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TRANSPORT POLSKIEGO
PROTOTYPU KAPSUŁY
HYPERLOOP
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB schenker

12 sierpnia br. z Warszawy do Los Angeles został przetransportowany niezwykły ładunek – polski prototyp kapsuły Hyperloop, który weźmie udział w międzynarodowych testach. Nad
operacją dostarczenia prototypu do USA czuwał DB Schenker
– partner logistyczny projektu.
Hyperloop to innowacyjny transport przyszłości, który ma
umożliwić przemieszczanie się ludzi i ładunków z niezwykle
dużą prędkością, nawet do 1200 km/h. Kapsuła będzie poruszać się w specjalnym tunelu o znacznie obniżonym ciśnieniu,
co zmniejszy opór powietrza. Rozwiązanie będzie testowane na
1,5-kilometrowym torze w USA. Polski prototyp kapsuły został
zaprojektowany przez zespół Hyper Poland University Team,
składający się ze studentów i młodych inżynierów z Politechniki
Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej. Projekt uzyskał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI
Przetransportowanie Hyperloopa było dużym wyzwaniem, a logistyczne przygotowania rozpoczęły się wiele tygodni wcześniej.
Kapsuła waży 290 kg, ma 3,7 m długości, ponad 1 m wysokości
oraz prawie 0,9 m szerokości. Opływową sylwetką przypomina

współczesne pociągi dużych prędkości. Pracownicy DB Schenker
byli odpowiedzialni za organizację całej operacji – dokumentację, wszelkie pozwolenia, odprawy celne, dowóz na lotnisko,
odpowiednie, bezpieczne opakowanie ładunku. Przez cały czas
byli w bieżącym kontakcie z zespołem Hyper Poland. Transport
polskiego prototypu kapsuły Hyperloop został zrealizowany we
współpracy z LOT Cargo.
„DB Schenker w Polsce od wielu lat współpracuje z ośrodkami
naukowymi i wspiera nowatorskie projekty. Kapsuła Hyperloop
łączy zalety transportu lotniczego oraz kolejowego i w przyszłości
ma umożliwić przewóz osób i towarów z prędkością nawet do
1200 km/h. Koordynując jej transport do USA, wykorzystaliśmy
nie tylko wieloletnie doświadczenie logistyczne, ale także pasję do doskonalenia” – mówi Janusz Górski, CEO DB Schenker
North & East Europe.

Dyrektor marketingu w Cresa Polska
ÔÔŹródło: Cresa Polska, fot. Cresa Polska

Iwona Skalska, posiadająca ponad 20-letnie
doświadczenie w zakresie marketingu i działaniach PR na rynku nieruchomości komercyjnych, pokieruje działem marketingu w firmie
Cresa Polska.
Iwona wraz z zespołem będzie odpowiedzialna za wprowadzenie amerykańskiej marki Cresa

Iwona Skalska

na polski rynek, opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej oraz zapewnienie wsparcia
wszystkim działom operacyjnym firmy.
– Cresa świadczy usługi wyłącznie na rzecz
najemców, dzięki czemu skutecznie eliminuje
ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w relacjach z klientami. Pod tym względem jest to
zupełnie nowy standard na rynku nieruchomości w Polsce. Gwarantujemy bezstronność
i niezależność w reprezentowaniu interesów
najemców, a nie mając żadnych zobowiązań
umownych wobec wynajmujących możemy
prowadzić bardziej agresywne negocjacje
w imieniu naszych klientów. To z kolei przekłada się na wymierne oszczędności dla najemców
– mówi Iwona Skalska, Dyrektor Marketingu
w firmie Cresa Polska.

Iwona Skalska związana jest z rynkiem
nieruchomości od 1996 r. Pracę rozpoczęła
w Healey & Baker, przejętej następnie przez
międzynarodową firmę doradczą firmę Cushman & Wakefield, w której pracowała na stanowisku dyrektora marketingu na region Europy
Środkowo-Wschodniej, z powodzeniem kierując także pracami działu w Polsce. Realizowała
politykę Cushman & Wakefield w obszarze marketingu i PR oraz trzykrotnie przeprowadzała
rebranding firmy na polskim rynku. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiów
podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej
i Politechniki Warszawskiej. Posiada również
licencję zarządcy nieruchomości.
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RABEN ZDOBYWA
WSCHÓD
ÔÔŹródło: Raben, fot. Raben

W odpowiedzi na stałe rosnące zainteresowanie kierunkiem Wschód, Grupa
Raben w lipcu postanowiła uruchomić
spółkę Raben East sp. z o.o.. Nowy podmiot świadczy usługi międzynarodowego
transportu drogowego, w tym regularne
połączenia drobnicowe w takich krajach
jak m.in. Rosja, Turcja czy Kazachstan.
UMOWA
Z
ABL
LOGISTICS
Spółka będzie funkcjonowała jako niezaÔÔŹródło: BIK, fot. BIK
2
Firma logistyczna podpisała umowę dotyczącą najmu 3 250 m powierzchni maga- leżny podmiot, korzystając z dostępnych
zynowej i biurowej w Śląskim Centrum Logistycznym należącym do Biura Inwestycji rozwiązań Grupy w Europie.
Kapitałowych. Powierzchnia dedykowana ALB Logistics powstaje w nowobudowanej Obserwując trendy na rynkach przemyhali, która według planów będzie gotowa jeszcze w tym roku. W transakcji pośred- słowych i logistycznych można zauwaniczyła agencja AXI IMMO.
żyć rosnące zainteresowanie Regionem
Firma ALB Logistics podpisała z Biurem
Inwestycji Kapitałowych umowę dotyczącą najmu 3 250 m2 powierzchni w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu.
Z tego 3 150 m2 będzie przeznaczone na
cele magazynowe, a pozostałe 100 m2 na
cele biurowe. Powierzchnia przeznaczona
dla nowego najemcy powstaje w nowobudowanej hali nr 5, która według planów będzie gotowa jeszcze w tym roku.
W transakcji pośredniczyła agencja AXI
IMMO.
ALB Logistics jest nowym klientem
Biura Inwestycji Kapitałowych. Najemca

emil

specjalizuje się w usługach logistycznych,
spedycyjnych i magazynowych.
„Podpisana umowa potwierdza, że oferowane przez nas powierzchnie w nowobudowanej hali w Sosnowcu są bardzo
atrakcyjne dla najemców. Prowadzimy
jeszcze negocjacje w zakresie komercjalizacji pozostałej powierzchni w ramach
tej inwestycji. Oddanie do użytku nowego
obiektu przełoży się na wzrost skali działania i osiąganych wyników” – powiedział
Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A.
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Wschodnim. Potrzeby zachodnich klientów nieustannie rosną i coraz częściej
mają oni apetyt na nowe rynki, spoglądając w kierunku wschodnim. Jednak
transport i logistyka na wschód od granicy
z Polską różnią się znacząco od biznesu
europejskiego. Wymagają zdecydowanie
większej elastyczności, a także różnych
umiejętności i bardzo szerokiej wiedzy
fachowej w zakresie procedur celnych
i specyfiki tego rynku.
„Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, jeszcze kilkanaście lat temu
stały w obliczu dokładnie takich samych
procedur co dzisiejsze kraje wschodnie.
Jednak z biegiem lat, ta wiedza fachowa
zdążyły się zatrzeć, ponieważ w Unii nie
ma już konieczności realizowania zawiłych procedur celnych.” – mówi Bartłomiej
Łapiński, dyrektor zarządzający Raben
East – „Dlatego zdecydowaliśmy się wyznaczyć osobną jednostkę biznesową,
która będzie się specjalizowała w obsłudze tych rynków, skupiając jednocześnie
niezbędne umiejętności. Uzupełni to portfolio Grupy Raben w zakresie transportu
drogowego”.

REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl
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Akademia Młodego Logistyka

oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Obecnie Akademia Młodego Logistyka opiera
się na trzech obszarach aktywności.

ÔÔŹródło: Seifert Polska, fot. Seifert Polska

W Seifert Polska realizowany jest projekt Akademii Młodego Logistyka. To inicjatywy dedykowane uczniom, studentom oraz absolwentom
wchodzącym na rynek pracy i ukierunkowanym
na branżę TSL. Projekt polega na organizacji
aktywności, takich jak: program praktyk i staży,
udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Przedsiębiorczości oraz partnerstwo w konkursie Ikar
Jakości na najlepszą pracę dyplomową w zakresie zarządzania. Działania te będą rozwijane
o kolejne, nowe pomysły. Wspierają w ten sposób kulturę organizacyjną, budując wizerunek
odpowiedzialnie społecznie i otwartej firmy.
Celem projektu Akademia Młodego Logistyka
jest umożliwienie młodym osobom zapoznania
się z charakterem pracy w branży TSL, poznanie
specyfiki poszczególnych działów tj. logistyka, spedycja, magazynowanie oraz zdobycie
praktycznego doświadczenia. Działania ukie-

PRAKTYKI I STAŻE

runkowane są również na aktywizację pracowników firmy, na rzecz edukowania i wspierania
młodzieży – jako potencjalnych pracowników

Realizowany w Seifert Polska program praktyk
i staży skierowany jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka, transport i spedycja. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia
doświadczenia zawodowego w pracy na różnych stanowiskach, w wielu oddziałach firmy
na terenie całego kraju.
Seifert Polska jest partnerem Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu. Na postawie podpisanej
Umowy o współpracy, studenci dualnych studiów niestacjonarnych na kierunku logistyka,
obok zajęć teoretycznych na uczelni, odbywają
także praktykę w wybranym oddziale Seifert
Polska.

REKLAMA

Sukces śląskiego magazynu
ÔÔŹródło: DTW Logistics

DTW Logistics, polski operator logistyczny
specjalizujący się w logistyce kontraktowej,
transporcie i spedycji międzynarodowej podsumował roczną działalność swojego śląskiego magazynu w Będzinie. Obecnie 70% firm
korzystających z usług operatora w tym magazynie, to małe i średnie przedsiębiorstwa
z branży e-commerce. Rozwój DTW Logistics
wpisuje się we wzrostową tendencję rynku
usług magazynowych w tym regionie Polski.
W czerwcu minął właśnie rok, odkąd DTW
Logistics uruchomił swoje nowe centrum
magazynowe – w Będzinie na Śląsku. Operator w nowej lokalizacji poza obsługą linii
drobnicowych świadczy też w szerokim zakresie usługi logistyki kontraktowej, w tym
także usługi typu fulfillment dla firm z branży
e-commerce. Obecnie przedsiębiorstwa z tej
branży stanowią 70% klientów obsługiwanych
przez DTW Logistics.
Początkowo dzięki dogodnej lokalizacji magazynu (w Prologis Park Będzin II w pobliżu
autostrady A4 i trasy E40), DTW Logistics
organizował w nim przeładunki cross-dockingowe dla ładunków krajowych. Po kilku
tygodniach z tej lokalizacji wyruszały już linie
drobnicowe do krajów południowej Europy,
np. do Włoch. Zaś już w październiku 2016
roku został tam wdrożony pierwszy klient
korzystający z usług logistyki kontraktowej.
Warto też dodać, że niektórzy z klientów korzystających dotychczas z usług magazynowych i transportowych operatora w magazynie w Kopytowie k. Błonia, podzielili swój
wolumen towarów przenosząc ich część do
centrum w Będzinie.
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POPYT NA SAMOCHODY

POKONTRAKTOWE
ÔÔŹródło: Carefleet, infografika: Carefleet

W ponad połowie z niemal 2 milionów
polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP
samochody służbowe są użytkowane
od 5 do 10 lat – wynika z najnowszego
badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A. 22,2 proc. przedstawicieli mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych deklaruje, że zmienia firmowe
pojazdy co 2-4 lata, a 10,9 proc. twierdzi,
że korzysta z nich dłużej niż 11 lat. Żaden
z respondentów nie zadeklarował, że
użytkuje samochody krócej niż rok.
Jak zaznacza Bartosz Olejnik, Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu w Carefleet S.A.,
należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż
wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP nabywa pojazdy z rynku wtórnego, w tym
często samochody poleasingowe lub po
zakończonych kontraktach wynajmu długoterminowego, stąd czas użytkowania
aut nie musi być tożsamy z ich wiekiem.
– Samochody pokontraktowe cieszą się
zainteresowaniem mikro i małych firm
– mówi Bartosz Olejnik. – Jeszcze 2 – 3 lata

temu było bardzo trudno znaleźć nabywców na pojazdy z przebiegami powyżej
150 tyś. kilometrów, czyli takie, które stosunkowo często trafiają do nas po zakończeniu umów wynajmu długoterminowego. Warto jednak zauważyć, że rynek
aut używanych wciąż ewoluuje, zmienia
się również podejście do samochodów
pokontraktowych. Obecnie kilkuletnie

samochody, które mają przebiegi nawet
powyżej 200 tyś. km, ale są odpowiednio
utrzymane i serwisowane stanowią dla
wielu przedsiębiorców ciekawą i przede
wszystkim pewniejszą alternatywę dla
pojazdów importowanych z zagranicy
– dodaje.

SZANSA NA GLOBALNY START
ÔÔŹródło: FPT, fot. FPT

W Europie Środkowo-Wschodniej obserwujemy ostatnio prawdziwy rozkwit kultury startupowej. Innowacyjne projekty masowo powstające w tym regionie, mimo dużego potencjału, często nie wychodzą poza regionalne granice. Powodem jest przede
wszystkim niedostateczne w tej części Europy zaangażowanie międzynarodowych inwestorów. Właśnie dlatego już 1 września
wystartuje tutaj jeden z największych na świecie globalnych akceleratorów – MassChallenge, który za swoją regionalną siedzibę
obrał Warszawę. To niepowtarzalna szansa zarówno dla samych startupów, jak i międzynarodowych inwestorów poszukujących
prawdziwych jednorożców.
Europa Środkowo-Wschodnia jest unikalnym obszarem; trudna historia, duże

zróżnicowanie społeczno-gospodarcze
i położenie wielu tutejszych krajów poza

granicami Unii Europejskiej, charakteryzują obecną sytuację ekonomiczną regionu. Dlatego koncept innowacyjności
i nowych technologii, których szaleństwo
od dawna ogarnia cały świat, pojawiły się
tutaj stosunkowo niedawno. Z drugiej
jednak strony region ten szybko chce
dołączyć do reszty świata. Efektem jest
wysyp bardzo obiecujących projektów
– obecnie rozwija się tutaj ponad 30 000
startupów – które mimo nadal wielu trudności z przebiciem się na szerszy rynek,
dołączają do międzynarodowego nurtu. Dla wielu z nich szansa na wybicie
się pojawi się już we wrześniu, kiedy to
w regionie CEE ze swoim pilotażowym
programem wystartuje akcelerator MassChallenge.
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NAGRODZONA JAKOŚĆ USŁUG
ÔÔŹródło: DHL, grafika: DHL

Globalna marka DHL zdobyła głosami konsumentów Złote Godło w ogólnopolskim programie KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI
w kategorii firmy kurierskie.
O uznaniu marki DHL za Lidera Jakości
zadecydowały wypowiedzi respondentów,
w ocenie których marka DHL należy m.in.
do najsolidniejszych dostawców, dbających o dobry kontakt z klientem. Badanie
pokazuje, że 94,1% respondentów korzysta z usług DHL, a 85,2% rekomenduje
jej serwis innym. Do najczęstszych skojarzeń respondentów z marką DHL należą
szybkość, pewność, uprzejmość, światowy zasięg, punktualność i miła obsługa.
W tegorocznym badaniu Konsumencki
Lider Jakości brało udział blisko 12 000
respondentów.
Złote Godło dla DHL to wyróżnienie
wskazujące na dużą rozpoznawalność
marki i postrzeganie jej wysokiej jakości
usług na rynku konsumenckim. Od lat
konsumenci wysoko oceniają markę DHL
w tym programie (od 2011 r.), stawiając
ją w gronie najlepszych marek w Polsce.
Wysoka pozycja jest zasługą całej organizacji w Polsce i dotyczy wszystkich dywi-

zji działających w kraju pod marką DHL.
Niezależnie od profilu działalności i stopnia zróżnicowania specjalizacji, dywizje
współpracują ze sobą w zakresie obsługi

klientów, koncentrując się na świadczeniu
jak najlepszego krajowego i międzynarodowego serwisu DHL.
Zadowolenie z przyznania nagrody wyraził Igor Caban, Dyrektor Zarządzający
DHL Parcel: „Jesteśmy dumni, że po raz
kolejny otrzymaliśmy Złote Godło w ogólnopolskim programie Konsumencki Lider
Jakości. Każdego dnia dbamy o naszych
klientów. Proponujemy im nowoczesne
i elastyczne rozwiązania, staramy się jak
najlepiej dopasowywać do ich potrzeb,
z uwagą słuchamy wszystkich opinii i wyciągamy wnioski. Chcemy, by DHL był firmą logistyczną, która stanowi pierwszy
wybór konsumentów i jest synonimem
najwyższej jakości. Ta nagroda to nie tylko
dowód, że nasz wysiłek przynosi rezultaty, ale także silna motywacja do dalszej
pracy”.

REKLAMA
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ŚWIĘTO MIŁOŚNIKÓW
ŻAGLOWCÓW
W SZCZECINIE
ÔÔŹródło: OT Logistics, fot. OT Logistics

Finał The Tall Ships Races 2017 zgromadził w Szczecinie rzesze
fanów największych żaglowców z całego świata. Szacuje się,
że w imprezie – której jednym ze sponsorów była spółka OT
Logistics S.A. – w kulminacyjnym punkcie wzięło udział 150
tysięcy osób, a podczas całego finałowego dnia przez teren,
gdzie trwało święto przewinęło się ok. 300 tysięcy osób.

DAGMARA GŁOWACKA
W DB SCHENKER
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker

Dagmara Głowacka od maja pełni funkcję Dyrektora Polityki
Personalnej DB Schenker. Nowa Dyrektor jest odpowiedzialna
za politykę personalną w klastrze DB Schenker North & East
Europe.
Nowa Dyrektor Polityki Personalnej DB Schenker przez
ostatnie 15 lat była związana
z branżą motoryzacyjną. W jej
odpowiedzialności pozostawało m.in. zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką około
produkcyjną.
W 2008 roku dołączyła do
zespołu międzynarodowego
koncernu Kongsberg Automotive. Od 2011 roku jako Globalny Dyrektor ds. Logistyki była
odpowiedzialna za tworzenie
ogólnoświatowej strategii logistycznej oraz standaryzację
procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych na całym świecie.
Jej doświadczenie w tym zakresie ma pozwolić DB Schenker na głębsze zrozumienie
procesów logistycznych z perspektywy klienta i rzeczywiste wsparcia biznesu przez
działania Polityki Personalnej.
Dagmara Głowacka jest odpowiedzialna także za politykę personalną w klastrze DB
Schenker North & East Europe, do którego oprócz Polski

należą Litwa, Łotwa, Estonia,
Ukraina i Białoruś.
Dagmara Głowacka studiowała na Politechnice Łódzkiej
oraz zdobyła tytuł inżyniera
Ecole des Mines de Nancy we
Francji. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu
zarzadzania logistycznego oraz
Coaching profesjonalny na
Akademii Leona Koźmińskiego. W ramach praktyki zrealizowała ponad 400 godzin sesji
coachingowych i mentorskich.
Nowa Dyrektor ma na swoim koncie wyróżnienie „Kobieta w Logistyce 2013” portalu
Pracujwlogistyce.pl. Ponadto pełni funkcję wiceprezesa
w stowarzyszeniu Ladies First.
Prowadziła również wykłady
na różnych uczelniach m.in.
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wyższej
Szkole Logistyki we Wrocławiu. Brała także czynny udział
w konferencjach na terenie
Europy. Prywatnie Dagmara
Głowacka prowadzi aktywny
rodzinny styl życia, a wolnym
czasie jeździ konno.

Przed zwiedzającymi i pasjonatami otworzyły się nie tylko
kajuty i pokłady żaglowców.
Miłośnicy statków mogli wejść
bowiem na pokład należącego
do OT Logistics pchacza „Bizon
137”. Nie zabrakło chętnych,
którzy chcieli z bliska sprawdzić jak struje się taką jednostką, oraz co znajduje się pod
pokładem.
Spółka OT Logistics podczas The Tall Ships Races nie
zapomniała o najmłodszych.
W Strefie Namiotów Sferycznych na Łasztowni czekały
niespodzianki dla każdego bez
względu na wiek. W namiocie
OT Logistics odbywały się kreatywne warsztaty z malowania
chust, malowanie buziek, nie
zabrakło także zabaw z Mega
Jengą oraz zawodów w piłkarzyki.

Chronometr wydarzeń

Na terenie całej imprezy
można było spotkać bohatera
marki OT Logistics, maskotkę
Majtusia Kajtusia, który zapraszał odwiedzających do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Spółkę i wprowadzał
dzieci w świat morskich opowieści oraz żeglarskich przygód.
Dla tych, dla których statki
i żaglowce to za mało, OT Logistics przygotowała również
wyścig drezyn. Wszyscy, którzy
zdecydowali się podjąć to wyzwanie musieli stanąć do rywalizacji na torach tramwajowych
o długości 100 metrów (dla
zainteresowanych: najdłuższa
jednostka, która zawinęła do
Szczecina mierzyła 122 metry,
a pokłady wszystkich przybyłych do Szczecina jednostek
miały w sumie długość 2 200
metrów).
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Specjalizacja w międzynarodowych usługach ekspresowych
ÔÔŹródło: DHL

NOMINACJE
W DB SCHENKER

Zarząd spółki DHL Express (Poland) informuje, że w związku z wydzieleniem z jej struktur
dywizji DHL Parcel i DHL Fracht, z dniem
1 sierpnia br. zachowuje ona osobowość organizacyjno-prawną jako samodzielna i niezależna firma DHL Express. Głównym obszarem
działalności biznesowej spółki pozostaje realizacja międzynarodowych usług ekspresowych, zgodnie ze specjalizacją funkcjonującej
na rynku dywizji DHL Express.
W wyniku podziału spółki, na rynku funkcjonować będą dwa niezależne podmioty
prawne – spółka DHL Parcel Polska, obejmująca usługi świadczone dotychczas przez dywizje DHL Parcel i DHL Fracht oraz firma DHL
Express (Poland), kontynuująca świadczenie
międzynarodowych lotniczych i drogowych

usług ekspresowych w ramach działalności
dywizji DHL Express.
Podział spółki jest kontynuacją trwającego
od kilku lat procesu wyodrębnienia jednostek
organizacyjnych świadczących wyspecjalizowany serwis i ukierunkowanych na rozwój
własnych obszarów działalności. Zabieg ten,
będący następstwem dynamicznego wzrostu
zapotrzebowania klientów na usługi wszystkich dywizji, zapewni im możliwość zwiększenia konkurencyjności oferty, wpłynie na
udoskonalenie jakości usług, przyczyniając się
jednocześnie do poprawy współpracy biznesowej poszczególnych dywizji z kontrahentami
oraz usprawnienia pracy wewnątrz organizacji
DHL.

REKLAMA

ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker

Dr Rafał Tarasewicz, do niedawna dyrektor operacji i efektywności biznesu
w logistyce kontraktowej DB Schenker
w Polsce i regionie NEE, został dyrektorem doskonałości operacyjnej w logistyce
kontraktowej na całą Europę.
Dr Rafał Tarasewicz związany jest z branżą
TSL od kilkunastu lat. Zajmował się obszarami sprzedaży i rozwoju rynku, zarządzania operacjami oraz poprawy efektywności biznesu. W latach 2008-2012 pracował
dla DBSchenker SportEvents, zajmującego
się zarządzaniem projektami obsługi logistycznej wydarzeń sportowych, m.in. MŚ
w piłce nożnej RPA 2010 czy Euro 2012
w Polsce i na Ukrainie. W ostatnim czasie
odpowiadał za operacje i efektywność
biznesu logistyki kontraktowej w regionie
North&East Europe.
Rafał Tarasewicz na nowym stanowisku
odpowiada za operacje logistyki kontraktowej w 30 krajach. Zajmuje się w szczególności budowaniem kultury ciągłego
doskonalenia w celu dostarczenia najwyższej jakości usług ponad 4000 klientów
oraz doskonaleniem operacji w ponad
300 lokalizacjach magazynowych w Europie w takich obszarach jak: optymalizacja
procesów, finanse, przywództwo i rozwój
pracowników oraz zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.
Prywatnie interesują go podróże i sport.
Jest kibicem piłki nożnej , ale też sam przez
kilkanaście lat trenował wyczynowo football, występując w młodzieżowej reprezentacji Polski. Odwiedził dotąd ponad 70
krajów na 6 kontynentach. Jest szczęśliwym mężem i ojcem Łucji i Zenobii.

Chronometr wydarzeń
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SZEŚĆ ATRYBUTÓW PLASTIKOWEJ PALETY
ÔÔŹródło: Geurg Utz, fot. Georg Utz

Czy paleta drewniana jest rzeczywiście tańsza w użyciu od palet plastikowych? Jakie są zalety palet z tworzywa sztucznego? Czy
długość „życia” palety jest proporcjonalna do jej ceny? Te pytania zadaje sobie prawdopodobnie wielu menedżerów firm, w których
na co dzień używa się palet. W pierwszej chwili zakup plastikowych produktów stereotypowo kojarzy się z wyższą ceną i co za
tym idzie – bardziej kosztowną inwestycją. Jednak czy w dłuższej perspektywie użytkowania naprawdę tak jest? Warto wziąć
pod uwagę kilka argumentów, bardzo często pomijanych podczas analizy kosztów, a które stawiają plastikową paletę w dużo
atrakcyjniejszym świetle. Weryfikacja wydatków podczas procesu eksploatacji pokazuje bowiem, że koszt użytkowania palet
drewnianych już po roku zrównuje się z ceną zakupu ich plastikowych odpowiedników.
1.NAPRAWY I UTYLIZACJA
Ten kto używa palet drewnianych w magazynie czy hali produkcyjnej doskonale
wie jak dużą ilość śmieci one generują.
Odpadające drzazgi, gwoździe czy wręcz
większe kawałki palet zmuszają do ciągłego sprzątania i niezliczonych napraw.
Natomiast dla produktów, których naprawić się już nie da, trzeba wygospodarować
miejsce do składowania lub utylizować. Te
wszystkie dodatkowe czynności związane
z utrzymaniem jakości palety drewnianej,
należy uwzględniać w okresie eksploatacji.
Doświadczenie jednak pokazuje, że tak
naprawdę, bardzo często nie prowadzi
się żadnej analizy kosztowej. A szkoda, bo
dzięki temu otrzymalibyśmy rzeczywistą
skalę wydatków.
2.KOSZT UŻYTKOWANIA PALET
DREWNIANYCH JUŻ PO ROKU
ZRÓWNUJE SIĘ Z CENĄ ZAKUPU
PLASTIKOWYCH
Poniższy wykres ilustruje porównanie
kosztów używania 3 palet:
• palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200x800, certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach wilgotnych,
na zewnątrz,
• palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200x800 certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach suchych,
• palety o wymiarze Euro 1200x800 wykonana z tworzywa sztucznego.
Test wykazał, że paleta nr 1 wymagała
pierwszych napraw już po sześciu miesiącach użytkowania, szczególnie w okresie
dużych zmian temperatur w ciągu doby
(wilgoć i mróz osłabiają paletę). Wzrost
kosztów eksploatacji palety plastikowej
(nr 3) w czasie wynika tylko z założenia, iż
paleta będzie myta po wykonaniu określonej liczby cykli.
Po pierwszym roku koszt używania palety drewnianej zrównał się z ceną zakupu
palety z tworzywa sztucznego. Po tym
okresie koszt zakupu palety drewnianej
nie jest już tak atrakcyjny.

drobnoustrojów i bakterii. Bez przeszkód
można je myć i dezynfekować, a przez to
skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się pleśni. Ma to ogromne znaczenie
szczególnie w przemyśle spożywczym,
który nakłada bardzo rygorystyczne w tym
względzie wymagania. Szczególnie zalecane dla tej branży są palety higieniczne
o całkowicie zamkniętej powierzchni, bez
zewnętrznego ożebrowania z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wystarczy je umyć, by spełniały

określone wymagania. Palety drewniane,
trzeba natomiast poddawać dodatkowym
obróbkom termicznym lub chemicznym,
zwiększające koszty ich użytkowania.
Użycie palet zanieczyszczonych, skutkuje
bardzo kosztownymi konsekwencjami
epidemiologicznymi.
4.WYKORZYSTANIE
W AUTOMATYCZNYCH MAGAZYNACH
Wykorzystanie palet drewnianych w coraz
bardziej popularnych magazynach auto-

3.HIGIENA I CZYSZCZENIE
Palety plastikowe są dużo łatwiejsze
w utrzymaniu czystości i eliminowaniu

Chronometr wydarzeń
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matycznych i centrach dystrybucyjnych bardzo często zakłóca
pracę przenośnika (lub innego urządzenia), który może zostać
uszkodzony przez kawałek palety drewnianej. Wszelkie przestoje
linii transportowych lub urządzeń to w konsekwencji znaczące
koszty i wydłużenie czasu realizacji zlecenia.
5.DŁUGOŚĆ ŻYCIA
Trwałość palety plastikowej jest dość powszechnie znana, natomiast trwałość palety drewnianej, jest czasami sztucznie wydłużana. Doświadczenie pokazuje, że paleta z tworzywa „żyje”
co najmniej 10 lat. Paleta z drewna rzadko osiąga bez napraw
jeden rok.
6.UTYLIZACJA A EKOLOGIA
Nie wolno zapomnieć też o tym, co dzieje się z paletą, kiedy nie
nadaje się już do dalszego użytku. Paleta plastikowa nie staje
się, jak drewniana bezużytecznym odpadem, który zaśmieca
środowisko. Wręcz przeciwnie, w 100% można ją przetworzyć
i użyć do produkcji nowych palet lub innych wyrobów z tworzywa
sztucznego.
Zastosowanie palet z tworzywa sztucznego to bardzo często
zmiana przyzwyczajeń i standardów w logistyce. Oczywiście potrzeba jeszcze trochę czasu, aby drewnianą paletę zastąpiła jej
plastikowa odpowiedniczka. Warto jednak już dziś przyjrzeć się
dokładniej kosztom eksploatacji, ponieważ jak widać w dłuższej
perspektywie opłacalność palet drewnianych wcale nie jest taka
oczywista. Korzystając z plastikowych odpowiedników zyskujemy produkt posiadający stałą tarę, który posłuży przez wiele lat,
będzie bardziej higieniczny w użyciu, a w codziennej eksploatacji
przysporzy mniej problemów.
REKLAMA
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MOCNA ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Polski oddział Dachser, jednego z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie, osiągnął w 2016 r. przychody w wysokości
333,5 mln zł, czyli o 15% wyższe niż rok wcześniej. Przedsiębiorstwo przetransportowało w tym czasie blisko 1,19 mln przesyłek
o łącznej masie 446 tys. ton – o ponad 10% więcej niż w roku 2015. Do tych wzrostów przyczynił się doskonały serwis oferowany
klientom w ramach europejskiej sieci i w konsekwencji m.in. uruchomienie nowych bezpośrednich połączeń międzynarodowych.
W 2016 r operator uruchomił również własną Agencję Celną.

W 2016 roku Dachser, który w naszym kraju specjalizuje się w obsłudze rodzimych
eksporterów, uruchomił m.in. bezpośrednie połączenie drogowe ze Strykowa i Sosnowca do Włoch. Poprzez tę linię towary
polskich wytwórców trafiają w okolice Rzymu nawet w 48 godzin. W ubiegłym roku
wystartowały również połączenia z Polski
do holenderskiego Zevenaar i Wiednia czy
szybsza bezpośrednia linia z Warszawy
do Berlina.
– W ubiegłym roku działo się u nas bardzo dużo. Obchodziliśmy okrągły, dziesiąty, jubileusz obecności Dachser w Polsce
i pokazaliśmy, że polski rynek oczekiwał
rozwiązań na których można budować
stabilną politykę eksportową. Obecnie
w ramach European Logistics wozimy
towary naszych klientów do różnych europejskich krajów poprzez blisko 50 linii
eksportowych, ale dążymy do posiadania
bezpośrednich połączeń drogowych ze

wszystkimi państwami w Europie. To jeden z naszych głównych celów na nadchodzące miesiące – mówi dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
W 2016 roku wystartowało również
nowe cotygodniowe morskie połączenie
LCL z Szanghaju do Polski, obsługiwane
przez Dachser Air & Sea Logistics. Towary z Chin docierają statkiem do portu w Gdańsku, skąd przewożone są do
oddziału Dachser w Warszawie i z niego
są dystrybuowane do klientów w całej
Polsce. Dzięki tej linii transporty z Państwa
Środka trafiają do odbiorców już w 37 dni.
– Chiny to nasz największy partner
gospodarczy spoza Unii Europejskiej,
systematycznie rozwijamy więc naszą
ofertę dla importerów sprowadzających
produkty z Azji. Zajmujemy się przy tym
nie tylko organizacją samego transportu
morskiego, ale także obsługą procedur
celnych i dystrybucją towarów do odbior-

Rynek magazynowy
w I połowie 2017 r.

POPYT

ÔÔŹródło: AXI IMMO

Sektor nieruchomości magazynowych jest
w doskonałej kondycji. Od stycznia do końca
czerwca 2017 roku wynajętych zostało ponad
1,82 mln mkw., z czego 70% to nowe umowy
najmu i ekspansje. Deweloperzy przygotowują
kolejne inwestycje, czego efektem jest 1,71 mln
mkw. powierzchni magazynowej w budowie
i 720 000 m2. oddanych do użytku w ciągu
pierwszych 6 miesięcy br. Rozwojowi sektora sprzyjają zmiany w modelach sprzedaży
jak również dobra koniunktura gospodarcza
w Europie Zachodniej – czytamy w raporcie AXI
IMMO podsumowującym I połowę 2017 r. na
rynku magazynowym.

W pierwszych 6 miesiącach 2017 roku łącznie
wynajętych zostało ponad 1,82 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, co jest
historycznie najlepszym wynikiem pierwszej połowy roku. Podpisano kontrakty na powierzchnię o 32% większą niż w analogicznym okresie
w roku poprzednim. 70% wolumenu transakcji
stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje.
Wysoki poziom popytu świadczy o dobrej
kondycji i dalszym dynamicznym wzroście sektora. Najlepszy wynik odnotowano w regionie
Polski Centralnej, gdzie wynajętych zostało 444
000 m2. w ramach zaledwie 16 umów najmu.
Trzy z nich dotyczyły aż 52 proc. całkowitej
powierzchni najmu w regionie. Są to kontrakty na realizacje inwestycji BTS firm: Castorama (100 000 m2.), BSH (79 000 m2.) i OBI OBI

Bilans

ców w całym kraju poprzez naszą płynnie
działającą sieć drogową. Dzięki integracji
działalności naszych działów odpowiedzialnych za transport morski i lotniczy
oraz za przewozy lądowe jesteśmy w stanie oferować kompleksowy serwis dla
polskich przedsiębiorców – komentuje
Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics w Polsce.
Działalność Dachser European Logistics
i Air &Sea Logistics wspiera uruchomiona
w lutym ubiegłego roku własna agencja
celna, świadcząca kompleksowe usługi
odpraw towarów przywożonych do Polski
i wywożonych za granicę przez operatora.
Serwis agencji obejmuje także odprawy
w procedurze uproszczonej, umożliwiając
tym samym znaczne ograniczenie formalności związanych z przewozami.
Odprawy celne realizowane są w oddziałach Dachser, a dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych informatycznych systemów celnych także we wszystkich terminalach morskich i lotniczych w Polsce.
Wraz z rozwojem Dachser w Polsce
zatrudnienie w krajowych oddziałach operatora zwiększyło się w 2016 roku o ponad 10%, tym samym liczba pracowników
przekroczyła 420. Jednocześnie polityka
personalna firmy, która już niejednokrotnie była doceniana w poprzednich latach,
znalazła uznanie rynku również w minionym roku – przedsiębiorstwo otrzymało
m.in. tytuł Firmy Dobrze Widzianej.

(50 700 m2.). Na podium znalazły się też Górny
Śląsk (401 000 m2.) i Warszawa (392 000 m2.).
– komentuje Anna Głowacz, Dyrektor Działu
Industrial w AXI IMMO.
W pierwszej połowie 2017 roku dominowały
główne rynki, na których wynajętych zostało
1,6 mln mkw., zaś tylko 11% z popytu brutto
stanowiły transakcje na mniejszych rynkach.
W porównaniu z I połową 2016 r. największa
dynamikę po stronie popytu zaobserwowano
w Polsce Centralnej, gdzie nastąpił gigantyczny
wzrost o 158%. Znaczący skok miał również miejsce na Górnym Śląsku, gdzie popyt wzrósł o 89%.
W strukturze popytu na czoło wysunęły się
sieci handlowe z udziałem na poziomie (35%),
następnie operatorzy logistyczni (30%).
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PRZEMYSŁOWA INTEGRACJA KLUCZEM DO ROZWOJU
ÔÔŹródło: Zebra Technologies Corporation, fot. Zebra Technologies Corporation

Firma Zebra Technologies Corporation , lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych
oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność rozwiązań klasy korporacyjnej w czasie rzeczywistym,
zaprezentowała wyniki badania Zebra 2017 Manufacturing Vision Study. Zawiera ono analizę nowych, dynamicznie rozwijających
się trendów, które kształtują przyszłość produkcji przemysłowej. Wyniki globalnego badania wykazały, że producenci wdrażają
Przemysłowy Internet Rzeczy w celu zwiększenia widoczności procesów technologicznych i podniesienia jakości produkcji.
Pod wpływem globalizacji, rosnącej konkurencji oraz coraz większych wymagań
klientów, które oznaczają zarówno nowe
potrzeby, jak i chęć otrzymania wyższej
jakości produktów, konieczne jest połączenie fabryk z siecią informatyczną.
Badanie firmy Zebra wykazuje, że w ciągu
najbliższych pięciu lat znacznie wzrośnie
liczba organizacji, w których zakłady produkcyjne zostaną całkowicie połączone
z siecią.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANKIETY
• Producenci będą nadal wdrażać koncepcję Przemysłu 4.0 i „inteligentnej
fabryki”. Pracownicy będą w codziennej pracy równocześnie wykorzystywać technologię identyfikacji radiowej
(RFID), urządzenia ubieralne, zautomatyzowane systemy i inne nowe, stale
rozwijające się technologie. Dzięki takiemu podejściu pracownicy zyskują
możliwość monitorowania procesów
fizycznych zachodzących w fabryce,
a firmy będą w stanie podejmować zdecentralizowane decyzje. Oczekuje się,
że do roku 2022 64 proc. producentów
przejdzie na technologie całkowitego
połączenia z sieciami IT – obecnie ten
odsetek wynosi 43 proc.

• Połowa producentów planuje do 2022
r. wdrożyć technologie ubieralne. Natomiast 55 proc. obecnych użytkowników
urządzeń ubieralnych zamierza w ciągu
najbliższych pięciu lat zintensyfikować
ich poziom wykorzystania.
• Przewiduje się, że liczba procesów
wykonywanych ręcznie znacznie się
zmniejszy. Obecnie 62 proc. osób wykorzystuje papier i długopis w celu rejestrowania istotnych etapów produkcji.
Zakłada się, że do 2022 r. ten odsetek
spadnie do 20 proc. Stosowanie tradycyjnych metod śledzenia procesów
produkcyjnych (work in progress –WIP)
jest wysoce nieefektywne i narażone na
wystąpienie błędów.
• Reprezentanci kadry kierowniczej ze
wszystkich regionów podkreślali, że
w ciągu najbliższych pięciu lat ich głównym celem będzie zapewnienie najwyższej jakości. Producenci, którzy chcą
sprostać przyszłym wyzwaniom, traktują
wysoką jakość jako fundament rozwoju
firmy, zapewnienia wysokiej wydajności
i efektywności produkcji. Do roku 2022
jedynie 34 proc. producentów będzie
nadawało temu najwyższy priorytet. To
sygnalizuje, że usprawnienia procesów
po stronie dostawców i producentów
ostatecznie przełożą się na podniesienie
jakości gotowych wyrobów.
• Według producentów, inwestycje w widoczność procesów pomogą w rozwoju
działalności. 63 proc. respondentów
wymieniło śledzenie z wykorzystaniem
technologii takich jak np. skanowanie
kodów kreskowych, technologia RFID
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i systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (real-time location system – RTLS),
jako główny element wdrożeń, które
mają zapewnić pożądaną widoczność.
• 51 proc. firm planuje w ciągu najbliższych pięciu lat poszerzyć zastosowanie technologii umożliwiającej komunikację głosową pomiędzy systemem
a pracownikami. Najbardziej intensywny rozwój technologii głosowej będzie
miał miejsce w największych firmach
(> 1 mld USD), a odsetek jej stosowania
do 2022 r. ma wzrosnąć do 55 proc.

JEFF SCHMITZ
Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Zebra
„Producenci wkraczają w nową erę,
w której tworzenie produktów wysokiej
jakości ma najważniejsze znaczenie dla
utrzymania i pozyskania klientów oraz
dla osiągnięcia znacznych oszczędności,
mających wpływ na wyniki finansowe
firm. Wyniki ankiety Zebra 2017 Manufacturing Vision Study wykazują, że
Przemysłowy Internet Rzeczy wyszedł
z cienia. Obeznani z nim producenci aktywnie inwestują w technologie, dzięki
którym stanie się możliwe uzyskanie
inteligentniejszych, lepiej połączonych
z siecią IT zakładów produkcyjnych i ich
personelu, co z kolei przełoży się na lepszą widoczność procesów operacyjnych
i zwiększy jakość produkcji”.
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NAJWYŻSZA W HISTORII SPÓŁKI DYWIDENDA
ÔÔŹródło: WDX, fot. WDX

WDX, notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów w okresie od stycznia
do czerwca 2017 r. wypracowała 68,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (+15% proc. r/r), przy EBITDA na poziomie 11,5 mln zł
(+23 proc. r/r) i zysku netto rzędu 3,7 mln zł (+22 proc. r/r).

Marek Skrzeczyński, Prezs Zarządu WDX S.A.

Nakłady inwestycyjne od stycznia do czerwca 2017 r. rzędu
6 mln zł (+17 proc. r/r) były głównie dedykowane zwiększeniu
środków transportu (wózków widłowych z przeznaczeniem na
wynajem).
Akcjonariusze WDX w I półroczu uchwalili najwyższą w historii
Spółki dywidendę w wys. ponad 4 mln zł.
Sprzedaż w segmencie budowy i sprzedaży wyposażenia magazynów wyniosła w I półroczu 2017 r. 31,3 mln zł, co oznacza

blisko 9,8-procentową dynamikę, z kolei przychody w drugim
segmencie sprzedaży, wynajmu i serwisu wózków widłowych
to 36,6 mln zł (wzrost o 20,8 proc. w relacji do I poł. 2016 r.).
W tym obszarze WDX 23 sierpnia poinformował o akceptacji
oferty o wartości 6,77 mln zł w zakresie 6-letniej współpracy
z niemiecką spółką Crown na wynajem przez WDX floty wózków
wewnątrzmagazynowych.
– I półrocze było dla naszej firmy okresem dobrym, gdzie
wypracowaliśmy stabilne wyniki finansowe. Pod względem
przychodów szczególną dynamikę, przekraczającą 20-proc.
odnotowaliśmy w segmencie wózków widłowych – w tym obszarze coraz częściej spotykamy się z zainteresowaniem naszych
Klientów innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak systemy
INFOLINK do zarządzania flotą. Jednakże branża wyposażenia
magazynów, tj. regałów, a szczególnie systemów przenośnikowych również rozwija się w stronę coraz bardziej inteligentnych,
intuicyjnych technologii magazynowych i w naszym odczuciu to
kierunek, w którym będzie podążał rynek magazynów i centrów
logistycznych, jak również Grupa WDX – podsumował Marek
Skrzeczyński, Prezs Zarządu WDX S.A.
Spółce niezmiennie sprzyjają bardzo dobre tendencje na
rynku magazynowym i wózków widłowych. Firmy doradcze
podkreślają pozytywną koniunkturę – np. firma doradcza AXI
IMMO wg ostatnich dostępnych danych z I półrocza wskazuje
na wzrost popytu na nowe powierzchnie magazynowe rzędu 32
proc. natomiast łączny popyt wraz z odnowieniem dotychczasowych umów wyniósł orientacyjnie wysokie 1,82 mln2. Ponadto
wskaźnik pustostanów (niewynajętych powierzchni) nadal spadł
i wyniósł 5,9 proc. Analitycy w raporcie podtrzymali dobre oczekiwania na kolejne miesiące.
Nakłady poniesione na inwestycje w pierwszym półroczu
2017 roku wyniosły 5,99 mln zł (wobec 5,20 mln zł w okresie
styczeń-czerwiec 2016 r.), z czego część tej kwoty, to jest 5 74
mln zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu,
w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości
4 91 mln zł zł, na maszyny i urządzenia w kwocie 82 tys. zł oraz
nakłady na zakup oprogramowania 137 tys. zł.

BARDZO DOBRE WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017
ÔÔŹródło: ID Logistics

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumował wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku. Firma
odnotowała rekordowy wzrost przychodów o 42,8 proc. do poziomu ponad 658 mln EUR. Wzrost organiczny wyniósł 12,6 proc.
W tym czasie Grupa ID Logistics z sukcesem zakończyła integrację z hiszpańską spółką Logiters, rozpoczęła realizację licznych
kontraktów podpisanych w 2016 roku oraz uruchomiła kolejne magazyny.
Na osiągnięcie tak dobrych wyników i rekordowo wysokiego poziomu przychodu
za pierwsze półrocze miały wpływ wyniki osiągnięte przez Grupę ID Logistics
w drugim kwartale bieżącego roku finansowego. W tym okresie firma odnotowała szybki wzrost w ujęciu like-for-like
o 12,4 proc. (w pierwszym kwartale wyniósł on 12,9 proc.).

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny
Grupy ID Logistics, komentuje: „Dzięki
utrzymującym się od początku roku pozytywnym trendom biznesowym osiągnęliśmy historycznie wysoki poziom przychodu i wzrost organiczny na poziomie
12,6 proc. Z pewnością największe znaczenie miała realizacja nowych kontraktów, podpisanych w 2016 roku. W ciągu
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ostatnich kilku miesięcy wykorzystaliśmy
wpływ pozytywnego efektu cenowego
i wzrostu wolumenów, wynikającego z korzystnych warunków biznesowych. Grupa
skorzystała także z przejęcia we wrześniu
ubiegłego roku firmy Logiters i zakończenia procesu integracji operacyjnej”.
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EKSPORT NARZĘDZIEM DO ROZWOJU
DLA FIRM Z SEKTORA MŚP
ÔÔŹródło : FedEx Express, fot. FedEx Express

FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX) i największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych,
przedstawia wyniki kolejnej części badania FedEx SME Export Report, dotyczącej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.
Badanie przeprowadziła firma Harris Interactive. Uczestniczyło w nim 4500 podmiotów z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą
się do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.
EKSPORT W EUROPIE I POZA NIĄ
Według FedEx SME Export Report, prawie
9 na 10 (89%) europejskich przedsiębiorców z sektora MŚP wysyła swoje towary do
innych krajów w Europie. Dla porównania
– 73% przedsiębiorców z Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki (MEISA) i jedynie 48% z Azji
Pacyficznej eksportuje w obrębie swoich
regionów. W ujęciu globalnym (biorąc
pod uwagę wyniki ze wszystkich badanych
krajów), średnio 74% małych i średnich
firm sprzedaje towary na rynkach w swoim regionie. Europejskie MŚP najchętniej
korzystają z transportu drogowego (66%
badanych). Dużą popularnością cieszy się
również transport lotniczy (52%), podczas
gdy transport morski i kolejowy są używane rzadziej (odpowiednio 32% i 16%).
Eksport stanowi średnio 65% przychodów
europejskich firm z sektora MŚP.

Głównym partnerem biznesowym dla
europejskich małych i średnich eksporterów są Niemcy – wskazuje to 51% badanych. Na drugim miejscu plasuje się Francja (47%), a dalej Belgia (33%). Istotnymi
miejscami przeznaczenia są również Włochy i Hiszpania (każde po 31% wskazań).
Z kolei głównym krajem eksportowym dla
Niemiec jest Francja.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyższe przychody z eksportu wewnątrzregionalnego odnotowało 26% badanych
przedsiębiorców, co było spowodowane
głównie wprowadzeniem do swojej oferty
nowych produktów, wejściem na nowe
rynki w Europie oraz zwiększeniem aktywności w sektorze e-commerce. Nieco
ponad 1/3 badanych (34%) przewiduje
wzrost tych przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dla porównania, przed-

siębiorcy z Ameryki Łacińskiej oraz Indii
są bardzo optymistyczni w tym zakresie
– odpowiednio 58% oraz 69% z nich liczy
na wyższe dochody z eksportu w swoich regionach w najbliższej przyszłości.
Trzej główni gracze na europejskim rynku
eksportowym to – wg badania – Niemcy,
Francja oraz Wielka Brytania.

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

Bilans
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P3 GOTOWY NA EKSPANSJĘ W EUROPIE
ÔÔŹródło: P3, fot. P3

Dostawcy części motoryzacyjnych, producenci mebli, sprzedawcy instrumentów muzycznych i dom mody z Mediolanu – to
przykłady tylko kilku firm, których sklepy znalazły się w parkach P3 w różnych częściach Europy. Sieć parków logistycznych firmy
obejmuje 182 obiekty w dziewięciu europejskich krajach. Tylko w ubiegłym roku P3 wybudowało 15 nowych magazynów, zwiększając całkowitą powierzchnię najmu w swoim portfolio do 3,9 mln m2. Dodatkowo P3 ma do dyspozycji grunt umożliwiający
budowę nowych obiektów o powierzchni 1,8 mln m2 dla przyszłych i obecnych klientów.
ko przy zachowaniu ciągłości działania
firmy NEX Logistics, korzystającej z tego
obiektu do dystrybuowania drukarek EPSON.
P3 dostosowuje swoje magazyny do
potrzeb firm z różnych sektorów. Na przykład park P3 Wadingsween w Holandii
oferuje klimatyzowany magazyn na 6000
palet, dzięki czemu Univeg Corporation
może dbać o świeżość swoich kwiatów
i owoców. Magazyn w parku P3 Prague
Horní Počernice został przekształcony
w raj dla zwierząt – Pet Center prowadzi
tam największy sklep zoologiczny w Czechach, łącznie z hotelem dla psów i centrum szkoleniowym.
Z powierzchni w parkach P3 korzysta łącznie 330 klientów. „Zawsze staramy się
nawiązywać długoterminowe, partnerskie
relacje z najemcami w naszych magazynach, co wiąże się z wieloma korzyściami
finansowymi dla nich. Klienci cenią także
naszą elastyczność – jesteśmy w stanie
modyfikować istniejące magazyny, aby
spełnić obecne potrzeby klienta, lub zbudować nowy magazyn, jeżeli jest to lepsze
rozwiązanie” – wyjaśnił Ian Worboys, CEO
firmy P3. W rezultacie klienci są zainteresowani pozostaniem i rozwojem w parku
P3, czego dowodzi fakt, że 75% klientów
przedłużyło umowy najmu, a 87% nowych
projektów P3 w systemie BTS jest realizowanych dla obecnych klientów.
„Około 28% naszych klientów to sprzedawcy detaliczni i/lub sklepy internetowe,
ale portfolio naszych najemców nadal
obejmuje tradycyjne firmy logistyczne
i produkcyjne. Nasze parki oferują przestrzeń odpowiednią dla obiektów magazynowych, montażowni, salonów ekspozycyjnych i punktów dystrybucyjnych
dla sklepów internetowych” – mówi Ian
Worboys, opisując strukturę klientów
w parkach P3.
ZAKUP W HISZPANII ZWIĘKSZYŁ
PORTFOLIO P3 O PONAD 300 000 m2
Największy dotychczas zakup P3 w tym
roku (2017) miał miejsce w Hiszpanii.
Transakcja o wartości 243,35 mln EUR
obejmowała nabycie 11 magazynów logistyczno-dystrybucyjnych – znajdujących
się w Madrycie, Saragossie, Toledo, Guadalajarze, Walencji i Vizcaya na północy

Hiszpanii – od Gore Spain Holdings SOCIMI I, S.A.U. Ta transakcja powiększyła
portfolio P3 o dodatkowe 322.500 m2.
P3 jest w stanie zaadaptować magazyn
dla sklepu zoologicznego, producenta mebli lub domu mody. Klienci są zainteresowani parkami logistycznymi P3 ze względu
na ich strategiczną lokalizację.
Na przykład park P3 Žilina to miejsce
idealne dla operacji logistycznych związanych z branżą motoryzacyjną i mechaniczną dzięki bliskości strefy przemysłowej
zajmowanej przez producentów samochodów Kia, Hyundai i Volvo Trucks. Analogicznie kultowa marka modowa Moncler
wybrała park P3 Castell San Giovanni,
ponieważ znajduje się blisko Mediolanu,
światowej stolicy mody.
W parku P3 Poznań firma Zaparoh, będąca klientem P3, kontynuuje lokalne tradycje meblarskie, produkując codziennie
100 foteli i sof do sprzedaży internetowej
w serwisie sofa.com. Nabywcy kupujący
w sklepie internetowym korzystają z najniższych możliwych cen, a produkty są
wysyłane bezpośrednio z magazynu P3.
W parku P3 Rivesaltes, położonym na
trasie do południowych plaż Francji, znajduje się magazyn służący do przechowywania wyposażenia kempingowego
i akcesoriów do przyczep.
P3 jest elastyczne, ponieważ działalność
klientów stale się zmienia. Na przykład
obecnie trwa rozbiórka magazynu o powierzchni 65.000 m2 w parku P3 Bedburg
w Niemczech, który zostanie następnie
odbudowany z wykorzystaniem nowych
materiałów i nowych technologii – wszyst-
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MAGAZYN Z CERTYFIKATEM
EKOLOGICZNYM, PEŁEN ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH
Najnowszy magazyn w P3 Praga D8 otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM na
poziomie „bardzo dobry”. Jego „ekologiczne” cechy obejmują nowoczesny system
ogrzewania i wentylacji, udoskonaloną
izolację termiczną, inteligentne oświetlenie LED i mostki z izolacją termiczną.
Wprowadzono również szereg innych rozwiązań w celu znacznego udoskonalenia
środowiska pracy wewnątrz obiektu. P3
utrzymuje długoterminową współpracę
z najemcą tego budynku, VF Corporation,
producentem odzieży takich marek, jak
Wrangler, The North Face i Vans. Przez
park P3 Praga D8 przechodzi każdy but
Vans sprzedawany w Europie.
Dzięki strategicznemu położeniu parków w pobliżu ważnych węzłów transportowych, głównych autostrad i kluczowych
miast europejskich, P3 ułatwia szybką,
efektywną i ekologiczną dystrybucję towarów na całym kontynencie.
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POLSKI RYNEK KAMER SAMOCHODOWYCH
MA NOWEGO LIDERA
ÔÔŹródło: MiTAC, fot. MiTAC

Mio było najchętniej wybieraną marką wideorejestratorów w Polsce w I półroczu 2017 r. I choć na rynku działa wielu graczy,
tajwański producent utrzymuje znaczącą przewagę nad swoimi konkurentami, o czym świadczą zaprezentowane przez markę
wyniki finansowe. Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku Mio dostarczyło polskim klientom o 33 proc. więcej wideorejestratorów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tym samym, marka umocniła pozycję największego w Polsce dostawcy kamer
samochodowych. Obecnie Mio posiada aż 28 proc. udziału w rynku w ujęciu wolumenowym oraz 50 proc. w wartości sprzedaży.
– To był bardzo aktywny czas dla Mio w Polsce. W ciągu ostatniego półrocza w portfolio marki znalazło się wiele nowych
produktów. W kategorii kamer samochodowych naszym dużym
sukcesem było wprowadzenie siódmej generacji wideorejestatorów MiVue, które dzięki swojej innowacyjności stały się
wyznacznikiem trendów i zmieniły oblicze rynku – mówi Mariusz
Manowski, CEE Country Director firmy MiTAC.
CO POKOCHALI POLACY?
Największą popularnością konsumentów cieszą się urządzenia
budżetowe, jak na przykład modele MiVue C330, C335, C320
i C325. Warto jednak zaznaczyć, że wśród Polaków coraz widoczniejszy staje się trend wybierania zaawansowanych modeli
wysokiej jakości. Za doskonały przykład posłużyć może seria
wielofunkcyjnych urządzeń 2-w-1, MiVue Drive, będących połączeniem nawigacji i wideorejestratora.
ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY NABIERA TEMPA
Po pierwszym półroczu średni koszt zawieranych transakcji
wzrósł o ok. 5 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu
ubiegłego roku. Choć średnia cena zakupu wideorejestratora
jest porównywalna z poprzednim rokiem, oferowane urządzenia zawierają więcej funkcji i są coraz bardziej zaawansowane
technologiczne.
Za doskonały przykład posłużyć może najnowsza, siódma
generacja wideorejestratorów MiVue, w których producent zaimplementował unikalne na rynku rozwiązania. Dzięki niezwykle
czułemu sensorowi Sony Starvis, nastąpiła poprawa parametrów
jakości nagrywanego obrazu, co jest ważne chociażby w nagraniach nocnych lub podczas jazdy pod słońce.
Udoskonalona została także technologia ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems), którą do niedawna można było
zobaczyć tylko w luksusowych samochodach. System zapewnia
bezpieczeństwo podróżujących poprzez wykrywanie linii drogowych i generowanie ostrzeżeń dźwiękowych dla kierowcy, jeśli
pojazd zaczyna zmieniać swój pas ruchu lub gdy jest narażony
na ryzyko bezpośredniego zderzenia.
Ponadto, urządzenia posiadają szereg nowoczesnych udogodnień, jak np. dotykowy ekran, WIFI z funkcją transmisji na żywo
na Facebooku czy wbudowany Bluetooth, który daje możliwość
współpracy z telefonem komórkowym.
Nowe kamery, dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów,
umożliwiają również rejestrację tego, co dzieje się z tyłu pojazdu
(dzięki tylnej kamerze MiVue A20) czy monitorowanie ciśnienia
w oponach (czujniki TPMS).

na tego typu urządzenia jest widoczny w okresie od czerwca do
września, czyli w czasie wakacyjnych wyjazdów. Kierowcy, stają
się coraz bardziej przezorni i chcą zadbać o swoje interesy wcześniej, zanim stanie się coś nieprzewidzianego. Warto również
zaznaczyć, że wideorejestrator za szybą samochodu łagodzi obyczaje innych użytkowników dróg, przyczyniając się tym samym
do poprawy naszego bezpieczeństwa – mówi Mariusz Manowski.

PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Choć według ekspertów, krajowy rynek wideorejestratorów
samochodowych jest już rynkiem dojrzałym i nasyconym, przedstawiciele firmy przewidują, że zainteresowanie wideorejestratorami będzie utrzymać się na stałym, wysokim poziomie także
w kolejnych miesiącach 2017 roku. Największy wzrost popytu
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KLUCZOWE ARGUMENTY
NOWYCH WÓZKÓW SERII FX
ÔÔEwa Czajkowska, fot. Still

STILL Polska wprowadza na rynek nową linię produktów, w skład której wchodzą trzy
typy wózków z siedziskiem dla operatora: jeden unoszący oraz dwa podnośnikowe.
FXH, FXD i FXV uzupełniają ofertę firmy w zakresie pojazdów średniego i dalekiego
transportu, gwarantujących ekstremalnie ergonomiczną pracę.

Seria składa się wózka unoszącego FXH
20/25 N, wózka podnośnikowego FXV
14/16 N oraz FXD 20 N – wózka podnośnikowego z podwójnymi widłami. Cechą
łączącą wszystkie modele jest miejsce
operatora z wygodnym fotelem, regulowanym podnóżkiem i amortyzacją przenoszonych drgań. Każdy z nich jest także
dostępny w wariancie z baterią litowo-jonową.
FXH 20/25 N przeznaczony jest do szybkiego i bezpiecznego transportu poziomego towarów o masie do 2 500 kg. Zużycie

energii na poziomie 0,5 kWh/h, pojemność baterii do 500 Ah i maksymalna prędkość jazdy wynosząca 12 km/h gwarantują
dużą dostępność pojazdu i wysoką wydajność pracy.
FXV 14/16 N to osiągający szybkość
10 km/h wózek wysokiego podnoszenia
z miejscem siedzącym dla operatora,
o udźwigu do 1600 kg i wysokości podnoszenia 5 316 mm. Sprawdza się w efektywnej obsłudze regałów, jak i w transporcie
poziomym. Znajdzie zastosowanie w obsłudze przewozu z linii produkcyjnej do
magazynu oraz stref buforowych.
FXD 20 N – wózek podnośnikowy z podwójnymi widłami – jest dostosowany
do transportu ładunków wrażliwych na
nacisk. Dzięki prędkości maksymalnej do
10 km/h oraz możliwości jednoczesnego
przewozu palet o masie do 1 000 kg na
dwóch poziomach, cechuje się ponadprzeciętną wydajnością w magazynach,
w których obsługiwane są palety o zróżnicowanej wysokości.
Wszystkie modele wyposażone są
w pozwalający zmniejszyć zużycie
energii system Blue-Q oraz gwarantujący
stabilność na zakrętach układ Curve Speed Control. Obszary, na które projektanci
FXH, FXD i FXV położyli szczególny nacisk
to wydajność, bezpieczeństwo i ergonomia pracy.
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Nowa aplikacja do
etykietowania
ÔÔŹródło: SATO, fot. SATO

Firma SATO, czołowy światowy dostawca
rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji, które ułatwiają czynności pracownikom i usprawniają działalność, współpracuje
z dostawcą oprogramowania do zarządzania
drukiem i wydajnością w przedsiębiorstwach,
LRS, w celu stworzenia aplikacji eliminującej
prawdopodobieństwo zdublowania etykiet
lub niewydrukowania etykiety po przerwaniu
procesu druku.
Nowa aplikacja poprawia efektywność
i zmniejsza liczbę błędów wydruku etykiet,
wprowadzając dwukierunkowe przesyłanie danych VPSX ze sterowaniem z użyciem języka PJL
w drukarkach do etykiet serii CLNX firmy SATO.
Funkcja ta pozwala drukarce wznowić pracę dokładnie tam, gdzie ją nieoczekiwanie przerwała,
bez konieczności interwencji ludzkiej.
Etykiety są kluczowym elementem procesu
biznesowego, od szpitali po logistykę. Pozwalają one na przenoszenie istotnych informacji w łańcuchu dostaw, umożliwiają śledzenie
wszystkiego, od niezbędnych leków po części
samochodowe. Zdublowane lub niewydrukowane etykiety stanową więc główną przyczynę
nieefektywności, która może mieć poważne
i kosztowne skutki.
Zastosowanie nowej aplikacji SATO i stosowanego przez LRS dwukierunkowego przesyłania
VPSX z użyciem języka PJL zapewni klientom
niezrównaną kontrolę i pewność związaną
z drukiem etykiet; zapobiegają one problemom
i zapewniają możliwość automatycznego wznowienia pracy po przerwie. Dwukierunkowe
przesyłanie VPSX z użyciem języka PJL ułatwia
gwarantowane przesyłanie danych wydruku do
urządzeń i zapewnia monitorowanie strona po
stronie, dzięki czemu urządzenie powiadamia
system VPSX, kiedy zadanie wydruku zostało
fizycznie zrealizowane. W przypadku awarii
urządzenia można automatycznie ponownie
uruchomić drukowanie od strony, na której
wystąpiła awaria, co pozwoli wyeliminować
zdublowane etykiety.
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URZĄDZENIA NOWEJ GENERACJI Z SERII ZT600
ÔÔŹródło: Zebra Technologies, fot. Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation , lider na rynku wytrzymałych komputerów przenośnych, skanerów i drukarek kodów kreskowych,
rozszerzonych o oprogramowanie i usługi, które umożliwiają widoczność procesów całego przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, wprowadziła nowe drukarki przemysłowe ZT600 i ZT510. Modele, przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach,
oferują wysoką jakość druku i długi czas nieprzerwanej pracy. Zebra wprowadziła również produkt Printer Profile Manager Enterprise – rozwiązanie do zdalnego zarządzania drukarkami za pośrednictwem przeglądarki WWW dla drukarek Zebra® z obsługą
Link-OS®. Aplikacja pozwala znacząco zmniejszyć koszty i nakłady czasowe potrzebne na zarządzanie.
Keith LeFebvre, wiceprezes działu opracowywania i zarządzania produktami i rozwiązaniami w grupie Specialty Printing
Group, Zebra Technologies powiedział:
„Drukarki serii ZT600 są niezrównane pod
względem jakości, trwałości i wydajności,
dzięki czemu mogą pracować w niemal
każdym środowisku. Obsługa Link-OS
czyni z nich także urządzenia sieciowe.
Dzięki produktowi Printer Profile Manager
Enterprise oraz wprowadzeniu Link-OS do
linii drukarek przemysłowych nasi klienci
zyskują łatwe podłączenie do sieci oraz
wygodną eksploatację, wdrażanie, konserwację i rozwiązywanie problemów z drukarkami. W efekcie mogą liczyć na większą
produktywność i wydajność operacyjną”.
ZT610 i ZT620 to trwałe, niezawodne
drukarki, które charakteryzują się wysoką
szybkością wydruku. To urządzenia, która pozwalają zwiększyć produktywność
w branżach handlu detalicznego, produkcji, transportu, logistyki i opieki zdrowotnej. Poprzednia seria drukarek Zebra Xi4

cieszyła się uznaniem klientów. W oparciu
o nią producent stworzył serię ZT600,
która oferuje szereg nowych funkcji ułatwiających obsługę. Wśród nich wymienić
można uproszczone ładowanie nośnika
i taśmy, czytelny wyświetlacz kolorowy
informujący o statusie drukarki i pomoc
multimedialną z instrukcjami.
Seria drukarek ZT600 obsługuje aplikacje Link-OS, służące do usprawniania
wdrażania usługi, łączności sieciowej, codziennej eksploatacji i rutynowych czynności konserwacyjnych optymalizujących
produktywność. Dzięki Printer Profile
Manager Enterprise informatycy mogą
utrzymywać najbardziej aktualne zabezpieczenia drukarek z obsługą Link-OS.
Mają też możliwość łatwego zdalnego
zarządzania, rozwiązywania problemów
i konfiguracji flot drukarek Zebra z jednej
lokalizacji. Wszystko to przekłada się na
niższe koszty operacyjne.
Zebra wprowadziła do oferty atrakcyjną
kosztowo drukarkę ZT510. To urządzenie
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jest skierowane do klientów, którzy poszukują rozwiązań oferujących wysoką jakość
druku i trwałość, ale wymagają jedynie
podstawowego zestawu funkcji.
W drukarkach Zebra najlepiej wykorzystywać certyfikowane materiały eksploatacyjne Zebra, takie jak etykiety termotransferowe, tagi i identyfikatory zapasów
RFID. Pozwalają one zapewnić stałą jakość
wydruków, jednocześnie zmniejszając
łączny koszt posiadania sprzętu i optymalizując jego wydajność.
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ZMIANY W EKSPORCIE ŻYWNOŚCI DO USA
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS, fot. Peter Wendt / unsplash.com

Od maja br. obowiązuje dodatkowa weryfikacja produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowe przepisy nakładają na polskich eksporterów obowiązek wskazania podmiotu o nazwie ,,FSVP Importer’’ podczas
składania deklaracji importowej.
Oznacza to, że każda firma powinna obowiązkowo posiadać na obszarze USA partnera, który poniesie odpowiedzialność za
jakość importowanych produktów oraz
poświadczy ich zgodność z amerykańskimi przepisami. Zazwyczaj w tym charakterze występuje właściciel towaru po stronie
USA lub zewnętrzny agent, gdy odprawa
celna – importowa jest realizowana przez
polską firmę.
Obecnie można wskazać kilka modeli
eksportu na rynek amerykański. W pierwszym z nich polski przedsiębiorca posiada
jako partnera amerykańską firmę, która
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość
żywności. W drugim, najczęściej stosowanym modelu, nasze rodzime przedsiębiorstwo tworzy spółkę w Stanach
Zjednoczonych (lub odwrotnie), przez co
oba podmioty ponoszą konsekwencje
nowych przepisów. Wspomniane zmiany
dotkną jednak najbardziej firm, działających w trzecim modelu eksportowym,
które dotychczas same zajmowały się
importem.
Przemysław Komar, Key Trade Lane
Manager w ROHLIG SUUS Logistics pod-

kreśla – Poziom importu żywności do Stanów Zjednoczonych jest tak wysoki, że
państwo nie jest w stanie skontrolować
wszystkich podmiotów wprowadzających
do obrotu produkty spożywcze na terenie
kraju. Z tego względu służby amerykańskie koncertują się nie tyle na samej ocenie importowanej żywności, co na sprawdzeniu wewnętrznych procedur kontroli
w firmach występujących w charakterze
FSVP Importer. Rolą odpowiedzialnego
operatora logistycznego jest zatem bieżąca informacja klientów o zmianach zachodzących w środowisku biznesowym
– dodaje przedstawiciel operatora.
Nowe przepisy dotyczą produktów spożywczych przeznaczonych do celów konsumpcyjnych dla ludzi i zwierząt, ale niektóre grupy towarów są z nich zwolnione
lub podlegają specjalnym wyłączeniom.
ROHLIG SUUS Logistics od lat z powodzeniem obsługuje firmy na rynku amerykańskim. Własna sieć 10 biur na terenie Stanów Zjednoczonych oraz obsługa
logistyczna w ramach globalnej Grupy
Rohlig gwarantują nie tylko stabilność
i bezpieczeństwo łańcucha dostaw, ale

dają również możliwość bezpośredniego
nadzoru operacyjnego nad przesyłkami,
bez konieczności angażowania pośredników. Dzięki temu komunikacja z klientem
staje się prostsza, a odpowiedzialność za
przesyłki spoczywa w jednych rękach na
każdym etapie realizacji transportu.
Firma posiada biura w największych
miastach m.in. Nowym Jorku, Chicago
(główne biuro operacyjne i amerykańska
centrala operatora), Atlancie, Houston,
Miami, Los Angeles czy Bostonie. W odróżnieniu od większości firm działających
na rynku amerykańskim, które korzystają
z usług zewnętrznych brokerów, ROHLIG
SUUS Logistics realizuje odprawy celne
we własnych agencjach celnych, co min.
wpływa na skrócenie czasu dostarczenia
towaru do ostatecznego odbiorcy.
Nad wzajemną współpracą i rozwojem
usług na bieżąco czuwają dedykowani menadżerowie ds. rozwoju serwisu – w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Obecnie
ROHLIG SUUS Logistics współpracuje na
tym kierunku m.in. z klientami z branży
spożywczej, FMCG, meblarskiej czy motoryzacyjnej.
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W EUROPIE Z USŁUGĄ ,,ZA POBRANIEM’’
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics, jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych na polskim rynku, rozszerzył obszar działania usługi
COD poza granice naszego kraju. Od września firma zapewni serwis dla kontrahentów zagranicznych, dostarczając przesyłki
importowane z Europy do Polski.

Z ofert zagranicznych sklepów internetowych korzysta coraz więcej Polaków
poszukujących okazji cenowych oraz produktów, które są niedostępne na naszym
rodzimym rynku. Dostawa towaru nie
stanowi obecnie większej przeszkody
w realizacji zlecenia, a zamówienie przesyłki ,,za pobraniem’’ – COD cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem internetowych konsumentów. Szczególnie
tych, którzy obawiają się, że sprzedawca
po otrzymaniu pieniędzy nie prześle im

zamówionego towaru. Chcąc eliminować
to ryzyko i podnosić satysfakcję e-klientów, wiele sklepów oferuje wskazaną
wyżej formę płatności.
Wspomniane tendencje potwierdza
najnowsze badanie, przygotowane na
zlecenie Trusted Shops – platformy
przyznającej certyfikat jakości dla sklepów internetowych w zakresie ochrony
zakupów e-klientów. Wynika z niego,
że co dziesiąty kupujący ma problem
z odzyskaniem zapłaty od internetowego
sprzedawcy. 7 proc badanych nie otrzymało bowiem ani zakupionego produktu,
ani pieniędzy, natomiast kolejne 4 proc
miało trudności ze zwrotem przesyłki
i odzyskaniem należnych im środków.
Pierwszym partnerem, jaki skorzystał
z nowej oferty był niemiecki kontrahent,
z którym ROHLIG SUUS przeprowadził
pilotaż projektu. Przebudowano systemowe interfejsy, umożliwiające transfer
danych dotyczących zamówienia przesyłki ,,za pobraniem’’ między partnerem
a operatorem oraz wprowadzono moż-

liwość zarządzania walutami i przelicznikami kursów. ROHLIG SUUS pobiera
zatem płatność od polskiego odbiorcy
w złotówkach, zwracając je potem we
wskazanej walucie i po uzgodnionym
kursie. To dosyć skomplikowany proces,
który może wiązać się ze stratami z tytułu
różnic kursowych, przez co niewiele firm
logistycznych decyduje się na wprowadzenie takiej usługi.
Jak wskazuje Patryk Świderski International Groupage Product Director
w ROHLIG SUUS Logistics – Dotychczas
usługa pobrania była domeną transportów krajowych, jednak wraz ze stałym
wzrostem oczekiwań klientów e-commerce, dotyczących usług dodatkowych,
postanowiliśmy wprowadzić ten produkt
do swojej oferty dla kontrahentów z zagranicy. Maksymalna kwota pobrania,
jaką oferujemy wynosi 15 tys. zł/3,5 tys.
euro więc jest to spora kwota w stosunku do tego, co oferuje europejska
konkurencja – podkreśla przedstawiciel
operatora.

BEZ HAMULCA W POSTACI RYZYKA KURSOWEGO
ÔÔŹródło: AKCENTA, fot. Log4.pl

Polska jest liderem w sektorze obsługi przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej, które generują ok. 7 proc. krajowego
PKB. Na unijnym rynku sukces nie jest jednak dany raz na zawsze, a polskie firmy transportowe muszą stale walczyć o utrzymanie
konkurencyjności. Jedną ze zbyt rzadko wykorzystywanych możliwości optymalizacji biznesu jest minimalizacja kosztów ryzyka
kursowego. Międzynarodowa instytucja płatnicza AKCENTA podpowiada, jak to zrobić.
Już od kilku lat polski handel zagraniczny przeżywa rozkwit. Korzystają na tym
także rodzime firmy transportowe, które
wyspecjalizowały się w przewozach międzynarodowych i to nie tylko towarów
z Polski, ale i z całej Unii. – Swoją pozycję
lidera usług transportowych w Unii wywalczyliśmy przede wszystkim konkurencyjnością cenową, co niestety bardzo
mocno odbija się na marżach tych przedsiębiorstw. Dodatkowo, przewoźnicy muszą zmagać się z kolejnymi trudnościami,
takimi jak braki kadrowe, częste zatory
płatnicze, nierzetelni kontrahenci oraz rosnące koszty zatrudnienia, związane m.in.
z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej czy delegowania pracowników w krajach Unii – wymienia Radosław Jarema,
dyrektor polskiego oddziału AKCENTY,
instytucji płatniczej obsługującej i realizującej transakcje walutowe firm. Do tego

dochodzi również ryzyko kursowe, które
ponoszą polskie przedsiębiorstwa transportowe w związku z przewalutowaniami
płatności z walut obcych na złotówki.
Jak podkreśla ekspert AKCENTY, choć
większości zagrożeń nie da się w całości
uniknąć, to ryzyko związane ze zmianami kursów walut może być przez firmy
transportowe całkowicie wyeliminowane.
Problem w tym, że niewielu przewoźników o tym wie.
RYZYKO KURSOWE, CZYLI TO, O CZYM
NADAL ZAPOMINA WIELE FIRM
TRANSPORTOWYCH
– W tak trudnej biznesowo rzeczywistości,
firmy transportowe muszą minimalizować ryzyka, szczególnie takie, które mają
wpływ na marże i wysokość kontraktów.
W przypadku ryzyka kursowego mogą to
zrobić w bardzo prosty sposób, całkowicie

za darmo – podkreśla Radosław Jarema
z AKCENTY. Rozwiązaniem są tzw. forwardy, które świetnie sprawdzają się w przypadku firm zawierających transakcje
w obcych walutach. Transakcja forward
„zamraża” kurs wymiany dla ustalonej
kwoty do określonej daty w przyszłości,
np. do terminu realizacji kontraktu i wpłynięcia na rachunek środków w obcej walucie. Transakcje forward można znaleźć
zarówno w ofercie banków, jak i instytucji
płatniczych. Forwardy nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami, mają formę kontraktu zawieranego między firmą
a instytucją finansową. Data ich realizacji
może być elastyczna, w zależności od
wybrania danej opcji transakcji (forward
z ruchomą datą rozliczenia, amortyzacyjny).
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HISZPAŃSKI SZLAK OPERATORA
ÔÔŹródło: Dachser

Poznański oddział Dachser, jednego z wiodących operatorów logistycznych, w I półroczu 2017 r. dostarczył do Hiszpanii o ponad
50% więcej przesyłek drobnicowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Duża dynamika rozwoju była widoczna także
w całym 2016 r.

Hiszpania znajduje się w pierwszej dziesiątce największych odbiorców polskiego
eksportu. Minione lata to systematyczny wzrost wymiany handlowej między
tymi krajami. Dane statystyczne GUS za
ubiegły rok potwierdzają, że ten trend
nadal się utrzymuje – w 2016 r. z Polski do
Hiszpanii przewieziono towary o wartości
blisko 21,83 mld zł, co oznacza wzrost
o ponad 11% rok do roku. Beneficjentem
tej koniunktury w wymianie gospodarczej między Polską a Hiszpanią jest m.in.
Dachser, który specjalizuje się w obsłudze
eksporterów.
– Polskie produkty zdobywają coraz silniejszą pozycję w Hiszpanii. Jednocześnie
zmieniają się wymagania hiszpańskich
klientów, którzy – podobnie jak inni europejscy odbiorcy – wolą zamawiać mniejsze
partie, a częściej. W efekcie krajowi eksporterzy zwiększają zapotrzebowanie na
obsługę przesyłek drobnicowych w tym
kierunku. Dachser ze swoją siecią połączeń i oddziałów, która obecnie na całym
Półwyspie Iberyjskim obejmuje 87 lokalizacji, zapewnia szybkie dostawy i sprawny
serwis drobnicowy. Dzięki temu towary
z Polski do Hiszpanii jesteśmy w stanie
dostarczyć nawet w ciągu 4 dni roboczych

– mówi Rafał Owczarek, kierownik sprzedaży Dachser na
region północno-zachodniej
Polski.
Z Poznania do Hiszpanii
Dachser przewozi głównie
produkty firm z branży elektronicznej, obuwniczej, reklamowej, oświetleniowej, a także
urządzenia przemysłowe. Odbiorcą dużej części przesyłek
są centra dystrybucyjne z branży e-commerce. Aktualnie najwięcej przesyłek drobnicowych
nadawanych przez eksporterów z Polski
za pośrednictwem wielkopolskiego oddziału Dachser trafia w okolice Barcelony,
Madrytu, Walencji, Saragossy i León. Nie
brakuje jednak dostaw także do innych
lokalizacji w tym kraju. Towary z Dachser
Poznań trafiają do Hiszpanii przez dwa
niemieckie centra przeładunkowe – w Dortmundzie i Rheine, z którymi oddział ma
bezpośrednie połączenie. Stamtąd polskie
produkty mają możliwość dotarcia do
kilkudziesięciu lokalnych oddziałów operatora w Hiszpanii, wliczając w to Baleary
i Wyspy Kanaryjskie.
– Tak gęsta sieć drobnicowa,
dostępna za naszym pośrednictwem dla polskich eksporterów, to głównie efekt zintegrowania z Dachser hiszpańskiego
operatora Azkar. Proces ten
rozpoczął się kilka lat temu,
a w 2017 roku zakończyliśmy
połączenie obu firm. Azkar
w tym roku zmienił również
nazwę na Dachser. Integracja
tak dużej firmy to wyzwanie dla
całej sieci. Oprócz wspólnego
systemu operacyjnego dostosowane musiały zostać produk-

Jeszcze sprawniej do Niemiec
ÔÔŹródło: Dachser

Z końcem lipca Dachser, jeden
z wiodących operatorów logistycznych, uruchomił nowe połączenie drogowe z Poznania do
Rheine w Niemczech. Przewozy
na tej trasie będą realizowane pięć
razy w tygodniu w obu kierunkach.
Jest to już dwunasta bezpośrednia

linia Dachser z Wielkopolski do
Niemiec.
– Zapotrzebowanie na transport
towarów do i od naszych zachodnich sąsiadów jest od lat bardzo
duże i wciąż rośnie. Z Poznania
realizujemy bezpośrednie przewozy między innymi do Berlina,

ty i procesy oraz wdrożone zasady komunikacji jednolite dla całej sieci Dachser.
Dzięki tej akwizycji nasi rodzimi producenci
także na Półwyspie Iberyjskim mogą oczekiwać jednolitego standardu obsługi dostaw paletowych, znanego im już wcześniej
z wysyłek do innych krajów realizowanych
przez Dachser. W szczególności dotyczy to
możliwości śledzenia dostaw na całej trasie
przejazdu w czasie rzeczywistym, co do
dziś jest branży logistycznej wielką rzadkością – opowiada dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
Poznańskie centrum logistyczne Dachser jest największym oddziałem tej firmy
w Polsce, zatrudniającym blisko 100 osób.
Obecnie oddział dysponuje 17 codziennymi bezpośrednimi liniami drobnicowymi
m.in. do Niemiec, Holandii, Czech, Austrii
czy Finlandii. Za ich pośrednictwem przesyłki docierają z Poznania do 431 oddziałów drogowej sieci Dachser w 37 krajach
Europy. Zlokalizowany w komunikacyjnym
sercu Wielkopolski oddział zarządza także
magazynem na 7400 miejsc paletowych
i oprócz dystrybucji ma w swojej ofercie
również logistykę kontraktową.

Bremy, Hamburga, Dortmundu
czy Kolonii, a teraz czas na Rheine
przy granicy z Holandią. Dzięki
wyeliminowaniu przeładunków
po drodze transporty na tej trasie
będą odtąd realizowane jeszcze
sprawniej. Nadrenia-Północna
Westfalia to najbardziej uprzemysłowiony region Niemiec, jesteśmy więc przekonani, że wielu
polskich przedsiębiorców będzie

Logistyka kontraktowa

zainteresowanych przewozami
w tym kierunku – mówi Dominik
Boszko, kierownik operacyjny
Dachser European Logistics Poznań & Szczecin.
Poznański oddział Dachser
wozi towary praktycznie do całej
Europy, realizując bezpośrednie
transporty do takich krajów jak
Holandia, Niemcy, Dania, Austria,
Czechy czy Finlandia.
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W CAŁYM 2017 ROKU LEASING TRANSPORTU
CIĘŻKIEGO POWRÓCI NA ŚCIEŻKĘ WZROSTÓW
ÔÔMarcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL, fot. EFL, pixabay.com

Rynek leasingu rośnie „jak na drożdżach” przede wszystkim za sprawą samochodów osobowych i dostawczych oraz maszyn.
Pierwsze półrocze br. pod kreską zakończyły natomiast pojazdy ciężkie. Jednak w związku z rosnącym eksportem i utrzymującą
się wysoką dynamiką ilości przewożonych przez firmy transportowe ładunków, spodziewamy się odbicia tego segmentu. Prognozujemy, że w całym 2017 rok leasing transportu ciężkiego wypracuje dynamikę +6,3 % r/r.
CIĄGNIKI SIODŁOWE „CIĄGNĄ” W DÓŁ
Od stycznia do czerwca br. wartość rynku leasingu pojazdów
ciężkich była niższa o ponad 2% r/r i wyniosła niecałe 9 mld zł
– wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Spadek ten zawdzięczamy przede wszystkim mniejszemu finansowaniu udzielonemu w segmencie ciągników siodłowych, który odpowiada za
niemal połowę wartości leasingu transportu ciężkiego (4,2 mld
zł). Skurczyła się również wartość finansowanych autobusów
(809 mln zł, -12% r/r) oraz samolotów, statków i środków kolejowych (530 mln zł, -11% r/r). Natomiast na plusie pierwszą część
roku zakończyły pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (1,3 mld zł,
+5,3% r/r) oraz naczepy i przyczep (1,8 mld zł, +0,1% r/r).
TRUDNO BYŁO DOTRZYMAĆ KROKU PIERWSZEMU
PÓŁROCZU 2016 ROKU
Ujemny wynik nie wynikał z działań podjętych przez poszczególne kraje europejskie jak Niemcy czy Francja, które wdrożyły
ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Nie był też bezpośrednim
następstwem kroków Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia
pakietu drogowego. Zakończenie półrocza pod kreską to przede
wszystkim pochodna bardzo wysokiej bazy z pierwszej części
2016 roku, kiedy dynamika finansowania pojazdów ciężkich wyniosła aż 44%. W obszarze autobusów w niektórych miesiącach
mieliśmy do czynienia nawet z 200% wzrostem r/r. W związku
z tym bardzo trudno było powtórzyć podobny rezultat w tym
roku i wynik na poziomie -2% można określić jako co najmniej
przyzwoity.
POJAZDY CIĘŻKIE JADĄ ŚLADAMI EKSPORTU
Prognozując drugą część tego roku warto spojrzeć na to, co
dzieje się w Unii Europejskiej, która od kilku kwartałów stabilnie
się rozwija. Zmienia się model rozwoju krajów członkowskich
– mamy do czynienia z transformacją z konsumpcji i usług na
produkcję i eksport. Między innymi wzrost eksportu z Polski
w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku na poziomie 7%
r/r utrzyma się w kolejnych miesiącach, a to przełoży się na utrzymanie dalszej wysokiej dynamiki ilości przewożonych towarów

Marcin Nieplowicz

(w IH br. wzrosła o prawie 12% r/r). Przy takich wynikach należy
oczekiwać, że w trzecim i czwartym kwartale tego roku wrócą
wzrosty finansowania w segmencie transportu ciężkiego.
PROGNOZA NA 2017 ROK: POWRÓT NA ŚCIEŻKĘ
WZROSTÓW
Oczekujemy, że 2017 rok leasing pojazdów ciężkich powróci na
ścieżkę wzrostów. Prognozujemy, że wartość udzielonego przez
firmy leasingowe finansowania w ciągu 12 miesięcy tego roku
wzrośnie o 6,3 % r/r.
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PRZETWARZANIE DANYCH
PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
ÔÔPiotr Biernatowski, adwokat z kancelarii LARGO LAW, fot. kancelaria LARGO LAW

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jak to zwykle
bywa, nałożono na pracodawców kolejne obowiązki1, co spowodowało wzrost biurokracji po stronie pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych. Niezastosowanie się do nowych regulacji naraża pracodawców na odpowiedzialność karną
w postaci grzywny do 30 tysięcy złotych.
1

opisane w art. 14a oraz 20 wspomnianej ustawy

Po pierwsze, wprowadzono obowiązek
prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową. Po drugie, ustanowiono ograniczenia okresu wykonywania
pracy przez pracownika tymczasowego na
rzecz konkretnego pracodawcy. Aktualnie
agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego
do wykonywania pracy tymczasowej na
rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym
36 kolejnych miesięcy.
Zważywszy, że pracodawcy wolą zajmować się biznesem, a życie nie znosi próżni,
pojawiła się usługa bazy danych tworzonej
i prowadzonej przez podmiot zewnętrzny,
obejmująca informacje o pracownikach
tymczasowych i pracodawcach, u których
byli zatrudnieni. Najpopularniejsza tego
typu usługa w Polsce jest prowadzona
w formie portalu internetowego udostępniającego bazę danych on-line.
Wraz pojawieniem się wspomnianej
usługi outsourcingu, powstało pytanie
o dopuszczalność jej świadczenia, w kontekście ochrony danych osobowych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku może być
albo zgoda osoby, której dane dotyczą
– przy czym trzeba podkreślić, że wymaga to oddzielnej zgody, niż standardowo
zawierana w CV klauzula o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych – albo stwierdzenie
niezbędności takiego przetwarzania dla
zrealizowania obowiązków nakładanych
ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych2.
Zgoda pracownika:
• przed jej udzieleniem powinien on zostać rzetelnie poinformowany o zasadach i celu zbierania i przetwarzania
danych, w szczególności o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach
odbiorców danych3,

• przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne dla zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
– wówczas zgoda pracownika nie jest
wymagana.
Jednoczenie w kontekście omawianego
portalu istnieją istotne wątpliwości prawne, czy przesłanka dotycząca gromadzenia
danych bez zgody pracowników może być

2 Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych są wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy
o ochronie danych osobowych.
3 Podmiot przetwarzający, ma obowiązek poinformowania pracownika, najpóźniej w momencie

utrwalenia danych w bazie, o adresie swojej siedziby
i pełnej nazwie, celu i zakresie zbierania danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, źródle danych,
prawie dostępu do treści swoich danych, żądania ich
zmiany lub usunięcia.

Piotr Biernatowski

Komentarze

zastosowana. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy może ona obejmować podmiot,
którego te obowiązki nie dotyczą, czyli
usługodawcę zewnętrznego. W przypadku przetwarzania danych przez samych
pracodawców wydaje się, że przesłanka
ta jest spełniona. Obowiązek wykazania
spełnienia tej przesłanki leży po stronie
administratora danych, np. pracodawcy. Sprawa ma charakter czysto prawny,
dlatego też pierwsze rozstrzygnięcie tej
kwestii przez uprawniony organ będzie
precedensowe.
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