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2014
O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE

15 lat Indesit Company w Łodzi

Pierwsza edycja„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” jest już faktem. Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, zaistniał w świadomości branżowych specjalistów.

2700 zdolnych, wykształconych pracowników,
silna strefa produkcyjna, skupiająca 4 zakłady
produkcyjne, których linie corocznie opuszczają ponad 2 miliony nowoczesnych urządzeń.
Centrum księgowo-rozliczeniowe, obsługujące wiele krajów europejskich, działy R&D,
marketingu, logistyki, zakupów... To dzisiejszy
obraz Indesit Company w Łodzi. Firma właśnie
uroczyście świętuje piętnastolecie obecności
w tym mieście. W ciągu najbliższych miesięcy
wkroczy w nowy etap swojej historii, związany
ze zmianą właściciela, którym zostanie globalny lider – amerykańska firma Whirlpool.
Firma Indesit Company – jeden z liderów europejskiego rynku AGD jest obecna w Polsce
od 1992 roku, w 1999 otworzyła swój pierwszy
zakład produkcyjny (Fabrykę Kuchenek) oraz
przeniosła swoją centralę z Warszawy do Łodzi.
To właśnie Łódź, jej społeczność, ludzie, a także władze i otoczenie biznesowe miały duży
wkład w osiągnięciu przez firmę znaczącego
sukcesu ekonomicznego. W ciągu 15 lat Indesit
wyrósł na wielką firmę, która w samej tylko Łodzi zatrudnia 2700 osób, a wraz z Radomskiem
(również województwo łódzkie) – 4000.

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Podczas targów TAROPAK w Poznaniu
w dniu 29 września br., zainaugurowane
zostało nowe jakościowo przedsięwzięcie
zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Technik Magazynowej, przy aktywnej
współpracy specjalistów z instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Prelegenci Państwowej Inspekcji Pracy,
Urzędu Dozoru technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, omawiali

DSV Solutions z wysokimi
ocenami klientów
ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

7,5 w skali dzesięciostopniowej – taki wynik
osiągnęło DSV Solutions w badaniu satysfakcji
klientów, przeprowadzonym wśród 218 europejskich firm, będących klientami operatora.
W połączniu z wysoką oceną generalnego zadowolenia z usług DSV Solutions, aż 41
proc. klientów zadeklarowało, że zdecydowanie poleciłoby współpracę z operatorem logistycznym innym firmom stając się tym samym
promotorami usług DSV Solutions. Tak wysoki
wskaźnik jest wart podkreślenia szczególnie
w sektorze business to business.
Badanie pokazało, że tuż obok najistotniejszego kryterium wyboru, jakim jest poziom
kosztów, niezwykle istotną rolę na etapie
doboru partnera do współpracy w zakresie logistyki, odgrywają także takie aspekty

zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy. Specjaliści
Polskiego stowarzyszenia Techniki Magazynowej i reprezentanci firm Arpol, Elokon Logistics, Nestor, Still Polska, prezentowali zagadnienia techniczne związane
z bezpieczeństwem pracy w magazynie.
To swoiste sprzężenie zwrotne doskonale
zadziałało na tej pierwszej imprezie.
WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: Indesit
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jak niezawodność i elastyczność. W dalszej
kolejności klienci wskazali wysoki poziom
bezpieczeństwa, rozbudowaną sieć dystrybucyjną oraz europejski zasięg, w połączeniu z wysokim poziomem obsługi. Właśnie
te obszary zostały ocenione przez klientów
jako najsilniejsze strony obsługi oferowanej
przez DSV Solutions – mówi Maciej Walenda,
Prezes Zarządu DSV Solutions w Polsce.
Badania potwierdziły także dobrze znany
w tej branży fakt, że osiadanie na laurach nie
stanowi opcji w przypadku operatorów logistycznych. Czterech na pięciu respondentów
wymaga od swojego dostawcy ciągłych starań w zakresie rozwoju oferowanych rozwiązań, szczególnie w zakresie możliwości informatycznych, czasu reakcji oraz szytych na
miarę usług w obszarze wartości dodanych.
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DHL Express wspiera ekspansję
branży meblarskiej
ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

DHL Express (Poland), światowy lider na rynku międzynarodowych
przesyłek ekspresowych, wspiera ekspansję polskich firm meblarskich
za granicą, oferując im kompleksową obsługę logistyczną i doradztwo
podatkowo – celne. W oparciu o potrzeby i oczekiwania logistyczne, firma DHL Express (Poland) przygotowała projekt, mający na celu zapewnienie kompleksowej obsługi dla sektora meblarskiego. Wizytówką DHL
Express jest wysoka jakość usług – terminowość i rzetelność dostaw,
globalny zasięg działania i profesjonalne wsparcie w zakresie proceduralnym obowiązującym w danym kraju.
Dynamiczny rozwój eksportu mebli czyni Polskę jednym z liderów tej
branży na świecie. Obecnie polski sektor meblarski zajmuje znaczące
miejsce wśród światowych liderów produkcji i eksportu mebli, plasując się zaraz za takimi krajami jak Chiny, Włochy i Niemcy. Pokazuje to
wartość eksportu mebli, która w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta. Ocenia się, że liczba kontrahentów z różnych branż powiązanych
z produkcją mebli wynosi obecnie 20 tysięcy. A liczebną grupę w tym
segmencie rynku stanowią producenci i dostawcy akcesoriów do mebli.
Decydujący wpływ na sukces branży meblarskiej mają czynniki wspierające zagraniczną ekspansję polskich firm m.in. dobra jakość produktu, długa tradycja w produkcji mebli, obecność znaczącej liczby

polskich firm na rynkach sąsiedzkich, rozszerzanie się łańcucha dostaw,
zmiany zachodzące w gospodarce globalnej. Ponadto mocnym atutem
Polski jest atrakcyjna lokalizacja geograficzna, ułatwiająca stworzenie
odpowiedniego i efektywnego łańcucha dostaw na potrzeby eksportowe firmy. Sprawna i efektywna logistyka nie tylko odpowiada za wysyłanie przesyłek dokumentowych, dostawy akcesoriów meblowych,
czy też możliwość sprowadzania części zamiennych do maszyn eliminujących w ten sposób przestoje w produkcji, ale ma wpływ na lepszą
obsługę klienta.
WIĘCEJ NA

NOWE INWESTYCJE UPS W POLSCE
ÔÔ Źródło: UPS

Firma UPS (NYSE:UPS) poinformowała o planach dotyczących dwóch nowych inwestycji w Polsce o łącznej wartości 25 milionów
USD. Pierwsza z nich dotyczy rozpoczęcia budowy nowego centrum przeładunkowego oraz oddziału UPS w Strykowie. Budowa nowego centrum, która rozpocznie się we wrześniu, to największy tego typu projekt firmy w Polsce. Drugą inwestycją wdrażaną przez
UPS, będzie otwarcie w Łodzi drugiego na terenie Polski centrum obsługi procesów biznesowych (Global Business Services). Otwarcie obu obiektów planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku, a zatrudnienie znajdzie w nich docelowo łącznie ponad 300 osób.
„W tym roku Polska świętuje 25 lat wol- nas znaczy i cieszymy się, że możemy ju realizując te dwie inwestycje” – poności gospodarczej. Ten fakt wiele dla przyczynić się do dalszego rozwoju kra- wiedział Piotr Sitarek, dyrektor generalny UPS Polska. „Centralna lokalizacja
nowego centrum przeładunkowego
w Strykowie zapewni realizację jeszcze
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Konkurs „CSR – dziesięć
na dziesięć”

Deutsche Post DHL
dla zielonej energii

ÔÔŹródło: PEKAES

ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL solar panels

Dziesięć bibliotek publicznych wyremontuje
Spółka PEKAES wspierana przez Kulczyk Foundation – Partnera Strategicznego akcji zaczytani.org. Konwencja konkursu CSR nawiązuje do
obchodzonego w tym roku jubileuszu 10-lecia
obecności Spółki PEKAES na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Firma poprzez
ten gest chce podziękować lokalnym społecznościom, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do długotrwałego rozwoju spółki.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch
etapach. W pierwszym, trwającym od 15 do
26 września tego roku, Internauci mogą za
pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.pekaespomaga.pl, zgłosić
bibliotekę publiczną, której stan techniczny
kwalifikuje ją do przeprowadzenia remontu.
Wszystkie obiekty spełniające wymogi regulaminowe zostaną dopuszczone do drugiego
etapu, trwającego od 1 do 20 października
tego roku. W tym czasie internauci będą mogli głosować na każdą z bibliotek. Codziennie
użytkownicy będą mogli oddać jeden głos na
wybraną placówkę. Ogłoszenie wyników przewidziane jest pod koniec października.

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa pocztowo-logistyczna, osiągnęła kolejny
kamień milowy swojego programu ekologicznego GoGreen: ponad 60% jej globalnego
zapotrzebowania na energię elektryczną jest
obecnie pokrywane ze źródeł odnawialnych.
W ciągu minionych dwóch lat firma zwiększyła
swój udział zielonej energii o połowę – z 42%
w 2012 r. do ponad 60% w 2014 r. Obecnie
Deutsche Post DHL wykorzystuje zieloną energię w ponad 90% na przykład w Niemczech,
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Irlandii i we Francji. Te zmiany na lepsze są
częścią holistycznej koncepcji spółki, których
celem jest zmniejszenie wpływu działalności
na środowisko: Deutsche Post DHL wdraża
w ramach programu GoGreen technologie
pozwalające na zmniejszenie zużycia energii
( „mniejsze spalanie”) oraz zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla poprzez działania skoncentrowane na przestawieniu się na źródła energii
odnawialnej ( „czyste spalanie”).
„Zrównoważony rozwój przyjazny dla środowiska jest integralną częścią strategii naszej firmy. Nasze wysiłki oraz postępy, jakie
czynimy, by stać się firmą przyjazną dla środowiska, są z jednej strony znakiem szacun-
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ku dla świata, w którym żyjemy, a z drugiej
strony odpowiedzią na potrzeby naszych
klientów. Cieszymy się zatem, że udało nam
się osiągnąć kolejny cel w naszym planie
programu GoGreen, poprzez zwiększenie
wykorzystania zielonej energii w całej Grupie do ponad 60 procent” – powiedział Christof Ehrhart, Wiceprezes Wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności
w Deutsche Post DHL.
WIĘCEJ NA
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ZMIANY PERSONALNE W SKANSKA
ÔÔ Źródło: Skanska, Foto: Krzysztof Wilczek

Bartosz Kalinowski, dotychczasowy dyrektor regionu północnego w Skanska Property
Poland, zostanie nowym dyrektorem zarządzającym spółki Skanska działającej jako
deweloper mieszkaniowy. Dyrektorem regionu północnego zostanie Krzysztof Wilczek.
15 września Bartosz Kalinowski przejmie
zarządzanie Skanska Residential Development Poland. Związany ze Skanska od
sześciu lat, brał udział w przygotowaniu
i realizacji wielu zaawansowanych projektów biurowych – m.in. Green Horizon
w Łodzi, Green Towers i Dominikański we
Wrocławiu czy Silesia Business Park w Katowicach. Bartosz ukończył Politechnikę
Gdańską. Od połowy września będzie czuwał nad rozwojem części Grupy Skanska
zajmującej się budownictwem mieszkaniowym.
Skanska Residential Development zaistniała na rynku polskim trzy lata temu.
Jako Grupa Skanska ma jednak za sobą już
100 lat doświadczeń w realizacji inwestycji mieszkaniowych na świecie, a w Polsce
ugruntowaną markę dewelopera wysokiej klasy osiedli. Aktualnym projektem
firmy jest Park Ostrobramska na warszawskiej Pradze-Południe. Kolejne inwestycje

są w trakcie przygotowania. Firma stawia
sobie za cel znalezienie się w krajowej
czołówce deweloperów otwartych przestrzeni miejskich, przyjaznych ludziom
i otoczeniu. Podobne założenia Skanska
realizuje w każdej ze swoich spółek.

WIĘCEJ NA

„PRACA DLA MŁODYCH”
PRZYNOSI EFEKTY
ÔÔ Źródło: EFL S.A.

Według Eurostatu stopa bezrobocia wśród młodych Polaków zmniejszyła się
o 3,4 proc. w ujęciu rocznym (dane z czerwca 2014). Ten pozytywny trend jest obserwowany od kilku miesięcy, a jego źródeł upatruje się w ożywieniu gospodarczym
oraz zmianie podejścia do staży i szkoleń młodych osób. EFL przy tej okazji podsumowuje pierwszy etap funkcjonowania programu „Praca dla młodych”, realizowanego
na polskim gruncie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i EFL.
W tym roku po raz pierwszy od pięciu lat liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat spadła
poniżej 400 tys. Obserwowana poprawa sytuacji dotyczy nie tylko rynku młodych, ale
także ogółu bezrobotnych. W 2014 resort
pracy przeznaczył blisko 12 mld na wsparcie
bezrobotnych, poza tym powiatowe urzędy
pracy korzystają ze środków przeznaczonych wyłącznie na wspieranie młodych na
rynku pracy. Na tym ostatnim obszarze koncentruje się także EFL, realizując wspólnie
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym europejską inicjatywę Jobs for Youth – „Praca
dla młodych”, której celem jest zmniejszenie
bezrobocia wśród młodzieży, co dzięki konstrukcji programu, wiąże się z udostępnieniem przedsiębiorcom lepszych ofert na
finansowanie inwestycji.
Inicjatywa „Praca dla młodych” jest finansowana przez Komisję Europejską i wspiera

DACHSER NA
TARGACH SPOGA
+ GAFA 2014
ÔÔ Źródło: Exact Systems, Foto: Exact Systems

W dniach 31 sierpnia – 2 września po raz
kolejny odbyły się największe na świecie targi branży ogrodniczej – spoga +
gafa. Impreza organizowana w niemieckiej Kolonii stała się niezwykle ważnym
miejscem spotkań dla przedstawicieli
branży ogrodniczej z całego świata. Właśnie tutaj blisko 37 tys. odwiedzających
z ponad 100 krajów mogło poznać nowe
trendy, pomysły konkurencji i partnerów oraz nawiązać kontakty z liderami
w branży. Na targach zaprezentowało się
2012 wystawców z 56 krajów.
ŻÓŁTE STOISKO DACHSER
Kierując się zielonymi naklejkami w kształcie odcisków stóp, zwiedzający już od
głównego wejścia mogli trafić prosto do
stoiska firmy Dachser, która podczas tegorocznych targów szczególnie podkreślała
swoją dbałość o ochronę środowiska oraz
realizowanie polityki odpowiedzialnego,
zrównoważonego rozwoju. Za każdego
z gości, którzy zostawili swoje dane kontaktowe na naklejce w kształcie odcisku
stopy na ściance stoiska Dachser, operator zobowiązał się zasadzić jedno drzewo.
Dachser włączył się tą akcją w ruch sadzenia drzew realizowany przez niemieckie
stowarzyszenie handlowe BHB. Do końca
roku ma zostać posadzonych 1000 drzew,
a każdy klient, dzięki któremu zostanie
posadzone drzewo, otrzyma informację
o jego dokładnej lokalizacji.

przedsiębiorców zatrudniających lub przyjmujących na staże młode osoby w wieku
15-24 lata. Przedsiębiorcy, którzy w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zatrudnili lub
przyjęli na staż lub praktykę młodą osobę,
mogli starać się o uzyskanie tańszego finansowania zewnętrznego w postaci Leasingu
Europejskiego.
„Cieszę się, że uczestniczymy w tak ważnym przedsięwzięciu jako partner Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zostaliśmy
obdarzeni bardzo dużym zaufaniem przystępując do tej inicjatywy, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce i druga w Europie.
Jak pokazują statystyki, problem bezrobocia
młodych to nasza ogólnoeuropejska sprawa,
dlatego współdziałanie na tym polu jest bardzo istotne” – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Chronometr wydarzeń

4

POCZTA POLSKA
Z NOMINACJĄ DO EFFIE
ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Poczta Polska jest nominowana do prestiżowej nagrody
w konkursie Effie Awards. O laur w kategorii „Usługi” za najbardziej efektywną komunikację marketingową walczy kampania „Świąteczna Paczka Korzyści”.
Konkurs Effie Awards to rywalizacja o nagrodę za najbardziej
efektywną komunikację marketingową. Jury złożone z ekspertów branży wyłania zwycięzców wg. ściśle określonych kryteriów: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele, idea komunikacyjna,
jej rozwinięcie w działania reklamowe oraz efekty komunikacji.
Wyniki poznamy już 6 października 2014 r. na wielkiej Gali Effie
Awards w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.
– Nominacja do Effie Awards to kolejna szansa na nagrodę
dla „Świątecznej Paczki Korzyści” i potwierdzenie, że kampania
i produkt są zauważane i doceniane na rynku – mówi Marcin
Szymkowiak, dyrektor Biura Marketingu i Filatelistyki w Poczcie
Polskiej.
Kampania „Świąteczna Paczka Korzyści” Poczty Polskiej zdobyła już wyróżnienie w tegorocznym konkursie Golden Arrow
w kategorii „Promocja sprzedaży BtoB”.

NOWA CENTRALA GRUPY
DSV NA MIARĘ XXI W.
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV Group Headquarters

Na początku września br. centrala Grupy DSV w Danii zmieniła
siedzibę. Ponad 700 pracowników przeprowadziło się do nowej lokalizacji w Hedehusene.
Nowo wybudowany czteropiętrowy biurowiec charakteryzuje
się ogromną funkcjonalnością, nowoczesnym designem oraz
świetną infrastrukturą, a to wszystko przy pełnym zachowaniu
ekologicznych celów Grupy DSV. Wszystkie stanowiska pracy zostały zaprojektowane w oparciu o zasady LEAN, mające na celu
zapewnić pracownikom komfort oraz efektywność. Na wszystkich
czterech piętrach znajdują się przestronne przestrzenie wspólne,
zewnętrzne tarasy oraz sale rekreacyjne i konferencyjne. Dodatkowo na parterze zlokalizowana została siłownia dla pracowników.
Nowa siedziba Grupy DSV została zaprojektowana w oparciu
o rygorystyczne wymagania środowiskowe. Budynek jest wyposażony m.in. w panele słoneczne, które w 100 proc. pokrywają
zapotrzebowanie na energię elektryczną nowej centrali. Dodatkowo obniżone zostanie także zużycie prądu, dzięki wymianie
całego sprzętu biurowego na urządzenia energooszczędne,
a odpady z żywności będą przechowywane i przetwarzane na
biogaz, wykorzystywany do ogrzewania.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

„WIDLAKI” WSPIERAJĄ SADOWNIKÓW

ÔÔ Źródło: Wojciech Podsiadły, Foto: Still

Sezon na polskie jabłka rozpocznie się lada dzień. Nim owoce trafią na nasze stoły, do słoików i ciast, muszą przejść długą drogę.
Towarzyszą im w niej maszyny rolnicze i wózki widłowe. Polska od dawna była globalnym potentatem w zakresie produkcji
owoców. Jak donosi Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek, w ubiegłych latach przez magazyny rodzimych
sadowników przepływało nawet 2,5 mln ton jabłek. Taki wynik stawiał nasz kraj na czele unijnego zestawienia sadowniczych
potęg. Sprawne operowanie tak dużymi wolumenami produkcji i sprzedaży wymaga szeregu specjalistycznych maszyn.
Zakup maszyn rolniczych był jednym
z trzech najczęściej wymienianych przez
respondentów badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2013” sposobem wykorzystania
funduszy otrzymanych przez rolników
w ramach płatności bezpośrednich. Potrzebę usprawnienia procesów produkcji
można wiązać ze wzrostem liczby wielkopowierzchniowych gospodarstw i ich

postępującą profesjonalizacją. Sadownicy mechanizują dziś działania na każdym
etapie – poczynając od zbioru owoców.
W przypadku jabłek deserowych, wykorzystuje się maszyny wyposażone w mobilne platformy. Stojący na nich pracownicy
umieszczają zrywane jabłka na przenośnikach taśmowych, z których trafiają one do
napełniarki i dalej – do pojemników zbior-

czych. Nieco inaczej przebiega proces zbioru owoców przemysłowych. Zastosowanie
znajdują tu kombajny wyposażone w wałek z gumowymi łopatami, zgarniającymi
spady pod kosz zbierający. Po wyczyszczeniu z trawy i liści specjalnymi szczotkami,
jabłka trafiają na taśmę i do skrzyniopalet.
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FORMUŁA E – LOGISTYCZNA DOSTAWA DO PEKINU
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL, wiodący na świecie dostawca usług logistycznych, ogłosił 11 września br. pomyślne dostarczenie do Pekinu na Mistrzostwa FIA Formuły E 41 elektrycznych samochodów wyścigowych oraz związanego z nimi sprzętu. Dostawa była możliwa dzięki
zastosowaniu wiodących w branży rozwiązań logistycznych DHL; był to ekscytujący krok w kierunku realizacji partnerstwa DHL-Formuła E w postaci pierwszego wyścigu mistrzostw.
W ramach zobowiązania DHL w zakresie zrównoważonego rozwoju, zainaugurowany zostanie także konkurs zainspirowany
Formułą E – Blue Sky Transport Design Award – skierowany do
zawodowych i aspirujących projektantów, którzy mogą zgłaszać
swoje pomysły na kształtowanie przyszłości zrównoważonego
transportu elektrycznego. Konkurs ten będzie oceniany przez
prestiżowe jury, któremu przewodniczyć ma światowej klasy
projektant Paul Priestman. Dodatkowo, w skład jury będą wchodzić eksperci w dziedzinie projektowania, transportu i Formuły E.
Zwycięzca zostanie zaprezentowany na finałowym wyścigu FIA
Formula ePrix w Londynie w Wielkiej Brytanii.
„Jako że jesteśmy zaangażowani w dostarczanie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań, które stanowią dla społeczeństwa wartość, jesteśmy w DHL zachwyceni tym strategicznym
partnerstwem z Formułą E” – powiedział Ken Allen, Dyrektor
Generalny DHL Express. „Formuła E stworzyła sport, który prze-

suwa granice technologii oraz inspiruje i edukuje ludzi na całym
świecie w zakresie zrównoważonych technologii i praktyk. Ponieważ jesteśmy pionierem ekologicznych inicjatyw w transporcie, nasze partnerstwo z Formułą E jest idealną platformą do zaprezentowania całemu światu naszych ekologicznych rozwiązań
logistycznych oraz do testowania i opracowywania rozwiązań
przyszłościowych.”
WIĘCEJ NA

DHL I ŚWIATOWY DZIEŃ
WOLONTARIUSZA

Wandalex dostarczy wózki
firmie Amazon w Polsce
ÔÔŹródło: Wandalex

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

W ubiegłym roku ponad 100 000 pracowników Deutsche Post DHL w 127 krajach na
całym świecie wzięło udział w ponad 1600 projektach i programach w społecznościach lokalnych, w ramach dorocznej imprezy organizowanej przez Grupę – Światowego Dnia Wolontariusza.

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie
grupa pocztowa i logistyczna, po raz kolejny zachęca pracowników, klientów oraz
organizacje non-profit, do zaangażowania
w projekty wolontariackie w ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariatu
2014. Większość działań związanych z Globalnym Dniem Wolontariatu odbywa się
między 4 a 14 września 2014 r. W tym czasie pracownicy na całym świecie wspólnie
z partnerami biznesowymi i organizacjami
non-profit uczestniczą w wielu projektach
regionalnych i lokalnych, aby wykazać
swoje zaangażowanie w sprawę odpowiedzialności społecznej. Na przykład pracownicy na Filipinach pomagają odbudować
ośrodek dla dzieci, który został zniszczony

przez tajfun Haiyan. Ich koledzy z Włoch
organizują zbiórki żywności dla lokalnej
organizacji charytatywnej. W Niemczech,
w ramach Światowego Dnia Wolontariatu,
realizowane są setki projektów, od malowania szkół i sprzątania rzek, do organizacji
specjalnych imprez w ośrodkach dla dzieci
i osób starszych.
„To wspaniałe widzieć tylu pracowników
Deutsche Post DHL zgłaszających się na tegoroczne wydarzenia i wspierających swoje społeczności lokalne poprzez wolontariat” – mówi Christof Ehrhart, Dyrektor ds.
komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności w Deutsche Post DHL. Jak wyjaśnia,
program Światowego Dnia Wolontariusza
nie ogranicza się jedynie do tych kilku dni
we wrześniu. „W zeszłym roku podjęliśmy
decyzję o przedłużeniu Światowego Dnia
Wolontariusza tak, aby objąć nim działania prowadzone przez cały rok. Dzięki
temu podkreślamy znaczenie wolontariatu
w Grupie i wyrażamy uznanie naszym pracownikom za ich poświęcenie w realizację
własnych projektów wolontariackich.”
WIĘCEJ NA

Wandalex SA na mocy zawartego z firmą
Amazon Fulfillment Poland kontraktu, został
dostawcą urządzeń transportowych do pracy
w gospodarce magazynowej tego globalnego
giganta sprzedaży internetowej. Przedmiotem
zamówienia są wózki wewnątrzmagazynowe
marki Crown – światowego lidera innowacji
i jakości. Stanowią ważne ogniwa sprawności
operacyjnej w obszarze logistyki. Innowacyjne i wielokrotnie nagradzane narzędzia do
składowania towarów na wysokim poziomie
i płynnego ich przemieszczania.
W uruchamianych od września 2014 roku
centrach dystrybucyjnych w Sadach koło Poznania, Bielanach Wrocławskich i kolejnych lokalizacjach, zatrudnienie ma znaleźć 12 tysięcy
osób, które zostaną wyposażone w najwyższej
klasy urządzenia usprawniające ich pracę – począwszy od wózków paletowych z napędem
elektrycznym po wózki do kompletacji, a także
reachtrucki, holowniki i wózki z przeciwwagą.
Umowa z Amazon Fulfillment Poland
uwzględnia dostawę maszyn i obsługę serwisową. Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi sieć sprzedaży
wysyłkowej, zatrudnia na całym świecie ponad
117 tys. osób. Na początku istnienia Amazon
był księgarnią internetową. Następnie jego
asortyment poszerzył się m.in. o takie artykuły jak: DVD, muzyka, sprzęt komputerowy,
elektronika, meble, towary spożywcze i wiele
innych. Obecnie to największa na świecie firma
e-commerce.
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WROCŁAWSKI START-UP WYCHODZI Z CIENIA
ÔÔ Źródło: Findway, Foto: Findway

Programiści firmy Findway – tworzącej kompleksowy system do optymalizacji prac flot transportowych – ukończyli właśnie
prace nad podstawowymi funkcjonalnościami platformy.
Twórcy projektu wprowadzili nowe funkcje, nieobecne w dotychczasowych, klasycznych systemach wsparcia i zarządzania flotami.
Obok standardowych możliwości kontrolowania tras pojazdów,
oferta obejmuje opcje ułatwiające komunikację między dyspozytorem a kierowcą oraz udoskonalenie procesu przyjmowania,
przekazywania, bieżącej kontroli realizacji i weryfikacji zleceń.
INNOWACYJNY START-UP
Prace programistyczne rozpoczęły się w 2012 roku, podobnie jak
wstępne działania testowe produktu. Ze względu na swoją innowacyjność cały projekt uzyskał dotacje unijne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Oprócz systemu wspierającego zarządzanie flotą, Findway
prowadzi prace nad nowatorską platformą internetową – Transgro, oferującą wyszukiwanie i zakup materiałów ciężkich. Optymalizacja całego procesu ma polegać, między innymi, na
uwzględnianiu kosztu transportu od bazy towarowej do punktu
dostawy Klienta.

Finaliści „ECO FLEET
MANAGER 2014”

Przyszłość opakowań

ÔÔŹródło: Fleet, Foto: Fleet

Firma Stora Enso opublikowała nowy raport
Punkt widzenia, przedstawiający kierunek,
w którym zmierza branża opakowań detalicznych. Raport obejmuje rynek nowoczesnych rozwiązań w detalicznym handlu
spożywczym do 2016 roku. Wynika z niego,
że szybko zmieniające się nawyki konsumentów są siłą napędzającą popyt na innowacyjne rozwiązania w segmencie opakowań.
„Opakowania detaliczne: rok 2016 i później” to trzeci z serii raportów Punkt widzenia
firmy Stora Enso Packaging Solutions. Omawia szybkie zmiany następujące w handlu
detalicznym oraz ich wpływ na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w przyszłości.
Raport przedstawia także analizy przypadków ukazujące, jak niektórzy sprzedawcy detaliczni obniżyli koszty pakowania na
poziomie 50–70% dzięki stosowaniu innowacyjnych opakowań. Przybliża również
kluczowe czynniki wyróżniające sprzedawców na rynku, gdzie w ciągu 10 lat wskaźnik udziału produktów marek własnych ma
wzrosnąć do 50%.
Gdy 70% decyzji o zakupie produktów
żywnościowych zapada w miejscu sprzedaży, a na rynku handlu detalicznego panuje
silna konkurencja, opakowanie odgrywa
istotną rolę w zwiększaniu sprzedaży i obniżaniu kosztów w całym łańcuchu wartości —
mówi Tomasz Żebrowski, prezes Stora Enso
Poland.

ÔÔŹródło: Stora Enso

Zwycięzcą piątej edycji konkursu ECO FLEET
MANAGER 2014, który odbył się 24 września
br. na terenie autodromu Automobilklubu
Polski Warszawa – Bemowo, został fleet manager Sławomir Skrzypek z firmy Gant Development. Drugie miejsce zajął Szymon
Szafrański, kierownik działu administracji
w firmie Sanitec Koło, a trzecie Grzegorz Rączka, junior fleet administrator z firmy Siemens.
Konkurs organizowany jest przez firmę General Motors Poland, dystrybutora samochodów
marki Opel, a partnerują mu: Akademia Jazdy
Opel i magazyn „Fleet”.

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak
poprzednie, zgromadziła ponad 150 managerów z całego kraju. Do finałowej rozgrywki
weszło 16 zawodników, którzy wzięli udział
w 5 końcowych konkurencjach. Uczestnicy poznawali nie tylko w teorii i praktyce zasady bezpiecznej i ekologicznej jazdy, ale mogli także
dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach
w pojazdach marki Opel.
WIĘCEJ NA

Czy polscy internauci
korzystają z Alibaba.com?
ÔÔŹródło: Gemius

Największy debiut w historii Nowojorskiej
Giełdy Papierów Wartościowych należy do
Grupy Alibaba. Światowy gigant e-commerce
wchodzi na Wall Street w połowie września
2014 roku. Czy serwis Alibaba.com zyskał
uznanie polskich internautów?
Grupa Alibaba obejmuje kilka serwisów,
a Gemius postanowił przyjrzeć się sztandarowemu – Alibaba.com. Jest to platforma
handlu elektronicznego stworzona przez Jacka Ma. Jak podaje Aleksandra Stanek, dziennikarka z serwisu Biztok.pl, jest to chiński
nauczyciel, który choć nie potrafił wysłać e-maila, założył w swoim mieszkaniu pierwszą
firmę internetową w kraju. Dziś Alibaba według Forbesa ma kilkaset milionów klientów
w 240 krajach. Dane te wskazują, że chińska
platforma jest popularna wśród internautów.
A czy cieszy się ona zainteresowaniem użytkowników sieci z Polski?
Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsze zestawienie firmy Gemius, która analizuje między innymi liczbę użytkowników
odwiedzających strony WWW oraz ich profil
społeczno-demograficzny. W opracowaniu
uwzględniono te kraje europejskie, w których
badaniem objęte są strony internetowe o zasięgu globalnym, tj. Białoruś, Czechy, Danię,
Polskę, Rosję, Rumunię, Turcję, Ukrainę i Węgry.
Dane dotyczą pierwszego półrocza 2014 roku
oraz grupę internautów powyżej 15 roku życia.

WIĘCEJ NA

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA

7

TESTY DEUSTSCHE TELEKOM

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Deutsche Telekom uruchamia program pilotażowy w ramach, którego – w przypadku nieobecności odbiorcy przesyłki w domu – kurierzy będą mogli zostawiać
pocztą w tymczasowych, bezpiecznych kontenerach rozstawianych przed drzwiami
do mieszkania. Projekt zostanie uruchomiony w 2015 roku w Berlinie i będzie realizowany we współpracy ze spółką kurierską DHL oraz z firmą z branży e-commerce
– Zalando. Adresaci przesyłek będą mogli wystawiać przed domem rozkładany pojemnik, zwany „PackageButler” za każdym razem, gdy będą oczekiwać na dostawę.
Dzięki temu, kurierzy DHL – po otwarciu pojemnika – zostawią w środku przesyłkę,
a następnie zabezpieczą kontener. Testy będą prowadzone na grupie 200 Klientów
Zalando w Berlinie, a ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie „PackageButler”
do szerszego wprowadzenia na rynek.

Dzisiaj, tak jak każdego dnia, blisko 3000 samochodów obrandowanych żółto-czerwonym logo
DHL wyjechało w dalekie trasy po Polsce z przesyłkami do naszych oraz sąsiednich domów.
Zabiegani, ale przy tym zaradni i skrupulatni,
uśmiechnięci i uprzejmi, a nierzadko dowcipni,
nie mogą narzekać na monotonię w pracy. Kurierzy. Niezastąpieni. Super szybcy. Super zawodowcy. Wyjątkowi i … zawsze wyczekiwani. Dzisiaj już po raz 10. obchodzą swoje święto.
To oni każdego dnia pokonują setki kilometrów, aby zrealizować każde zlecenie, czyli dostarczyć bądź odebrać przesyłkę na czas. Dostarczają dokumenty z instytucji finansowych,
z firm telekomunikacyjnych, umowy ubezpieczeniowe, a także podręczniki, ubrania, obuwie, sprzęt AGD i IT, czyli to wszystko co klient
chce otrzymać „pod drzwi”. A najmłodszym
przywożą wyczekiwane i wymarzone zabawki,
a nawet prezenty gwiazdkowe. DHL Express
(Poland) zatrudnia ponad 3000 kurierów w całej Polsce. Najstarsi stażem są kurierami już ponad 20 lat, ale prężną grupę stanowią również
kobiety – kurierki.
DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych i krajowych przesyłek ekspresowych, po raz kolejny obchodzi Dzień Kuriera
i Przewoźnika. Od wielu lat to specjalny dzień
dla wszystkich kurierów i pracowników DHL
Express (Poland), który jest obchodzony w 48
terminalach krajowych i międzynarodowych
oraz 6 centrach sortowania.
„29 września to doskonała okazja, aby podziękować Kurierkom i Kurierom za ich zaangażowanie, pracę i uśmiech na co dzień. Setki dostarczonych przesyłek, tysiące zadowolonych Klientów
czynią pracę Kuriera jeszcze bardziej wyjątkową.”
– powiedziała Monika Waligóra, dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Express (Poland).

ÔÔ Źródło: Integer.pl

„Idea Deutsche Telekom to nic innego, jak
odmiana paczkomatów – tyle że może być
mniej bezpieczna i mało efektywna finansowo. Rola bezpieczeństwa paczek jest
coraz częściej analizowana – konsumenci zamawiają coraz bardziej wartościowe
towary on-line i oczekują gwarancji ich
otrzymania. Nawet w Stanach Zjednoczonych – gdzie dotychczas pozostawianie
paczek przez kurierów pod drzwiami odbiorcy było standardem – Amazon myśli
o paczkomatach – jako o leku na bolączki związane z kradzieżą przesyłek sprzed

domów. Dlatego dziwi mnie, że Deutsche
Telecom nie szuka rozwiązania problemu
‘ostatniej mili’ w już funkcjonującej na terenie Niemiec sieci 2.000 paczkomatów.
Jestem przekonany, że podjęte testy zaprowadzą niemieckiego giganta wprost
do usług click&collect, które w wydaniu
automatycznych,
samoobsługowych
maszyn są najbardziej dogodną i ekonomiczną formą dostaw dla e-commerce”
– komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy
Integer.pl.
WIĘCEJ NA

Paczkomaty® InPost laureatem „Supplier of the Year”!
ÔÔŹródło: InPost

Paczkomaty InPost, innowacyjne terminale umożliwiające samodzielne nadawanie i odbieranie
przesyłek 24/7, zdobyły prestiżową nagrodę „Supplier of the Year”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas targów Post-Expo 2014, które w dniach 23-25 września odbywają się w Sztokholmie. Zadecydowała o tym kapituła złożona z przedstawicieli czołowych graczy funkcjonujących
w międzynarodowym sektorze usług pocztowo-kurierskich takich jak: DHL, Royal Mail czy SingPost. Polska spółka została doceniona za dynamiczny rozwój na światowym rynku obejmujący
współpracę z lokalnymi operatorami pocztowymi i inwestycje w nowe technologie.
Wśród pozostałych nominowanych w kategorii: „Supplier of the Year” znalazły się największe
przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne rozwiązania dla rynku pocztowego: holenderskie Vanderlande Industries, austriacka Keba i duński Crisplant.

ÔÔŹródło: DHL

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

DHL OGŁASZA KOREKTĘ STAWEK NA ROK 2015
ÔÔ Źródło DHL

DHL Express, wiodący na świecie dostawca międzynarodowych usług kurierskich, ogłosił dzisiaj ogólną średnią podwyżkę cen
na całym świecie, obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. W Polsce średni wzrost cen wyniesie 2,9% dla międzynarodowych produktów lotniczych oraz drogowych.
„DHL Express zobowiązany jest do zapewniania klientom doskonałej wartości,
a nasza coroczna podwyżka cen jest jednym z wielu czynników pozwalających
nam wyróżniać się doskonałą obsługą
oraz konkurencyjną ofertą w długim terminie” – powiedział Ken Allen, prezes DHL
Express. „Posiadamy sieć dostaw kurierskich światowej klasy, w którą inwestujemy
każdego roku około 500 mln euro. Nasze
główne inwestycje w 2014 r., poczynione m.in. w nowe obiekty w Japonii, na

Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej,
modernizacja obiektów w Wielkiej Brytanii
i dodatkowe loty we wszystkich regionach,
wpłynęły na wzmocnienie tej sieci. Co ważniejsze, przez cały czas dokonywaliśmy
znaczących inwestycji w naszych pracowników za pośrednictwem naszego programu Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy, którego celem jest wdrożenie
w DHL kultury koncentrowanej na kliencie.
Wszystkie te działania skupione są wokół
tego, jak pomóc naszym klientom nawią-

zywać kontakty z ich partnerami międzynarodowymi, rozwijać się i rosnąć w siłę.”
DHL koryguje stawki co roku, uwzględniając zmiany cen w Polsce i inne rosnące
koszty w każdym z ponad 220 krajów i terytoriów, w których świadczy swoje usługi. Korekty cen są różne dla poszczególnych krajów, w zależności od warunków
lokalnych i mają zastosowanie dla wszystkich klientów, z zastrzeżeniem obowiązujących umów. Więcej informacji na stronie
www.dhl.com.
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DACHSER MAGAZINE Z NAGRODĄ GOLD FOX AWARD
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser Magazine 3/2014

Gazetka firmowa Dachser Magazine została nagrodzona niemiecką nagrodą Gold Fox Award 2014 w kategorii Transport/Logistyka. Jury konkursu obok publikacji korporacyjnych doceniło koncepcję redakcyjną magazynu, wysoki poziom języka oraz
interesujące treści.
cownikami, które warunkują prawidłowy
przebieg wszystkich operacji. Transport
jest jedną z niewielu branż, w których tak
dużą rolę odgrywają odpowiedzialność
oraz relacje z klientami. „Dachser Magazine pokazuje, jak łączyć ze sobą te dwa różne obszary” – tak brzmiał komentarz jury,
uzasadniający przyznanie nagrody Gold
Fox Award magazynowi Dachser.
Magazyn Dachser jest wydawany cztery razy w roku w języku niemieckim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim
i zawiera informacje na temat bieżących
wydarzeń i trendów w branży logistycznej. Jest wydawany już od 55 lat, co czyni go jednym z najstarszych wydawnictw
korporacyjnych w Niemczech. Artykułom
dotyczącym transportu i logistyki towarzyszą teksty z dziedziny nauki, kultury,
biznesu i przemysłu. Grupami docelowyWedług jury, firmy logistyczne z jednej mi Dachser Magazine są klienci, pracowstrony są silnie uzależnione od ekonomii, nicy i inni zainteresowani branżą czytelnia z drugiej od relacji z klientami i pra- cy na całym świecie.

W Polsce od 2005 roku Dachser Magazine co kwartał otrzymują pracownicy, obecni i potencjalni klienci Dachser,
a także dziennikarze zajmujący się logistyką. Wersja elektroniczna dostępna
jest na stronie internetowej operatora:
www.dachser.com/pl/pl/Magazine_323.htm.
Nagroda Fox po raz pierwszy została
wręczona w 2011 roku i jest najważniejszym w Niemczech wyróżnieniem za
efektywność w komunikacji korporacyjnej. Jurorzy – przedstawiciele nauki i mediów – oceniają wydawnictwa firmowe
(zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne)
pod względem jakości, umiejętności prowadzenia dialogu oraz zgodności z koncepcją marketingową marki. Wyróżnienie
Golden Fox Award przyznawane jest firmom realizującym wyróżniające się koncepcje marketingowe, będące inspiracją
do naśladowania dla innych. W tegorocznej edycji konkursu firmy i agencje zgłosiły do oceny 422 różne projekty.

REKLAMA

PRZENOŚNIKI ROLKOWE

NIEZAWODNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ

02-981
Warszawa
• ul. Augustówka
361• •tel.:
587 09
3972
55..56
02-241
Warszawa
• ul. Przedpole
tel. 22 868
(73) • www.olejnik.pl
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KONFLIKT NA WSCHODZIE NIE WPŁYWA NA
BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ W POLSCE
ÔÔ Źródło: Exact Systems

Samochody i części produkowane w Polsce w 80% są eksportowane do państw Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Ale
ostatnie dane pokazują spory wzrost zamówień ze strony obiorców z Europy Środkowo-Wschodniej, wśród których na pierwszy
plan wysunęły się Czechy i Węgry. Mamy także odbiorców za naszą wschodnią granicą, ale jak podkreślają przedstawiciele Exact
Systems, firmy kontrolującej części samochodowe, ich liczba relatywnie jest niewielka i przynajmniej w najbliższych miesiącach
nie wpłynie istotnie na kondycję producentów motoryzacyjnych w Polsce.
ny utrzymać się przynajmniej do końca
tego roku – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems, ekspert Polskiej Izby
Motoryzacji.

Wyniki eksportu polskiej motoryzacji za
maj (ostatnie dostępne dane) pokazują,
że wolumenowo naszym największym
odbiorcą z ponad 30% udziałem nadal
pozostają Niemcy (0,5 mld PLN). Jednak
jeśli spojrzymy na dynamikę rok do roku,
to coraz więcej towarów motoryzacyjnych
wysyłamy do Węgier i Czech – odpowiednio +41% r/r i +22% r/r. Takie wyniki odnotowujemy już od kilku miesięcy i spodziewamy się, że kilkudziesięcioprocentowe
wzrosty rok do roku naszego eksportu
motoryzacyjnego do tych państw powin-

KIERUNEK: CZECHY I WĘGRY
„Skąd rosnący udział państw Europy
Środkowo-Wschodniej? Wynika to z kilku
przyczyn. Po pierwsze, w UE od prawie
roku nieprzerwanie rośnie sprzedaż samochodów osobowych. Po drugie, coraz
więcej producentów aut i części do nich
swoje zakłady lokuje właśnie w Czechach
i na Węgrzech, do których z kolei części
i podzespoły dostarczają również polskie
fabryki. W czerwcu na lokalizację swojej
fabryki w Czechach zdecydował się Nexen Tire Corp, koreański producent opon,
a w lipcu Hyundai Mobis, który u naszego
południowego sąsiada będzie produko-

POTENCJAŁ MEDYCZNEGO SEKTORA
ÔÔ Źródło: UPS

Rosnące zagrożenia, skomplikowane regulacje i presja
kosztowa powstrzymują kadrę kierowniczą w sektorze
medycznym przed szybkim działaniem pozwalającym
na wykorzystanie nadarzających się okazji biznesowych. Tak wynika z 7. dorocznej ankiety UPS „Pain
in the (Supply) Chain”. Osoby zarządzające sektorem
medycznym na całym świecie planują strategie partnerskie i inwestycje technologiczne, aby ograniczyć
ryzyko i wykorzystać możliwości wzrostu.

Najważniejsze czynniki przyczyniające
się do niepewności w łańcuchu dostaw
sektora medycznego to restrykcyjne
regulacje oraz problemy z ochroną produktów. Trzeci rok z rzędu zgodność
z przepisami okazuje się główną bolączką łańcucha dostaw, wskazywaną przez
60 proc. respondentów. Ponadto 78
proc. twierdzi, że zgodność z przepisami
i coraz bardziej restrykcyjne regulacje są
głównym motorem zmian w działalności biznesowej i zarządzaniu łańcuchem
dostaw. Ochrona produktów również
staje się coraz trudniejsza na zglobalizowanym rynku – 46 proc. respondentów
uważa bezpieczeństwo produktów za
główny problem, a 40 proc. najbardziej

obawia się uszkodzeń i psucia się produktów.
Co ważne, ankieta pokazuje, jak duże
znaczenie dla sektora mają czynniki ekonomiczne. 49 proc. ankietowanych nadal
odczuwa ślady kryzysu gospodarczego
sprzed sześciu lat. Największy odsetek respondentów, którzy wyrażają tę opinię,
znajduje się w Stanach Zjednoczonych,
gdzie 60 proc. osób podejmujących decyzje związane z logistyką opieki zdrowotnej
wskazuje na kwestie ekonomiczne. Wysoko plasuje się też zarządzanie kosztami
w globalnej gospodarce, wskazywane
przez 44 proc. jako główny problem łańcucha dostaw.
WIĘCEJ NA

wał reflektory. W obu przypadkach rywalizację o koreańskie inwestycje przegrała
Polska, a jako powód takiej decyzji inwestorzy wskazali na bliskość własnych fabryk, siłę czeskiej gospodarki oraz bardzo
atrakcyjne warunki zaproponowane przez
czeski rząd” – mówi Jacek Opala, dyrektor
ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems.
„Decyzjom koreańskich producentów
motoryzacyjnych towarzyszyły inwestycje
koreańskich producentów podzespołów
i komponentów. Jednak one tylko częściowo zaspokoiły zapotrzebowanie montowni samochodowych w Czechach, zlecenia
na produkcję pozostałych części otrzymały firmy lokalne oraz polskie zakłady, które
eksportują do Czech” – dodaje Opala.
WIĘCEJ NA

STILL Gepardem i Potęgą
Biznesu 2013
ÔÔWojciech Podsiadły

STILL Polska znalazł się w rankingu firm o największej dynamice wzrostu wartości. Wycena
rynkowa na poziomie 138 mln zł pozwoliła zakwalifikować przedsiębiorstwo do wyróżnionego grona „Potęg Biznesu”.
„Gepardy Biznesu” to konkurs organizowany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu we
współpracy z wywiadownią gospodarczą InfoCredit. Zestawienie tworzone jest w oparciu
o dane ze sprawozdań finansowych przeszło
3 milionów przedsiębiorstw. Na listę trafiają
te, których wartość wyceny według bieżących
wskaźników GPW zwiększyła się rok do roku
o ponad 10%.
Według przyjętej przez organizatorów metodologii, wartość STILL Polska wzrosła z 44 mln
złotych w marcu 2012 r. do 138 milionów na
koniec I kwartału 2013 r, osiągając dynamikę
na poziomie 211%. Przekroczenie progu 100
milionów złotych pozwoliło zakwalifikować firmę do grona 1 200 „Potęg Biznesu”.
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KORZYSTNE PÓŁROCZE GRUPY GEFCO
ÔÔ Źródło: GEFCO

Grupa GEFCO, wiodący operator na globalnym rynku logistyki dla przemysłu i europejski lider w sektorze logistyki motoryzacyjnej,
w pierwszej połowie 2014 roku odnotowała obroty w wysokości 2,1 miliarda euro, czyli o 6,9% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Bieżące wyniki operacyjne wyniosły 53,9 milionów euro z zyskiem netto wysokości 32 milionów euro,
co stanowiło wzrost o 60%. Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO, wyjaśnia: „Pozytywne wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku
odzwierciedlają najwyższe kompetencje naszej Grupy w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw naszych klientów i wspierania ich
konkurencyjności w trudnym otoczeniu gospodarczym, a także zdolność GEFCO do kontrolowania własnych kosztów”.
Zadowalające wyniki operacyjne i finansowe
I PÓŁROCZE 2013

I PÓŁROCZE 2014

RÓŻNICA
2014/2013

Obroty (w miliardach euro)

1,999

2,136

+ 6,9%

Bieżący wynik operacyjny (mln euro)

40,2

53,9

+ 34%

20

32

+ 60%

Wynik netto (mln euro)

Obroty Grupy GEFCO w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęły wartość ponad
2 miliardów euro, wynik wyższy o 6,9%
w stosunku do tego samego okresu
w roku ubiegłym. Wzrost został osiągnięty głównie dzięki działalności w Europie
i Azji, co stanowi więcej niż rekompensatę trudności napotkanych na rynkach
rosyjskim i Ameryki Łacińskiej. Wynik ten,
zgodny z prognozami Grupy, potwierdza
pozycję GEFCO pośród 10 najlepszych europejskich firm logistycznych.
Dynamiczny wzrost zysku netto potwierdza słuszność realizowanego przez Grupę
modelu biznesowego „asset-light” oraz
skuteczność elastycznej struktury kosztowej operatora. Dzięki niskiemu poziomowi
zadłużenia oraz swobodnym przepływom
pieniężnym Grupa GEFCO wykazuje dobrą
kondycję finansową, co zapewnia jej środki
do osiągania planowanych wzrostów.
CORAZ BARDZIEJ ZRÓŻNICOWANE
PORTFOLIO KLIENTÓW
Kolejny wzrost działalności Grupy od-

Badania UPS
ÔÔŹródło: UPS, Foto: UPS

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Europie nie wykorzystują w pełni swoich możliwości eksportowych. Tak wynika z badania
zleconego przez UPS , w którym wzięło udział
ponad 8.000 właścicieli lub dyrektorów małych
i średnich firm z siedmiu krajów.
W badaniu European SME Exporting Insights
zasięgnięto opinii właścicieli lub dyrektorów
8.144 małych i średnich firm z siedmiu dużych
europejskich rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia, Francja, Polska i Belgia).
Były to przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, medycznej, technologicznej, przemysłowej i handlu detalicznego. Badanie miało na

zwierciedla trafność realizowanej przez
nią strategii dywersyfikacji oraz jej skuteczne wdrażanie. Grupa GEFCO – założona w 1949 r. do obsługi przemysłu samochodowego, jednego z najbardziej
złożonych i wymagających w zakresie
logistyki sektorów gospodarki, opracowała unikalną i wszechstronna ekspertyzę
w zakresie integracji logistycznej, projektując innowacyjne systemy zarządzania
i optymalizacji przepływów multimodalnych w coraz bardziej zglobalizowanej
gospodarce.
Ekspertyza ta umożliwia GEFCO zaliczenie w poczet swoich najważniejszych
klientów wszystkich głównych światowych producentów samochodów, dzięki
czemu Grupa jest numerem jeden w Europie w dziedzinie logistyki pojazdów gotowych (FVL). GEFCO jest partnerem 4PL*
koncernu General Motors (GM), zapewniając pełną kontrolę nad jego łańcuchem
dostaw w Europie i Rosji w ramach umowy obejmującej transport ponad miliona
pojazdów rocznie.
celu sprawdzenie szans rozwoju eksportu oraz
zidentyfikowanie kluczowych barier i obaw,
z którymi zmagają się MŚP, sprzedając towary
za granicą.
Znaczna część towarów wysyłanych przez
MŚP trafia do klientów na rynku krajowym oraz
do innych krajów UE. Wyniki badania sugerują, że przedsiębiorstwa te potrzebują wsparcia
w ekspansji na rynki położone dalej. Obawy
o utratę lub uszkodzenie towaru oraz brak informacji dotyczących regulacji i procedur eksportowych ograniczają chęć MŚP do rozwoju
działalności eksportowej.
„Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie
mają wielki potencjał, jeśli chodzi o eksport
poza Unię Europejską” – powiedziała Cindy

Bilans

Grupa GEFCO korzysta z powodzeniem
ze swojego know-how również w innych
kluczowych sektorach przemysłu. Pomiędzy pierwszym półroczem 2013 roku
a pierwszym półroczem roku 2014 Grupa
znacznie zwiększyła swoje obroty w sektorach przemysłu (20%), dóbr konsumpcyjnych (7%) i elektroniki (7%). Wreszcie,
obrót realizowany w ramach współpracy
z kluczowymi klientami międzynarodowymi – innymi niż PSA Peugeot Citroën
– i przedsiębiorstwami o średniej wielkości
wyniósł ponad 1 miliard euro w pierwszym
półroczu 2014 roku, co stanowiło 54,3%
ogólnego przychodu, w porównaniu
z 46,5% w tym samym okresie w 2013 roku.
TRWAŁY ROZWÓJ
MIĘDZYNARODOWY
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014
roku wzrosła wartość przepływów handlowych pomiędzy Azją, Rosją i Europą prowadzonych przez Grupę GEFCO. Transport
kolejowy „door-to-door” pomiędzy Azją
i Europą – nowa usługa uruchomiona przez
GEFCO umożliwiająca transport towarów
do kilkunastu krajów, w tym do Rosji, Kazachstanu, na Białoruś, do Uzbekistanu, Niemiec i Węgier – stanowi dźwignię rozwoju
GEFCO. Pierwszy semestr 2014 roku to solidny krok naprzód w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Grupy GEFCO, której
celem jest osiągniecie w roku 2020 obrotów
na poziomie 8 miliardów euro.
WIĘCEJ NA

Miller, prezes UPS Europe. „W konkurencyjnym
otoczeniu globalnego biznesu małe i średnie
firmy powinny wykorzystywać okazje, aby rozszerzyć grono swoich zagranicznych klientów,
zwiększyć przychody i osiągnąć trwały wzrost”.
Według badania Włochy, Niemcy i Francja
mają najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność eksportową. Małe i średnie firmy z Belgii, Wielkiej
Brytanii i Holandii są najbardziej zaawansowanymi eksporterami na rynki pozaunijne, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą wysyłać więcej towarów poza UE w porównaniu
do innych badanych krajów.
WIĘCEJ NA
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Sierpniowy rekord Top
4 wózków widłowych
ÔÔRedakcja

Rekordowy sierpień, tak można podsumować
miniony miesiąc, widząc ilość wejść w oferty
wózków widłowych, które zanotowały 8 519
wejść. To bardzo znaczący wynik, a wózki widłowe to nadal najliczniejsza grupa produktowa na portalu. Po lekko spadkowym lipcu statystyki „wyskoczyły do góry”, czy przekłada się
to na zachowanie klientów na rynku, to każdy
dostawca wózków widłowych, już sam może
zweryfikować te dane z własnej perspektywy.
Rynek nieruchomości przemysłowych jest na
ścieżce wzrostowej – według opinii ekspertów, więc należy się spodziewać wzrostów

w obszarze wyposażenia magazynów, w tym
wózków widłowych. Klienci maja na naszym
rynku w czym wybierać, już i tak bardzo bogata oferta, powiększa się o nowe marki, oznacza
to, że nasz rynek jest bardzo atrakcyjny i nadal
rozwijający się, a to dobra składowa dla prognostyków.
Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 sierpnia,
zajęła oferta „Spalinowy czołowy RX 70-80”
z ilością 255 wejść w ofertę. Czterokołowy
wózek widłowy z przeciwwagą i silnikiem
spalinowym napędzającym oś przednią Still
RX 70-80. Kompaktowa budowa i niezwykła zwrotność połączona z czułym napędem
i kontrolą podnoszenia w celu zapewnienia
optymalnych parametrów pracy. Wózki widłowe Still RX 70-80 o udźwigu 8 ton został

Miniload na topie w rankingu Top 4
ÔÔRedakcja

Sierpień to kolejny miesiąc wzrostu wejść w oferty regałów magazynowych, o 17% wzrosła ilość wejść, w stosunku do lipca, wynik 2995
kliknięć, jest nominalnie większy o 446 wejść. W sierpniu zanotowany został rekord pod względem ilości wejść w oferty, 19910 kliknięć
w publikowane oferty sprzętu wyposażenia magazynu. Zaskakujący
wynik, nie mniej ciekawe są statystyki wejść w oferty regałów, które
nie wzrosły tak samo jak wszystkie oferty. Jest dziesięć aktywnych
grup rodzajowych, oferowanych na portalu regałów, tylko dwie notowały spadki. Najbardziej „popularne” regały półkowe okazały się
jedną z dwu grup rodzajowych „pod kreską” w stosunku do ubiegłego miesiąca. Te dwie grupy to oferty regałów paletowych(-9%)
nominalnie 56 kliknięć mniej, a druga to grupa rodzajowa tzw. „inne
regały” (-3%) nominalnie niewiele bo 8 kliknięć mniej w stosunku do
poprzedniego miesiąca.
Pozostałe grupy rodzajowe ofert regałów notowały wzrosty, niektóre wręcz miały podwojoną liczbę wejść. Taką grupa jest grupa z ofertami regałów automatycznych (116%), nominalnie 133 kliknięcia
więcej, duży wzrost procentowy zainteresowania notują oferty regałów windowych (47%) nominalnie 37 kliknięć więcej. Oferty regałów
wspornikowych w nominale zanotowały bardzo duży wzrost liczący
124 kliknięcia (42%) więcej niż w lipcu, również duży wzrost notują
oferty regałów wjezdnych (30%) nominalnie 74 kliknięcia więcej. Pozostałe wzrostowe grupy rodzajowe to oferty regałów karuzelowych
(16%) nominalnie 21 kliknięć więcej, oferty regałów półkowych
(13%) nominalnie 60 kliknięć więcej, oferty regałów grawitacyjnych
(27%) nominalnie 47 kliknięć więcej i oferty regałów ruchomych
(11%) nominalnie 14 kliknięć więcej.
WIĘCEJ NA

skonstruowany na potrzeby wyspecjalizowanych branż, które wymagają największej
mocy przeładunkowej. RX 70-80 doskonale
wpisuje się w konsekwentną strategię firmy,
aby efektywność procesów magazynowania
w przedsiębiorstwie szła w parze z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem i wygodą pracy. Najnowsze
modele z serii RX70, poza dużą mocą przeładunkową, charakteryzują się kompaktowymi
wymiarami, bardzo niskim spalaniem i emisją dwutlenku węgla (dzięki zastosowaniu
katalizatora i samooczyszczającego się filtra
cząstek stałych) oraz przemyślanymi rozwiązaniami w zakresie ergonomii.
WIĘCEJ NA

JAK KRUS I ZUS MOGĄ
OSZCZĘDZIĆ?
ÔÔ Źródło: InPost Finanse

Czy to prawda, że niektóre KRUSy płacą za jeden przekaz ze
świadczeniami tylko 2,70 zł? Dlaczego więc ZUS płaci za takie
same przekazy aż 5,95 zł? Ile taka usługa kosztuje naprawdę i czy Poczta Polska oraz prywatni operatorzy pocztowi są
w stanie realizować ją nawet poniżej 3 złotych?
Co miesiąc ZUS przesyła około 3,5 mln przekazów z emeryturami, zaś każdy regionalny KRUS około 40 tys. Problem tkwi w tym,
że opłaty pocztowe za dostarczenie jednego przekazu różnią
się diametralnie w każdym przetargu i zależą przede wszystkim
od… konkurencji. Okazuje się bowiem, że w przypadku ZUS
– gdzie w przetargu startował tylko jeden oferent ze względu
na ograniczające zapisy SIWZ – stawka za jeden przekaz sięgnęła aż 5,95 zł! Tymczasem w tych przetargach, gdzie składanych
jest kilka konkurencyjnych ofert, cena za jeden przekaz obniża
się nawet do 2,70 zł (w tym przypadku oferowana przez Pocztę
Polską, świadczącą te same usługi na rzecz ZUS). Łatwo policzyć,
że to stawka niższa aż o 50%, a oszczędność dla ZUS mogłaby
sięgnąć około 120 mln zł rocznie!
Szacuje się, że każdego roku oddziały KRUS oraz ZUS dostarczają polskim podatnikom ponad 50 milionów przekazów. Podczas, gdy KRUS już dawno zdecydował się poszukać oszczędności w kosztach dostarczania przekazów, ZUS do tej pory na ten
krok się nie zdecydował, a nietrudno sobie wyobrazić ile mógłby
zyskać, skoro świadczeń emerytalno-rentowych dostarcza rocznie ponad 80 razy więcej.
WIĘCEJ NA
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POWER BANKI LARK – PRZYDATNY GADŻET
ÔÔ Źródło: Lark, Foot: FreePower 8400

Rozładowany smartphone, aparat czy tablet może nie tylko popsuć humor, ale i pokrzyżować plany, zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu nie ma gniazdka i kabla do naładowania sprzętu. Dlatego warto mieć zawsze przy sobie jeden z power banków marki
Lark. Mimo niewielkich gabarytów kryją w sobie wielką moc: naładują większość urządzeń mobilnych, a przy tym są naprawdę
ładnym gadżetem i świetnym pomysłem na prezent.
Rozładowany smartphone, akurat wtedy kiedy musimy zadzwonić w ważnej
sprawie służbowej? Brak dostępu do
danych na tablecie, wtedy kiedy ich
pilnie potrzebujemy? Nie wspominając
o odcięciu od Facebooka, które u wielu
użytkowników wywołuje pewną nerwowość, rozładowanym w trakcie wycieczki aparacie fotograficznym czy
mp3 lub konsoli, której baterii starczyło
tylko na połowę podróży z dzieckiem.
Rozwiązaniem na te problemy są po-

wer banki marki Lark, czyli akumulatoUrządzenie wystarczy wcześniej nary litowo-jonowe do ładowania prze- ładować za pomocą dołączonego kabla
nośnych urządzeń. Są to nowoczesne, USB, aby zapewnić sobie od 4 do 8 godzin
przenośne akumulatory, którymi (dzię- ładowania innych sprzętów.
ki dołączonym kilku rodzajom złącz),
naładujemy większość urządzeń mobilnych. Power banki Larka mają niewielkie gabaryty, przez co możemy je zawsze nosić w torebce czy plecaku oraz
atrakcyjny design, który sprawia, że są
fajnym gadżetem i doskonałym pomysłem na prezent.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni
ÔÔŹródło: OHRA, Foto: OHRA

Ta specjalizująca się w logistyce firma Sistema srl, Collegno zrealizowała we włoskim
Volpiano, we współpracy z firmą OHRA nowy
magazyn na profile okienne dla producenta
okien F.T. alluminio srl. Dzięki pełnościennym
profilom stalowym regałów wysięgnikowych
produkcji OHRA można było osiągnąć o 10
procent większą powierzchnię magazynową
w stosunku do rozwiązań proponowanych
przez konkurencyjnych oferentów.
F.T. alluminio jest częścią spółki Fresia alluminio spa; grupa konstruuje i sprzedaje systemy do aluminiowych ram okiennych o dużej
energooszczędności. Centrum logistyczne
przedsiębiorstwa znajduje się w Volpiano:
Na 22.500 metrach kwadratowych zadaszonej powierzchni rocznie przesuwanych jest
pełnoautomatycznie prawie 4.000 ton profili
aluminiowych. Aby zapewnić dalszy rozwój
przedsiębiorstwa i poprawić poziom obsługi
klientów, spółka F.T. alluminio zleciła ekspertom od logistyki z firmy Sistema między innymi modernizację magazynu towarów dłużycowych w Volpiano.
Sistema zleciła dostawę wymaganych systemów regałowych przedsiębiorstwu OHRA
Regalanlagen GmbH z siedzibą w niemieckim
Kerpen – europejskiemu liderowi w zakresie konstrukcji regałów wysięgnikowych. Po
optymalizacji procesów logistycznych przez
Sistema i wyborze pełnoautomatycznych suwnic do składania i wywożenia towarów z magazynu, eksperci z firmy OHRA zabrali się za
optymalizację magazynu z regałami wysięgnikowymi dla uzyskania maksymalnie możliwej
wydajności magazynowej.
Konstruktorzy skorzystali przy tym ze stabilnych pionowych wsporników regałów OHRA
wykonanych z pełnościennych profili stalo-

wych. Dzięki temu można było w pełni wykorzystać istniejącą wysokość magazynu: pomimo 13,7 metrów wysokości wsporniki stoją
swobodnie w pomieszczeniu, co nie utrudnia
pracy suwnic – przy tym nie przekroczono
maksymalnego dopuszczalnego wygięcia
1/200 końcówek wsporników, również przy
pełnym obciążeniu. Do tego dzięki stabilnym
wspornikom można było w porównaniu z pierwotnym projektem – jak i ofertami konkurencji – uzyskać dodatkowy, jednostronny rząd
regałów. Oznacza to korzyść o 10 procent dla
wydajności magazynowej.
Łącznie Sistema zrealizowała 30 szeregów
regałów dwustronnych oraz pięć rzędów z jednostronnymi regałami wysięgnikowymi. Na
17 poziomach magazynowych z ramionami
wysięgnikowymi o długości 550 milimetrów
można składować jednostki ładunkowe do
długości 6.500 milimetrów i o masie prawie
500 kilogramów. Łącznie Sistema i OHRA zrealizowała dla spółki Fresia alluminio we wspólnie zrealizowanym projekcie wysoki magazyn
na mniejszej powierzchni.

WIĘCEJ NA

Wyższy poziom logistyki
ÔÔŹródło: AXIT Polska

AX4 oferuje unikalne rozwiązanie do obsługi
e-commerce – centralną platformę łączącą
firmę TSL z wieloma usługodawcami „KEP” (Kurier, Ekspres, Paczka) poprzez jeden przyjazny
interfejs. Przedsiębiorstwa TSL obsługujące
klientów e-commerce współpracują każdego
dnia z wieloma różnymi firmami kurierskimi,
poprzez wiele interfejsów. Taki model generuje ogromną ilość wymienianych informacji.
Ułatwiając firmom sprawne działanie firma
AXIT proponuje unikalne rozwiązanie „KEP”
(Kurier, Ekspres, Paczka), w którym zlecenia
realizowane są poprzez jeden przyjazny interfejs z systemu firmy. Zamówienia od klientów
są automatycznie wprowadzane na platformę
AX4, która przejmuje komunikację z właściwą
firmą kurierską. Dzięki AX4 firma zna aktualny status przesyłki oraz może ją monitorować
w czasie rzeczywistym. Zarówno status przesyłki oraz zamówienia są dostępne w systemie
firmy, ale mogą być również udostępnione autoryzowanym uczestnikom łańcucha dostaw.
Dzięki nowemu serwisowi, AXIT integruje
wiodących usługodawców „KEP” (Kurier, Ekspres, Paczka) i znacznie usprawnia wysyłkę
paczek oraz przesyłek ekspresowych zleceniodawcom. Firmy zlecające przesyłki nie muszą
już logować się ani też wdrażać kosztownych
bezpośrednich podłączeń do poszczególnych
systemów usługodawców „KEP”. Teraz przez
centralny dostęp AX4 mogą przekazać swoje
przesyłki do różnych usługodawców „KEP”.
WIĘCEJ NA
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WAHADŁOWIEC W MAGAZYNIE MLEKA
ÔÔ Wojciech Podsiadły, Foto: Still

Znaczące zwiększenie wolumenu produkcji często wiąże się z koniecznością rozbudowy magazynu. Alternatywą jest zagęszczenie systemu regałowego przez wyeliminowanie korytarzy międzyregałowych i wprowadzenie do niego zautomatyzowanych
elementów. Jednym z przedsiębiorstw, które wskutek radykalnego zwiększenia produkcji stanęły przed wyzwaniem rekonfiguracji pracy magazynu było DANONE NUTRICIA w południowej Irlandii. W związku z rozbudową zakładu, ilość wytwarzanego
mleka w proszku zwiększyła się trzykrotnie, osiągając poziom 100 tys. ton rocznie.
nie był w stanie obsłużyć nowej skali produkcji – mówi Rogier van
Hasselt, Supply Chain Manager DANONE. – W związku z tym, postanowiliśmy zwiększyć gęstość składowania. W tym celu, we współpracy z firmą STILL, wdrożyliśmy kanałowy system magazynowania
wykorzystujący rozwiązanie STILL PalletShuttle – dodaje.
Z PALETAMI TAM I SAM
STILL PalletShuttle to wpółzautomatyzowany nośnik palet, kompatybilny z regałami wjezdnymi STILL. Po umieszczeniu go na prowadnicach na początku regału, samodzielnie transportuje ładunek wzdłuż
konstrukcji. Po ostrożnym osadzeniu palety na pierwszym wolnym
W wyniku wprowadzonych zmian, każdego tygodnia w Castle View miejscu, na znajdujących się powyżej prowadnicy szynach, urząprodukowano i magazynowano 2 000 ton produktu. – Dotychcza- dzenie wraca na początek drogi, gotowe pobrać następny ładunek.
sowy system transportu wewnętrznego, działający w oparciu o za- W tym czasie operator wózka może przywieźć kolejne opakowanie.
łogowe wózki widłowe przemierzające szerokie korytarze robocze,
WIĘCEJ NA

AUTOMATYCZNY SYSTEM
SORTOWANIA TOWARÓW
W MAGAZYNIE

Nowy Toughbook CF-53
ÔÔŹródło: Panasonic, Foto: Panasonic

ÔÔ Wojciech Mieczyński, SSI Schafer Sp. z o.o., Foto: SSI Schafer

Podczas targów Automechanika we Frankfurcie Panasonic zaprezentował nową, czwartą już wersję popularnego Toughbooka Panasonic
CF-53. Jest to lekki, 14-calowy notebook, działający w oparciu o system
operacyjny Windows 8.1 Pro lub Windows 7 Professional. W porównaniu
z poprzednią wersją urządzenie charakteryzuje się wyższą wydajnością,
dzięki wyposażeniu w procesor najnowszej generacji Intel® CoreTM i5
vProTM i baterii pozwalającej na pracę do 15 godzin.
Nowa wersja Toughbooka jest dostępna w trzech konfiguracjach.
Panasonic CF-53 Automotive Model to wersja dedykowana dla przemysłu motoryzacyjnego, wyposażona w klasyczne porty i dwa gniazda
PCMCIA. Z kolei Toughbook Panasonic CF-53 Touchscreen Model z ekranem dotykowym o wysokiej jasności oraz polaryzatorem kołowym,
który minimalizuje odbicia światła, został stworzony głównie z myślą
o wykorzystaniu na zewnątrz. Trzecią możliwością jest wersja podstawowa Toughbook Panasonic CF-53 Standard Model.
Toughbook CF-53 jest napędzany przez procesor Intel CoreTM i5
vProTM (z pamięcią 3 MB, o częstotliwości 2.0 GHz, lub 3.0 GHz przy
użyciu technologii Intel® Turbo Boost Technology). Został wyposażony
w układ graficzny Intel® HD 4400, obsługujący technologię DirectX 11.
W porównaniu do poprzedniej wersji, długość pracy nowego Toughbooka wydłużono z 11 do 15 godzin. Dodatkowo urządzenie oferuje
funkcję szybkiego ładowania, która pozwala w ciągu około 1 godziny
naładować jego baterię w 80 proc., podczas gdy pełne ładowanie trwa
około 2 godzin.
WIĘCEJ NA

Projekt firmy SSI SCHAEFER ma na celu przyspieszenie procesów
związanych z przygotowaniem towarów wysyłanych z magazynu do sklepów i klientów internetowych. Rolą zaproponowanego sytemu automatyzacji jest sortowanie, sekwencjonowanie,
buforowanie oraz transport towarów do strefy wysyłki. Osiągnięcie zwiększonej wydajności możliwe jest poprzez stosowanie grupowych pobrań towaru z regałów lub palet (pobieranie
całości towaru jednorazowo z półek), oraz sortowaniu i transporcie pobranych towarów bez udziału pracowników.
System może obsługiwać towary bez ograniczeń rodzajowych
(torebki, paski, dodatki, buty, drobiazgi itp.) mieszczących się
w wymiarach 500 x 600 x 100 mm. W projekcie przewidziano 2048
jednostek transportowych w sorterze i 2048 jednostek w buforze.
Zebrany w regałach towar jest wkładany w strefie załadunku do
saszetek. Po wyczerpaniu pojemności bufora następuje przesunięcie towaru do sortera. W tym momencie na zwolnione miejsce
w buforze można załadować następne towary. W sorterze następuje sortowanie i sekwencjonowanie towarów według zadanych warunków. W tym procesie otrzymujemy posegregowane towary dla
poszczególnych grup odbiorców bez względu na to czy są to sklepy
czy klienci indywidualni lub magazyn dla zwrotów. W strefie wysyłki
towaru na 6 liniach transportowych pojawia się skonsolidowany towar w grupach dla poszczególnych odbiorców. Odpowiednie grupy
towarów wyjmowane są z saszetek i wkładane do kartonu przypisanego odpowiedniemu odbiorcy. Kartony umieszczone są w dwóch
regałach windowych typu LOGIMAT umiejscowionych bezpośrednio
przy końcu linii transportowych sortera. Każdy LOGIMAT mieści na
jednej półce 12 kartonów.

Technologie
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DRON KURIERSKI
DHL
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL Parcel wkrótce uruchomi unikalny
projekt pilotażowy na wyspie Juist na Morzu Północnym: Po raz pierwszy na świecie
leki i inne pilnie potrzebne towary zostaną
dostarczone na wyspę w określonych porach dnia przez Drona Kurierskiego DHL.
Projekt testowy stanowi pierwszy i jedyny
w Europie przypadek, kiedy lot samolotu
bezzałogowego będzie obsługiwany poza
zasięgiem wzroku pilota podczas realizacji rzeczywistego zadania. Podejmując
ten krok firma DHL przystąpiła do kolejnej
fazy testów nad Dronem Kurierskim, rozpoczętych w grudniu 2013 r.
Współpracując z dwoma partnerami ds.
badań i rozwoju, Instytutem Dynamiki
Systemów Lotniczych na RWTH Aachen
University oraz firmą Microdrones
GmbH, firma DHL Parcel zakończyła szeroko zakrojony proces konsultacji i wydawania pozwoleń prowadzony przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu Dolnej Saksonii. We współpracy
z DFS Deutsche Flugsicherung GmbH,
niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej wyznaczyło ograniczony obszar lotu wyłącznie do celów
realizacji projektu testowego. Oprócz

wyspy Juist i miasta Norden, również administracja parku narodowego Wattenmeer wydała pozwolenie na loty Drona
Kurierskiego.
Aby wykonać to specyficzne zadanie, od czasu swojego pierwszego lotu
w grudniu ubiegłego roku, Dron Kurierski
DHL został zmodyfikowany. Aby sprostać
wyzwaniom związanym z wiatrem i specyficznymi warunkami pogodowymi występującymi na Morzu Północnym, zespół
testowy zoptymalizował takie aspekty, jak
czas trwania lotu, zasięg lotu i prędkość.
“Nasz Dron Kurierski DHL 2.0 już teraz jest

jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych systemów lotniczych
w swojej klasie, spełniającym wymogi
niezbędne do realizacji tego zadania”, powiedział Jürgen Gerdes, dyrektor wykonawczy Działu Usług eCommerce – Parcel
w Deutsche Post DHL. “Jesteśmy dumni,
że nasza nowa usługa może przynieść dodatkową wartość mieszkańcom i odwiedzającym wyspę Juist, a także zadowoleni
ze wsparcia, jakie otrzymaliśmy od zainteresowanych gmin i instytucji”.
WIĘCEJ NA

Freebok 6.1 – czytnik e-booków
ÔÔŹródło: LARK Europe S.A., Foto: LARK Europe S.A.

Jak wynika z badań co trzeci rodzic przygotowując wyprawkę szkolną, kupi swojemu dziecku urządzenie elektroniczne. W ponad połowie
przypadków będzie to czytnik e-booków, który będzie wykorzystywany
do nauki. Idealną propozycją jest czytnik marki LARK. Freebook 6.1 ma
w zestawie ponad 2.200 e-booków, w tym lektury szkolne.
Freebook 6.1 marki LARK wyposażony został w 6-calowy wyświetlacz
o rozdzielczości 88x600 pikseli. Urządzenie pracuje na procesorze Allwinner E200. Wbudowana pamięć flash 4GB pozwala na przechowywanie nawet 2.800 e-booków. Już na start producent wyposażył urządzenie w ponad 2.200 książek elektronicznych w tym kryminał „Geim”
wydawnictwa Czarna Owca.
Ekran wykonany został w technologii elektronicznego papieru E-Ink
Pearl, która zwiększając współczynnik kontrastu, pozwala na komfortowe, nie męczące wzroku czytanie przez dłuższy czas. Dodatkowo, dzięki
temu, że prąd pobierany jest tylko przy zmianie strony, bateria (akumulator litowo-polimerowy) przy normalnym, codziennym użytkowaniu
wytrzymuje ok. 2-3 tygodni pracy bez konieczności ładowania.
Urządzenie posiada menu w języku polskim oraz obsługuje wszystkie najpopularniejsze pliki tekstowe: DRM (e-pub, PDF), FB2, TXT, mobi,
html, PDB oraz RTF. Wyposażone jest również w slot na kartę microSD
oraz złącze USB.
WIĘCEJ NA
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Poczta Polska walczy
o prestiżowe „Ekomersy 2014
ÔÔŹródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Już 2500 sklepów Biedronka
ÔÔŹrodło: Jeronimo Martins, Foto: Jeronimo Martins

15 września w Milanówku przy ulicy Królewskiej 21 został otwarty 2500. sklep Biedronka.
To kolejny etap w rozwoju należącej do Jeronimo Martins Polska sieci, której sklepy dostępne są już w ponad 900 miejscowościach.
Z okazji otwarcia nowego przygotowano
specjalną ofertę produktów w bardzo atrakcyjnych cenach, a także wiele niespodzianek
dla klientów, takich jak: degustacje, występy
muzyczne oraz zabawy dla dzieci. Dwuipółtysięczna placówka zlokalizowana jest przy
ul. Królewskiej 21 w Milanówku jest drugim
sklepem sieci w tej miejscowości. Na 752 mkw.
powierzchni handlowej klienci znajdą szeroki
wybór wysokiej jakości produktów w codziennie niskich cenach. Placówka jest wyposażona
w 6 kas, w dniu otwarcia uruchomiona zostanie także dodatkowa mobilna kasa, co pozwoli
na sprawną obsługę klientów. Sklep posiada
także piec do wypieku własnego pieczywa.
W nowej placówce zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę znalazło 25 osób.
Sklep, o łącznej powierzchni 1086 mkw.
i parkingu z 33 miejscami postojowymi dla
samochodów osobowych, został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami sieci
Biedronka. Jest to jeden z pierwszych sklepów
w Polsce w nowej bryle architektonicznej –
z dużymi witrynami okiennymi z zastosowanym szkłem selektywnym. W sklepie wykorzystano wiele proekologicznych rozwiązań.
Należą do nich: automatycznie zamykane zawory w umywalkach, energooszczędne żarówki LED, zautomatyzowana instalacja elektryczna wyposażona w specjalne sterowniki wraz
z czujkami ruchu i obecności regulujące wartość natężenia oświetlenia w sklepie, dostosowując ją do aktualnych potrzeb, pompy ciepła
wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia
sklepu, regały chłodnicze z drzwiami przesuwnymi dostosowujące płynnie wydajność do aktualnego zapotrzebowania na chłód. W sklepie
zainstalowano również specjalne urządzenie
– rekuperator, pozwalające na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do
codziennego funkcjonowania sklepu.
WIĘCEJ NA

Poczta Polska, w plebiscycie organizowanym
przez Fundację Polak 2.0, została nominowana
w dwóch kategoriach: „Szczególny wkład na
rzecz rozwoju rynku e-commerce” za projekt
eCOMMERCE oraz „Najlepszy produkt/usługa
wspierająca logistykę e-sklepu” za wdrożenie
Paczki korzyści.
– Nominacje dla Poczty Polskiej w aż dwóch
kategoriach są dowodem na to, że firma zalicza
się do grona dostawców usług dla e-commerce, którzy, jak twierdzą organizatorzy: mają wizję, rozwijają się i ustanawiają nowe standardy
w branży – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.
Poczta innowacyjny projekt eCOMMERCE, który zyskał uznanie nominujących, wprowadziła
w tym roku. Jest to parasolowa usługa, która łączy
wysyłkę z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i e-usługami. Takie połączenie wpisuje się
w trend, który już jest obserwowany w Europie,
czyli pełną integrację usług dla sektora e-commerce, zamiast tradycyjnego koncentrowania się
operatorów pocztowych na transporcie i doręczaniu paczek, co miało miejsce w początkowych
fazach rozwoju handlu w Internecie. Poczta całą
ofertę pokazuje na dedykowanej stronie ecommerce.poczta-polska.pl.

Druga nominacja przypadła dla Paczki korzyści. Ta nowoczesna usługa przedpłacona
skierowana jest głównie do małego i średniego e-commerce, wyróżniają ją: atrakcyjna
cena, możliwość zamówienia online, forma
pakietowa, gotowe opakowania w różnych
rozmiarach oraz realizacja usługi w dużej sieci
placówek w Polsce. Przedsiębiorca, korzystający z tej usługi, z góry opłaca pulę planowanych
paczek wybierając jeden z pakietów: 100, 200,
400 lub 600 przesyłek. Na początek można wybrać najniższy i najtańszy pakiet – 100 przesyłek i w miarę potrzeb przejść na wyższy.

WIĘCEJ NA

JERONIMO MARTINS POLSKA
LIDEREM REGIONU
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska

Firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, zajęła 8 miejsce w zestawieniu „500 Największych Firm w Europie Środkowo – Wschodniej”. W kategorii sieci
handlowych po raz kolejny uplasowała się na pozycji lidera regionu. VIII edycję międzynarodowego rankingu przygotowała firma doradcza Deloitte oraz dziennik„Rzeczpospolita”.
Dzięki przychodom ze sprzedaży, które wyniosły w 2013 r. ok. 32 mld złotych
(ok. 7,7 mln euro), firma Jeronimo Martins
Polska zajęła 8. miejsce w rankingu TOP
CE 500, awansując aż o cztery pozycje
w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.
Wyniki rankingu potwierdzają silną pozycję Jeronimo Martins Polska w Centralnej i Środkowej Europie. Konsekwentnie
realizowana strategia rozwoju sieci sklepów Biedronka, liczącej już blisko 2500
placówek w ponad 900 miejscowościach,
pozwoliła spółce zanotować w 2013 roku
wzrost obrotów liczony w euro na poziomie 13 procent, co stanowi najlepszy
wynik nie tylko w ścisłej czołówce, ale
w dwudziestce najwyżej notowanych
przedsiębiorstw tegorocznej edycji. Jeronimo Martins Polska jest też jedyną spół-

Sieci handlowe

ką z branży handlowej, która znalazła się
w pierwszej dziesiątce zestawienia.
Jest to już ósma edycja rankingu firmy Deloitte prezentującego 500 przedsiębiorstw
z regionu Europy Środkowo – Wschodniej,
które osiągnęły najwyższe przychody ze
sprzedaży. W zestawieniu uwzględnione zostały firmy pochodzące z 18 krajów.
Jeronimo Martins Polska jest jedną
z największych polskich firm i najcenniejszych marek. Jej dynamiczny rozwój był
wielokrotnie doceniany w rankingach
zestawiających największe przedsiębiorstwa w Europie i w Polsce. Jest drugą co
do wielkości polską firmą według dziennika „Rzeczpospolita”. Znalazła się także
na 8. pozycji w najnowszym rankingu największych płatników podatku CIT dziennika „Puls Biznesu”, zajmując jednocześnie
pierwsze miejsce wśród sieci handlowych.
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ARVATO POLSKA DLA PAYBACK
ÔÔ Źródło: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych, podpisał umowę z Loyalty Partner Polska sp.
z o.o., operatorem największego w Polsce Programu Bonusowego PAYBACK. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja
logistyki oraz usług dodatkowych. Rozpoczęcie obsługi planowane jest na początek 2015 roku.
Umowa pomiędzy spółkami, podpisana
w sierpniu br., znacznie wykracza poza standardowe usługi logistyczne. arvato Polska
odpowiedzialne jest za dobór i zakup propozycji produktowych do katalogu nagród dla
klientów programów lojalnościowych. Co
więcej, spółka prowadzi także usługi sprzedażowe w sklepie z nagrodami PAYBACK,
w którym można dokonywać zakupów
w całości za zebrane w Programie punkty,
bądź łącząc płatność punktami z dopłatą
gotówką. W ramach usług logistycznych,
arvato realizuje przyjęcie towaru, magazynowanie, wysyłkę oraz obsługę zwrotów.
Aktualnie trwają intensywne prace wdrożeniowe – trwa budowa oferty produktowej,
integracja w zakresie połączenia systemów

informatycznych oraz przygotowanie infrastruktury logistycznej. – Bardzo cieszymy się
z rozpoczęcia współpracy z Loyalty Partner
Polska. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie obsługi masowych programów lojalnościowych oraz e-commerce,
zaoferowaliśmy nowemu klientowi unikatową usługę, która pozwoli Programowi PAYBACK kontynuować bezpieczną obsługę rosnących wolumenów sprzedaży – zapewnia

Przemysław Klich, Dyrektor ds. Sprzedaży,
arvato Polska.
– O wyborze spółki arvato Polska zadecydowało jej bogate doświadczenie
i wiedza na temat rynku, ale także stabilność finansowa, posiadana niezbędna
infrastruktura oraz zasoby ludzkie, które
pozwolą na realizację usług na najwyższym poziomie – twierdzi Piotr Kobyliński,
Senior Vendor Manager z PAYBACK.

REKLAMA

Sieć Biedronka razem
z WWF Polska
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska S.A.

Sieć Biedronka we współpracy z WWF Polska
przygotowała specjalną ofertę produktów
zwracających uwagę na sytuację zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Maskotki, puzzle oraz zeszyty będą dostępne
na wyłączność w sklepach sieci już od 22
września. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży zostanie przekazana na projekty ochrony
przyrody WWF Polska.
Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel
sieci sklepów Biedronka, jako firma odpowiedzialna społecznie i środowiskowo, angażuje
się w wiele projektów związanych z ochroną przyrody i zwierząt. Kolejnym z nich jest
specjalna akcja tematyczna przygotowana
we współpracy z WWF Polska. Organizacja ta
chroni przyrodę na całym świecie i działa na
rzecz powstrzymania degradacji środowiska
naturalnego naszej planety oraz kształtowania przyszłości, w której ludzie będą żyli
w harmonii z przyrodą.
Od 22 września do 4 października br.
w sieci sklepów Biedronka dostępne będą
dedykowane produkty – zeszyty, pluszowe
maskotki i puzzle, których zakup wesprze
projekty ochrony przyrody prowadzone
przez WWF. Asortyment przygotowany we
współpracy z tą organizacją to produkty,
które pomyślane są jako realizacja idei „nauki
poprzez zabawę” i na pewno sprawią radość
każdemu dziecku.

WIĘCEJ NA
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Dachser we Francji
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Francuska organizacja Dachser w ostatnich latach bardzo się rozwinęła – operator logistyczny
otworzył nowe oddziały, a logistyka kontraktowa
którą realizuje wyznacza nowe standardy w branży. Firma szczególnie dobrze radzi sobie m.in.
w branży win i wyrobów spirytusowych, którą
cechuje wymagający łańcuch dostaw. Doskonałym przykładem z tego rynku jest kompleksowa
obsługa logistyczna rodzinnej firmy Louis Roederer z Verzenay w Szampanii, działającej od 1776
roku. Dachser od 2003 roku realizuje dla niej magazynowanie oraz dystrybucję win musujących
w ramach europejskich łańcuchów dostaw.

PERFEKCYJNIE I NA CZAS
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

DSV Air & Sea, w ramach transport projektowego, dostarczyło ostatnią turbinę na
farmę wiatrową Snowtown II w południowej Australii. Od marca 2013 roku, kiedy
to Siemens Wind Power wybrał DSV Air & Sea na operatora logistycznego, oddziały
spółki na terytorium Danii, Chin oraz Australii rozpoczęły nadzór nad transportem
ponad 1,200 komponentów niezbędnych do budowy farmy wiatrowej. Całkowita
waga wszystkich części to blisko 35,000 ton, a dotarły one na terytorium Australii
5 statkami z Chin, 3 z Danii oraz 5 z Wietnamu. Całość zajmowała powierzchnię równą 265,000 m² – dla porównania, łączna powierzchnia całkowita Stadionu Narodowego wynosi 203 920 m².
„Sukces tego przedsięwzięcia nie byłby
możliwy, gdyby nie ścisła współpraca naszych oddziałów w Danii, Chinach i Australii” – powiedział Henrik Vammen, ekspert
w zakresie alternatywnych źródeł energii
oraz Project Manager w DSV Baltship. „Biorąc pod uwagę, że części były transportowane dosłownie z każdego zakątka świata, można było się spodziewać pewnych
opóźnień, choćby wynikających z ogromnych odległości, jakie niektóre kompo-

nenty musiały przebyć. Pracownikom Project Cargo nie dość, że udało się wszystko
przetransportować na czas, to dodatkowo
większość elementów przybyła do klienta
przed zaplanowanym terminem”.
Farma Snowtown II, napędzana 90 turbinami Siemensa, zostanie oddana do
użytku pod koniec roku i finalnie będzie
produkować 989 kilowatogodzin rocznie,
czyli tyle, ile przeciętnie zużywa około
170,000 gospodarstw rodzinnych.

Kalkulator obliczania emisji CO2

wspierającym planowanie i kalkulację skomplikowanych łańcuchów dostaw.
Program działa w oparciu o standardy Clean Cargo Working Group dla emisji CO2, przy
czym pobrane mogą być również indywidualne dane przewozu. Dodatkowo GSCC cechuje
posiadanie szczegółowych informacji o SOX.
GSCC dostarcza danych o: emisji CO2 w czasie rzeczywistym • modelowych kalkulacjach
dla strategicznych symulacji zużycia gazów
• wartościowych przeglądów emisji CO2 dla
transportów morskich i intermodalnych.

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel nieustannie zwiększa możliwości
obliczania emisji CO2 i jest pierwszą firmą oferującą
klientom dokładne dane zamiast prognoz. Global
Seafreight Carbon Calculator (GSCC) pozwala przeliczać emisje CO2, SOX oraz NOX dla całych kontenerów oraz ładunków LCL w serwisie door-to-door
i jest dostępny na stronie www Kuehne + Nagel.
Stworzony na podstawie standardów europejskich EN 16258, GSCC jest narzędziem

INWESTYCJE W NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
„Aby utrzymać zadowolenie klientów, operator
logistyczny musi oferować możliwie najwyższą
jakość” – mówi Vincent Hahn, kierownik sprzedaży i logistyki kontraktowej we francuskim
Dachser European Logistics. W tym celu operator rozbudował swój magazyn w Reims (region
administracyjny Szampania-Ardeny, departament Marna), specjalnie na potrzeby klientów
z branży winiarskiej i wyrobów spirytusowych.
„Firmy winiarskie oraz produkujące wyroby
spirytusowe mają strategiczne znaczenie we
Francji. Widzimy ogromny potencjał w rozwoju
tego rynku, dlatego szczególnie koncentrujemy się na tej branży” – wyjaśnia Vincent Hahn.
OPTYMALNE WARUNKI
Nowy obiekt ma 18.000 mkw. powierzchni magazynowej. Na 6.000 mkw. znajduje się magazyn
o temperaturze kontrolowanej, przeznaczony
do przechowywania wrażliwego na warunki
zewnętrzne szampana. Ponadto, magazyn zapewnia indywidualne warunki składowania
dla różnych produktów. Dzięki swoim ustandaryzowanym procesom oraz ujednoliconemu
systemowi IT, Dachser jest w stanie realizować
zróżnicowane wymagania licznych projektów
magazynowych. Oprócz magazynowania i przeładowywania towarów, operator świadczy szereg
usług dodatkowych, takich jak opakowywanie,
przepakowywanie, oklejanie oraz budowanie stanowisk promocyjnych i regałów do sezonowych
promocji.
WIĘCEJ NA

Na prośbę klienta Kuehne + Nagel może również dostarczyć szczegółowy raport o emisji CO2
ze swojego kalkulatora Global Transport Carbon
Calculator. Narzędzie to zostało stworzone, by monitorować emisję dwutlenku węgla podczas działalności transportowej włącznie z raportem zawierającym rzeczywiste dane o emisji przewozów
morskich dostarczanych przez indywidualnych
przewoźników. Dane te są w pełni zintegrowane
z platformą KN Login i pozwalają generować raporty z wyróżnieniem kierunku, regionu, państwa,
środka transportu i przewoźnika.
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DACHSER INWESTUJE W AZJI
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, działający międzynarodowo operator logistyczny, kontynuuje ekspansję
w Azji. Firma przejęła właśnie spółki działające w Indiach i Tajlandii oraz pakiet większościowy spółki z Bangladeszu.
Współpraca Dachser z AFL Pvt. Ltd., jedną
z wiodących indyjskich firm logistycznych,
trwała od 1996 roku. Obie firmy, będące
przedsiębiorstwami rodzinnymi, rozwijały
regionalne rynki w Indiach oraz rozpoczęły
działalność oddziałów w Bangladeszu i Tajlandii, które uzupełniły globalną sieć logistyczną Dachser. Od 2011 roku firma funkcjonowała tam pod nazwą Dachser India.

W sierpniu 2014 roku Dachser nabył
wszystkie udziały w oddziałach w Indiach
i Tajlandii od firmy Indglobal, spółki powiązanej z AFL oraz udziały większościowe spółki w Bangladeszu.
„Jest to niezwykle istotny krok we
wzmacnianiu naszej międzykontynentalnej sieci oraz zacieśnianiu współpracy z lokalnymi klientami” – mówi Tho-

mas Reuter, dyrektor Air & Sea Logistics
w Dachser. W Indiach, z oddziałem centralnym w Bombaju, operator zatrudnia
około 500 pracowników w 27 lokalizacjach. Podstawowa działalność firmy to
transport morski i lotniczy, a także logistyka kontraktowa. W Bangladeszu operator
prowadzi obecnie dwa oddziały, a w Tajlandii jeden – w Bangkoku.
W ostatnich latach Dachser dokonał
Think tank „Szczyty kosztują” nerujących wysokie wolumeny przewożonych znaczących inwestycji w regionie Azji
towarów, praktyczne warsztaty skupiające re- i Pacyfiku, przejmując udziały w spółkach
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics
prezentantów branży TSL oraz producentów w Indonezji, Singapurze, Tajlandii, WietnaPrzedstawiciele branży TSL oraz firm produkcyj- i sieci handlowe, a także różnorodne akcje przy mie i Malezji oraz rozszerzając swoją dzianych zainicjowali ogólnopolski projekt „Szczyty współpracy z organizacjami branżowymi, np. łalność w Chinach i Korei Południowej.
kosztują”, mający na celu wypracowanie katalogu dobrych praktyk i ograniczenie sztucznie generowanego zjawiska miesięcznych szczytów
przewozowych w transporcie drogowym towarów. Inicjatywa ma charakter otwarty – każdy
kto czuje się stroną, może dołączyć do projektu. Wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem
ilości transportowanych towarów, z roku na
rok narasta zjawisko szczytów przewozowych
w krajowym transporcie drogowym. W ostatnie
dni miesiąca na drogi wyjeżdża więcej samochodów, a liczba zleceń transportowych rośnie
nawet kilkukrotnie. Są to zwykle sztucznie generowane szczyty, które nie są konsekwencją
rzeczywistego popytu konsumenckiego.
W efekcie negatywne zjawiska szczytów
dotykają każdego z nas. Producenci i sieci
handlowe ponoszą wyższe koszty logistyczne i administracyjne, operatorzy zmagają się
z obniżeniem jakości usług i wzrostem kosztów utrzymywania systemów transportowych,
przewoźnicy odczuwają niestabilność zatrudnienia i pracują w warunkach stresu, a przysłowiowy Kowalski zmaga się z punktowym
natężeniem ruchu na drogach i związanymi
z tym zatorami, wypadkami, większym hałasem i wzrostem emisji spalin do środowiska.
Celem projektu „Szczyty kosztują” jest wypracowanie i promowanie praktycznych metod
ograniczania szczytów przewozowych, a tym
samym niwelowania związanych z nimi negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych. Think tank „Szczyty kosztują”
z założenia ma charakter otwarty i zachęca każdego, kto czuje się stroną, do aktywnego włączenia się i podzielenia własnymi spostrzeżeniami
czy pomysłami. Projekt dąży do zaangażowania
wszystkich uczestników łańcuchów dostaw.
W ramach projektu zaplanowano: szereg aktywności analizujących negatywne skutki zjawiska, badania wśród firm produkcyjnych ge-

porównanie sytuacji szczytów przewozowych
w Polsce i w innych krajach europejskich. Rolę
koordynatora projektu przyjął na siebie operator logistyczny ROHLIG SUUS Logistics, ekspertem branżowym jest Graphene Partners,
natomiast partnerami akcji są tak instytucje
branżowe: Polskie Stowarzyszenie Managerów
Logistyki, Polska Izba Spedycji i Logistyki, ECR
Polska, Instytut Logistyki i Magazynowania,
jak i ogólnopolskie media branżowe: Eurologistics, Log24.pl, Polska Truck&Business, Logistyka Produkcji, Top Logistyk, Logistyczny.com,
czasopismo Logistyka, Spedycje.pl, Polska Gazeta Transportowa, TSL Biznes.
– Naszym celem nie jest utopijna wizja eliminacji szczytów przewozowych, a zmniejszenie
skali problemu, wywołanie dyskusji i zainspirowanie producentów, by wraz z operatorami
zidentyfikowali słabe punkty oraz zastanowili
się, jak można je poprawić. Warto zrozumieć
i rozmawiać o zjawisku szczytów przewozowych, gdyż pośrednio bądź bezpośrednio
wpływa ono na całe społeczeństwo – informują organizatorzy akcji „Szczyty kosztują”.
Wraz ze startem projektu uruchomiona została strona www.szczytykosztuja.pl, która z jednej
strony zrzesza firmy zainteresowane inicjatywą,
z drugiej – stanowi skarbnicę wiedzy i źródło
dobrych praktyk. – Sztuczne szczyty przewozowe to problem znany w gronie członków
ECR Polska od dawna. Niestety, nie dotyczy on
tylko logistyków, a ograniczenie jego uciążliwości wymaga fundamentalnej zmiany działania
współczesnego biznesu. Nie jest to zadanie łatwe – stąd każda inicjatywa w tym obszarze jest
cenna. Dlatego też uważamy, że warto o problemie zacząć dyskutować głośno i otwarcie, a także szukać rozwiązań problemu, zaczynając od
małych, łatwo osiągalnych kroków – mówi Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska,
organizacji wspierającej projekt.

WIĘCEJ NA

Rekordowa liczba stażystów
w niemieckim Dachser
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Wraz z początkiem września niemiecki Dachser rozpoczął kolejną edycję swojego programu edukacyjnego, przyjmując rekordową
liczbę 589 nowych stażystów i studentów.
Razem z osobami z poprzednich rekrutacji,
firma obecnie szkoli u siebie 1378 młodych
logistyków.
Profesjonalne, wysokiej jakości przeszkolenie w zakresie wiedzy logistycznej jest warunkiem do rozpoczęcia kariery w logistyce,
zwłaszcza w przedsiębiorstwie tak bardzo dbającym o wysokie standardy jakim jest Dachser.
W tej rodzinnej firmie przyszli logistycy znajdą
szeroki wybór możliwości realizowania kariery
zawodowej, w dodatku w międzynarodowym
otoczeniu.
„Zależy nam na młodych ludziach, którzy
są zainteresowani kulturami innych krajów,
szanują ludzi i otoczenie, a także są kreatywni i odpowiedzialni” – mówi Bernhard Simon,
CEO Dachser, opisując wymagania stawiane
młodym logistykom. Istotne jest również ich
przekonanie o planach na przyszłość i podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu kariery
w logistyce. „Możemy pochwalić się wyjątkowo dużym odsetkiem stażystów wśród ogółu pracowników, który w Niemczech wynosi
około 10 procent. To pokazuje, jak dużą wagę
przywiązujemy do szkoleń oraz sprawia, że
jesteśmy postrzegani jako bardzo atrakcyjny
pracodawca” – mówi Martina Szautner, dyrektor departamentu HR w Dachser.
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Poznański oddział PEKAES
ÔÔŹródło; PEKAES, Foto: PEKAES

W połowie września br. zmieniła się lokalizacja poznańskiego oddziału PEKAES – jednego
z wiodących operatorów logistycznych w kraju. Nowy większy terminal wraz z częścią biurową mieści się przy drodze krajowej S11 w pobliżu miejscowości Koninko. Zmiana lokalizacji
to efekt rosnących oczekiwań rynku oraz klientów PEKAES. Nowa siedziba oddziału została
przeniesiona do bardzo uprzemysłowionej
części Wielkopolski, gdzie wiele firm zgłasza
rosnące zapotrzebowanie na szeroki wachlarz
usług logistycznych. Siedziba znajduje się niespełna 5 kilometrów od zjazdu na autostradę,
u styku A2 i dróg szybkiego ruchu. Gwarantuje

to szybki i wygodny dojazd do Poznania oraz
pozostałych, największych miast regionu.
Klienci PEKAES mogą obecnie korzystać z terminala załadunkowego o łącznej powierzchni
4500 mkw z nowoczesną infrastrukturą oraz 32
doków. Część biurowa zajmuje 550 mkw.
– Zmiana oddziału na większy jest naturalną
konsekwencją umacniania naszej pozycji na
krajowym rynku TSL i związanym z tym wzrostem liczby realizowanych zleceń. Dotychczasowy terminal stał się dla nas za mały. W obecnej
lokalizacji dysponujemy większą powierzchnią
magazynową, ale co równie istotne, skróciliśmy czas dojazdu samochodów liniowych.
Nowe położenie oddziału to również usprawnienie pracy operacyjnej i dystrybucji, co wiąże się z możliwością obsłużenia większej ilości
klientów przy tym samym, a nawet wyższym
poziomie świadczonych usług. Takie działania
doskonale wpisują się w strategię optymalizacji
kosztowej i poprawy efektywności we wszystkich aspektach biznesowej działalności spółki.
– mówi Arkadiusz Filipowski, Członek Zarządu
PEKAES SA
WIĘCEJ NA

Każdego dnia pomiędzy
Czechami a Polską
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Nowe biura DSV w USA
ÔÔŹródło: DSV

DSV kontynuuje, rozpoczętą pod koniec zeszłego
roku, ekspansję na rynku amerykańskim. Do już
istniejącego oddziału DSV Solutions w Fontanie,
w stanie Kalifornia, dołączają dwie nowe lokalizacje DSV Air & Sea w Phoenix oraz w Oklahoma City.
Pierwszym klientem DSV w Stanach Zjednoczonych był duński producent mebli BoConcept, dla którego w III kwartale 2013 r. DSV
otworzył pierwszy magazyn w miejscowości
Fontana w Kalifornii. Decyzja o wejściu DSV na
rynek amerykański została wtedy podyktowana potrzebami obecnych klientów firmy w zakresie obsługi nowego rynku, na którym do
tej pory nie byli obecni. Długoterminowy kontrakt z BoConcept na obsługę magazynową,
zarządzanie zamówieniami oraz dystrybucję
asortymentu stał się bodźcem do rozwoju biznesu DSV Solutions w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie, wraz z rozwojem działalności na rynku amerykańskim, DSV zdecydowało się otworzyć dwa nowe biura. Oddział w Phoenix wystartował na początku września, a jego głównymi
grupami docelowymi są takie branże, jak elektronika, górnictwo oraz rolnictwo. Biuro w Oklahoma City zostało otwarte w połowie miesiąca i będzie koncentrować się na przemyśle naftowym
i gazowym oraz na sektorze aerospace.
WIĘCEJ NA

Wzrost wymiany handlowej na kierunku Polska – Czechy spowodował, że firma Kuehne +
Nagel uruchomiła codzienne połączenia linii
drobnicowych pomiędzy Czechami a Polską,
by zapewnić swoim klientom odpowiedni poziom usług.
Od połowy września linie eksportowe będą
wyjeżdżały każdego dnia z Katowic do Brna
oraz z Wrocławia do Pragi, co umożliwi klientom z południowej części Polski dostawy swoich towarów w 24 h, a klientom z pozostałych
regionów Polski najpóźniej w ciągu 48 h w każde miejsce na terenie Czech. Linie importowe
z towarami z Czech również wyjeżdżają codziennie z Brna i Pragi odpowiednio do Katowic i Wrocławia.
Wszystkie linie drobnicowe Kuehne + Nagel
mają ściśle ustalone harmonogramy wyjazdów
i czasy dostaw co pozwala klientom efektywnie planować wysyłki towarów z i do Czech.
Udoskonalone usługi transportowe gwarantują dostawy w serwisie door – to – door oraz
bezproblemową widoczność trasy przesyłki
dzięki wielokrotnie nagradzanemu systemowi
internetowemu KN Login, który zapewnia śledzenie drogi przesyłki w czasie rzeczywistym.
Ponadto, funkcja przetwarzania dokumentów
w KN Login pozwala klientom zobaczyć on-line listy przewozowe czy faktury handlowe,
a dzięki przechowywaniu danych możliwe jest
również generowanie zestawień i raportów
o wszystkich własnych przesyłkach.

19. Coroczne Badanie
Operatorów Usług
Logistycznych
ÔÔŹródło: Capgemini Consulting

Capgemini Consulting (należące do Capgemini Group) zajmujące się konsultingiem
w zakresie strategii globalnych i transformacji;
Penn State University, Korn/Ferry International
oraz Penske Logistics ogłosiły dziś wnioski 19.
Corocznego Badania Operatorów Zintegrowanych Usług Logistycznych (3PL) (2015), poświęconego globalnemu rynkowi outsourcingu usług logistycznych oraz operatorom usług
logistycznych (3PLs) działającym w branży.
Zgodnie z najnowszym światowym raportem, rozwój sprzedaży wielokanałowej zwiększa znaczenie relacji między firmami zlecającymi transport a podmiotami 3PL. Ponieważ
konsumenci oczekują ciągłej możliwości dokonywania zakupów, sieci handlowe zmuszone są do inwestowania w technologie, systemy
łańcucha dostaw oraz strategie dostarczania
zakupów, które będą w stanie zapewnić płynność we wszystkich kanałach sprzedaży.
Z uwagi na brak jednolitości gospodarki światowej, odbiorcy usług logistycznych szacują, że
przeciętnie 36% ich wydatków na logistykę jest
związanych z zamówieniami zlecanymi na zewnątrz, w porównaniu z 44% w ubiegłym roku.
Jednakże 67% z nich zwiększyło w tym roku
ilość zamawianych na zewnątrz usług logistycznych (72% w 2013 r.). Natomiast 53% zmniejszyło bądź skonsolidowało liczbę zewnętrznych
dostawców usług logistycznych.
Dla prawie jednej trzeciej (32%) respondentów z grona zarówno odbiorców jak i dostawców, podstawowym bodźcem do inwestowania
w usługi wielokanałowe jest obsługa klienta.
Z odpowiedzi 770 odbiorców i dostawców
usług logistycznych z Ameryki Północnej, Europy,
regionu Azja-Pacyfik i Ameryki Łacińskiej wynika,
że pomimo docenienia znaczenia sieci wielokanałowej, wielokanałowe łańcuchy dostaw wciąż się
jeszcze rozwijają pozostawiając dużą lukę pomiędzy oczekiwaniami konsumentów i sprzedawców
a firmami stosującymi strategię wyczekiwania.
Ponadto, jako najważniejsze bodźce do przyjęcia strategii wielokanałowej wymieniane są:
obsługa klienta (32%), poziom usług (23%)
i koszty frachtu (11%). Jednakże jedna trzecia
respondentów (33%) nie jest przygotowana
do obsługi takich form sprzedaży. Zaledwie
2% respondentów uznało, że doskonale radzą
sobie z obsługą wielokanałową. Połowa respondentów badania (50%) testuje lub inwestuje w nowe strategie dostarczania towarów,
aby rozbudować sieć wielokanałową, ale 16%
stosuje opcję dostawy do domu z lokalnego
sklepu lub rozważa jej wprowadzenie, a 15%
stosuje dostawy niedzielne lub planuje ich
wprowadzenie.
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Prologis SBU we Wrocławiu
ÔÔŹródło: Prologis, Foto: Prologis Park Wrocław III

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował o podpisaniu
czterech umów najmu 7 000 metrów kwadratowych w budynku Small Business Units (SBU)
oferującym mniejsze moduły magazynowe,
w Prologis Park Wrocław III.
TRANSAKCJE OBEJMUJĄ:
• 2 400 metrów kwadratowych z firmą Schumacher Packaging, jednym z największych
europejskich producentów opakowań z tektury litej i falistej;
• 2 200 metrów kwadratowych z firmą Activ,
największym producentem i importerem
komponentów wyposażenia gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich w Europie. W za-

warciu transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Sharman Church;
• 1 600 metrów kwadratowych z firmą Max Fliz,
właścicielem salonów wyposażenia wnętrz;
• 776 metrów kwadratowych z firmą Getback,
specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami. W zawarciu transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Colliers International.
Wraz z podpisanymi wcześniej umowami
najmu z firmami Neuca i Metalcom budynek
SBU będący obecnie w budowie, jest już w 75
procentach wynajęty. Neuca wynajęła 5 000
metrów kwadratowych powierzchni na 10 lat,
natomiast Metalcom zawarł umowę najmu
1 300 metrów kwadratowych.
WIĘCEJ NA

UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION
ZWIĘKSZA POWIERZCHNIĘ
ÔÔ Źródło: MLP Group

Niezależny polski dostawca międzynarodowych usług logistycznych i relokacyjnych wynajął dodatkowe 1,9 tys. m2 powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków II należącym
do MLP Group, wiodącego dewelopera powierzchni magazynowych. Tym samym Universal Express Distribution zwiększył wykorzystywaną powierzchnię do blisko 11,7 tys. m2.
Firma Universal Express Distribution
wynajęła dodatkowe 1,9 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP
Pruszków II. Dysponować teraz będzie
łącznie blisko 11,7 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Firma specjalizuje się w magazynowaniu, dystrybucji
materiałów promocyjnych i reklamowych oraz archiwizacji dokumentów.
Pierwszą umowę dotyczącą najmu blisko 9,8 tys. mkw. w parku MLP Pruszków
II podpisała w minionym roku. Do ukończonego i odebranego obiektu wprowadziła się w tym roku.
„Firma Universal Express Distribution
bardzo szybko zdecydowała się na powiększenie wynajmowanej powierzchni. Dzięki posiadanemu potencjałowi do
dalszej rozbudowy parku logistycznego
MLP Pruszków II, możemy równie szybko reagować na rosnące potrzeby na-

szych partnerów.” – powiedziała Dorota
Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu
MLP Group.
Centrum logistyczne MLP Pruszków
II położone jest w okolicach Warszawy,
w gminie Brwinów, w odległości 5 km od
Pruszkowa. Park zajmuje łącznie 67 hektarów i docelowo ma obejmować 302 000
mkw. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno
z centrum Warszawy, jak i z głównymi
arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą
lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2,
3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa.
W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe
o charakterze międzynarodowym, które
umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak
i międzynarodowej.

350 mln Euro na obiekty logistyczne w Europie
ÔÔŹródło: Panattoni

Przyjęty niedawno przez Panattoni Europe
plan inwestycyjny na rynek niemiecki o wartości 200 mln Euro został poszerzony o kolejną transzę. Jest nią 150 mln Euro, których
przeznaczeniem są realizacje nowych obiektów w Polsce, Czechach, Słowacji, a także
selektywnie w innych krajach w regionie.
Plan ten może zostać rozszerzony o kolejne
transze, jeżeli rynek utrzyma swoją aktualną

dynamikę i równowagę między podażą a popytem.
Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający
Panattoni Europe przypomina, że “Panattoni
jest liderem rynku obiektów logistycznych
w Polsce i konsekwentnie wzmacnia swoją
pozycję w Czechach i Niemczech wykorzystując fakt, iż środek ciężkości logistycznej
Europy jest i pozostanie w tej części kon-

Infrastruktura

ACTION zwiększa
powierzchnię w SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO

ACTION S.A. – lider dystrybucji sprzętu IT i AGD/
RTV w Polsce – ponownie rozszerza współpracę
z SEGRO, wiodącym deweloperem, właścicielem
i zarządcą nowoczesnych powierzchni magazynowych w ramach kompleksu SEGRO Logistics
Park Warsaw, Nadarzyn. Na mocy nowej umowy
firma powiększy dotychczas wynajmowaną powierzchnię magazynową do 14 000 m2.
Firma ACTION S.A. zalicza się do grona wiodących dystrybutorów sprzętu IT i AGD/RTV
w Polsce, która funkcjonuje na polskim rynku
od 1991 roku, a obecnie rozwija swoją działalność również poza granicami kraju poprzez
niemiecką spółkę ACTION GmbH oraz intensywne działania eksportowe. Grupa ACTION
S.A. jest także producentem sprzętu IT pod
własnymi markami, jak: Actina (komputery
stacjonarne, serwery), ActiveJet (materiały
eksploatacyjne, produkty oświetleniowe i zasilające), Pentagram (tablety, smartphony) oraz
Actis (materiały eksploatacyjne). W ramach nowej umowy ACTION S.A. zajmie kolejne 2 000
m2 na terenie SEGRO Logistics Park Warsaw,
Nadarzyn, powiększając swoją obecną powierzchnię do 14 000 m2.
WIĘCEJ NA

tynentu. Popyt na nowoczesne obiekty logistyczne jest wzmacniany błyskawicznym
rozwojem rynku e-commerce, ciągłą racjonalizacją łańcucha dostaw i ogólnie poprawiającą się sytuacją ekonomiczną w Europie. Przenoszenie procesów produkcyjnych
z Europy Zachodniej do Europy środkowej,
głownie do Polski, Czech, Słowacji jest dodatkowym czynnikiem utrzymującym te rynki w bardzo dobrej kondycji”.
WIĘCEJ NA
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AKWIZYCJE PROLOGIS
ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował
dziś o nabyciu przez Prologis European Properties Fund II („PEPF II”) portfolio
o powierzchni około 230 000 metrów kwadratowych w Czechach, Polsce i na
Kolejna umowa BTS
Słowacji.
ÔÔŹródło: Prologis

Portfolio obejmuje 23 budynki dystrybucyjne klasy A, w tym:
• 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 163 000 metrów kwadratowych
w Pradze. Prologis Park Prague-Rudna położony jest przy autostradzie D5
z bezpośrednim połączeniem do Niemiec, w pobliżu międzynarodowego
portu lotniczego w Pradze;
• 4 nieruchomości o łącznej powierzchni
55 400 metrów kwadratowych w Warszawie. Prologis Park Warsaw-Żerań jest
położony niedaleko centrum miasta, na
wschód od autostrady A2, regionalnego kluczowego szlaku transportowego;
• 2 nieruchomości o łącznej powierzchni
11 600 metrów kwadratowych w Bratysławie. Budynki te graniczą z Prologis
Park Bratislava i obejmują 7.8 hektara
terenu z możliwością rozbudowy o kolejne 38 400 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej.

Agencja nieruchomości JLL reprezentowała Prologis w transakcji zawarcia
umowy.
„Cieszymy się z zakupu tak atrakcyjnie położonych obiektów logistycznych
po cenie niższej od kosztów odtworzenia” – powiedział Philip Dunne, President
Prologis Europe. „Te wysokiej jakości budynki wzbogacą nasze obecne portfolio.
Zwłaszcza w przypadku obiektów w Pradze, zlokalizowanych na terenie parku
o ugruntowanej pozycji, możemy liczyć
na zwiększone zainteresowanie najemców, którzy prócz dostępu do nowoczesnej powierzchni magazynowej, będą
mogli skorzystać z wykwalifikowanej siły
roboczej”.
Prologis jest właścicielem i zarządcą
około 14,3 miliona metrów kwadratowych
powierzchni logistycznej i dystrybucyjnej
w Europie (stan na 30 czerwca 2014 r.).

Wynajem powierzchni
przez Bufab Poland

NTA w Pomorskim
Centrum Logistycznym

ÔÔŹródło: Panattoni Europe

ÔÔŹródło: Goodman, Foto: Goodman

Bufab Poland – polski oddział jednego
z czołowych dostawców elementów złącznych oraz Small Parts – podpisał umowę
najmu 1 700 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz 400 mkw. powierzchni
biurowej w Panattoni Park Gdańsk. Do grona
najemców firma oficjalnie dołączy w III kwartale 2014 roku. Warunki najmu wynegocjowali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.
„Ekspansja działalności Bufab Poland zrodziła potrzebę rozszerzenia dotychczas wynajmowanej przez nas powierzchni magazynowej.
Zależało nam również na wynajęciu dodatkowej powierzchni biurowej, pełniącej funkcję
siedziby firmy. Wraz z JLL rozpoczęliśmy poszukiwania obiektu zlokalizowanego w Gdańsku,
który stać miał się centralnym magazynem
dystrybucyjnym na region Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki profesjonalnemu wsparciu i doradztwu JLL zoptymalizowaliśmy
koszty przedsięwzięcia i podpisaliśmy umowę
najmu zgodną ze wszystkimi naszymi oczekiwaniami”– informuje Jarosław Bazeli, Dyrektor
Zarządzający BUFAB Poland Sp. z o.o.

Goodman wynajął firmie spedycyjnej NTA
3 102 m2 powierzchni magazynowej w Pomorskim Centrum Logistycznym położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk. Podpisanie umowy
z NTA oznacza, że pierwszy etap centrum został
w 100% wynajęty. Firma NTA świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi ładunków
we wszystkich polskich portach oraz krajowej
i międzynarodowej spedycji morskiej i lądowej
z wykorzystaniem transportu samochodowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.
– Szukaliśmy najwyższej klasy powierzchni
logistycznej w okolicach portu i z dostępem
do linii kolejowej. Centrum Goodmana, oferujące wysoką jakość w najlepszej lokalizacji
oraz możliwość dostosowania magazynu do
naszych niestandardowych potrzeb, było dla
nas pierwszym wyborem – mówi Leszek Garzombke, Dyrektor ds. Logistyki w NTA.
Obiekt wynajęty przez NTA obejmuje 2 984
m2 powierzchni magazynowej oraz 118 m2 powierzchni biurowej. W odpowiedzi na potrzeby klienta Goodman przystosuje doki przeładunkowe do obsługi towarów o wadze do 12

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dziś o podpisaniu umowy dotyczącej budowy obiektu typu
build-to-suit (BTS) o powierzchni 31 190 metrów kwadratowych z firmą ČERVA na terenie
niedawno zakupionego Prologis Park Prague-Airport. Nowy projekt realizowany dla firmy
ČERVA, hurtowego dostawcy osobistego sprzętu ochronnego, jest już drugą inwestycją na terenie Prologis Park Prague-Airport po spekulacyjnym budynku o powierzchni 30 000 metrów
kwadratowych. W obiekcie zostaną zainstalowane nowoczesne doki przeładunkowe oraz
rampa zewnętrzna do załadunku bocznego.
„Współpracujemy z firmą Prologis w tym regionie już od ponad sześciu lat, więc jesteśmy
przekonani, że rozszerzenie naszej współpracy
będzie przebiegać pomyślnie oraz że Prologis
zaoferuje nam obiekt wysokiej jakości, dostosowany do naszych specyficznych wymagań”
– powiedział Albert Giliaev, Prezes ČERVA.
WIĘCEJ NA

ton. Powierzchnia wynajęta przez NTA znajduje się w budynku o całkowitej powierzchni
14 000 m2, w którym klientami Goodmana są
także firmy Kuehne + Nagel, Terramar oraz
NRF Poland. Budowa drugiego magazynu
w ramach centrum rozpocznie się w II połowie
2014 r., dzięki czemu jego obecna powierzchnia podwoi się do 28 000 m2.
– Umowa z NTA jest kolejnym etapem
w realizacji naszej strategii rozwoju w Gdańsku
oraz otwiera drogę do budowy drugiej fazy inwestycji. Dogłębna znajomość rynku, staranny
dobór lokalizacji oraz podejście nakierowane
na potrzeby klienta pozwalają nam utrzymać
wiodącą pozycję na szybko rozwijającym się
polskim rynku – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.
W transakcji pośredniczyła firma doradcza
Colliers International. – Specyfika działalności
firmy spedycyjnej NTA wymagała, aby jej nowy
magazyn oferował możliwość wykorzystania,
poza tradycyjnym transportem drogowym,
również transportu morskiego i kolejowego.
Pod względem wymienionych oczekiwań, Pomorskie Centrum Logistyczne Goodman jest
najlepszym wyborem w regionie Trójmiasta
– mówi Maciej Cieliczko, Associate Director
w Colliers International.
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AMAZON WMUROWUJE KAMIEŃ WĘGIELNY
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Koncern Amazon wmurował dziś kamień węgielny w miejscowości Dobrovíz pod Pragą i oficjalnie rozpoczął budowę nowego
centrum realizacji zamówień o powierzchni 95 tysięcy metrów kwadratowych, która będzie realizowana przez Panattoni Europe.
Uruchomienie centrum w miejscowości
Dobrovíz pod Pragą jest planowane na
lato 2015 roku. W ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności powstanie nawet
2.000 stałych miejsc pracy i 3.000 dodatkowych stanowisk sezonowych. Sam
budynek ma być największym obiektem
przemysłowym na wynajem zbudowanym w Czechach
W symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego udział wzięli Minister
Przemysłu i Handlu, Jan Mládek; Wiceprezes Amazon ds. Operacyjnych na Europę,
Tim Collins; Pavel Sovicka, Dyrektor Zarządzający Panattoni Europe na Czechy;
Miloš Petera, naczelnik kraju środkowoczeskiego, oraz Martin Šafr, wójt miejscowości Dobrovíz.

„Jesteśmy podekscytowani perspektywą inwestycji w Czechach. Dzisiejsza
uroczystość jest dla nas ważnym kamieniem milowym w relacjach między firmą
Amazon a społecznościami miejscowości
Dobrovíz i Hostouň, kraju środkowoczeskiego, a także całych Czech. Jesteśmy
bardzo zadowoleni, że udało się znaleźć
porozumienie z lokalną społecznością,
dzięki czemu ta warta miliony euro inwestycja stanie się rzeczywistością. Nowe
centrum realizacji zamówień będzie obsługiwać naszych klientów z całej Europy
i bardzo cieszy nas, że możemy otworzyć
nowy obiekt – tu w Czechach,” powiedział
Tim Collins.

Investa przenosi się do
MLP Pruszków II

Rekordowa umowa najmu
na kolejne 10 lat

ÔÔŹródło: MLP Group

ÔÔŹródło: Skanska Property Poland

Ożywienie na rynku
nieruchomości magazynowych
w Europie Środkowej

Investa, wiodący dystrybutor stali nierdzewnych i aluminium w Polsce, wynajął ponad
4,2 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym
MLP Pruszków II należącym do MLP Group.
Investa wynajęła ponad 4,2 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków II. Z tego blisko 3,8 tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowo-produkcyjne,
a pozostałe 0,46 tys. mkw. na socjalno-biurowe. Investa jest związana z MLP Group od 2010
roku. Dotychczas wynajmowała powierzchnię
w parku logistycznym MLP Pruszków I, ale ze
względu na kończący się okres umowy oraz
rozwój działalności zdecydowała przenieść się
do położonego w pobliżu MLP Pruszków II.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że firma Investa
zdecydowała się kontynuować z nami współpracę. To potwierdzenie, że nasza oferta jest dobrze
dopasowana do potrzeb Klienta. W ramach parku
logistycznego MLP Pruszków II wciąż dysponujemy dużym potencjałem do dalszej rozbudowy,
co daje naszym partnerom możliwość elastycznego dopasowywania wielkości wynajmowanej
powierzchni do skali prowadzonej działalności.”
– powiedział Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group.

Skanska Property Poland i Infosys BPO Poland podpisały umowę na ponad 21 000 mkw.
w łódzkim kompleksie Infosys Green Horizon.
Obejmuje ona nowe warunki najmu dotychczas zajmowanej powierzchni oraz wynajem
niemal 3 800 mkw. dodatkowej przestrzeni
biurowej. Według firmy doradczej Cushman
& Wakefield, która reprezentowała najemcę
w transakcji, jest to największa umowa w historii rynku nieruchomości biurowych w Łodzi. To
też największa transakcja na rynku biurowym
w Polsce w 2014 roku. Nowa umowa przedłuża
okres najmu na kolejne 10 lat – do 2024 r.
Infosys BPO Poland to jedno z największych
w Polsce i największe w Łodzi centrum nowoczesnych usług dla biznesu. Specjaliści firmy
już rozpoczęli pracę na nowej powierzchni, na
trzecim piętrze budynku B kompleksu Green
Horizon. Od września zajmą piętro drugie.
„Infosys Green Horizon jest dowodem na
to, że długoletnia współpraca oparta o dialog i te same wartości przynosi korzyści dla
obu stron. Nasz łódzki budynek stworzyliśmy
wspólnie z Infosys BPO Poland, dlatego też
jest on znakomitym przykładem kompleksu
biurowego dostosowanego do potrzeb firm
z branży outsourcingowej. Kolejna długoterminowa umowa potwierdza, że projekt
spełnił wysokie wymagania naszego klienta, szczególnie w kwestii elastyczności powierzchni”, mówi Katarzyna Zawodna, prezes
Skanska Property Poland.
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ÔÔŹródło: C&W, Foto: C&W

Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że
rynek nieruchomości magazynowych w Europie Środkowej rozwija się dwukrotnie szybciej
niż w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu
2014 r. wybudowano ponad 500 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w poró wnaniu
z 260 tys. mkw. w analogicznym okresie 2013
r., a wolumen transakcji najmu wyniósł prawie
2 mln mkw., wskutek czego średni wskaźnik
pustostanów nie przekracza obecnie 10 proc.
Ferdinand Hlobil, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę
Środkową firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Popyt na nową powierzchnię magazynową jest tak duży, że prawie cała podaż znajduje
najemców jeszcze przed rozpoczęciem budowy
i z tego względu inwestycje spekulacyjne należą
obecnie do rzadkości. Trend ten jest szczególnie
silny w Polsce i Czechach. Największe zainteresowanie powierzchnią magazynową zgłasza
sektor motoryzacyjny, ale w strukturze popytu
rośnie także znaczenie firm specjalizujących się
w sprzedaży internetowej”.
Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych
w Polsce i Relacji z Klientami Korporacyjnymi na
Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman &
Wakefield, powiedział: „Rynek nieruchomwości
magazynowych w Polsce rozwija się najszybciej
spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej[...]”.
WIĘCEJ NA
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JDL W SEGRO BUSINESS
PARK WARSAW

Pierwsze polskie
Amazon już gotowe

SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządcą nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych z przyjemnością ogłasza, że JDL, polska firma specjalizująca się w imporcie, sprzedaży oraz montażu części do modyfikacji samochodów
japońskich i niemieckich, przejęła 900 m2 powierzchni magazynowej z pomieszczeniem biurowo-socjalnym w ramach SEGRO Business Park Warsaw, Żerań. 100 m2 służy nowemu najemcy jako przestrzeń biurowo-socjalna.

Ukończono budowę centrum logistycznego
amerykańskiego giganta e-commerce – firmy
Amazon w Sadach, w gminie Tarnowo Podgórne, pod Poznaniem. Z Wielkopolski będzie prowadzona dystrybucja towarów zamawianych
drogą elektroniczną przez klientów z krajów
Europy Zachodniej.
Inwestycja firmy Amazon w Sadach jest wyjątkowa pod wieloma względami. Powierzchnia hali przekracza 100 000 mkw. z czego ponad 91 000 przypada na część magazynową,
a kolejne prawie 9 000 mkw. na biura i część
socjalną. Inwestycję cechuje strategiczna lokalizacja i bardzo dobry dostęp do infrastruktury transportowej, w tym do europejskiej
sieci nowoczesnych dróg– zaledwie 2,5 kilometra od drogi ekspresowej S11 i 16 km od
autostrady A2. Deweloperem obiektu jest Panattoni Europe.
Obiekt w podpoznańskich Sadach to jedna
z trzech tego typu inwestycji Amazon w Polsce.
Pozostałe centra dystrybucyjne będą zlokalizowane w Bielanach Wrocławskich.

ÔÔ Źródło: SEGRO

sprawnej dystrybucji artykułów na linii
klient – dostawca.
JDL to dynamicznie rozwijająca się firma, od lat istniejąca w polskiej branży motoryzacyjnej, która posiada w swojej ofercie produkty kilkudziesięciu największych
producentów części samochodowych. Za
sprawą rozbudowanej sieci sprzedaży,
obejmującej również platformę interneSEGRO Business Park Warsaw, Żerań jest tową, oraz rozwiniętego zaplecza magakorzystnie ulokowane w sąsiedztwie Trasy zynowego, JDL oferuje usługi klientom
Toruńskiej, w północnej części Warszawy, z całego świata. Firma od 10 lat działa akoraz niedaleko autostrady A2, oferującej tywnie na rynku japońskim oraz europejdogodne połączenie z największymi sto- skim, będąc wyłącznym dystrybutorem
licami europejskimi. Usytuowanie obiektu marek: Alcon, KW, Cusco, Rays Wheels czy
ma kluczowe znaczenie dla najemców jak Tommy Kaira, a także dealerem ponad 40
JDL, którzy swoją działalność opierają na innych.
WIĘCEJ NA

Panattoni Europe rozszerza
plany inwestycyjne
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Przyjęty niedawno przez Panattoni Europe
plan inwestycyjny na rynek niemiecki o wartości 200 mln Euro został poszerzony o kolejną
transzę. Jest nią 150 mln Euro, których przeznaczeniem są realizacje nowych obiektów
w Polsce, Czechach, Słowacji, a także selektywnie w innych krajach w regionie. Plan ten może
zostać rozszerzony o kolejne transze, jeżeli
rynek utrzyma swoją aktualną dynamikę i równowagę między podażą a popytem.
Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający Panattoni Europe przypomina, że “Panattoni jest
liderem rynku obiektów logistycznych w Polsce i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję
w Czechach i Niemczech wykorzystując fakt,
iż środek ciężkości logistycznej Europy jest
i pozostanie w tej części kontynentu. Popyt na
nowoczesne obiekty logistyczne jest wzmacniany błyskawicznym rozwojem rynku e-commerce, ciągłą racjonalizacją łańcucha dostaw
i ogólnie poprawiającą się sytuacją ekonomiczną w Europie. Przenoszenie procesów
produkcyjnych z Europy Zachodniej do Europy
środkowej, głownie do Polski, Czech, Słowacji
jest dodatkowym czynnikiem utrzymującym
te rynki w bardzo dobrej kondycji”.

ÔÔŹródło: JLL
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PANATTONI
EUROPE DLA
BRANŻY
KURIERSKIEJ
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce,
wystartował z budową 13 966 m²
centrum dystrybucyjnego dla jednej
z największych firm przewozowych na
świecie. Realizowany obiekt będzie zlokalizowany w Strykowie.
Za sprawą doświadczenia Panattoni Europe w realizacjach obiektów dla branży
kurierskiej, właśnie wystartowały pierwsze prace budowlane dla jednej z największych firm przewozowych na świecie.
Centrum powstanie na ponad 12 ha działce w Strykowie i zajmie 13 966 m² – magazyn będzie liczyć 11 782 m² , natomiast
biura 2 184 m² .
Nowy obiekt Panattoni Europe będzie
dostosowany do wymagań branży kurierskiej, a więc operacji transportowo-przeładunkowych. W tym celu zastosowana

WIĘCEJ NA

zostanie platforma cross-dockowa, a także zwiększona ilość doków i mniejszych
bram dla załadunku i rozładunku. Jak
komentuje Marek Dobrzycki, Panattoni
Europe: “Doświadczenie Panattoni Europe w realizacjach obiektów dla branży
kurierskiej pokazuje, że istotną kwestią
dla tych firm są rozwiązania umożliwiające symultaniczny przeładunek towarów,
a także wyśmienita lokalizacja i dostęp do
odpowiedniej infrastruktury, co zapewnia
realizowany obiekt w Strykowie”.
WIĘCEJ NA

Infrastruktura

24

KK-ELECTRONIC POLSKA
W SZCZECINIE
ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park

Do grona najemców North-West Logistic Park dołączyła firma kk-electronic Polska.
Inwestor podpisał umowę na wynajem 3 000 mkw. powierzchni w Hali B. W transakcji pośredniczyła firma Litwiniuk Property.
W związku z ciągłym rozwojem, firma kk-electronic Polska przenosi część produkcji
do Hali B kompleksu North-West Logistic
Park, gdzie zajmie powierzchnię 3 000
mkw. Firma kk-electronic Polska posiada
ponad dziesięcioletnie doświadczeniem
w branży systemów sterujących dla farm
wiatrowych. Ta nowoczesna firma jest częścią duńskiego koncernu kk-group a/s,
działającego w obszarze produkcji elektronicznych systemów sterowania i kontroli rozdzielnic elektroenergetycznych,
głównie dla sektora energii odnawialnej.
Strategią działania firmy jest tworzenie in-

teligentnych, nowoczesnych rozwiązań
opartych na najnowszej technologii, bycie
profesjonalnym partnerem oferującym wysoką jakość produktu i tworzenie warunków współpracy spełniających oczekiwania
klienta, a także stworzenie firmy, dla której
najistotniejszym kapitałem jest pracownik.
kk-electronic Polska rozwija się niezwykle dynamicznie – wydatki inwestycyjne,
wzrost zatrudnienia w oparciu o lokalne
zasoby, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji i zarządzania – to wszystko
przyczynia się do poprawy wskaźników
ekonomiczno-finansowych nie tylko firmy,
ale również całego województwa. Rozwój
spółki oraz jej pozycję na rynku podkreślają
również liczne nagrody – Firma Roku 2011,
Firma dla Szczecina 2012, otrzymanie nominacji do Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii
Firma Roku 2013 i nieprzerwanie
WIĘCEJ NA

NAJWIĘKSZA UMOWA NAJMU
ÔÔ Źródło: Skanska Property Poland

Skanska Property Poland i HP Global Business Center kontynuują współpracę. Firmy podpisały umowę najmu we flagowej inwestycji Skanska we Wrocławiu – kompleksie Dominikański. HP wynajęło niemal 16 400 mkw. powierzchni biurowej. To
największa taka umowa w historii Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej oraz
największa umowa najmu dla HP GBC w Polsce. Według danych CBRE jest to również
największa transakcja najmu powierzchni biurowej w miastach regionalnych w kraju w roku 2014.
Nowa wrocławska siedziba HP znajdzie się
w obu budynkach kompleksu Dominikański. Firma wynajmie również 166 miejsc
parkingowych. Specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu spółka koncernu Hewlett-Packard planuje przeprowadzkę na przełomie roku
2015/2016.
To nie pierwsza transakcja najmu
pomiędzy HP i Skanska Property Poland. W 2009 roku firmy podpisały
umowę na wynajem powierzchni biurowej w budynku Grunwaldzki Center
we Wrocławiu.
„Kolejna umowa najmu z HP to wynik
dobrej relacji biznesowej, jaka łączy nas

z tą firmą od wielu lat. To też potwierdzenie wysokiej jakości naszych budynków
oraz dowód na to, że tworzenie biznesu
w dialogu z klientem przynosi efekty. Dominikański dostosowaliśmy do potrzeb
tak dużego najemcy jakim jest HP Global
Business Center. Profesjonalizm naszego partnera pozwolił sprawnie przeprowadzić całą transakcję. Cieszymy się, że
możemy towarzyszyć centrum usług HP
w jego imponującym wzroście we Wrocławiu. Wcześniej – w budynku Grunwaldzki
Center, dziś – w Dominikańskim. To dla
nas ogromny sukces”, komentuje Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Property
Poland.
WIĘCEJ NA
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ZAPAROH
W POINTPARK
POZNAŃ
ÔÔ Źródło: P3, Foto: Log4.pl

Firma PointPark Properties (P3), wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, przekazał 11,252 m² powierzchni
produkcyjnej i magazynowej dostarczonej
w formule Build-To-Suit (BTS) w PointPark
Poznań, firmie Zaparoh, producentowi
wysokiej jakości mebli, takich jak sofy,
krzesła i łóżka, dostarczającemu swoje
produkty klientom internetowym z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
Firmie Zaparoh, PointPark Properties przekazał 4 386 m² powierzchni produkcyjnej
6 201 m² powierzchni magazynowej oraz
665 m² powierzchni biurowej. W obiekcie
zatrudnienie znajdzie 160 osób z okolic
Gądek i Poznania. PointPark Poznań został
wybrany przez firmę Zaparoh ze względu
na doskonałą lokalizację w pobliżu autostrady A2, łączącej park z resztą kraju i Europą Zachodnią, oraz kolejowego terminala kontenerowego.
Piotr Bzowski, Dyrektor ds. Najmu
i Rozwoju w P3 Polska, powiedział: “Budowę
obiektu dla firmy Zaparoh rozpoczęliśmy
w marcu i dostarczyliśmy go na czas i zgodnie z wymaganiami klienta 1 września.
Firma Zaparoh poszukiwała większej powierzchni produkcyjnej, ze względu na rosnące potrzeby ich klientów, oraz partnera
do współpracy, takiego jak P3, który mógłby
dostarczyć budynek w oparciu o przedstawione przez nią wymagania techniczne”.
PointPark Poznań znajduje się około 10
km od Poznania, w pobliżu autostrady A2,
która od 2012 roku zapewnia Warszawie
nieprzerwane połączenie z autostradą wiodącą do Berlina i Europy Zachodniej. Przedstawiciele inwestora, developera, najemcy
oraz lokalnych władz, uroczyście przecięli
wstęgę symbolizująca otwarcie nowego
obiektu.
WIĘCEJ NA
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UMOWY ZLECENIA OZUSOWANE OD 1 STYCZNIA 2016
ÔÔ Źródło: Konfederacja Lewiatan

Sejmowa Podkomisja stała ds. Prawa Pracy zdecydowała, że nałożenie składki ZUS w umowach zlecenia zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2016 roku. Za nowelizacją, która uwzględnia wydłużenie vacatio legis do 12 miesięcy, zagłosowali wszyscy posłowie uczestniczący w obradach. W ten sposób pozytywnie ustosunkowali się do postulatów przedsiębiorców, którzy wielokrotnie
zwracali uwagę na znaczenie długości okresu przejściowego dla efektywności polskiego rynku pracy. Poprawką zajmie się teraz
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jeśli ta również ją zatwierdzi – o jej finalnym wprowadzeniu zadecydują posłowie podczas
posiedzenia Sejmu.
Początkowo projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakładał, że vacatio legis będzie obowiązywało jedynie przez 3 miesiące. Uchwaleniu takiej wersji ustawy sprzeciwiali się główni uczestnicy polskiego rynku pracy.
Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców
oraz związki zawodowe – popierając ideę ozusowania umów
zleceń – niejednokrotnie podkreślali, że ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań systemowych może przynieść dalece niekorzystne skutki, w tym
wzrost bezrobocia i poszerzenie szarej strefy na rynku pracy.
To z kolei oznaczałoby ogromne zagrożenie dla pracowników,
z uwagi na to, że wiele firm byłoby zmuszonych do istotnej redukcji zatrudnienia. Dali temu wyraz w swoim wspólnym stanowisku, podpisanym przez: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum

Związków Zawodowych oraz Konfederację Lewiatan i Związek
Rzemiosła Polskiego.
„Decyzja Podkomisji w istotny sposób stabilizuje sytuację
wszystkich uczestników rynku pracy – z uznaniem przyjęliśmy
postawę posłów, którzy udowodnili, że mają na względzie główny cel reform, jakim jest zapewnienie stabilności zatrudnienia.
Z całą pewnością dzięki 12-miesięcznemu vacatio legis uda się
ograniczyć negatywny wpływ nowelizacji – mam tu na myśli
przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. Cieszy długowzroczność i kierunek zmian – jest to pierwszy krok zmierzający
do kompleksowej naprawy polskiego rynku pracy” – mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
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POTRZEBA SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW W BRANŻY TSL
ÔÔ Źródło: Antal

58% badanych firm z branży Transport, Spedycja, Logistyka planuje rekrutować specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych
3 miesięcy – wskazują wyniki 16. edycji badania Antal Global Snapshot. Konsultanci Antal International zwracają uwagę na fakt, że
zbliża się koniec roku, czyli najintensywniejszy czas dla branży, wiążący się również z większym zapotrzebowaniem na pracowników.
W porównaniu do poprzedniej prognozy,
dynamika zatrudnienia wzrosła o 2 punkty procentowe. Natomiast tylko 7% respondentów odpowiedziało, że w ciągu
najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzić redukcje zatrudnienia wśród tej
grupy zawodowej, co jest równoznaczne
ze spadkiem o 1 punkt procentowy w sto-

sunku do wyników uzyskanych na początku 2014 roku.
– Czwarty kwartał roku w branży TSL to
jeden z najbardziej dynamicznych i wyczekiwanych okresów, który wiąże się ze wzrostem zamówień, zwiększeniem stanów
magazynowych i większym transportem.
Stąd przedsiębiorcy chcący zmaksymali-

zować zyski, poprzez obsługę jak największej liczby klientów w dość krótkim czasie,
zaczynają przygotowywać się między innymi szukając nowych pracowników i rozwiązań logistycznych – podkreśla Fabian
Pietras, lider zespołu Antal Engineering &
Operations.
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Sukces stażysty
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Foto: Marcin Sipurzyński w dziale spedycji drogowej Kuehne+Nagel

W firmie Kuehne + Nagel 30% pracowników
działów operacyjnych w centrali firmy to absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Logistyki.
Wielu z nich zaczynało na studenckich praktykach i stażach, które otworzyły im drogę do
kariery w wymarzonym zawodzie.

W dziale spedycji drogowej, morskiej, lotniczej czy kontraktowej, w Gądkach, w Poznaniu,
w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu – są
wszędzie – praktykanci i stażyści z rekomendacją Wyższej Szkoły Logistyki. Obsługują
międzynarodowe firmy, organizują transport
z najdalszych zakątków świata, przygotowują
dokumenty i dbają o najwyższą jakość obsługi.
W podpoznańskiej centrali Kuehne + Nagel
od stażu zaczęli studenci WSL, m.in.: Paweł
Kalinowski, Jacek Kruszona, Filip Andrzejak,
Michał Liszyński i Albert Dąbkowski. Jedni trafili tu w ramach praktyk studenckich, inni na
staże, na które rekrutowało uczelniane biuro
karier, a jeszcze inni na własną rękę poszukiwali możliwości podjęcia pracy. Wszyscy są
zgodni, co do tego, że praktyki trzeba zacząć
jak najwcześniej, a w każde wakacje szukać

ciekawego stażu. Twierdzą, że kontakt z praktyką zawodową dostarcza nowej wiedzy, takiej
której próżno szukać w akademickich podręcznikach. Widzą przed sobą realne szanse na zatrudnienie w branży logistycznej i spełnienie
swoich zawodowych planów, które podjęli już
w szkole średniej.
Kuehne + Nagel stwarza idealne warunki do
rozwoju także tym najbardziej utalentowanym
absolwentom szkół średnich, którzy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez WSL, osiągają najlepsze wyniki.
Olimpijski sukces otworzył drzwi do kariery
w Kuehne + Nagel m.in. Michałowi Leśniewskiemu, Marcinowi Sipurzyńskiemu i tegorocznej zwyciężczyni, Julii Senkale

Komentarze, opinie, poglądy
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