaw dla zdrowej konkurencji, opartej
na innowacyjności systemu w stosunku do istniejących rozwiązań, zwiększenia bezpieczeństwa pracowników obiektów przemysłowych.
Dr inż. Ryszard Winiarczyk, Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN.

pienia kolizji typu maszyna
– człowiek jest system AWIA
HORYZONT®. Jest to autorskie rozwiązanie firmy ENTE
z Gliwic, zaprojektowane
i wyprodukowane w Polsce.
System jest zoptymalizowany pod kątem bezprzewodowej lokalizacji pracowników w trudnych warunkach
radiokomunikacyjnych. Jak
wiadomo sygnały radiowe
o niskich częstotliwościach
posiadają lepsze właściwości penetracyjne i dyfrakcyjne, a także potrafią uginać
się na ludzkim ciele i innych
przeszkodach terenowych.
Opisywany System pracuje
na falach średnich (zakres
częstotliwości
dobierany
w przedziale 100 - 500 kHz)
i oferuje informację o fakcie i kierunku zbliżania się
pracownika do maszyny
w promieniu kilkunastu
– kilkudziesięciu metrów,
w zależności od ustawień
profilu.
System składa się z szeregu nadajników osobistych,
w które wyposażani są pracownicy, czterech anten
odbiorczych montowanych
na pojeździe i pełniących
funkcję detektorów kierunkowych oraz terminala. System monitoruje strefę wokół
pojazdu i wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się
osoby oraz jej szacunkową
odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy. Każdy z zakresów jest osobno
programowalny w zależności od wymagań użytkow-

Technologie

AWIA HORYZONT® w innowacyjny
sposób podchodzi do zagadnienia cyfrowego przetwarzania informacji docierających do detektorów kierunkowych
za pomocą nowoczesnego układu logiki
programowalnej FPGA (Field-programmable gate array). Zastosowanie kierunkowych anten ferrytowych umożliwia
określanie kierunku odbieranego sygnału. Innowacyjność rozwiązania polega
również na tym, że każdy pojazd posiada indywidualne urządzenie do odbioru i rozpoznawania potencjalnej kolizji.
Jednocześnie wszelkie obliczenia wykonywane są w autonomicznym urządzeniu lokalnym z pominięciem stosunkowo
wolnych systemów mikroprocesorowych
a mianowicie sprzętowo we wspomnianych wyżej bardzo szybkich układach
logiki programowalnej FPGA. Sprawia to,
że wynik obliczeń uzyskiwany jest błyskawicznie, co przy poruszającym się pojeździe, stanowiącym zagrożenie dla pracowników ma znaczenie fundamentalne.
Przykładowo wózek jadący z prędkością
15 km/h w ciągu sekundy pokonuje odległość ponad 4 metrów. Obliczenia systemu zawierają się w przedziale kilkaset
mikrosekund a ich wyniki są natychmiast
dostępne i wizualizowane w kabinie kierowcy.
Istotną funkcją dodatkową terminala jest rejestracja wszystkich zdarzeń
w pamięci urządzenia w postaci logów.
Opcjonalnie układ wyposażony może być
w moduł Wi-Fi umożliwiając bezprzewodową transmisję zgromadzonych danych
do systemów nadrzędnych.
Roman Ogaza
Główny Projektant, ENTE Sp. o.o.
Konrad Janikowski
Dyrektor ds. Nowoczesnych Technolgii
ENTE Sp. z o.o.
tel: +48 32 33 82 236
kom: +48 512 152 305
ul. Gaudiego 7; 44-100 Gliwice
E-mail: k.janikowski@ente.com.pl
Website: www.ente.com.pl
*Artykuł sponsorowany
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KOSZTY TRANSPORTU I ICH WPŁYW NA KOSZT USŁUGI

ÔÔ Autor: Marcin Kucza, Foto: Pixabay

Koszty transportu stanowią jedną z największych części kosztów ponoszonych przez wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Aby
prawidłowo je liczyć i optymalizować należy znać ich podstawowe rodzaje i podziały, a także wiedzieć, jak je wykorzystywać
w bieżącej działalności.

STRUKTURA KOSZTÓW TRANSPORTU
Struktura kosztów transportu jest mocno zróżnicowana,
w związku z czym konieczne jest dokonanie ich podstawowego
podziału. Na początek należy rozdzielić koszty własne od kosztów zewnętrznych. Do kosztów własnych zalicza się te, które są
ponoszone bezpośrednio przez przedsiębiorstwo – są to m.in.
wynagrodzenie pracowników, amortyzacja taboru czy zużycie
energii. W branży transportowej największe wydatki są ponoszone na usługi obce (np. korzystanie z infrastruktury), a następnie na wynagrodzenia, paliwo (lub energię trakcyjną) oraz
amortyzację.

KOSZTY ZEWNĘTRZNE TRANSPORTU
Koszty zewnętrzne nie obciążają samej firmy, ale np. społeczeństwo czy budżet państwa. Służą one łagodzeniu bądź usuwaniu efektów zewnętrznych transportu, czyli jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, klimat i krajobraz. Ponadto
obejmują one także emisję hałasu, zajętość terenu, zużycie czasu, kongestię transportową oraz wypadki komunikacyjne. Część
efektów zewnętrznych jest zaliczana do kosztów własnych – to
koszty kongestii i czasu, których wzrost wpływa na wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Poszczególne rodzaje
transportu mają odmienne koszty zewnętrzne – najdroższe pod
tym względem są transport drogowy i lotniczy, a najtańsze kolejowy i wodny. Właśnie ze względu na różnicę w kosztach zewnętrznych na korzyść transportu kolejowego i wodnego władze (szczególnie Unia Europejska) promują wzrost znaczenia
transportu intermodalnego wykorzystującego w największym
stopniu te dwie gałęzie transportu.

wewnętrzna określającą zamienność własnych usług – to ostatnie ma duże znaczenie szczególnie w transporcie pasażerskim,
w przypadku którego jeden rodzaj transportu zbiorowego może
konkurować z drugim. Do czynników zewnętrznych zalicza się
politykę transportową państwa regulującą różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, model rynku, na którym konkuruje przedsiębiorstwo oraz substytucję zewnętrzną, czyli po prostu
ofertę konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Jednak przedstawiony powyżej podział nie jest jedynym stosowanym – inny model kosztów wyróżnia jedynie grupy rodzajowe, takie jak amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi
obce, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz
podatki i opłaty.

METODY KALKULACJI CENY USŁUGI TRANSPORTOWEJ
Przedsiębiorstwa kalkulując cenę usługi transportowej wykorzystują najczęściej jedną z trzech metod: kosztową, popytową
lub naśladownictwa. Metoda kosztowa jest najprostsza (a przez
to chętnie spotykana) i opiera się na wyznaczeniu ceny poprzez
dodanie do kosztu jednostkowego usługi oczekiwanego zysku
lub zwrotu z zainwestowanego kapitału. Metoda popytowa to
cena określona na podstawie badania sytuacji rynkowej w celu
sprawdzenia, jaka jej wysokość zostanie zaakceptowana przez
rynek. Z kolei metodą naśladownictwa powstaje cena ustalona
na podstawie cen usług oferowanych przez konkurentów.
Powyższe metody oczywiście nie wyczerpują kwestii opłaty
za usługę – ostateczne uzgodnienie ceny usługi transportowej
zazwyczaj odbywa się poprzez umowę lub z wykorzystaniem taryfy transportowej. W metodzie umownej przewoźnik decyduje
o cenie na podstawie własnych kalkulacji. Z kolei metoda taryfowa opiera się na taryfie zawierającej grupę stawek jednostkoCHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW - PODZIAŁ
wych za 1 tonę ładunku przewożoną na określoną odległość. Na
Charakterystyka kosztów to jeden z decydujących czynni- taką stawkę składa się koszt operacji załadunkowych, rozładunków wpływających na cenę usługi – także usługi transportowej. kowych czy manipulacyjnych (przyjmowany na 1 t, niezależny
Również tutaj istnieje podział na dwie grupy czynników kształ- od odległości), koszt przemieszczenia 1 tony ładunku na daną
tujących cenę: wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy odległość oraz marża przewoźnika. W praktyce często spotykane
należą przede wszystkim koszty własne, a także strategia rozwi- są negocjacje cenowe łączące obie metody – sprawia to, że cena
jania usług oferowanych przez przedsiębiorstwo czy substytucję za przewóz może być inna w każdym przypadku.

Artykuł numeru
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DSV WSPIERA PRODUKCJĘ MERCEDESÓW

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Każdego dnia setki Mercedesów Klasy A zjeżdża z linii produkcyjnej Valmet Automotive, wiodącego fińskiego dostawcy usług
w zakresie inżynierii i produkcji samochodów. DSV Road odpowiada za logistykę tego przedsięwzięcia.
Od momentu rozpoczęcia współpracy
z niemieckim Daimler AG liczba zamówień Mercedasów Klasy A nieustannie
rośnie, co poskutkowało potrzebą uruchomienia dodatkowych mocy produkcyjnych. W tym czasie Valmet Automotive koncentrowało swoje siły na
wdrażaniu innowacyjnych, efektywnych
rozwiązań, które byłyby w stanie jeszcze
lepiej zrekompensować położenie swojej produkcji na dalekiej północy, z dala
od dostawców w Niemczech.
„Do obsługi transportowej i logistycznej potrzebowaliśmy znaleźć partnera, który byłby skłonny zainwestować
w taką współpracę. Po wyborze DSV
Road na naszego operatora inwestycje
zostały poczynione na szeroką skalę”
– mówi Kalle Nuutila, Manager Transportu oraz Pakowania w Valmet Automotive.

gotowych samochodów z Uusikaupunki
do nabrzeża Bremerhaven skąd Daimler
dystrybuuje auta do każdego zakątka
świata.
DSV Road Finland podpisał w ostatnim
czasie kontrakt na zakup dodatkowych
100 przyczep typu mega trailer, aby móc
sprawnie realizować zadania transportowe dla Valmet Automotive. Obsługa tego
kontraktu zaangażowała w sumie 600
przyczep oraz wymagała zmiany częstotliwości kursowania promu pomiędzy

Uusikaupunki i Travemünde z dwóch do
trzech razy w tygodniu, której dokonano
we współpracy z Finnlines. Kolejna część
trasy jest pokonywana przez 6 połączeń
kolejowych tygodniowo. Części do produktów wytwarzanych przez lokalnych
dostawców w południowych Niemczech
są transportowane na platformach kolejowych, a następnie wracają z gotowymi
produktami dla dostawców.

600 PRZYCZEP MEGA TRAILER
Poza transportem i dostawami części
do produkcji w systemie „on-time” kontrakt DSV Road obejmuje także transport

Bezpiecznie w DB
Schenker Logistics

DHL PARCEL
ÔÔŹródło: DHL

ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics

SQAS, czyli badanie bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych w obrocie produktami chemicznymi, w DB Schenker Logistics w Polsce zakończone sukcesem. Firma
zdobyła wynik na poziomie aż 90%. SQAS
(Safety&Quality Assessment System) służy
zbadaniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych
w obrocie produktami chemicznymi – zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi
(ADR, RID, ADN) oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG.
CO OCENIANO?
W ramach badania SQAS ocenie poddane zostały systemy i procedury wdrożone
w całej firmie dotyczące obszaru bezpieczeństwa, jakości, aspektów środowiskowych i HR. Audytorzy zadawali również
pytania wg jednego z pięciu specjalistycznych kwestionariuszy – modułu transportowego SQAS TS 2011. Zgodnie z nim
oceniono takie aspekty jak: obrót przesyłkami zawierającymi produkty chemiczne,
obsługa i komunikacja z klientami z branży
chemicznej, współpraca z przewoźnikami,

szkolenia kierowców i spedytorów, wpływanie na postawy pracowników i kierowców, stosowane metody bezpieczeństwa
w transporcie, reagowanie na sytuacje
awaryjne itd. Łącznie formularz składał się
z ok. 200 pytań.
WYSOKI WYNIK
Tak wysoki 90-procentowy wynik DB
Schenker Logistics świadczy o tym, że procedury obrotu towarami chemicznymi stosowane w firmie są zgodne z najwyższymi
europejskimi standardami.
WIĘCEJ O BADANIU SQAS
Badanie SQAS zostało wprowadzone na
rynek w 1995 roku przez Europejską Komisję Przemysłu Chemicznego CEFIC (The European Chemical Industry Council). Organizacja reprezentuje 29 000 europejskich
firm z branży chemicznej. Raport SQAS
jest ważny przez 3 lata, zawiera wskazania
obszarów ocenionych dobrze, jak również
miejsca, w których należy podjąć działania
doskonalące.

DHL Parcel jako pierwszy w Polsce uruchomił
szeroki wachlarz płatności internetowych, mających na celu umożliwienie zapłaty za transport przesyłki już w momencie zamawiania
kuriera. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Klientów, którzy nie mają podpisanej umowy
z DHL Parcel, wprowadzono możliwość dokonywania płatności za przesyłki zamówione na
DHL24.com.pl, w systemie płatności internetowych obsługiwanych przez operatorów - Przelewy 24 oraz Six Payment Services.
Klient składając zamówienie na stronie
DHL24.com.pl ma możliwość wyboru płatności
on-line (przelew internetowy, płatność kartą,
BLIK), dzięki której od razu dokonuje płatności
internetowej za usługę transportową, a kurier
po prostu odbiera przesyłkę bez wykonywania
dodatkowych czynności. Z płatnością internetową na DHL24.com.pl nierozerwalnie związana jest faktura elektroniczna za wykonywaną
usługę. Jest ona wysyłana w postaci PDF na
adres e-mail podany przez Klienta.
Płacąc on-line, Klienci DHL Parcel mogą czuć
się bezpiecznie ponieważ bezpieczeństwo
transakcji gwarantują zarówno operatorzy
płatności jak i sam sposób obsługi płatności
przez DHL Parcel.
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30 LECIE GEFCO W HISZPANII

ÔÔ Źródło: GEFCO

W tym roku GEFCO świętuje trzydziestą rocznicę wejścia na hiszpański rynek. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej ostatnich lat, firma nie tylko wykazała się
dużą konkurencyjnością, ale także zdołała utrzymać swoją czołową pozycję jednego
z trzech największych graczy w sektorze logistycznym. To wyjątkowe wydarzenie
zgromadziło dziennikarzy czołowych tytułów prasy krajowej oraz przedstawicieli
oddziału GEFCO Hiszpania, a także Prezesa Zarządu Grupy GEFCO, Luca Nadala. Dodatkową okazją do świętowania było mianowanie Juliána Navarro nowym Dyrektorem Generalnym GEFCO Hiszpania.

HISZPANIA W CZOŁÓWCE GRUPY GEFCO
GEFCO Hiszpania jest jednym z pierwszych oddziałów Grupy GEFCO. Początek
działalności firmy na hiszpańskim rynku
logistycznym przypada na 1985 r. i, od
tego czasu, GEFCO Hiszpania wypracowało sobie pozycję jednego z liderów sektora logistyki, osiągając w samym 2013 roku
obroty rzędu 310 milionów euro; stanowi
to ponad 7% dochodów całej Grupy.
Na przestrzeni trzydziestu lat swojej
działalności, GEFCO Hiszpania nie tylko
rozszerzało regularnie swoją sieć dostaw, wzbogacaną o coraz to nowszy
zakres usług, ale też zgromadziło w swoim portfolio wachlarz Klientów, który

liczy sobie dziś 5 500 firm. Rozwój firmy
przyczynił się do powstania 36 centrów
logistycznych w których znalazło pracę
839 pracowników. GEFCO Hiszpania jest
w stanie zarządzać nieprzerwanie logistyką dużych koncernów przemysłowych
w ramach różnorodnych sektorów: zaczynając od dóbr konsumenckich (Dia,
Alcampo), elektronicznych i lotniczych
przez motocyklowe oraz z dziedziny zdrowia i urody, na motoryzacyjnych kończąc
(Delphi, Fiat, Chrysler, jak również jeden
z pierwszych Klientów PSA Peugeot Citroën).

DACHSER WZRASTA Z GLOBALNYMI
ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Skonsolidowany wzrost przychodów o 5,2 proc., do 5,3 mld EUR. Wzrost liczby przesyłek o 4,4 proc., do 73,7 mln. Wzrost tonażu o 5,1 proc., do 35,4 mln ton.

„W 2014 roku międzynarodowa organizacja Dachser osiągnęła wzrost przychodów o 5,2 proc. Dywizje zajmujące
się transportem drogowym oraz morskim i lotniczym osiągnęły wzrosty odpowiednio o 5 i 8 proc. Ten dynamiczny
wzrost był poprzedzony wyjątkowo silnym spadkiem” – mówi Bernhard Simon,
CEO Dachser, podsumowując poprzedni

7R Solution w nowej lokalizacji
ÔÔŹródło: 7R Solution

7R Solution, operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi w zakresie logistyki
magazynowej oraz dystrybucji, zmienił lokalizację swojego magazynu w Małopolsce. Od
kwietnia dysponuje powierzchnią 1800 mkw.
na terenie hali w Brzeziu koło Krakowa. Zmiana
podyktowana jest rozwojem działalności firmy
oraz zamiarem podniesienia jakości oferowanych usług.
Magazyn w Brzeziu zlokalizowany jest 10 km
od Krakowa, w odległości 3km od obwodnicy
przy węźle Radzikowskiego. Takie położenie
zapewnia szybki dojazd do autostrady A4 oraz
drogi ekspresowej S7, dzięki czemu możliwe
jest prowadzenie dystrybucji towarów na terenie całego kraju.
- Mając na uwadze chęć nieustannego podnoszenia jakości oferowanych usług, zdecydowaliśmy się zmienić naszą dotychczasową lokalizację z ulicy Kamiennej w Krakowie
na nowoczesną powierzchnię magazynową
w Brzeziu. Nowo wybudowana hala, w której obecnie dzierżawimy powierzchnię, to A-klasowy magazyn wysokiego składowania.
– mówi Edyta Holik Country Sales Manager
7R Solution – Wraz ze zmianą miejsca, wzbogaciliśmy również zakres naszej oferty. Oprócz
przyjmowania towarów do magazynu, dokonywania ich kontroli ilościowej i jakościowej,
znakowania etykietami i przechowywania,
wprowadziliśmy również usługę konsolidowania wysyłek. Na terenie magazynu w Brzeziu
dysponujemy składem celnym i mamy możliwość przeprowadzenia kompleksowej procedury celnej – dodaje.
Nowy obiekt, do którego przeniósł się 7R
Solution, wyposażony jest w system regałów
wysokiego składowania, nowoczesny transport wewnętrzny oraz posiada całodobowy
monitoring i dozór. Na 1800 mkw. powierzchni magazynowej operator dysponuje 2000
miejsc paletowych oraz 500 mkw. powierzchni
blokowej.

nież w najbliższych latach. Nasza wydajna europejska sieć drobnicowa, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania
w zakresie logistyki kontraktowej w Europie, Azji i USA, a także nasza własna
sieć transportu morskiego i lotniczego
umożliwiają tworzenie i realizację kompletnych łańcuchów dostaw. Według
rok obrotowy. „Trend dotyczący outso- Bernharda Simona, wzrost firmy oparty
urcingu międzynarodowych, złożonych na rozbudowie sieci, oprócz inwestycji
procesów logistycznych spowodował w niektórych miejscach, został już zadobre warunki do organicznego wzrostu kończony. Dachser będzie mógł teraz
naszej firmy” – dodaje.
wykorzystywać swoje zintegrowane
Bernhard Simon uważa, że zintegro- usługi logistyczne do realizacji zrównowane rozwiązania łańcuchów dostaw ważonego doskonalenia.
dla klientów międzynarodowych będą
jednym z głównych źródeł wzrostu rów-
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KONFERENCJA TOP10 W RZESZOWIE

Nowe zachodnie
połączenie Dachser

28 kwietnia w Rzeszowie odbyła się szósta konferencja z cyklu TOP10 – najbardziej
perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu. Spotkania zaplanowane w 10 największych miastach Polski przybliżają lokalnym przedsiębiorcom problematykę eksportu.

ÔÔŹródło: Dachser

ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, jako działający globalnie operator logistyczny, jest partnerem strategicznym konferencji TOP10 organizowanych
przez wydawnictwo dziennika Rzeczpospolita. Do tej pory odbyła się już połowa
z zaplanowanych konferencji, co jest dobrym momentem na małe podsumowanie: dotychczas w pięciu konferencjach
TOP10 wzięło udział blisko 500 gości z ponad 360 firm. Nagrodami Regionalne Orły
Eksportu wyróżniono 75 firm i ich przedstawicieli.
„Polscy przedsiębiorcy, którzy odwiedzają nasze konferencje TOP10, nie tylko opowiadają nam o problemach, jakie
napotykają na drodze ekspansji swojego
biznesu, szukając u nas porady i wsparcia. Przede wszystkim przedstawiają oni
swoje własne recepty na sukces, opowiadają o rozwoju swojej firmy i sukcesach,
co jest najlepszą inspiracją i motywacją
do ekspansji dla innych przedsiębiorców”

– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser
w Polsce. „Zasiadając w kapitule nagrody
Regionalne Orły Eksportu, miałem okazję
prześledzić wyniki ekspansji zagranicznej
wielu polskich firm, z których możemy
być naprawdę dumni. Należy podkreślić,
że polskie produkty coraz częściej wygrywają już nie tylko i wyłącznie konkurencyjną ceną, ale wysoką jakością i innowacyjnością” – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.
Podczas konferencji przedstawiciele
operatora logistycznego w prezentacji
„Współpraca z operatorem logistycznym
jako kluczowy element w ekspansji polskich producentów na nowe rynki” opowiedzą o głównych barierach związanych
z transportem, z jakimi spotykają się eksporterzy, a także przedstawiają ofertę
Dachser w zakresie globalnej dystrybucji
towarów.

Dachser uruchomił kolejne codzienne połączenie do Niemiec, do Dortmundu i Neuss niedaleko Dusseldorfu. Dzięki zwiększeniu liczby połączeń na zachód, operator zwiększa możliwości
eksportowe nie tylko do Niemiec, ale także do
Francji, krajów Beneluxu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Połączenie do Dortmundu i Neuss jest już kolejnym codziennym
połączeniem realizowanym przez Dachser z Polski do Niemiec.
„Uruchamianie nowych regularnych linii
transportowych wiąże się z rosnącym wolumenem przesyłek, które obsługujemy. To z kolei
wynik naszego rozwoju, czyli pozyskania nowych kontraktów, ale także ekspansji naszych
klientów, którzy z miesiąca na miesiąc zwiększają liczbę swoich eksportowych przesyłek
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser
w Polsce. Dynamiczny wzrost liczby przesyłek
na rynek niemiecki i do innych krajów Europy
Zachodniej niejako wymusza na nas inwestycje
w infrastrukturę, a także zobowiązuje do utrzymywania wysokiej jakości usług, z której Dachser jest znany” – podkreśla Grzegorz Lichocik.

SZTUKA TRANSPORTU, TRANSPORT SZTUKI

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Transport nietypowych ładunków to jedna ze specjalizacji doświadczonego zespołu DSV. Każdego dnia eksperci project cargo
stają przed nowymi wyzwaniami, najczęściej związanymi z dużymi gabarytami lub trudnodostępnymi miejscami docelowymi
ładunków. Jednak transport ponadgabarytowej sztuki jest nowym doświadczeniem w portfolio operatora.
SkaterBIRD, bo tak brzmi nazwa tej niezwykłej rzeźby, pokonał wraz
z DSV Air & Sea drogę z Chin do Stanów Zjednoczonych. Jak przyznają
sami członkowie zespołu odpowiedzialnego za ten transport, był to jeden z najciekawszych ładunków, jaki mieli okazję obsługiwać.
Ważąca blisko 1600 kg rzeźba ze stali nierdzewnej jest projektem artysty Brada Oldhama. Odlana w Chinach, mierząca blisko 7 metrów wysokości oraz 3 metry szerokości pokonała drogę pełną przygód, zanim
dotarła do miejsca docelowego w Dallas w USA.
„Lubimy nowe wyzwania, szczególnie jeśli przy okazji mamy możliwość wykonać pracę dla naszej lokalnej społeczności. SkaterBIRD jest imponującą rzeźbą, ogromnie cieszymy się więc, że DSV miało swój wkład
w uświetnienie miejskiego krajobrazu Dallas” – mówiOle Iversen, viceprezes DSV Air & Sea w Dallas, który osobiście nadzorował ten niezwykły
transport.
Pomimo wielu przeciwności losu gigantycznemu ptakowi, transportowanemu w kontenerze typu open top, nie spadł włos z głowy. Jego
podróż wokół Zachodniego Wybrzeża wymagała ominięcia rejonów objętych strajkiem, przepłynięcia przez Kanał Panamski oraz starannego
zabezpieczenia, które okazało się bezcenne przy nagłych zmianach pogody na Wschodnim Wybrzeżu. SkatedBIRD napotkał na swojej drodze
także kolizję w kanale w Houston, aby wreszcie dotrzeć do Dallas bez
najmniejszego uszczerbku.
Obecnie SkaterBIRD zamieszkał w centrum Dallas, otoczony wieloma
innymi rzeźbami, spoglądając ze swojego miejsca na panoramę miasta.
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SKANSKA PROPERTY
POLAND WZMACNIA DZIAŁ
ASSET MANAGEMENT

ÔÔ Źródło: Skanska Property Poland

Skanska Property Poland rozwija usługi związane z obsługą posprzedażową najemców w ramach Działu Asset Management. Zespół koordynatorów ds. zarządzania
wartością budynków (w skrócie: RAC, ang. Regional Asset Coordinator), pod wodzą
nowego szefa – Łukasza Kwiecińskiego, w ciągu ostatnich kilku miesięcy powiększył
się o dwie osoby. Funkcja RAC została stworzona na podstawie analizy potrzeb najemców, którzy od momentu podpisania umowy najmu ze Skanska pozostają pod
opieką koordynatorów, również po wprowadzeniu się do nowej powierzchni biurowej.
Analizując długoletnie doświadczenie
we współpracy z klientami z różnych
branż, w tym w realizacji budynków tworzonych „na miarę”, Skanska Property
Poland wyłoniła zespół specjalistów, których rolą jest wsparcie najemcy w procesie przygotowania, przekazania i użytkowania powierzchni biurowej. Początkiem
obsługi posprzedażowej i realizacji
Programu Skanska Customer Care jest
moment podpisania umowy najmu. Za
realizację Programu Customer Care w ramach całego procesu odpowiedzialni są
regionalni koordynatorzy ds. zarządzania
wartością budynków. Są oni pierwszym
kontaktem dla najemcy, a ich zadaniem
jest szybki odzew na bieżące zapotrzebowania pojawiające się na etapie przygotowania powierzchni. RAC realizując
Program wspomaga klienta w procesach
decyzyjnych oraz umożliwia sprawną re-

alizację umowy najmu z punktu widzenia
najemcy na etapie projektowym, budowlanym, jak też po wprowadzeniu najemcy
do budynku.
Zespół liczący obecnie czterech koordynatorów znacznie powiększył zakres
swojego działania. Zarządza nimi Łukasz
Kwieciński, który na obecne stanowisko
awansował w drugiej połowie 2014 roku.
Pierwszym zadaniem było ujednolicenie
programu Skanska Customer Care we
wszystkich inwestycjach firmy w Polsce i podniesienie jakości świadczonych
przez Skanska usług deweloperskich
w kraju. Następnym etapem realizowanym przez zespół Asset jest wdrożenie
wybranych rozwiązań w spółce biurowej
Skanska działającej na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Firma PartyDeco najemcą
powierzchni magazynowej
ÔÔŹródło: PartyDeco, Foto: PartyDeco

Firma PartyDeco wynajęła powierzchnię magazynową w hali C North-West Logistic Park.
Hala C o powierzchni najmu 28 000 mkw. zostanie oddana do użytkowania pod koniec
maja br.
Firma PartyDeco na powierzchni 4 920 mkw.
wynajętej w hali C zatrudni 40 pracowników
i będzie rozwijać swoją działalność w branży
dekoracyjnej. Od 1995 roku PartyDeco specjalizując się w szeroko pojętych elementach do
dekoracji, zbudowała organizację biznesową
oraz portfolio atrakcyjnych produktów, tworząc innowacyjne studio projektowe oraz wykorzystując nowoczesne systemy zarządzania
i zaawansowane technologie informatyczne.
PartyDeco z główną siedzibą w Szczecinie,
posiadając 20-letnie doświadczenie i zatrudniając już ponad 110 pracowników, dostarcza
produkty dekoratorskie na najwyższym poziomie do odbiorców w całej Unii Europejskiej,

Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Chorwacji.
Całkowite zakończenie budowy kompleksu
magazynowo - produkcyjnego North-West
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Piast Cargo wybiera
P3 Piotrków
ÔÔŹródło: P3

Piast Cargo, dynamicznie rozwijająca się firma
logistyczna na rynku polskim i międzynarodowym, wybrała P3 Piotrków na lokalizację swojego centralnego magazynu dystrybucyjnego
w Polsce, podpisując nową umowę najmu na
5270 m2 powierzchni w parku.
Marcin Kalisz, Branch Manager Piast Cargo
powiedział: „Wybraliśmy park P3 Piotrków jako
nową lokalizację naszego centralnego magazynu w Polsce ze względu na jego strategiczne
położenie w samym centrum tego rynku oraz
bliskość wielu naszych klientów i partnerów
biznesowych. Park zaoferował nam również
najbardziej nowoczesne obiekty do obsługi
ładunków i wysokie standardy zrównoważonego rozwoju.“
Piast Cargo posiada już trzy magazyny w Polsce i własną flotę transportową, oferując rozwiązania łańcucha dostaw dla małych i średnich firm, a także usługi pakowania dla branży
motoryzacyjnej i innych sektorów.
Andrzej Wroński, Dyrektor Krajowy P3 na
Polskę, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni faktem, że firma Piast Cargo wybrała P3 Piotrków
na miejsce ekspansji swojej działalności logistycznej, jednocześnie tworząc również około
20 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Był to strategiczny wybór, ponieważ
Piotrków znajduje się w geograficznym centrum Polski i jest ważnym ogniwem dla głównych tras szybkiego ruchu w kraju.“
P3 Piotrków znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim, przy połączeniu polskiej autostrady A1 z ważnymi drogami ekspresowymi E75
i E67. Budowa parku rozpoczęła się w 2008
roku, a jego największymi najemcami są: FM
Logistic, Integer, Erontrans oraz Kuehne + Nagel. Wszystkie istniejące budynki w tej lokalizacji są obecnie w całości wynajęte, lecz w Piotrkowie nadal istnieje potencjał wybudowania
520.000 m2 powierzchni dostosowanej do indywidualnych potrzeb najemców.
Logistic Park o łącznej powierzchni 64 tys.
mkw. planowane jest w pod koniec maja br.
Budowa hali C przebiega zgodnie z planem,
konstrukcja wraz z pokryciem dachu została
ukończona. Generalny wykonawca firma Trasko-Inwest obecnie kontynuuje montaż instalacji wewnętrznych i rozpoczyna prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali.
W ramach drugiego etapu miesiąc temu została oddana do użytkowania hala D o powierzchni 14 000 mkw. IQ Metal Polska na powierzchni
11 000 mkw. w hali D zatrudni ponad 350 pracowników i będzie rozwijać swoją działalność
w sektorze obróbki metali.
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P3 mianuje nowego Zarządcę Nieruchomości
ÔÔŹródło: P3, Foto: P3

P3 Logistic Parks mianował Tomasza Wierzbickiego na stanowisko Zarządcy Nieruchomości w Polsce, w związku z tegorocznym
nabyciem dwóch parków magazynowych,
które powiększyło powierzchnię krajowego
portfolio firmy ponad dwukrotnie.
Przez ostanie siedem lat Wierzbicki (40)
nadzorował zarządzanie budową i obiektami w parkach P3 Błonie i P3 Piotrków
z ramienia poprzedniego właściciela. Będzie kontynuować pracę na tym stanowisku,
a także będzie odpowiedzialny za dwa inne
parki P3 w Polsce – P3 Mszczonów i P3 Poznań.
Andrzej Wroński, Dyrektor ds. Zarządzania
Aktywami i Nieruchomościami w firmie P3
na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE), powiedział: „Tomasz jako ósma osoba dołączył
w tym roku do naszego zespołu w regionie
CEE, w którym portfolio firmy P3 zwiększyło
się o ponad 1 milion metrów kwadratowych
na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Tomasz

posiada dwudziestoletnie, cenne doświadczenie w branży nieruchomości, w związku z czym liczymy na jego wkład w rozwój
firmy, który pozwoli udoskonalić obsługę
klienta i nadal rozwijać naszą działalność na
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.“
Wierzbicki jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, a przed pracą w CA Immobilien na stanowisku zarządcy budowy
i obiektów w obu parkach pracował w charakterze kierownika projektu w firmie deweloperskiej Menard & Doswell. Jego kariera
w branży nieruchomości obejmuje również
10 lat w zarządzaniu projektami, projektowaniu architektonicznym i roli pośrednika
nieruchomości. Ukończył studia inżynierskie na kierunku Budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studia magisterskie
na kierunku Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Universal Express korzysta z kolejnych 2 tys. mkw. w MLP Pruszków II Klube fitness w Retail
Park Karpacka

ÔÔŹródło: MLP Group

Niezależny polski dostawca międzynarodowych usług logistycznych i relokacyjnych odebrał blisko 2 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP Pruszków II. Aktualnie Universal Express
korzysta łącznie z blisko 11,7 tys. mkw.
Firma Universal Express Distribution Sp. z o.o. przejęła blisko 2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Nowa powierzchnia została
wyposażona w nowoczesne oświetlenie EkoLight charakteryzujące się stosowaniem wydajnych
źródeł światła oraz zaawansowanym systemem sterowania. Zapewnia przede wszystkim znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wysoką wydajnością i długi czasem życia żarówek.
Dotychczas firma Universal Express korzystała z obiektu liczącego blisko 10 tys. mkw., do którego wprowadziła się w ubiegłym roku. Bardzo szybko zdecydowała się na powiększenie wynajmowanej powierzchni. Teraz w parku MLP Pruszków II będzie miała łącznie do dyspozycji blisko
11,7 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

ILS dobiera powierzchnię w Śląskim Centrum Logistycznym
ÔÔŹródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Firma świadcząca usługi logistyczne wynajęła
dodatkowo ponad 3 tys. mkw. powierzchni
w Śląskim Centrum Logistycznym należącym
do Biura Inwestycji Kapitałowych. Łącznie
z dotychczas wynajmowaną powierzchnią ILS
będzie korzystało z 7,5 tys. mkw. magazynów.
Firma ILS Sp. z o.o. należąca do Grupy Inter Cars, największego w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutora części samochodowych, korzysta z oferty Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A. od 2013 r. Teraz podpisała
umowę najmu na dodatkowo ponad 3 tys.
mkw. powierzchni magazynowej w Śląskim
Centrum Logistycznym . Łącznie z dotychczas
wynajmowaną powierzchnią będzie korzystała w tym parku z 7,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i socjalnej.

ILS oferuje kompleksowe usługi logistyczne
związane z magazynowaniem i obsługą towarów. Usługi magazynowania obejmują: składowanie, kompletację oraz konfekcjonowanie.
Firma prowadzi też krajowy i międzynarodowy
transport oraz spedycję.
„Zawsze elastycznie staramy się dopasować naszą ofertę do zmieniających się potrzeb najemców. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z powiększenia wykorzystywanej powierzchni
przez najemcę, co jest potwierdzeniem jego
zadowolenia z oferowanych przez nas usług” –
podkreślił Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych
S.A.
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ÔÔŹródło: BIK

Niezależny polski dostawca międzynarodowych usług logistycznych i relokacyjnych
odebrał blisko 2 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP Pruszków II. Aktualnie Universal Express korzysta łącznie z blisko
11,7 tys. mkw.
Firma Universal Express Distribution Sp.
z o.o. przejęła blisko 2 tys. mkw. nowoczesnej
powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Nowa powierzchnia została wyposażona w nowoczesne oświetlenie
EkoLight charakteryzujące się stosowaniem
wydajnych źródeł światła oraz zaawansowanym systemem sterowania. Zapewnia przede
wszystkim znaczne zmniejszenie kosztów
energii elektrycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wysoką wydajnością i długi czas
życia żarówek.
Dotychczas firma Universal Express korzystała z obiektu liczącego blisko 10 tys. mkw., do
którego wprowadziła się w ubiegłym roku.
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WÓZKI HELI BEZ CENZURY (CZ.I)

ÔÔ Autor: Andrzej Szymkiewicz, Foto: Log4

Państwo Środka, do niedawna zamknięte dla świata, rozwijało się swoim rytmem ewolucyjnych zmian, zachowując tradycyjne
modele egzystencji. Otwierając się na zewnętrzny świat, Chiny zaczęły asymilować niemal wszystko, co mogło stać się przedmiotem handlu i rozwoju gospodarczego, sukcesywnie budując technologiczną pozycję na świecie. Kraj wielkich kontrastów,
gdzie cywilizacja zachodniego świata przenika do chińskiej kultury tworząc nowe jakościowo treści, zrozumiałe i funkcjonujące
tylko tam, w Chinach.
W takim klimacie asymilacji nowoczesnych technologii powstała firma Anhui Heli Co. LTD, która obecnie jest jedną największych na świecie firm, producentów wózków widłowych.
Rocznie wytwarzanych jest blisko 100 000 wózków widłowych, w całej palecie wielkości od wózków magazynowych,
poprzez wózki czołowe z przeciwwagą po kontenerowe Reach Stackery. Firma Heli w Chinach jest niekwestionowanym
liderem, a swoje produkty eksportuje do wielu krajów na
świecie w tym do Polski, gdzie autoryzowanym dystrybutorem jest firma MTL ASCO Sp. z o.o.
Przedstawiciele firmy MTL ASCO oraz jej dystrybutorzy odwiedzili kompleks przemysłowy w Hefei siedzibie firmy HELI,
by zapoznać się z warunkami produkowanych tam wózków
widłowych, których są dystrybutorami w Polsce. Dwudniowa wizyta miała na celu pokazanie potencjału projektowego i wytwórczego firmy HELI. Gościom z Polski pokazano
najważniejsze obszary związane z produkcja wózków widłowych, wszystkich zakładów produkujących na potrzeby
wytwarzania wózków widłowych HELI nie sposób zwiedzić
w dwa dni. Cały obszar przemysłowy należący do firmy Anhui
Heli Co. LTD ma ogromna powierzchnię, w jednym miejscu
– można by rzec, produkowane jest wszystko od żeliwnych
odlewów po precyzyjną elektronikę. Wiele z tych produktów
wytwarzanych jest na potrzeby innych producentów wózków widłowych.
Zhang Dejinem,
Prezes Zarządu Anhui Heli Co. LTD.

Początek zwiedzania rozpoczął się od spotkania z Zhang
Dejinem - Prezesem Zarządu Anhui Heli Co. LTD., który powitał przybyłych z Polski gości, przedstawił firmę, jej dokonania
i plany na przyszłość. Pozycja rynkowa firmy budowana była
wiele lat, obecnie jest największym producentem wózków
widłowych w Chinach, firma jest obecna na rynkach w 150
krajach na świecie, między innymi w Polsce. Jej notowania
w świecie rosną, produkuje coraz więcej wózków widłowych
oraz komponentów wykorzystywanych przy ich produkcji.
Joanna Sakamoto, członek Rady Nadzorczej w MTL ASCO
, w swojej prezentacji przedstawiła materiał reklamowy, jakim promuje się wózki widłowe HELI w Polsce. Jest to jedyna

Joanna Sakamoto,
członek Rady Nadzorczej w MTL ASCO

reklama wózków widłowych w Polsce, która zbiera bardzo
dobre recenzje, sprawiła, że o wózkach HELI się mówi, co
jest ważnym elementem działań promocyjnych na szerokich
polach eksploracji. „ Wózki Heli robią robotę”, ten reklamowy
spot zrobił wrażenie na oglądających go gospodarzach.
Anhui Heli Co. LTD., to firma, która jest samowystarczalnym
producentem, na jednym obszarze produkowane są wszystkie komponenty do produkcji wózków widłowych. Od zwiedzania hali na której przedstawiana jest struktura biznesowa
firmy jej działalność i produkty, rozpoczął się tour po tym
ogromnym kompleksie. Na hali znajduje się makieta całego
przemysłowego obszaru, należącego do firmy, pokazujący
kolejne etapy budowania pozycji firmy na rynku. Eksponaty produkowanych części i podzespołów do wózków widłowych uzupełniają całość ekspozycji, która jest bardzo ciekawym elementem wprowadzenia do zwiedzania fabryk.
Prezentacja wózków widłowych odbywała się przy wyśmienitej pogodzie, pierwszego dnia w pełnym słońcu zaprezentowano całą paletę wózków widłowych czołowych
spalinowych i elektrycznych o niskim tonażu, wózków magazynowych i ciągników platformowych. Prezentowany sprzęt
oglądany i testowany był na wiele sposobów, a przedstawiciele producenta udzielali wyczerpujących informacji.
Jak na praktyków przystało nie obyło się bez praktycznych
testów prezentowanego sprzętu, który sprawował się nienagannie, może to kwestia specjalnego przygotowania, a może
takie są jakościowo dobre wózki widłowe HELI. W opinii przybyłych z Polski specjalistów – przedstawicieli firm działających na rynku wózków widłowych od ponad dziesięciu lat, to
bardzo dobry sprzęt, którego jakość nie odbiega od dostępnych na rynku maszyn.
Procesy produkcyjne u każdego wytwórcy wyglądają podobnie, linia produkcyjna po której przemieszcza się korpus
do którego montowane są pozostałe elementy produkowanego sprzętu. Poszczególne procesy montażowe odbywają
się w ściśle zaplanowanym reżimie technologicznym w określonym miejscu i czasie, tam gdzie jest to możliwe, procesy te
są automatyzowane.
Proces rozpoczyna się od malowania proszkowego w ko-
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morze malarskiej korpusu, który transportowany jest systemem przenośników na linię montażową. Korpus ustawiony
na wózku montażowym rozpoczyna proces przemieszczania
się po linii produkcyjnej, do którego montowane są podzespoły i elementy składające sia na całą maszynę. Kolejno
montowane są podzespoły jezdne, silnik, skrzynia biegów,
elementy układu kierowniczego, układów sterujących, obudowy, kabina, fotel, koła i pozostałe składowe wózka widłowego. Pracownicy bez pośpiechu montują każdy wyznaczony element w tempie jaki nadaje przesuwająca się linia
montażowa. Organizacja pracy nieco inna niż w zachodnich
montowniach, zaprogramowane procesy wymuszają rytm
montażowy procesu wytwarzania. Dla każdego rodzaju wózka widłowego jest oddzielna linia montażowa, kończąca się
na placu testowym każdego wyjeżdżającego z fabryki wózka
widłowego. Bo jakość, jak zapewniali chińscy partnerzy, jest
kluczowym elementem procesu, na każdym etapie wytwarzania i końcowy test musi to potwierdzić.
Gotowy produkt składowany jest w hali wyrobów gotowych, gdzie czeka na wysyłkę do klientów.
Przed wysyłką do klienta, wózki ręcznego prowadzenia są
opakowane, by w długiej drodze nie zostały uszkodzone.
Interesującym miejscem było centrum projektowe, gdzie
konstruktorzy pracowali nad nowymi rozwiązaniami, kilkadziesiąt stanowisk przygotowanych do twórczej pracy inżynierów-projektantów, zajmowało kilka pięter biurowca.
Goście zapoznali się z procesami projektowymi w firmie, w jakich warunkach powstają, jakie są kolejne etapy wdrożenia.
Zwykle rozwiązanie jest testowane przez kilka miesięcy na
komputerach symulując zachowanie się projektowanych elementów w różnych sytuacjach, by potem przejść do kolejnego etapu, jakim jest prototyp, który przechodzi kolejne testy.
Procesy takie same jak wszędzie na świecie, tylko szczegóły
rozwiązań chronione tajemnicą patentową, które decydują
o realizacji założonej poprawie efektywności działania.
Gospodarze oprowadzali przybyłych gości po wielu zakładach nie cenzurując dostępu do procesów produkcyjnych,
dyskretnie ostrzegając w miejscach gdzie mogło być zagrożone bezpieczeństwo obserwatorów. Oprowadzano przyby-

łych po wszystkich istotnych z punktu widzenia współpracy
dealerskiej obszarach. Goście z Polski zapoznali się z ofertą
najcięższego sprzętu – wózków o udźwigu powyżej 10 ton
i reash stackerów – wózków do kontenerów. Zwiedzali fabrykę produkująca widły do wózków, odlewnię korpusów przeciwwag, produkcję odlewów ze stopów lekkich, produkcję
wiązek elektrycznych oraz centrum testowe, gdzie różne rozwiązanie i produkty poddawane są niewspółmiernym do rzeczywistej eksploatacji testom na wytrzymałość. Miliony cykli dla dźwigni i cięgien, siedzeń i układów mechanicznych,
wszystko po to aby w praktyce sprawnie działały.
O tym wszystkim w następnej odsłonie pobytu w firmie
Anhui Heli Co. LTD.- czołowego producenta wózków widłowych HELI, w relacji z drugiego dnia pobytu. W pierwszym,
zaledwie niewielka cześć tego ogromnego przedsiębiorstwa
pokazana została przybyłym z Polski dystrybutorom.
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