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Logistyczny
Mistrz Biznesu
ÔÔŹródło: FM Logistic, Fot. Arek Markowicz

Sale Hotelu Narvil w Serocku pod Warszawą były miejscem uroczystości wręczenia
nagród magazynu Businessman „Mistrz
Biznesu”. W tym roku kapituła przyznała
osiem tych cennych wyróżnień, w tym dla
FM Logistic Polska w kategorii Logistyka.
Nagrodę w imieniu firmy odebrał Piotr
Sukiennik, Prezes Zarządu.
Mistrzostwo w prowadzeniu
biznesu
Magazyn Businessman przyznaje nagrody i statuetki „Mistrz Biznesu” tym firmom i instytucjom, które w danym roku
w szczególny sposób wykazały się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu. Nagrody
są przyznawane przez Kapitułę, w której skład
wchodzą przedstawiciele biznesu oraz publicyści biznesowi: Michał Gajewski – przewodniczący Kapituły a na co dzień Redaktor Naczelny i Wydawca magazynu Businessman,
Michał Kobosko – Dyrektor Wrocław Global
Forum i publicysta, Robert Karol – Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills i autor wielu książek,
Daniel Kubach – biznesmen multimilioner

Globalne standardy GxP

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się
na zapewnianiu całościowych rozwiązań dla

Od 35 lat poszerza przestrzeń

ÔÔŹródło: PROMAG S.A., Fot. PROMAG S.A.

Firma PROMAG S.A., lider w zakresie kompleksowych rozwiązań intralogistycznych w Polsce,
w bieżącym 2017 roku świętuje jubileusz 35-lePiotr Sukiennik

i członek wielu organizacji biznesowych oraz
Ewa Sowińska – Zastępca Prezesa Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów.
Ważny rok dla firmy
– Jest mi niezmiernie miło, że redakcja
magazynu Businessman i Kapituła tej nagrody dostrzegły w polskim oddziale FM
Logistic mistrzowskie cechy prowadzenia
biznesu – powiedział Piotr Sukiennik, Prezes Zarządu FM Logistic Polska.
Więcej na str. 2
klientów z sektora farmaceutycznego i opieki
zdrowotnej, zgodnego ze standardami GxP.
Chcąc jeszcze bardziej rozwinąć swe możliwości, Kuehne + Nagel ogłosiła przejęcie dwóch
wyspecjalizowanych firm.
Kuehne + Nagel zawarła w Turcji umowę
o nabycie firmy Zet Farma, będącej liderem na
rynku usług logistycznych dla sektora farmaceutycznego w tym kraju.
Firma założona w 1992 roku, zatrudnia 400
pracowników i zarządza powierzchnią 56.000
metrów kwadratowych magazynów zlokalizowanych w czterech lokalizacjach na terenie miasta
Istambuł. Transakcja ta, oznacza wejście Kuehne
+ Nagel, na dynamicznie rozwijający się turecki rynek transportowy dla sektora farmaceutycznego.
Więcej na str. 2

cia istnienia. Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1982 w Poznaniu. Mimo niełatwych
początków przypadających na trudne lata 80.,
PROMAG S.A. jest dziś czołowym producentem i integratorem nowoczesnego wyposażenia magazynowego, posiadającym bogate
doświadczenie w realizacji zaawansowanych
projektów intralogistycznych i zatrudniającym
ponad 300 wykwalifikowanych pracowników
w 10 Oddziałach na terenie całego kraju.
Firma przez wszystkie lata swojego istnienia rozwija nieustannie nie tylko swoją ofertę,
dopasowując ją do potrzeb szybko zmieniającego się rynku, ale także inwestuje we własne
zaplecze biurowe, produkcyjne i logistyczne.
Wśród najważniejszych inwestycji PROMAG
S.A. z ostatnich kilku lat wskazać trzeba na
budowę nowoczesnego Centrum Logistycznego w Koninku pod Poznaniem o powierzchni
18.000 m2, a także utworzenie Centrum Techniki Magazynowej PROMAG z ekspozycją Magazyn Przyszłości.
– CTM PROMAG jest odpowiedzią na potrzeby polskiej intralogistyki. To tutaj na jedynej
w Polsce ekspozycji MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
zobaczyć można m.in. zautomatyzowaną linię
transportu, paletyzacji, składowania i identyfikacji produktów, wyposażoną w najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki. CTM
PROMAG cieszy się ogromną popularnością.
W ciągu zaledwie półtora roku funkcjonowania
odwiedziło je ponad 2.000 osób – uczestników
Więcej na str. 3

1

Ch ro n o me tr wydarze ń

Nowy szef sprzedaży
opon użytkowych
ÔÔŹródło: Continental, Fot. Continental

Z początkiem roku Stanisław Rosół został nowym szefem sprzedaży opon ciężarowych w Continental Opony Polska. Dotychczas zajmował stanowisko kierownika ds.
rozwoju sprzedaży.
Stanisław Rosół jest związany z branżą
motoryzacyjną i koncernem Continental
nieprzerwanie od 14 lat. Swoją karierę
w Continental rozpoczął w 2003 roku,
gdzie przez pierwsze pięć lat pracował
w dziale finansowym w polskim oddziale. W latach 2008-2010 pracował w centrali Continental w Hanowerze w dziale
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controllingu. Przez kolejne trzy lata pełnił obowiązki dyrektora ds. operacyjnych
w tureckiej placówce. W marcu 2014
powrócił do Continental Opony Polska,
gdzie do końca 2016 roku pełnił funkcję
kierownika ds. rozwoju sprzedaży oraz
był odpowiedzialny za sprzedaż opon
osobowych i ciężarowych na rynku bułgarskim.
Na nowym stanowisku Stanisław Rosół będzie odpowiedzialny za kreowanie
polityki sprzedażowej firmy, zarządzanie
sprzedażą opon do pojazdów użytkowych
w naszym kraju oraz koordynowanie polityki cenowej na rynkach w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kaliningradzie oraz krajach
bałtyckich.
Mam okazję od wielu lat obserwować
rynek oponiarski w Polsce i na świecie.
Zmiany w tej branży dokonują się nieustannie, dlatego moim celem jest rozwijać sprzedaż opon do samochodów ciężarowych oferowanych przez Continental
tak, aby wzmocnić naszą pozycję w branży
oraz sprostać rosnącym wymaganiom flot
transportowych – powiedział Stanisław
Rosół, nowy szef sprzedaży opon ciężarowych w Continental Opony Polska.
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Na stanowisku szefa sprzedaży Rosół
zastąpił Grzegorza Jeziaka, któremu powierzono inne zadania w dziale opon do
pojazdów użytkowych. Stanisław Rosół
jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody ilościowe i Systemy informacyjne. Ukończył także prestiżowy program dla managerów Ashridge
Business School w Wielkiej Brytanii. Biegle
mówi po niemiecku i angielsku. Dobrze
zna języki turecki i rosyjski oraz podstawy
włoskiego. Prywatnie jest wielkim miłośnikiem kolei i podróży.

Logistyczny Mistrz Biznesu – ciąg dalszy
ze strony 1.
– Ubiegły rok był dla nas bardzo ważny ze
względu na nowe inwestycje, takie jak centrum
dystrybucyjne w Poznaniu oraz nowych klientów, jakich pozyskaliśmy. Polski oddział FM
Logistic stał się też integratorem dla operacji
realizowanych w regionie środkowoeuropejskim – dodał.
To nie jedyna nagroda, jaką w ostatnich miesiącach otrzymała firma FM Logistic Polska.
Przypomnijmy, że w badaniu Operator Logistyczny Roku 2015 FM Logistic Polska zajęła
II miejsce, a także że Prezes Piotr Sukiennik
otrzymał nagrodę Manager Award 2016.

Globalne standardy GxP – ciąg dalszy ze
strony 1.
We Włoszech, Rzym i Mediolan stanowią
kluczowe obszary produkcyjne dla całego
przemysłu farmaceutycznego. Właśnie tutaj,
Kuehne + Nagel poszerza swój zakres usług
poprzez nabycie firmy Ferlito Pharma Logistics.
Firma ta, jest wiodącym graczem na rynku farmaceutycznych usług logistycznych, oferując
magazynowanie zgodne z GxP, a także usługi
spedycyjne, w tym lokalną dystrybucję.
Gianfranco Sgro, członek zarządu Kuehne +
Nagel International AG, odpowiedzialny za logistykę kontraktową powiedział: „Przewiduje się,
że rynek farmaceutycznych usług logistycznych
znacząco wzrośnie na skutek globalnych zmiany demograficznych oraz zwiększonych wydatków konsumentów. Jest to jeden z rynków,
gdzie Kuehne + Nagel wyróżnia się doskonałą
działalnością operacyjną, światowym zasięgiem
oraz dedykowaną infrastrukturą logistyczną.”
Oba dokonane przejęcia, podkreślają globalną strategię wzrostu Kuehne + Nagel w kolejnych sektorach przemysłowych, a także koncentrację na wyspecjalizowanych, przejęciach
w obszarach niszowych.
Transakcja w Turcji stanowi przedmiot do
zatwierdzenia przez odpowiednie do tego tureckie organy regulacyjne, a obie transakcje
są przedmiotem zwyczajowych warunków zamknięcia. Wszystkie strony zgodziły się nie
ujawniać ceny zakupu.
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konferencji, dni otwartych, pokazów i szkoleń
Bezpieczny Magazyn – mówi pani Karolina
Tokarz, Prezes Zarządu PROMAG S.A.
Potwierdzeniem mocnej pozycji PROMAG
S.A. na rynku są setki tysięcy zadowolonych
klientów, a także liczne nagrody i wyróżnienia
m.in. trzynastokrotny tytuł Gazela Biznesu,
trzykrotny Diament Forbesa, dwukrotna Perła
Polskiej Gospodarki czy dwukrotny tytuł Najlepsze w Polsce.
– Silna pozycja PROMAG S.A., którą udało
się wypracować w ciągu 35 lat działalności to
efekt ogromnego zaangażowania wszystkich
pracowników firmy. Jestem pewna, że tak bogate doświadczenie oraz ogromny potencjał,
pozwolą odnosić PROMAG S.A. kolejne sukcesy
i w dalszym ciągu umacniać pozycję lidera nie
tylko na rynku krajowym ale także poza granicami Polski. Priorytetowym obszarem na kolejne
lata jest dla nas automatyzacja i robotyzacja
procesów magazynowo-produkcyjnych. Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem,
autorskimi rozwiązaniami i własnym know-how
w tej dziedzinie. Jesteśmy w stanie zrealizować
nawet najbardziej skomplikowane i zaawan-

sowane technologicznie projekty inżynierskie
w dziedzinie intralogistyki związane z automatyzacją składowania i transportu wewnętrznego
oraz robotyzacją procesów kompletacji i paletyzacji.” – podsumowuje pani Karolina Tokarz,
Prezes Zarządu PROMAG S.A.

Jubieluszowa uroczystość, która miała miejsce na początku marca b.r., była okazją do
przypomnienia historii firmy oraz imponującej listy zrealizowanych przez minionych
35 lat inwestycji. W trakcie spotkania Radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – pani
Mirosława Kaźmierczak w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła
medale „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla PROMAG S.A. oraz Prezesa
Zarządu PROMAG S.A. pani Karoliny Tokarz.
Przewodniczący Rady Nadzorczej PROMAG
S.A., a wcześniej wieloletni Prezes Zarządu
– pan Lesław Łuczak uhonorowany został
Statuetką Honorowego Hipolita oraz Godnością „Lidera Pracy Organicznej”, których
wręczenia dokonał Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego – pan dr Marian
Król oraz Członek Zarządu Towarzystwa – pan
Dominik Górny.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku Centrali PROMAG S.A. ku czci założyciela
i wieloletniego Prezesa spółki – pana Witolda
Kaweckiego.

Analityczne partnerstwo
ÔÔŹródło: Bisnode

Bisnode, pionier w Smart Data, który wspiera firmy w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych, ogłasza partnerstwo
z Provenir, dostawcą globalnych rozwiązań czasu rzeczywistego przeznaczonych do zarządzania ryzykiem biznesowym. Współpraca toruje drogę dla innowacyjnych usług wspomagania decyzji związanych z ryzykiem dla przedsiębiorstw europejskich.
W poszukiwaniu wzrostu i efektywności kosztowej przedsiębiorstwa
w Europie potrzebują rozwiązań
do optymalizacji procesów ryzyka
kredytowego. Dzisiaj niezbędne
stają się sprawne rozwiązania, które mogą szybko reagować na nagłe
i bieżące zmiany gospodarcze i regulacyjne na świecie. Bisnode ma
długą historię w dostarczaniu platform wspierających podejmownie

decyzji. Pomagają one firmom automatyzować procesy i decydować
w oparciu o dane typu Big oraz
Smart Data. Partnerstwo z Provenir dzięki Provenir Risk Analytics
oraz Platformie Decyzyjnej daje
początek następnej generacji tego
typu rozwiązań na rynku.
„Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najlepszego zarządzania informacjami, analizy da-

nych i ryzyka naszym klientom”,
powiedział Anders Borg, Chief
Strategy Officer w Bisnode. Anders kontynuuje „Partnerstwo Bisnode z Provenir jest strategiczną
inicjatywą, która pozwoli nam na
zbudowanie bardziej elastycznych
i skalowalnych rozwiązań. Integracja naszych platform umożliwi naszym użytkownikom biznesowym
tworzenie, zmianę i wdrażanie
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źródeł danych, reguł biznesowych
lub modeli ryzyka w ciągu zaledwie
kilku minut. Jest to potwierdzenie
zobowiązania Bisnode do zapewnienia jak najlepszego doświadczenia klienta związanego z obsługą
automatycznych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu ryzykiem biznesowym”.
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Premiera opon
Solideal RES
w Stuttgarcie
ÔÔŹródło: CAMSO, Fot. Log4.pl

Camso, dawniej Camoplast Solideal, zaprezentuje swoją nową
serię opon Solideal do wózków widłowych podczas targów LogiMAT w Stuttgarcie, które odbędą się w dniach 14 do 16 marca.
Nowe opony CAMSO serii Solideal RES, to trzy bardzo zaawansowane super elastyczne opony – Solideal RES 660 Xtreme, The Solideal RES 550 Magnum oraz Solideal RES 330. Nowe opony z tej
serii cechują wysokie osiągi wytrzymałościowe, które sprostają
wszelkim wyzwaniom w obszarze gospodarki magazynowej, są
przeznaczone dla różnych aplikacji korzystania z wózków widłowych. Czy oferuje w portach, w przemyśle ciężkim, z spedytorów

Nagrodzony dedykowany
hub kolejowy
ÔÔŹródło: ID Logistics, Fot. ID Logistics

Grupa ID Logistics, międzynarodowy dostawca usług logistycznych, wraz ze swoim klientem, Danone Waters Francja,
zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix programu Kings of the
Supply Chain 2017 za projekt „dedykowanego hubu kolejowego“ dla zakładu produkcyjnego wody mineralnej Evian.
Organizatorem programu jest francuski magazyn branżowy
Supply Chain Magazine.
Wspólny projekt ID Logistics i Danone Waters Francja został
wybrany spośród ośmiu innych projektów, które znalazły się
w finale. O jego zwycięstwie, jak podkreśliło w swoim werdykcie
jury, zadecydowały oryginalność, innowacyjność i osiągnięte
wyniki.
Innowacyjny projekt „dedykowanego hubu
kolejowego” dla Evian
Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia projektu to
efektywne zarządzanie i optymalizacja europejskiego łańcucha
dostaw wody mineralnej Evian. Prace nad jego przygotowaniem
rozpoczęły się w grudniu 2015 roku i były realizowane w kilku
etapach.
Kolejowe centrum przeładunkowe Evian położone jest w Amberieu k/Lyonu. To tu z zakładów produkcyjnych przyjeżdżają
wagony z wodą mineralną, gdzie są kierowane w zależności od
miejsca dostawy w Europie. Za część operacyjną odpowiada
Regio Rail, lokalny operator kolejowy. Do jego zadań należy dostawa wody mineralnej z fabryk do centrum przeładunkowego,
sortowanie i przeładunek oraz optymalizacja tras kolejowych.
Za zarządzanie, kontrolę i optymalizację przepływów w ramach
całego łańcucha dostaw odpowiadają specjaliści IDEO, utworzonej przez ID Logistics multi-klienckiej platformy operacyjnej.
Opracowali oni globalny system informatyczny, zapewniający
pełną widoczność przepływów towarów.
Wręczenie nagrody Grand Prix programu Kings of the Supply
Chain 2017 odbyło się 19 stycznia 2017 roku w Paryżu, podczas
uroczystej Gali zorganizowanej przez Supply Chain Magazine.

i innych obszarach zastosowania, nowa seria Solideal RES dla
każdego zastosowania intensywność, rozwiązanie o najniższym
koszcie posiadania.
„Wiemy, jak ważna jest wydajność floty oraz niskie koszty operacyjne”, powiedział Erick Bellefleur, kierownik linii produktów
do transportu materiałów operacji Camso. „Opony Solideal RES
nowej serii posiadają wydłużoną żywotność, to ważne dla menedżerów flot poszukujących optymalizacji inwestycji i zmniejszenia
kosztów operacyjnych.”
Opony Solideal RES zostały opracowane dla różnych zastosowań natężeń wózków widłowych, ponieważ Camso jest
przekonany, że optymalna wydajność jest zapewniona przez
odpowiednią oponę dla każdej aplikacji.
W Solideal Xtreme RES 660 został zaprojektowany specjalnie
dla zastosowań o wysokiej intensywności o długich dystansów,
ciężkich obciążeń i minimalny czas przestoju. Opona z tej serii
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charakteryzują się szerokim bieżnika dla
zwiększenia stabilności bocznej pod obciążeniem i chłodnym działa związkiem
o niskim zużyciu energii. Ciągła taśma
centralna minimalizuje drgania i redukuje
wytwarzanie ciepła.
Opony serii Solideal RES 550 Magnum
idealnie nadają się do zastosowań o średnim natężeniu. Dzięki szerokiej profilu
i płaskiej powierzchni styku, które oferują
większą stabilność i przyczepność. Duże
bloki bieżnika i głębokie tunele także zmaksymalizować przyczepność na nierównym
podłożu, ostudzić działa mieszanka gumowa zapewniają niskie zużycie energii.
Seria opon Solideal RES 330 jest przeznaczona do zastosowań o niskim natężeniu. Jego agresywny, głęboki wzór bieżnika
zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność. Zrównoważona mieszanka gumowa
opony gwarantuje najniższe koszty eksploatacji.
„Z oponami serii Solideal RES, firma
Camso umacnia swoją pozycję jako lidera branży w dziedzinie rozwiązań opon
magazynowanie i nadal jest najlepszym
wyborem dla partnerów OEM na całym
świecie”, dodał Bellefleur.
Więcej informacji na temat produktów
Camso się w hali nr 8, stoisko 8C66.

PEKAES na Jedwabnym Szlaku

Po raz piaty z tytułem

ÔÔŹródło: PEKAES

ÔÔŹródło: EFL

PEKAES, czołowy operator logistyczny, intensywnie rozwija współpracę w zakresie drobnicy na
trasie Chiny-Europa-Chiny. Jeszcze 3 lata temu
terminal SPEDCONT w Łodzi, spółki należącej do
Grupy PEKAES, obsługiwał jeden taki transport
kolejowy tygodniowo. Dziś pociągi do i z chińskiego Chengdu wyjeżdżają codziennie i wszystko wskazuje na to, że ich liczba będzie rosła.
W ubiegłym roku PEKAES kilkakrotnie gościł
już w swojej centrali w Błoniu oficjalną delegację z Chin. Wizyty przedstawicieli Samorządu
Ningbo, jednego z najszybciej rozwijających
się regionów Chin, to efekt rosnącego zainteresowania możliwościami współpracy z polskim
operatorem logistycznym.
Chińscy partnerzy doceniają zalety terminala
SPEDCONT, który dzięki lokalizacji w Łodzi na
skrzyżowaniu autostrad stanowi idealnie skomunikowany punkt na mapie Europy. Terminal
w Łodzi, jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, zapewnia odpowiednią sprawność operacyjną, umożliwiając obsługę dużego
wolumenu kontenerów. Ważnym jego atutem
jest również odpowiednio duża powierzchnia,
dzięki czemu możliwe jest składowanie dużej
liczby kontenerów po rozładunku.

EFL został po raz piąty nagrodzony tytułem
„Finansowa Marka Roku”. W tym roku kapituła rankingu wyróżniła firmę m.in. za wspieranie rozwoju rodzimej przedsiębiorczości i aktywny udział w budowaniu wysokiej pozycji
Polski w gospodarce europejskiej.
– 2016 rok był szczególnym zarówno dla
branży leasingowej jak i naszej firmy. W ciągu 12 miesięcy przedsiębiorcy w Polsce sfinansowali środki trwałe o rekordowej wartości po raz pierwszy w historii przekraczającej
granicę 50 mld zł. Również EFL zakończył
rok z rekordowym wynikiem i portfelem
umów wartych ponad 5 mld zł. A wszystko
to w roku, kiedy obchodziliśmy nasze 25 urodziny. Od 1991 roku aktywnie uczestniczymy
w kształtowaniu branży leasingowej w naszym kraju i wspieraniu przedsiębiorczości,
w szczególności sektora MŚP. Dziś jesteśmy
jedną z najstarszych i największych firm
w Polsce, co oznacza, że przyjęty przez nas
model działania okazał się słuszny, a przygotowywane rozwiązania w pełni odpowiadają
na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby
klientów – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
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Wizja usługi 5G w raporcie
gigantów biznesu
ÔÔŹródło: Huawei, Grafika: Huawei

Podczas tegorocznych targów Mobile World Congress, firmy China Mobile, HUAWEI,
Deutsche Telekom i Volkswagen przedstawiły wspólną wizję rozwoju sieci 5G. Standard usług mobilnych nowej generacji działających w oparciu o technologię network
slicing zaprezentowano w raporcie „5G Service-Guaranteed Network Slicing White
Paper”. Ponadto jego autorzy dzielą się także spostrzeżeniami na temat rozwoju
rozwiązań chmurowych w erze 5G.
W publikacji stwierdzono m.in., że w odróżnieniu od sieci mobilnej 4G – ukierunkowanej na użytkownika szerokopasmowego – technologia 5G umożliwi
już dostęp do Internet of Everything
(IoE). Pozwoli to stworzyć nowe obszary
przemysłu, a jednocześnie będzie nieograniczonym motorem napędowym
dla branży telekomunikacyjnej. Ponadto
przyczyni się do rozwoju wielu nowych
usług m.in. zdalnego odczytywania mierników (eng. Smart Metering), telemedycyny, Internetu Pojazdów (IoV), inteligentnych domów, systemów kontroli
przemysłu i monitoringu. Oznacza to,
że w niedalekiej przyszłości miliardy nowych urządzeń zyskają dostęp do sieci.
Dodatkowo, raport przedstawia wiodące opinie na temat technologii network slicing wykorzystanej w sieci 5G
– m.in. pod kątem trendów rozwoju
przemysłu, wizji i definicji tego standardu, architektury End-to-End (E2E) oraz
kluczowych technologii i przykładowych
jej zastosowań. Zwrócono w nim także

uwagę, że w oparciu o wspólną infrastrukturę, technologia ta umożliwia poszczególnym gałęziom przemysłu m.in.
skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzania produktu na rynek (Time-to-Market), większą wydajność oraz lepsze
wsparcie techniczne.
– Mamy nadzieję, że współpraca ze
światowymi operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami usług i partnerami
z różnych obszarów przemysłu umożliwi rozwój technologii pozwalającej na
elastyczne konfigurowanie sieci z korzyścią dla całej gospodarki. Wierzymy
bowiem, że rozwijający się rynek sieci
5G przyczyni się do dynamizacji całego
społeczeństwa i pomoże stworzyć bardziej otwarty ekosystem – powiedział dr
Tong Wen, CTO ds. produktów dla sieci
bezprzewodowej, Huawei.
Link do raportu: http://www-file.huawei.com/~/media/CORPORATE/PDF/
white%20paper/5g-service-guaranteednetwork-slicing-whitepaper.pdf

Logistyczna mozaika

austriackiego
drewna
ÔÔŹródło: Dachser

Klon, wiśnia, buk czy dąb: austriackie
drewna z manufaktury Deisl Parkettmanufaktur zdobią podłogi w domowych
salonach, hotelach i biurach w bogatych
krajach Europy Zachodniej. Zobowiązanie
firmy do oferowania produktów najwyższej jakości przekłada się również na usługi
logistyczne. Dzięki współpracy z Dachser
Deisl może zapewnić swoich klientów, że
ich parkiet zostanie zamontowany na czas.
Deisl Parkettmanufaktur, rodzinna firma
pochodząca z Lienz w Austrii, specjalizuje
się w produkcji naturalnych podłóg drewnianych, które spełniają najwyższe wymogi
techniczne i estetyczne. Deisl wykorzystuje w swojej produkcji opatentowany
system zachowania kształtu, który pozwala
tworzyć unikatową strukturę powierzchni.
Podłogi pod konkretne zamówienia dopasowywane są do indywidualnych potrzeb
i życzeń klientów, przez co każdy finalny
produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
– Również w obszarze logistyki kładziemy
duży nacisk na jakość i elastyczność. Właśnie dlatego pracujemy z Dachser już od
siedmiu lat, dłużej niż z jakimkolwiek innym
usługodawcą – mówi Michael Deisl, Dyrektor Zarządzający Deisl Parkettmanufaktur.
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Nowy service center w Toruniu
ÔÔŹródło: DHL

Firma DHL Express, realizująca międzynarodowe usługi ekspresowe, oficjalnie
uruchomiła 13 marca br. nowy service center w Toruniu. Jest to kolejna inwestycja
DHL Express, po wdrożeniu nowych obiektów w Rzeszowie, Lublinie i Katowicach,
zrealizowana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w ramach największego globalnego programu inwestycyjnego.

Renata Osiecka

W prestiżowym gronie
laureatów

Nowo otwarta jednostka w Toruniu, zaliczana do nowoczesnych obiektów logistycznych, spełnia funkcję service center
do obsługi ekspresowych przesyłek międzynarodowych. Nowy obiekt wybudowany został zgodnie z najnowszymi standardami logistycznymi w konstrukcji umożliwiającej jego rozbudowę w przyszłości.
Zajmuje powierzchnię blisko 500 m2,
posiada dwie bramy wyposażone w ruchome rampy rozładunkowe przezna-

ÔÔŹródło: AXI IMMO, Fot. AXI IMMO

reklama

AXI IMMO dołączyło do prestiżowego
grona laureatów Gazel Biznesu 2016 –
rankingu najdynamiczniej rozwijających
się małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce. Wyróżnienie przyznawane
przez dziennik Puls Biznesu, odebrał
Prezes Zarządu AXI IMMO Rafał Osiecki
podczas uroczystej Gali, która odbyła się
14 marca w Warszawie.
O tytuł Gazel Biznesu ubiegają się firmy,
które spełniają szereg warunków, w tym:
rozpoczęły działalność przed 2013 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś, w trzech
poprzednich latach odnotowywały wzrost
przychodów i ani razu nie odnotowały
straty. Firma AXI IMMO w okresie od 2013
do 2015 osiągnęła średni wzrost przychodów o 261% i znalazła się na 157. miejscu w zestawieniu przedsiębiorstw z całej
Polski i na 41. miejscu wśród firm z woj.
mazowieckiego.
– AXI IMMO rozwija się szybko konsekwentnie realizując założoną strategię
oraz rozszerzając zakres działalności o kolejne segmenty rynku. Dzięki temu dywersyfikujemy źródła przychodów i osiągamy bardzo dobre wyniki. Oprócz usług
związanych z wynajem i sprzedażą nieruchomości magazynowych i biurowych
oraz gruntów inwestycyjnych, doradzamy
klientom przy sprzedaży inwestycyjnej,
jak również zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi – komentuje Renata
Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.
– Obecność w rankingu Gazel Biznesu
2016 to dla nas duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy na rzecz naszych
klientów, bez których ten sukces nie byłby
możliwy – dodaje Renata Osiecka.

czone do rozładunku dużych transportów
oraz 15 bram kurierskich. Zainstalowano
w nim także system przenośników o długości 70 m, umożliwiający bezpośredni
załadunek przesyłek do aut kurierskich,
tzw. direct load. Część biurowa została zaaranżowana wg koncepcji ABW (Activity-Based Working) wspierającej współpracę
oraz integrację całego zespołu.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Rusza budowa
obiektów dla
sieci Piotr
i Paweł
ÔÔŹródło: MLP, Fot. MLP

Nowoczesny terminal
PEKAES w Małopolsce
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, uruchomił dziś nową platformę cross-dockingową w Małopolsce, zmieniając w ten sposób lokalizację Oddziału Kraków. Do dyspozycji Klientów oddano bardzo nowoczesny, ergonomiczny terminal dystrybucyjny klasy A o przestronnej, bezsłupowej powierzchni, która zapewni skrócenie czasu operacji
oraz płynną obsługę jeszcze większej liczby przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Nowa siedziba małopolskiego Oddziału
PEKAES znajduje się w odległości 6,5 km
od obwodnicy Krakowa. Gwarantuje to
szybki i wygodny dojazd do największych
miast południowej Polski oraz stwarza dogodne warunki do dystrybucji przesyłek.
– Terminal został wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia techniczne
wspierające sprawny przepływ przesyłek drobnicowych w procesie sortowniczym. Oprócz doskonale dostosowanej
do potrzeb PEKAES strefy dystrybucyjnej
oraz nowoczesnej powierzchni biurowej,

w obiekcie zaprojektowano również przyjazną dla pracowników strefę wypoczynku
na świeżym powietrzu – stwierdza Jerzy
Markow, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny PEKAES.
Wraz z uruchomieniem nowej platformy cross-dockingowej PEKAES w Małopolsce, zmianie uległ adres krakowskiego Oddziału PEKAES. Nowy terminal znajduje się
w Kokotowie 777A, 32-002; T: +48 (12) 298
45 06. Wszystkie dotychczasowe numery
telefonów stacjonarnych i komórkowych
oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Czwarty oddział
dołącza do OASIS
ÔÔŹródło: DHL

Oddział DHL Supply Chain w Rzeszowie, obsługujący firmę z branży przemysłu lotniczego Pratt & Whitney Rzeszów S.A., będącą częścią koncernu United Technology
Corp., przeszedł pozytywnie finalną fazę audytu certyfikacyjnego systemu zarządzania jakością na zgodność z normą AS / EN 9120.
Norma ta określa wymagania systemu zarządzania jakością dla dystrybutorów sprzętu lotniczego, obronnego i kosmicznego.
Została ona opracowana przez Międzynarodową Grupę ds. Jakości w Lotnictwie
(IAQG) i oparta jest na normie ISO 9001
z uzupełnieniem dla sektorów: lotniczego,
kosmicznego i przemysłu obronnego. Certyfikat 9120 wydawany jest w obu Amerykach
jako „AS 9120”, w Europie jako „EN 9120”,
a w regionie Azji i Pacyfiku jako „JIS Q 9120”.

Certyfikację w Rzeszowie przeprowadziła firma Lloyd’s Register Quality Assurance
(LRQA) będąca wiodącym i jednym z najstarszych na świecie dostawców usług
niezależnej oceny, w tym certyfikacji, walidacji i weryfikacji z szerokiego spektrum
norm i systemów, uznanym przez ponad
50 jednostek akredytacyjnych.

MLP Group rozpoczęło realizację dwóch
projektów przeznaczonych dla właściciela sieci supermarketów spożywczych
Piotr i Paweł. Pierwszy z nich powstaje
w parku logistycznym MLP Poznań I i będzie liczył około 7,4 tys. mkw., z czego
około 7 tys. mkw. będzie przeznaczone na
cele magazynowe, a około 0,4 tys. mkw.
na socjalno-biurowe. Znacznie większy
obiekt liczący ponad 22 tys. mkw. powstaje w parku MLP Teresin. Zgodnie
z harmonogramem obie inwestycje zostaną zakończone w sierpniu br. Wówczas obiekty zostaną również przekazane
najemcy do użytkowania. Generalnym
wykonawcą inwestycji w Poznaniu jest
firma Bin, a w Teresinie Bremmer.
Firma Piotr i Paweł jest już klientem MLP
Group. Od początku 2014 r. korzysta z ok.
8,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej
w parku MLP Poznań I. Z kolei w parku MLP
Teresin korzysta już z ponad 14 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni. W efekcie realizacji
nowych inwestycji Piotr i Paweł będzie dysponował blisko 16 tys. mkw. w MLP Poznań
I oraz ponad 36 tys. mkw. w MLP Teresin.
Firma Piotr i Paweł wywodzi się z Poznania, gdzie w 1990 roku powstawały jej
pierwsze placówki handlowe. Obecnie Piotr
i Paweł posiada 138 supermarketów w całej
Polsce, w każdym województwie i jest jedyną tak dużą polską siecią supermarketów.
MLP Poznań I zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, w pobliżu drogi ekspresowej S11 łączącej Poznań z Katowicami.
Park znajduje się ok. 16 km od centrum
Poznania i 4 km od autostrady A2. Docelowo inwestycja będzie obejmować 90
tys. mkw. powierzchni magazynowo – produkcyjnych, które powstaną na terenie
o powierzchni 19 ha.
MLP Teresin jest nowoczesnym centrum, które docelowo będzie się składać z 6 hal magazynowych o powierzchni
140 tys. mkw. Park powstaje na terenie
37 hektarów. MLP Teresin zlokalizowany jest w Gnatowicach Starych w gminie
Kampinos, 45 km na zachód od centrum
Warszawy, w pobliżu drogi nr 92 łączącej
Warszawę z Poznaniem oraz 20 km od
autostrady A2 i węzła Wiskitki.
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Za potrzebami klienta
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, poinformował o zmianach w harmonogramie międzynarodowych linii drobnicowych.
Z końcem marca br. firma zwiększyła częstotliwość wyjazdów do Francji oraz wprowadziła dodatkowe połączenia importowe ze
Szwajcarią i Holandią. Wysoka dynamika rozwoju międzynarodowego transportu drobnicowego wymaga od operatorów logistycznych stałego dostosowywania oferty do szybko zmieniających się warunków na rynku, a tym samym zapewnienia większej
dostępności połączeń pomiędzy krajami o najszybszej dynamice eksportu i importu towarów.
PEKAES poprzez zwiększenie częstotliwości kursów na najbardziej popularnych
kierunkach skrócił znacznie czas dostawy
przesyłek i usprawnił procesy związane
z przepływem towarów.
Do tej pory linie do Francji realizowane były
dwa razy w tygodniu, a doręczenie przesyłek

zajmowało 5-6 dni roboczych. Dzięki uruchomieniu codziennych kursów eksportowych
czas dostawy przesyłek skrócono o ponad
połowę do 2-3 dni. Podobnie jest w przypadku
kursów eksportowych do Szwajcarii i Holandii.
– W ostatnich latach doskonale rozwinęliśmy krajową sieć drobnicową, te-

raz przyszedł czas na dynamiczny rozwój
połączeń międzynarodowych. Naszym
celem jest obecność wszędzie tam, gdzie
potrzebuje tego Klient. Dlatego też z konsekwencją rozwijamy i wzmacniamy naszą
pozycję w Europie – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu, PEKAES SA.

Global Challenge – The Fresh Connection 2017
ÔÔŹródło: MPM

Jak co roku, a dzieje się tak już od 7 lat, pod koniec marca rozpoczyna się pierwszy etap międzynarodowych zawodów w zarządzaniu łańcuchem dostaw Global Challenge – The Fresh Connection. Od 27 marca do 14 kwietnia organizowane są Remote
Sessions. To faza wstępna rozgrywek, gdzie wyniki nie mają znaczenia, natomiast gracze mogą sprawdzić, jakie zadania czekają
na nich w kolejnych miesiącach.
Zawody toczą się w oparciu o zaawansowany symulator, w którym zarządza się
wirtualnym przedsiębiorstwem. Biorą
w nich udział czteroosobowe zespoły.
Każdy w zespole ma przypisaną rolę re-

prezentując jeden z pionów firmy: zakupy, operacje, sprzedaż i łańcuch dostaw.
Kluczem do sukcesu jest współpraca
pomiędzy graczami oraz zrozumienie
połączeń pomiędzy poszczególnymi funk-

cjami. O zwycięstwie decyduje wygenerowanie najlepszego wskaźnika zwrotu
z inwestycji (ROI).
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Kreatywne targowe podejście
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Pocztowe mapy
punktów odbioru

LogiMAT 2017, największe doroczne spotkanie praktyków intralogistyki, było nie
tylko sukcesem frekwencyjnym, ale i merytorycznym. Jakie wnioski dla branży płyną
z danych liczbowych oraz analizy wiodących tematów?

ÔÔŹródło: Poczta Polska

Czytając przedstawiony przez organizatorów raport zamknięcia, nie sposób nie
zgodzić się z opinią Dr Henry’ego Puhla:
– Dając po raz kolejny spektakularny popis
tego, jak skutecznie można zgromadzić
szeroką publiczność targową, LogiMAT
przebił sukcesy poprzednich lat – stwierdził
CEO spółki STILL. I rzeczywiście – 2017 był
dla tych targów rokiem rekordów, okrągłych liczb i nośnych tematów. Które z nich
będą najsilniej rezonować w branży?

taka platforma wymiany informacji, porównania ofert dostawców i nawiązania kontaktów jest potrzebna – dodaje. Zrealizowane
przez niezależną firmę Wissler & Partner
badania uczestników wykazały, że co trzeci
przybył na targi z odległości większej niż
300 km, a 20% z nich pochodziło spoza Niemiec. 52% gości stanowiły osoby decyzyjne,
a 42,6% przyjechało w poszukiwaniu rozwiązań do wykorzystania w planowanych
inwestycjach. 24,1% respondentów zadeklarowało, że znaleźli i zamówili to, czego
potrzebowali – jeszcze na targach lub zrobią
to wkrótce po nich.

15 lat, 50 000 gości, 100 000 m2
Piętnasta edycja dorocznych „międzynarodowych targów dystrybucji, obsługi materiałów oraz przepływu informacji” przyniosła

wzrosty we wszystkich istotnych miarach
ilościowych, którymi ocenia się zwyczajowo sukcesy tego typu wydarzeń. Zajmowana przez stoiska powierzchnia wzrosła
o 7%, przekraczając po raz pierwszy granicę 100 000 m2. Rozbudowa była jednak
adekwatna i konieczna – przybyło zarówno
wystawców (o 8,1% – do 1 384), jak i gości. Ich liczba wyniosła 50 187 – o 15,4%
więcej niż w ubiegłym roku. – W czasach,
gdy często kwestionuje się ekonomiczną
zasadność uczestnictwa w targach, LogiMAT
daje mocny argument na rzecz tej formy
promocji – mówi Paweł Włuka, Kierownik
Działu Marketingu STILL Polska. – Nie tylko
liczba, ale i profil gości świadczy o tym, że

Poczta Polska podpisała umowy z dostawcami
oprogramowania dla sklepów internetowych
Shoplo oraz Sote. Dzięki temu nowe biznesy
w branży handlu internetowego otrzymają
punkty odbioru Poczty Polskiej, jako jedną
z opcji dostawy swoich produktów. Poczta prowadzi rozmowy z kolejnymi platformami tego
typu. Cel – zwiększenie dostępności klientów
handlujących w internecie do największej sieci
punktów odbioru w kraju.
Mapy odbioru w punkcie Poczty Polskiej
wprowadziły także m.in. platformy: Selly i Sklepywww. Uruchomienie w najbliższych tygodniach planowane jest w dwóch kolejnych –
Ebexo i Shopgold.
Poczta Polska od kilku lat rozwija obszar
KEP, który jest najbardziej perspektywicznym
rynkiem w związku z dynamicznym rozwojem
eCommerce w Polsce.
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Inwestycje motoryzacyjnych
gigantów

ÔÔŹródło: Relyon, Fot. Relyon

1,7 miliarda euro – tyle w ubiegłym roku wyniosły nakłady inwestycyjne w projektach realizowanych przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu. Jednym z liderów inwestycji zagranicznych była branża motoryzacyjna. W Polsce
zostały ulokowane fabryki takich międzynarodowych koncernów jak Daimler, Volkswagen czy
Toyota. Znajdzie w nich pracę kilka tysięcy osób.
Miniony rok Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zakończyła z 64 pozytywnymi decyzjami i rekordowymi nakładami inwestycyjnymi na poziomie
1,74 mld euro. Dzięki zapoczątkowanym w 2016
roku projektom powstanie ponad 16 tys. nowych miejsc pracy. – Miniony rok był rekordowy
dla inwestycji w Polsce, zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Nakłady inwestycyjne wzrosły
ponad dwukrotnie do 1,7 mld euro, a dzięki
inwestycjom powstanie ponad 16 tys. miejsc
pracy. Najważniejsze decyzje inwestycyjne podjęły w ubiegłym roku międzynarodowe korporacje takie jak Daimler, pokazując, że Polska jest
stabilną i atrakcyjną destynacją dla inwestorów
zagranicznych – mówi Krzysztof Senger, członek
zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska potentatem w sektorze
motoryzacyjnym

Istotny wzrost przychodów
ÔÔŹródło: GeoPost, Fot. GeoPost

Holding GeoPost zanotował w 2016 r. wyraźny wzrost. Przychód za 2016 rok wyniósł
6,2 miliarda euro, co oznacza wzrost o 8,6% (9,3% według porównywalnych danych).
Wynik ten jest efektem zwiększenia wolumenów o 9,4% w porównaniu z rokiem
2015. Liczba przesyłek doręczonych na całym świecie w ubiegłym roku wyniosła
1,1 miliarda.
Silny wzrost i międzynarodowy zasięg
sieci DPDgroup pozwoliły GeoPost
umocnić drugą pozycję na europejskim
rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Oprócz silnej
obecności na wszystkich kluczowych
rynkach europejskich, DPDgroup odnotowała doskonałe wyniki sprzedaży m.in.
Wielkiej Brytanii (wzrost o 13,2%), Francji
(10,8%), Hiszpanii (10%). Dzięki wzrostowi wolumenu wynoszącemu 21,8% DPDgroup pozostaje najbardziej dynamicznym graczem na rynkach europejskich
w segmencie B2C, z którego obecnie

pochodzi ponad 36% przesyłek. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się
do rozwoju DPDgroup jest wzrost liczby
przesyłek na terenie Europy (o 13,1%).
Grupa zachowała pozycję lidera w tym
segmencie dzięki największej w Europie
sieci połączeń drogowych.
GeoPost, która pod marką DPDgroup
działa na rynku kurierskim, jest podmiotem należącym do Le Groupe La Poste
(Poczta Francuska). GeoPost wygenerowała 26% przychodów grupy Poczty Francuskiej za rok 2016, które wyniosły ponad
23 mld euro.

Bilans

Jak wynika ze statystyk agencji, 12 projektów zrealizowano w sektorze motoryzacyjnym. Wśród
kluczowych inwestorów, którzy w 2016 roku pojawili się albo reinwestowali na polskim rynku, są
globalne marki, takie jak Daimler, który w Jaworze zbuduje fabrykę silników samochodowych
nowej generacji oraz Toyota planująca otworzyć
w Wałbrzychu fabrykę automatycznych skrzyń
biegów. Japoński koncern chce też rozbudować
zakład silników w Jelczu-Laskowicach. Koszt
obu inwestycji wyniesie 650 mln euro. Kolejny
motoryzacyjny gigant – Volkswagen w październiku ubiegłego roku w Białężycach koło Wrześni
oddał do użytku zakład produkujący auta dostawcze, który powstał kosztem 800 mln euro. –
Polska jest potentatem w sektorze motoryzacyjnym, zarówno pasażerskim, jak i komercyjnym.
Także w sektorze zaawansowanych usług dla
biznesu i branżach produkcyjnych związanych
z zaawansowanymi technologiami. Jesteśmy hubem automotive, który przyciąga dużo technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Potwierdza
to inwestycja LG Chem i inne projekty z tego
sektora – dodaje Krzysztof Senger.
Inwestycja koreańskiego LG Chem była jedną
z największych w ubiegłym roku. W podwrocławskich Biskupicach Podgórnych firma rozpoczęła budowę fabryki, w której produkowane
będą baterie litowe do samochodów elektrycznych. LG Chem zainwestuje w zakład 1,3 mld zł,
tworząc tysiąc nowych miejsc pracy.
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FPP popiera
rządowy projekt
Konstytucji Biznesu
ÔÔŹródło: FPP, Fot. log4.pl

Wchodzący w skład pakietu Konstytucji Biznesu projekt ustawy
o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku
Przedsiębiorców ma za zadanie realne wdrożenie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej – co jest od dawna oczekiwane przez polskich przedsiębiorców. Podstawowym środkiem
do realizacji tego celu będzie ustawa Prawo Przedsiębiorców,
która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej.
Nowe przepisy wprowadzą
szereg norm o charakterze
gwarancyjnym dla przedsiębiorców, a także zasady ograniczające możliwość nadmiernej ingerencji organów władzy
publicznej w konstytucyjnie
przewidzianą wolność gospodarczą. W projekcie ustawy
Prawo Przedsiębiorców wyraźnie podkreślono zasadę „co
nie jest prawem zabronione,
jest dozwolone” oraz nakazano urzędom stosowanie reguły domniemania uczciwości
przedsiębiorców, jak również
rozstrzyganie wątpliwości na
ich korzyść.

Federacja Przedsiębiorców
Polskich (FPP) podkreśla, że
proponowane rozwiązania
– w tym eliminacja biurokracji
i niepotrzebnych obowiązków
formalnych – spotykają się
z aprobatą środowiska biznesu i stanowią krok w kierunku
dynamizacji polskiego PKB.
Nową formą współpracy ma być proponowana
w ustawie Komisja Wspólna
Rządu i Przedsiębiorców. Ma
ona stanowić forum dialogu w celu wypracowywania
wspólnego stanowiska Rządu i przedstawicieli biznesu w sprawach związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze
konsultacji programów i innych projektów rządowych
na wstępnych etapach prac.
Zadaniem Komisji Wspólnej
ma być również identyfikowanie i sygnalizowanie rządowi
potencjalnych problemów
w relacjach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, które
mogą wynikać z przestrzegania zapisów Prawa Przedsiębiorców. Wobec tak skonstruowanego rozwiązania nie
należy mieć obaw względem
funkcjonowania – istnieją-

cej od ponad roku – Rady
Dialogu Społecznego, której
podstawowym celem jest
opiniowanie projektów ustaw
przygotowanych przez rząd,
natomiast nie współtworzenie ich. Oceniając pozytywnie
przedłożony przez Ministerstwo Rozwoju pakiet zmian
Konstytucja Biznesu, należy
zgodzić się jednak z faktem,
że w toku konsultacji niektóre
zapisy projektów wymagają
wspólnego dopracowania
oraz uszczegółowienia.

Kolejny rok wzrostu
i optymistyczna
przyszłość
ÔÔŹródło: P3, Fot. P3

P3, wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów
logistycznych, poinformował o rekordowych wynikach za 2016 rok, zarówno pod względem noworozpoczętych budów, podpisanych umów najmu,
poziomu wynajęcia, jak i planowanych inwestycji. Liczby, które począwszy
od 2009 r., pokazują systematyczny wzrost firmy rok do roku, podkreślają
także pozycję P3 jako jednej z najdynamiczniejszych firm w sektorze.
W 2017 r. deweloper wchodzi gotowy na nowy etap rozwoju wspólnie
z nowym właścicielem – singapurskim funduszem GIC.
W minionym roku P3 zakończyło budowy 15 magazynów
o łącznej powierzchni około
320,000 m2 – to prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Ponadto, w przygotowaniu jest ponad 500,000 m2,
podzielone niemal po równo
między Europę Zachodnią
i region Europy Środkowo
– Wschodniej. W budowie

jest obecnie osiem budynków o łącznej powierzchni 124,000 m 2 położonych
w pięciu parkach logistycznych w czterech krajach.
W 2016 roku portfolio P3
powiększyło się ze 146 do
165 budynków o łącznej powierzchni ponad 3.5 miliona m2 (173 włączając obiekty
w budowie).

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy P3 wynajęło
1.26 miliona m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej,
w porównaniu z 822,000 m2
w 2015 r. Włącznie z obiektami typu BTS, których powierzchnia podwoiła się
z 93,000 m 2 w 2015 r. do
213,000 m2 w 2016 r. Wzrosła
także wielkość odnowionych

Bilans

umów najmu z 398,000 m2 do
716,000 m2, co dowodzi wysokiego poziomu zadowolenia
klientów z usług świadczonych
przez P3 jako długoterminowego właściciela i zarządcy.
Liczba klientów wzrosła do
ponad 330, a poziom pustostanów spadł z 7.6 do 4.9%.

12

Bi lan s

Coraz lepsze
nastroje inwestycyjne przedsiębiorców
ÔÔŹródło: EFL, Infografika : EFL

Firmy produkcyjne i budowlane, spośród sześciu badanych branż, w I kwartale br. oceniają
koniunkturę lepiej niż trzy miesiące wcześniej
oraz rok temu. Odczyt „Barometru EFL”1 dla
branży produkcyjnej na I kwartał tego roku
wyniósł 61,8 pkt., a dla budowalnej 57,7 pkt.
Wyższe wartości wskaźnika wynikają przede
wszystkim z optymizmu dotyczącego planowanych inwestycji. Jego wzrostu w przypadku obu branż spodziewa się prawie dwa
razy więcej przedsiębiorców niż trzy miesiące
temu. Ponadto, przedstawiciele produkcji
i budowlanki liczą na wzrost zamówień na
swoje usługi i produkty.

reklama

1 „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem
informującym o skłonności firm z sektora MŚP do
wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie
sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze
wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe
rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane
z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana
na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP
daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi
lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie
przygotowywane jest metodą CATI przez Ecorys na
zlecenie EFL S.A., a jego wyniki są publikowane co
kwartał. W badaniu wzięła udział reprezentatywna
grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm
z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się
w dniach 3-10 lutego 2017 r.

– Oceniając wybraną branżę najczęściej
bierzemy pod uwagę zestaw kilku charakterystycznych dla niej cech, trendów,
okoliczności, wymagań czy wyzwań. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że w zdecydowanej większości gałęzi gospodarki występują elementy, które dominują
i najbardziej wpływają na kondycję danej
branży. Na przykład budownictwo jak żadna inna branża w dużej mierze jest zależna
od pogody, a handel kwitnie, gdy mamy
do czynienia ze sprzyjającymi mu okolicznościami kalendarzowymi takimi jak
Święta Bożego Narodzenia. I z pewnością
w przypadku branży budowalnej oraz produkcyjnej, które zanotowały dużo lepsze
wyniki niż kwartał temu, także takie charakterystyczne elementy wpłynęły na subiektywną ocenę sytuacji przedstawicieli
firm. Po zimowych nastrojach i momencie
zastoju, powrócił optymizm i przedsiębiorstwa oczekują poprawy sytuacji na rynku
– mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.
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Średnie firmy czują poprawę sytuacji
ÔÔŹródło: EFL, Infografika : EFL

Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w I kwartale br. – odczyt „Barometru EFL”1 dla tej grupy
wyniósł 59,8 pkt. Ponadto, podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób odnotowały największy w sektorze wzrost wartości indeksu
kwartał do kwartału (+2,7 pkt.). Taki wynik to pochodna bardzo optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji. Ich wzrostu
na początku tego roku spodziewa się ponad 38% średnich przedsiębiorstw, podczas gdy w ostatnim kwartale 2016 roku odsetek
był niższy o 15 pp. Dla porównania, więcej inwestować planuje tylko 19% mikro oraz 32% małych firm.
1 „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają
hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metodą CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział
reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

– Na sektor MŚP, choć najczęściej jest omawiany w całości,
należy spojrzeć biorąc pod uwagę jego wewnętrzne zróżnicowanie w zależności od wielkości firm, która ma wpływ na ocenę przyszłej sytuacji oraz planów inwestycyjnych. Tą różnicę
widać w naszych cokwartalnych pomiarach, w których opinie
mikro, małych i średnich firm bardzo często odbiegają od
siebie. Większe podmioty, przeważnie z większym doświadczeniem, czują się pewniej na rynku i w związku z tym śmielej
planują kolejne inwestycje. Na drugim biegunie mamy mikro
i małych przedsiębiorców, którzy charakteryzują się nieco
większą ostrożnością inwestycyjną. Potwierdza to odczyt
„Barometru EFL” za I kwartał tego roku. Choć subindeksy
wszystkich trzech rodzajów firm wzrosły kwartał do kwartału,
to jednak z największym optymizmem mamy do czynienia
wśród największych uczestników sektora MŚP. Natomiast
im mniejsza jest firma, tym subindeks jest niższy – mówi
Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Wysoka wartość
kapitału na inwestycje
w nieruchomości komercyjne

ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, Wykres: Cushman & Wakefield
Z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w 2017 r. wartość
nowego kapitału przeznaczonego na inwestycje
w nieruchomości komercyjne w ujęciu globalnym
wyniesie 435 mld USD, czyli nieznacznie mniej niż
w rekordowym ubiegłym roku – jest to jednak
drugi najwyższy wynik od 2009 r.
W kolejnym raporcie z serii Great Wall of Money przedstawiono informacje na temat wielkości
nowego kapitału, w tym finansowania dłużnego
i kapitału własnego, pozyskanego na nieruchomości w skali globalnej. Wynika z niego, że łączna
wartość dostępnych środków zmniejszyła się
o 2% w porównaniu z 2016 r. – po raz pierwszy
od 2011 r. Jednak jest to drugi najwyższy poziom
w historii, co świadczy o wyjątkowym wzroście

Elisabeth Troni, dyrektor działu badań w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedziała:
„Wobec niemal rekordowego wolumenu kapitału
przeznaczanego na nieruchomości inwestorzy
powinni zachować elastyczność. Przewidujemy,
że w 2017 r. inwestorzy będą nadal rywalizować
o aktywa i pozyskiwanie atrakcyjnych produktów
inwestycyjnych. Strategie ukierunkowane na
nieruchomości klasy core są bardzo atrakcyjne,
ale na wielu kluczowych rynkach popyt często
przewyższa podaż, powodując spadek stóp ka-

pitalizacji i stawiając przez inwestorami kolejne
wyzwania cenowe. Z tego względu inwestorzy
coraz częściej angażują się w strategie oparte na
inwestowaniu w projekty budowy lub przebudowy obiektów w segmencie core na największych
rynkach. Oprócz nowych strategii inwestycyjnych
przewidujemy, że na globalnym rynku inwestycyjnym pojawiają się także nowi gracze, zwłaszcza
z krajów takich jak Chiny, Malezja, Tajwan i RPA”.

wolumenu kapitału przeznaczanego na nieruchomości komercyjne w aktualnym cyklu.
Wartość kapitału na inwestycje w sektorze
nieruchomości w regionie EMEA zmniejszyła się
o 9% do 130 mld USD, natomiast w obu Amerykach wzrosła o 2% do 173 mld USD. Nieznaczny
wzrost do 132 mld USD odnotowano także w Azji.

Graf 1 – Nowy kapitał dostępny według regionów w mld USD (Źródło: Cushman & Wakefield)
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Czas na zagranice
ÔÔŹródło: MLP, Fot. MLP

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za 2016 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 66,4 mln zł zysku netto. Na koniec
minionego roku wartość aktywów wyniosła 1,18 mld zł, a aktywów netto 675,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4% w ujęciu r./r.,
a uwzględniając wypłaconą dywidendę wzrost wyniósł aż 10,8%. Zarząd MLP Group planuje rozpoczęcie w tym roku inwestycji
magazynowych na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim.
MLP Group, deweloper nowoczesnych
powierzchni magazynowych, na koniec
grudnia 2016 r. posiadał wartość aktywów na poziomie 1,18 mld zł oraz aktywów netto (kapitałów własnych) na poziomie 675,7 mln zł, czyli o 4,4% wyższym niż
rok wcześniej, a uwzględniając wypłaconą dywidendę wzrost wyniósł aż 10,8%.
Przez cały 2016 rok Grupa wypracowała
66,4 mln zł zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 101 mln
zł. „Osiągnięte przez Grupę wyniki oceniamy jako bardzo dobre. Jednocześnie
bieżąca kondycja majątkowa i finansowa
świadczy o stabilnej sytuacji wynikającej
z ugruntowanej pozycji na rynku magazynowym. Pomijając wyniki sprzedanych
parków MLP Bieruń i MLP Tychy przychody naszej Grupy w 2016 roku były o 10%
wyższe niż rok wcześniej” – podkreślił
Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP
Group S.A.
MLP Group w 2016 r. realizowało projekty inwestycyjne o łącznej powierzchni
105,9 tys. m², z czego zakończona została budowa projektów o powierzchni

29,5 tys. m². W minionym roku MLP Group zakupiło grunt pod realizację nowego
parku logistycznego MLP Czeladź oraz
rozpoczęło realizację nowych inwestycji
w parkach: MLP Pruszków II, MLP Wrocław, MLP Lublin, MLP Poznań. Na koniec
2016 roku Grupa miała wybudowanych
306,4 tys. m2, z których wynajęte było

290,9 tys. m2. To oznacza, że wskaźnik
pustostanów był na poziomie 5%. Jednocześnie w trakcie budowy i w przygotowaniu było ponad 94,6 tys. m2 powierzchni,
z czego ponad 85% było już objęte umowami najmu.

Badanie zachowania klientów sklepów internetowych

ÔÔŹródło: DPD, Fot. DPD

Nowe ogólnoeuropejskie badanie rynku Barometr E-shopper, przeprowadzone przez DPDgroup prezentuje najnowsze trendy w sektorze
e-commerce, dotyczące zachowań konsumentów w Internecie. Analizy potwierdzają, że
wśród kluczowych czynników budowania przewagi rynkowej na znaczeniu zyskuje sposób
dostarczenia przesyłki oraz obsługa klienta na
tzw. „ostatniej mili”.
W raporcie Barometr E-shopper DPDgroup
wiodąca w Europie marka na rynku przesyłek
kurierskich, wskazuje na czynniki warunkujące
zmiany w zakupach dokonywanych w sklepach
internetowych.
Jest to pierwszy i najobszerniejszy raport na
temat trendów w zakupach online na europejskim rynku. Został przygotowany przez firmę
Kantar TNS, która zebrała opinie od 23 450

Wśród głównych tendencji raport
podkreśla rosnący udział zakupów
dokonanych w kanale mobilnym
i coraz wyższe zainteresowanie
ofertami zagranicznych sklepów
internetowych. Analizy wskazują
także na znaczenie elastyczności
i jasnych zasad w zakresie doręczeń i ewentualnych zwrotów.
Niemal wszyscy respondenci
z Polski (96 proc.) uważają swoje
doświadczenie zakupowe w internecie za pozytywne. Najpopularniejszymi artykułami nabywanymi w sieci są książki, odzież
i obuwie. Wyniki badań pokazują, że przejrzyste
koszty dostawy (91 proc. wskazań), przesyłka
następnego dnia (ok. 90 proc.) i opcja powiadomień z czasowym przedziałem planowanego

respondentów online w 21 krajach Europy.1

dostarczenia przesyłki (80 proc.), najsilniej zachęcają do zakupów online w danym e-sklepie.

1 Badanie DPDGroup Barometr E-Shopper przeprowadziła firma Kantar TNS w dniach 19 września – 7 października 2016. Przeprowadzono ślepe wywiady online
z 23 450 internautami w 21 krajach Europy: Austrii,
Belgii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech,
Węgrzech, Irlandii, Łotwie, Włoszech, Litwie, Holandii,
Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii,

– Badanie potwierdza, że polski rynek zakupów internetowych dojrzewa. Kupujemy

w sieci coraz więcej. Chętniej także sięgamy
po ofertę sklepów zagranicznych, najczęściej
europejskich. Za kluczowe uważamy jasno
określone koszty dostawy, a przesyłki najczęściej odbieramy w domu. Warto zwrócić
uwagę także na wyraźną potrzebę posiadania
kontroli nad procesem przesyłki. Stąd duże
zainteresowanie systemami śledzenia oraz
określenia godziny doręczenia – wyjaśnia
Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.

Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Wszyscy respondenci mieli
co najmniej 18 lat i złożyli co najmniej jedno zamówienie
online w okresie od stycznia 2016.
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Strategiczny wzrost w Indiach
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, wykorzystuje potencjał nowych programów i inicjatyw podejmowanych przez rząd Indii, by zwiększać skalę swojej działalności w tym kraju. Dzięki koncentracji na jakości operator systematycznie wzrastał w Indiach w ostatnich latach. W rezultacie dysponuje tam rozległą siecią 25 oddziałów oraz doświadczoną
kadrą i może zapewniać sprawną obsługę tak dużego terytorium.
– Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu struktur Dachser spodziewamy się
stabilnego i ciągłego wzrostu. Obecnie
planujemy skupić się głównie na logistyce
kontraktowej oraz rozwoju działalności
związanej z transportem morskim i powietrznym, wykorzystując do tego silną
sieć globalną Dachser – mówi Huned
Gandhi, Dyrektor Zarządzający Dachser
Air & Sea Logistics w Indiach.
Indie to jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, którego tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się
na poziomie 7-7,5% rocznie. W rezultacie
kraj ten odgrywa dużą rolę w globalnej
gospodarce. Realizacja projektów rządowych ukierunkowanych na pobudzanie
przedsiębiorczości pozwala zakładać,
że gospodarka będzie wciąż wzrastać
w nadchodzących latach. Swój udział ma
w tym również prężnie działający przemysł oraz m.in. sektory motoryzacyjny
czy handlowy, które napędzają krajowy
import i eksport.
Celem rządu indyjskiego jest rozbudowa infrastruktury kraju, m.in. poprzez realizowanie inwestycji w obszarach transportu kolejowego, morskiego
i lotniczego. Działania te mają na celu
zwiększenie liczby portów, rozbudowę
sieci linii kolejowych oraz poprawę stanu
nawierzchni dróg lądowych. Silną pozycję krajowego transportu lotniczego
mają przywrócić programy zakładające
budowę nowych lotnisk. Realne korzyści

z rozpoczętych już przedsięwzięć mają
być odczuwalne za 5-10 lat, ale już teraz
można zauważyć, że sprawność funkcjonowania niektórych portów uległa
poprawie.
Zaangażowanie Dachser w Indiach ma
nie tylko wymiar biznesowy. Przejawia
się ono również w realizacji projektów
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dachser – przy współpracy
z organizacją Terre des Hommes – prowadzi działania mające na celu poprawę
infrastruktury wodociągowej i zagwarantowanie stałego dostępu do wody

pitnej, czym przyczynia się do poprawy
warunków życia mieszkańców Indii. Dążeniem Dachser jest m.in. zapewnienie
przetrwania 1887 rodzinom dotkniętym
suszą w dziesięciu wsiach w dystrykcie
Latur w stanie Maharasztra.
– Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są niezwykle ważne i Dachser w Indiach traktuje je z dużą
powagą i zaangażowaniem. Cieszymy się,
że możemy uczestniczyć w programie
CSR realizowanym przez Dachser i możemy choć trochę przysłużyć się społeczeństwu – komentuje Huned Gandhi.

Rok 2016 na plusie w OT Logistics
ÔÔŹródło: OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, publikuje wyniki za 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
i zysk netto na poziomie 10 mln zł.
Rok 2016 dla Grupy OT Logistics upłynął
pod znakiem inwestycji, które wpisują się w ogłoszoną rok temu strategię
zwiększania obecności na rynku kolejowym, kontenerowym oraz budowaniu
korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W tym celu w połowie 2016 roku
do Grupy włączono przejętą spółkę Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. W grudniu
zakończono proces przejęcia kolejowej

Grupy STK i Kolei Bałtyckiej S.A., co
umocni pozycję Grupy w segmencie
kolejowym.
Grupa prowadziła również aktywne
działania w Czarnogórze zmierzające do
przejęcia aktywów z branży TSL, które
będą wsparciem w realizacji strategicznych celów Grupy i budowy korytarza
logistycznego Północ-Południe, łączącego
porty na Bałtyku i Adriatyku. W IV kw.
2016 r. Spółka zaoferowała 7,1 mln euro
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za nabycie 30% udziałów w spółce Luka
Bar AD BAR, będącej operatorem portu
w Barze. Spółka złożyła również ofertę
zakupu 51% udziałów za 2,5 mln euro
w AD Montecargo, spółce zajmującej się
kolejowymi przewozami towarowymi.
Obecnie Grupa prowadzi rozmowy ze
Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia udziałów w obu spółkach.
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Diagnostyka kart do tachografów
ÔÔŹródło: ITD-PIP, Fot. ITD.-PIP

Zawodowi kierowcy i polskie firmy transportowe nadal odczuwają skutki wadliwych kart wydawanych przez PWPW. Szybkiej
diagnozy kart można dokonać poprzez bezpłatną aplikację!
Produkowane przez wytwórnie papierów wartościowych karty
cyfrowe są zabezpieczone elektronicznie certyfikatami. Certyfikaty te są ważne przez określony czas (np. 5 lat). Osobno
ustalona jest data ważności samej karty, która nie zawsze musi
być ważna tyle samo co certyfikat, bo np. kierowca ma czasowe
ograniczenia uprawnień ze względów zdrowotnych. Data ważności nadrukowana jest na karcie i wg niej odnawiamy dokumenty
na kolejny czas.
W obecnej sytuacji występuje jednak przypadek niedopasowania. Karta powinna być aktywna np. do 9 kwietnia 2017 roku,
a niestety została zabezpieczona certyfikatem aktywnym krócej,
bo do dnia 25 lutego 2017, a zatem straci ważność wcześniej.
Informacja o samym certyfikacie nie jest nigdzie podawana
graficznie lub tekstowo na karcie, dlatego ani kierowcy ani ich
pracodawcy nie wiedzą (nie przypuszczają nawet), że karta może
przestać działać wcześniej. Datę aktywności certyfikatu można
sprawdzić tylko przy pomocy programów komputerowych lub
aplikacji na smartfony. Taką możliwość udostępnili właśnie
specjaliści z Kancelarii ITD-PIP – prosta i bezpłatna aplikacja
dostępna jest na stronie producenta: www.supertacho.pl lub
www.itd-pip.pl.

Nowy, bezpieczniejszy i bardziej
wydajny STILL EK-X
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Na targach LogiMAT 2017 firma STILL zaprezentowała zmodernizowaną wersję EK-X – wózka do kompletacji pionowej, znajdującego zastosowanie w wąskich alejkach roboczych. Odświeżony model ustanawia dla pojazdów tego rodzaju nowe standardy
wydajności, funkcjonalności oraz ergonomii.
EK-X łączy efektywność pracy
z jej bezpieczeństwem i komfortem. Dzięki maksymalnej
prędkości jazdy wynoszącej
13 km/h oraz szybkości podnoszenia równej 0,4 m/s przy wysokości pobierania do 12 m,
pozwala na sprawną realizację zadań związanych z kompletacją pionową. Poprawie
jego średnich osiągów sprzyja
wyposażenie w system STILL
Optispeed, gwarantujący, że
wózek będzie przemieszczał
się w maksymalnym dopuszczalnym tempie zawsze, gdy
to możliwe. Bezobsługowy silnik elektryczny (24 lub 48 V)
oraz akumulatory o pojemności 1240 oraz 930 Ah zapewniają płynne funkcjonowanie
w przedsiębiorstwach o wielozmianowym trybie pracy.
Pojazd wyróżnia także wyposażenie w szereg elementów decydujących o wygodzie

i bezpieczeństwie użytkowania.
Szeroki, nisko umieszczony stopień ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Przestronna, amortyzowana kabina z regulowanym
pulpitem, niskimi ściankami
oraz niewielką odległością od

platformy załadunkowej, gwarantuje ergonomię wykonywania zadań przez operatora.
Dodatkowo można zainstalować w niej uchwyty montażowe
do terminali danych, schowki, podkładkę pod dokumenty
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czy nawet gniazdko zasilające.
Modułowa konstrukcja wózka
pozwala nie tylko na ścisłe dopasowanie go do potrzeb użytkowników, ale także specyfiki
przedsiębiorstwa, w którym ma
on funkcjonować.
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Zautomatyzowany system
inwentaryzacji
ÔÔŹródło: FM Logistic, Fot. FM Logistic

Inwentaryzacje w logistyce, czy to dla celów podatkowych, czy w cyklu rozliczeniowym, wymagają znacznych środków.
Platformy muszą korzystać
średnio z 5 do 15 podnośników i zatrudniać do tego
wielu pracowników. Szukając
rozwiązań usprawniających
prosesy, firma Hub One, usługodawca technologii informacyjnych i komunikacyjnych
dla profesjonalistów wraz
z firmą FM Logistic, stworzyły wspólnie Inventory Viewer
– zautomatyzowany system
inwentaryzacji nie wymagający korzystania z podnośników.
Rozwiązanie zostało opraco-

wane przez Hub One na podstawie specyfikacji FM Logistic
i z powodzeniem przetestowane w kilku miejscach.
Inventory Viewer, nowa generacja rozwiązań w zakresie
inwentaryzacji
Inventory Viewer to platforma przymocowana do ramion
wózka typu Reach. Jest ona
wyposażona w kamery zdolne do odczytu kodów kreskowych na wysokości do 2,5 metra. Posiada również kamery
IP do fotografowania palet,

jak również czujniki do rozpoznawania palet i wykrywania
ewentualnych przeszkód. Wózek porusza się z prędkością
4 km/h, z poziomu na poziom
(1 poziom = około 90 palet).
Kamery odczytują kody kreskowe i lokalizacje palet, gdy
wózek jest w ruchu, a następnie przesyłają je bezpośrednio
do WMS (System Zarządzania
Gospodarka Magazynową)
w celu starannej analizy.

Eksploatacyjne narzędzie
ÔÔŹródło: Camso, Fot. Camso

Firma Camso wierzy, że zrozumienie intensywności użytkowania wózków widłowych jest kluczowe dla zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji opon. Wprowadza kalkulator intensywności użytkowania, który ułatwi dobór opon do wózków widłowych
i pomoże zmniejszyć koszty eksploatacji.
– Jako niszowi specjaliści od opon do pojazdów terenowych
wierzymy, że aby zapewnić rozwiązanie gwarantujące najniższe
koszty eksploatacyjne (LOCS) wózka widłowego, trzeba mieć
odpowiednią oponę dla danego zastosowania – mówi Erick
Bellefleur, dyrektor linii produktów Działu Transportu Wewnętrznego (MH). – Zrozumienie intensywności użytkowania wózka jest
kluczowe dla zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji
opon, a w rezultacie również opłacalności inwestycji w opony
– wyjaśnia Bellefleur.
Zrozumienie intensywności użytkowania
Firma Camso opracowała własny kalkulator intensywności użytkowania – narzędzie on-line znajdujące się na stronie internetowej – obliczające różne poziomy intensywności użytkowania

wózków widłowych. To opracowane na podstawie danych rzeczywistych i przetestowane tysiące razy narzędzie, uwzględnia parametry takie jak udźwig, środowisko pracy, a także czas postoju,
jazdy i manewrowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby system podał
wynik intensywności użytkowania wózków widłowych w danych
warunkach pracy, tym samym wskazując zalecaną oponę Solideal wyprodukowaną przez Camso, gwarantującą maksymalny
okres eksploatacji dla analizowanego zastosowania.
Nowa linia wytrzymałych opon stworzonych do
intensywnych zastosowań
– Właściciele flotowi wózków widłowych oczekują maksymalnego okresu eksploatacji, a my to im obiecujemy. Wierzymy, że
okres eksploatacji opony powinien być gwarantowany – mówi
Simon Richard, wiceprezes i główny menadżer Działu Obsługi
Posprzedażnej (Aftermarket) w firmie Camso. – Aby było to
możliwe, musimy dopasować oponę do poziomu intensywności – dodaje.
Takie podejście spowodowało, że firma Camso wprowadziła
na rynek nową generację opon superelastycznych (pełnych).
Firma zaprezentowała niedawno trzy modele tego typu opon:
Solideal RES 330 do zastosowań o niskiej intensywności, Solideal
RES 550 Magnum do zastosowań o średniej intensywności oraz
Solideal RES 660 Xtreme do zastosowań o wysokiej intensywności. Aby wyjaśnić, dlaczego intensywność użytkowania jest tak
ważna przy doborze opon, firma opublikowała ten film.
Nowa gama produktów zapewnia odpowiednie rozwiązania
dla różnorodnych warunków, a kalkulator intensywności użytkowania firmy Camso to idealne narzędzie umożliwiające dobranie
właściwej opony do każdego zadania w branży szeroko pojętego
Transportu Wewnętrznego (MH). Kalkulator on-line jest teraz
dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, polskim i japońskim.
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Interlocking chroni środowisko naturalne
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Mniej przewozów to mniej zanieczyszczeń – ta myśl przyświecała Dachser przy projektowaniu rozwiązań logistycznych dla Blueair,
wiodącego światowego producenta oczyszczaczy powietrza. W rezultacie jeden z największych międzynarodowych operatorów
logistycznych stworzył dla swojego klienta zrównoważony, scentralizowany proces logistyczny z wykorzystaniem dwóch hubów
i inteligentnej interakcji działań z różnych obszarów biznesowych. Rozwiązanie to pozwala optymalnie planować transporty
i lepiej chronić środowisko dzięki ograniczeniu emisji spalin.
Zarówno dla Blueair, jak i dla Dachser
dbałość o otoczenie jest jedną z kluczowych biznesowych wartości. Kiedy więc
Carl-Johan Holmdahl, menedżer ds. zamówień i logistyki w Blueair, skontaktował
się z Dachser, obie firmy szybko znalazły
wspólny język i zdecydowały się na współpracę. Zespół zajmujący się logistyką kontraktową w siedzibie głównej Dachser
w Kempten przeprowadził szczegółową
analizę dostaw Blueair, na podstawie której zapadła decyzja o zlokalizowaniu centralnego magazynu dystrybucyjnego producenta na Europę w Hamburgu. Miasto
to wybrano ze względu na duże wolumeny
kontenerów z produktami firmy przypływające do tamtejszego portu.
– Zgodnie z ideą Interlockingu stworzyliśmy dla Blueair kompleksowy program
wprowadzający, łączący w sobie działania
wszystkich naszych dywizji – wyjaśnia Je-

stervin-Mendoza So, kierownik sprzedaży
w centrum logistycznym Dachser w Hamburgu.
– Fracht morski, logistyka kontraktowa,
transport drogowy na terenie całej Europy, serwis B2C: jeśli rozpatrujemy te usługi

osobno, to może je zaoferować wiele firm,
ale połączenie wszystkich tych działań razem – z czymś takim spotkałem się tylko
w Dachser – mówi Carl-Johan Holmdahl.

reklama

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Logistyka kontraktowa

www.exide.com
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Przedłużona udana współpraca logistyczna
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

SAS Scandinavian Airlines (SAS Obsługa Techniczna) przedłużyła swój kontrakt z Kuehne + Nagel na globalne, zewnętrzne usługi
logistyczne aż do 2020 roku. Zgodnie z umową, Kuehne + Nagel świadczy usługi z kilku, strategicznych lokalizacji na świecie
i jest odpowiedzialna za międzynarodowy transport części zamiennych dla floty samolotów SAS. Całodobowa obsługa, siedem
dni w tygodniu przez dokładnie 365 dni w roku gwarantuje terminowe dostawy części zamiennych, począwszy od silników lotniczych, aż do śrub okien kokpitu. Zespół pracowników Kuehne + Nagel dokonuje nieustannego przeglądu i optymalizacji łańcucha
dostaw, co z kolei przekłada się na efektywne zmniejszanie kosztów związanych z transportem, a także skutkuje zwiększeniem
wydajności całego procesu.
„Nasza współpraca z Kuehne + Nagel zapewnia sprawny i innowacyjny łańcuch
dostaw, co jest niezwykle ważne w przypadku prawidłowego funkcjonowania linii lotniczych. W przemyśle lotniczym,
opóźnienia lub błędy mogą przyczynić się
do powstania bardzo wysokich kosztów,
dlatego też rzetelność i profesjonalizm
reprezentowany przez naszego operatora logistycznego stanowi niewątpliwe
klucz do naszego sukcesu” – powiedział
Gustav Johansson, Dyrektor Strategiczny
Związku SAS.
Jens Davidsen, Dyrektor Spedycji lotniczej z Kuehne + Nagel w Danii powiedział:
„Rozwiązania logistyczne dla przemysłu
lotniczego mają strategiczne znaczenie

dla Kuehne + Nagel. Złożone wymagania
naszego partnera SAS, wymagają zastosowania zindywidualizowanych rozwiązań
„od drzwi do drzwi”. Jest nam niezmiernie
miło, że SAS postanowiła przedłużyć, trwającą od 2006 roku współpracę z Kuehne +
Nagel aż o kolejne trzy lata. Z pewnością,
stanowi to wynik ciężkiej pracy naszego
zespołu ekspertów, a także długoterminowego zaangażowania oraz doświadczenia
w przemyśle lotniczym.
Kuehne + Nagel rozwija i wdraża specjalne, dostosowane do przemysłu lotniczego
rozwiązania dla producentów, firm leasingowych, linii lotniczych i usługodawców
w zakresie produkcji, konserwacji, napraw,
obsługi naziemnej oraz w czasie lotu.

Pełna certyfikacja IATA
CEIV Pharma

OT Logistics S.A. inwestuje
na Bałkanach

ÔÔŹródło: DHL, Fot. DHL

ÔÔŹródło: OT Logistics S.A., Fot. OT Logistics S.A.

DHL Global Forwarding, lider frachtu lotniczego
i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post
DHL Group, uzyskał certyfikat dla lotniczych oddziałów zgodnie ze Standardami CEIV Pharma
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników
Powietrznych (IATA). CEIV Pharma ma za zadanie potwierdzić najwyższą jakość serwisu oraz
obsługi dla sektora nauk biomedycznych, sektora farmaceutycznego oraz opieki zdrowotnej
poprzez zapewnienie jednolitych procesów.
„Przez wiele lat, DHL był aktywnie zaangażowany w wysiłki IATA, których zadaniem było
odpowiedzieć na rosnące wymagania regulacyjne w przemyśle farmaceutycznym. To ustandaryzowane podejście w branży przewozów
lotniczych oznacza wydajność, dokładność
i niezawodność, które prowadzą do integralności produktu oraz bezpieczeństwa pacjenta
„, mówi David Bang, Globalny Dyrektor DHL
Temperature Management Solutions i CEO
LifeConEx w DHL Global Forwarding.
DHL rozpoczęła proces certyfikacji swoich
globalnych oddziałów wg Standardów IATA
CEIV Pharma w trzecim kwartale 2016 roku.
W wyniku niezależnej kontroli oraz wielu szkoleń przeprowadzonych dla pracowników, lotnicze oddziały DHL Global Forwarding otrzymały
znak jakości.

Spółka OT Logistics S.A. zakończyła negocjacje ze
Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo (przewoźnik
kolejowy) i Luka Bar AD BAR (operator portu morskiego). Zakończenie negocjacji otwiera drogę do
formalnej akceptacji umowy przez odpowiednie
instytucje Czarnogóry, w tym parlament.
Na podstawie dokonanych ustaleń OT Logistics
S.A. ma nabyć 51% udziałów w spółce AD Montecargo za 2,5 mln euro. Nabywca zobowiązał
się też do przeprowadzenia trzyletniego programu
modernizacyjnego o łącznej wartości 3,45 mln
euro, jak również dodatkowych inwestycji w tabor
kolejowy. W zamian za 8,25 mln euro OT Logistics może również nabyć 30% udziałów w Luka
Bar, największym porcie morskim w Czarnogórze
(pierwotna oferta wynosiła 7,1 mln euro). Strony
ustaliły jednocześnie, że planowany program inwestycyjny w porcie będzie opiewał na niższą niż
pierwotnie zakładano kwotę 14 mln euro (wcześniej 17,1 mln euro). Uzgodnienia przewidują też
przekazanie operacyjnego zarządzania portem
na rzecz OT Logistics. Ustalono również, że w obu
przejmowanych spółkach w mocy pozostaną obowiązujące obecnie zbiorowe układy pracy, a zatrudnienie zostanie utrzymane na niezmienionym
poziomie, z wyjątkiem zwolnień dobrowolnych lub
naturalnych odejść na emerytury.
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Transport bezemisyjny na lądzie,
wodzie i w powietrzu
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. AMAZON, DHL, STILL, NORLED

Pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną znajdują dziś zastosowanie nie tylko na lądzie, ale także w transporcie rzecznym, morskim i lotniczym. Czy stoimy u progu ekologicznej rewolucji?
Od czasów wynalezienia silnika parowego, za którym podążyło masowe uprzemysłowienie światowej gospodarki, jej
podstawę stanowiły paliwa kopalne.
W związku z efektami ubocznymi takiego
stanu rzeczy – zwiększoną emisją gazów
cieplarnianych, obserwowanym globalnie
wzrostem temperatury oraz coraz gwałtowniejszymi zmianami klimatycznymi,
śmielej poszukuje się dziś energetycznych alternatyw. O przyspieszeniu prac
decydują nie tylko kwestie ekologiczne,
ale i ekonomia. Prognozuje się, że ceny
paliw kopalnych będą systematycznie rosnąć. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wdrażaniem bezemisyjnych
rozwiązań jest rozpowszechnienie e-commerce. Zjawisko masowego dokonywania
zakupów za pośrednictwem Internetu
pociąga za sobą zwiększony popyt na dowóz stosunkowo niewielkich przesyłek do
klientów indywidualnych. I choć transport
lądowy z użyciem pojazdów elektrycznych
nie jest niczym nowym, wykorzystywane
są tu coraz bardziej wydajne, precyzyjnie
dostosowane do określonych potrzeb
technologie. Choć na tym tle innowacyjne wydaje się wdrażanie elektrycznych
statków i samolotów, obecna skala wykorzystania bezemisyjnych samochodów
i urządzeń transportowych oraz rosnąca
świadomość możliwości tego typu pojazdów sprawia, że warto pochylić się również nad rozwiązaniami w tym obszarze.
Prąd na ląd
Historia masowego elektrycznego transportu lądowego sięga wstecz do XIX wieku,
kiedy to w Europie i Stanach Zjednoczonych

powstawały pierwsze miejskie linie tramwajowe do przewozu pasażerów. W XX wieku
ulicami Wielkiej Brytanii o świcie przemieszczały się bezgłośne „Milk Floats”. Napędzane baterią niewielkie pojazdy dostawcze
rozwoziły mleko od drzwi do drzwi, stając
się przyczyną ówczesnej dominacji tego kraju w obszarze zasilanych prądem urządzeń
transportowych. Brytyjskie Stowarzyszenie
Pojazdów Elektrycznych wydało w 1967 r.
komunikat, w którym stwierdzono, że tego
typu maszyn jest na Wyspach więcej niż
łącznie we wszystkich innych państwach
świata. Niestety, by zwiększyć prędkość
dowozu i związane z tym zyski, wiele firm
korzystających z Milk Floatów z czasem porzuciło napęd elektryczny na rzecz silników
spalinowych.

Mający dziś miejsce renesans lądowych
pojazdów elektrycznych przyszedł na
przełomie XX i XXI wieku wraz z rozwojem
technologicznym baterii oraz niepokojami dotyczącymi klimatu. Prekursorem
w tym obszarze jest branża intralogistyczna, trend jednak coraz częściej znajduje
odzwierciedlenie także w transporcie zewnętrznym. – Od 2009 roku liczba elektrycznych wózków widłowych sprzedanych w Europie Zachodniej niezmiennie
przewyższa liczbę wózków napędzanych
silnikami spalinowymi. Zmiany w tym kierunku dostrzegamy już także w naszym
kraju. Z roku na rok rośnie liczba rejestrowanych nowych maszyn akumulatorowych – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Przyczyn
zjawiska upatrujemy przede wszystkim
w rosnącej świadomości długofalowej
opłacalności tego typu inwestycji oraz
zwiększeniu dostępności elastycznych
form finansowania floty magazynowej.
Znaczenie mają również technologiczne
usprawnienia, pozwalające na coraz szersze zastosowanie wózków elektrycznych
– sugeruje ekspert. Dobrą ilustracją przenoszenia tych wzorców na transport zewnętrzny jest przejęcie w 2014 roku przez
Deutsche Post DHL Group działającej od
2010 r. spółki StreetScooter. Firma oferuje
pojazdy elektryczne krótkiego zasięgu,
wykorzystywane w dowozie przesyłek na
Więcej na str. 22
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Sognefjorden – drugim co do długości
fiordem świata – wykonuje bezemisyjna
barka. Łączna pojemność jej baterii, wynosząca 1 000 kilowatogodzin, wystarcza, by
regularnie – nawet 34 razy dziennie – przewozić mieszkańców obu wiosek.

Transport bezemisyjny na lądzie, wodzie i w powietrzu – ciąg dalszy ze strony 21
ostatnim odcinku – do ich finalnych odbiorców. Jej asortyment obejmuje motorowery i samochody napędzane w całości
energią z akumulatorów. Według danych
dostawcy, cechami wyróżniającymi jego
sztandarowe auto dostawcze – WORK – są
koszty eksploatacji i serwisowania o 50%
niższe niż w przypadku spalinowych odpowiedników. Różnica wynika nie tylko
z niewielkich poborów prądu, ale także
z minimalizacji mechanicznego zużycia
komponentów. – W porównaniu z silnikami spalinowymi, elektryczne jednostki
napędowe posiadają niewiele części ruchomych. Zmniejsza się dzięki temu prawdopodobieństwo awarii i wprost związane
z nimi koszty serwisowania – tłumaczy
Tobiasz Jakubczak. – Co istotne, w wielu
zastosowaniach pojazdy elektryczne nie
ustępują już pod względem osiągów swoim odpowiednikom na olej napędowy,
benzynę czy gaz – uzupełnia specjalista
ds. produktu STILL Polska.
O prądzie na wodzie
Zielona zmiana technologiczna zaczyna
być widoczna także w transporcie morskim. Choć wciąż na szeroką skalę nie
ma jeszcze mowy o napędzanych w 100%
energią elektryczną kontenerowcach,
coraz częściej są one wyposażane w ekologiczne systemy pozwalające znacząco
ograniczyć zużycie paliwa. Oprócz montowanych na powierzchni pokładu kolektorów słonecznych, które opatrzyły się
już nam dzięki ich zastosowaniu w budownictwie mieszkalnym, wykorzystuje
się tu ogromne latawce, przypominające
wielokrotnie powiększony sprzęt do kite
surfngu. Podwieszona pod nimi turbina
wiatrowa zaopatruje statek w elektryczność, zmniejszając tym samym spalanie.
Jak wynika z informacji jednego z do-

stawców tego typu urządzeń, potencjał
energetyczny nadmorskich prądów powietrznych jest ogromny. W optymalnej
sytuacji pogodowej, dzienne oszczędności mogą sięgać nawet 50%. W skali
roku rozwiązanie pozwala ograniczyć
koszty paliwa o 10-15%. Wdrażanie zielonych technologii przez duże jednostki
zaczyna być konieczne także ze względu
na indywidualne regulacje w niektórych
portach. Ze względu na fakt, że tego typu
lokalizacje stały się w ostatnich latach
modnymi dzielnicami mieszkalnymi, nakazuje się wyłączanie w ich obrębie dieslowskiego napędu statków. Pozwala to
nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie
powietrza w miastach, ale także obniżyć
zagrożenie hałasem.
Obszarem transportu wodnego, w którym z sukcesami wdraża się całkowicie
bezemisyjne rozwiązania jest przewóz
pasażerski na niewielkich dystansach.
Elektryczne promy testowane były przez
firmę Siemens na berlińskiej Sprewie
już w 1886 r., skutecznie ograniczając
ruch drogami miasta. Taksówka wodna
„Elektra” pozwalała na transport 25 osób
z prędkością 14 km/h. Do podobnych
zastosowań wykorzystuje się dziś także
dużo bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Kursy pomiędzy Lavik
i Oppendal, położonymi nad norweskim

Rewolucja wisi w powietrzu
Zmiany w zakresie jednostek napędowych
zachodzą także w transporcie lotniczym.
Równolegle dotyczą one dwóch zróżnicowanych obszarów. Pierwszym, dużo
bardziej zaawansowanym z nich jest dostarczanie niewielkich przesyłek. Prekursorem jest tu firma Amazon i jej program
PrimeAir. Zgodnie z jego założeniami, towary mają być dostarczane klientom przez
drony w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Wydaje się, że technologiczna
infrastruktura konieczna do realizacji projektu jest już gotowa. Barierą wdrożenia
innowacji, która mogłaby zrewolucjonizować e-commerce, jest ustawodawstwo
– w zależności od kraju – niezezwalające
na sterowanie urządzeniami znajdującymi się poza zasięgiem wzroku operatora,
przelot nad terenami osób trzecich czy
używanie dronów w ogóle.
Jednocześnie, najwięksi światowi gracze
rynku technologii awiacyjnych – Airbus
czy Siemens – eksperymentują z elektrycznymi samolotami pasażerskimi. Monachijska firma PC Aero przeprowadziła
dwie udane próby przelotu nad Alpami
urządzeń zasilanych energią słoneczną.
Zaletą maszyn tego typu jest duży zasięg,
brak emisji CO2 oraz znacznie niższy niż
w przypadku konwencjonalnych rozwiązań poziom hałasu. Wydaje się jednak,
że minie jeszcze sporo czasu zanim technologia wykorzystywana w niewielkich
awionetkach upowszechni się i znajdzie
zastosowanie w transporcie masowym.
Pomimo to, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że energetyczna rewolucja
wisi w powietrzu i jesteśmy w przededniu
ery transportu bezemisyjnego – na lądzie,
w wodzie i w przestworzach.
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Logistyka w perfekcyjnym stylu

ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Globalnie zintegrowana logistyka napędza wzrosty japońskiej firmy kosmetycznej
Kao. Współpraca z Dachser
pozwala realizować terminowe dostawy do wymagającej
grupy odbiorców – sieci drogeryjnych, dystrybutorów
detalicznych i salonów fryzjerskich na całym świecie.
W konkurencyjnym przemyśle kosmetycznym każdy dzień jest na wagę złota,
zwłaszcza przy wprowadzaniu nowych produktów na
rynek. Kiedy Kao rozpoczynało w Stanach Zjednoczonych sprzedaż nowej
farby do włosów wśród
dystrybutorów korzystających z dostaw z zakładu
produkcyjnego w Darmstadt
w Niemczech, nie było chwili do stracenia. – Musieliśmy zlikwidować wszystkie
przystanki po drodze – komentuje Hans-Michael Steenbock, Dyrektor Logistyki
Produktów Kosmetycznych
w Kao Manufacturing Germany GmbH, spółce dystrybuującej japońskie wyroby
na terenie Europy, Bliskiego
Wschodu oraz Afryki.
Przesyłki nadawane są
transportem lotniczym
z magazynu w Neu-Isenburg,
później trafiają one na kontenery, które najpierw drogą
lądową, a później kolejową
dostarczane są do magazynów Kao w Stanach Zjednoczonych. – W naszym biznesie
czas odgrywa niezwykle istotną rolę i dlatego działania we
wszystkich obszarach musimy prowadzić w systemie
just-in-time. By móc w pełni
koncentrować się na naszej
podstawowej działalności,

potrzebowaliśmy więc działającego globalnie, elastycznego partnera logistycznego
– dodaje Hans-Michael Steenbock.
Dachser, który od 2005
roku współpracuje z firmą
Kao i obsługuje jej wiodące
marki – m.in. Goldwell, John
Frieda czy Kanebo, zapewniał
początkowo usługę magazynowania i transportu lądowego dla sektora detalicznego.
W latach 2006-2007 zostały
dodane usługi z zakresu Air
& Sea Logistics, dzięki którym możliwe było rozszerzenie dystrybucji do Stanów
Zjednoczonych, Azji, a nawet
Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Bardzo ważną rolę
dla Kao odgrywają także oferowane przez Dachser usługi
o wartości dodanej, takie jak
budowa i montaż display’ów
do ekspozycji promocyjnych,
które wspomagają prowadzenie przez detalistów kampanii reklamowych.
– Dla Kao obsługujemy
dwa zupełnie różne rynki,
wykorzystując strategię podwójnego magazynowania
w okolicach Frankfurtu. Dzięki usługom cargo i sieci drobnicowej wysyłamy z magazynu w Neu-Isenburg dostawy
do dużych sieci handlowych
i drogeryjnych, podczas gdy
z magazynu w Biebesheim
nad Renem dystrybuowane
są przesyłki do salonów fryzjerskich na całym kontynencie. Działania te można nazwać logistyką kontraktową
w czystej postaci – wyjaśnia
Thomas Euler, kierownik
magazynu Dachser w Biebesheim, odpowiedzialny za
obsługę Kao.

Dalszy rozwój frachtu kolejowego z Chin

ÔÔMichał Kołodziejski, Dyrektor Frachtu Morskiego, DHL Global Forwarding, Fot. DHL Global Forwarding
Transport kolejowy towarów z Azji do Europy
rozwijał się niezwykle dynamicznie w roku 2016.
Przestał być usługą niszową, a stał się ogólnodostępny. Oferowany był
przez coraz szersze grono
firm spedycyjnych i logistycznych, tak w zakresie
pełnych kontenerów jak
i drobnicy kolejowej. A im
większa konkurencja, tym
lepiej, gdyż przyniosło to
obniżkę cen frachtu kolejowego, co przełożyło się
na zwiększony popyt na
tego typu usługi i większą
liczbę klientów.
Na rynku pojawili się
nowi operatorzy pociągów, oferujący połączenia importowe nie tylko
z Chengdu, ale także
z kilku innych terminali w różnych regionach
Chin. Zwiększyła się również ich częstotliwość – na
niektórych trasach pociągi
odjeżdżały kilka razy w tygodniu a nawet codziennie. Co tydzień z Chin do
Europy wyruszało ponad
30 komercyjnych składów,
nie licząc tzw. block train,
czyli w całości aranżowanych dla jednego klienta.
Transport nowym Jedwabnym Szlakiem cieszył się
stale rosnącym zainteresowaniem klientów. Popularne połączenia (np.
Chengdu – Łódź) często
były zapełnione, a bukingi
przyjmowano z większym
wyprzedzeniem. Również
połączenia eksportowe
z Europy do Azji zyskały
na znaczeniu i były coraz
bardziej popularne, ale
niestety w tym przypadku
rynek polski najmniej skorzystał z tego rozwoju. Co
istotne, rosły volumeny
przewożone do Polski ale
również do innych krajów
Europy.
W tym przypadku Polska pełni istotną rolę kraju
tranzytowego szczególnie
dlatego, że przejście gra-

Michał Kołodziejski

niczne Brześć – Małaszewicze stanowi również
granicę Unii Europejskiej.
Dzięki temu towary transportowane do krajów
europejskich w znacznej
mierze były i są obsługiwane w Polsce. To u nas
dokonuje się ich odpraw

cernów z różnych branż
uwzględnia w swoich
łańcuchach dostaw wykorzystanie połączeń
kolejowych. Celem jest
obniżenie kosztów w porównaniu z frachtem lotniczym, bądź skrócenie
czasu tranzytu w porów-

celnych, przeładunków,
usług magazynowych czy
bezpośredniego transportu kołowego – a wszystko to realizowane jest
przez polskie firmy spedycyjne. Warto też dodać,
że oprócz regularnych
transportów kolejowych,
w niektórych okresach
pojawiały się dodatkowe,
wynikające ze wzrostu volumenów cargo w związku
z sezonowością i szczytem sezonu we frachcie
morskim. Fracht kolejowy stanowi bowiem alternatywę w przypadku,
gdy terminowość dostaw
morskich jest zagrożona,
albo istnieje potrzeba
szybkiej dostawy w związku z opóźnioną produkcją
po stronie azjatyckiego
eksportera, bądź trudnościami bukingowymi,
rolowaniami ze statków
oceanicznych i innymi
perturbacjami związanymi ze szczytem sezonu,
który na przełomie 2016
i 2017 roku był wyjątkowo
uciążliwy.

naniu z frachtem morskim i tym samym zaoferowanie towaru na rynku
wcześniej od konkurencji.
Dzięki temu firmy maksymalizują też marże. Takie
procesy mogą trwać miesiącami, ale są już widoczne na rynku. Niewykluczone że pojawią się kolejne
połączenia kolejowe. Najbardziej pożądane są te
z południowych Chin, czyli
regionu Shenzhen / Guangzhou.
DHL Global Forwarding
od kilku lat jest pionierem
na rynku frachtu kolejowego, który jest priorytetowym produktem
naszej firmy. Wciąż szukamy nowych rozwiązań
dla zapewnienia szybszego i bardziej niezawodnego tranzytu z Azji do
każdego z krajów Europy.
Uruchamiamy nowe terminale, nowe połączenia,
wdrażamy innowacyjne
produkty. Szukamy też
oszczędności na każdym
etapie łańcucha dostaw,

Z całą pewnością rok
2017 przyniesie dalszy
rozwój frachtu kolejowego z Chin. Spora część
międzynarodowych kon-

Logistyka kontraktowa

a nasza pozycja lidera
w tym obszarze usług
oznacza również większą
siłę przetargową, z której korzystać mogą nasi
klienci.
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Wyjątkowy rok dla całej branży
ÔÔRadosław Woźniak, wiceprezes EFL, Fot. EFL

Wzrost rynku leasingu w 2017 roku zostanie równomiernie wypracowany przez pojazdy i maszyny, 2017 rok będzie ósmym
z rzędu, w którym rynek leasingu w Polsce wzrośnie. Będzie to dynamika na poziomie 16,5% r/r i w odróżnieniu od 2016 roku
zostanie osiągnięta dzięki równomiernym wzrostom w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Ponadto, po kilku latach
przestoju, branża odnotuje wzrost na rynku nieruchomości.

Radosław Woźniak

W 2017 roku rozwojowi branży leasingowej w Polsce będzie sprzyjać kilka
czynników. Po pierwsze, nie ulegnie zmianie otoczenie prawne, które jest
bardzo ważne dla prowadzenia biznesu przez klientów firm leasingowych.
Po drugie, wiemy także, że przez najbliższe 2 lata zostaną utrzymane przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, co jest
oczywiście czynnikiem wspierającym rozwój największego segmentu branży
leasingowej, czyli finansowania pojazdów. Po trzecie, w drugiej części roku
zostanie rozwiązany „worek” ze wsparciem unijnym.
W tym roku rynek leasingu będzie rósł w sposób dużo bardziej zrównoważony, niż miało to miejsce w 2016 roku. Oczekujemy nie tylko zbliżonej do
roku poprzedniego dynamiki w segmencie pojazdów osobowych i ciężkich,
ale także dwucyfrowego wzrostu w segmencie maszyn i urządzeń. Dynamika tego rynku będzie wynikała przede wszystkim z wykorzystania środków
unijnych jak również z konieczności odnowienia parków maszynowych.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych na koniec 2016 roku było na poziomie
aż 80%, co wskazuje na konieczność odnowienia lub uzupełniania parków
maszynowych w tym roku.
Miniony rok był wyjątkowym rokiem nie tylko dla całej branży, ale także dla
EFL, który dotrzymał kroku bardzo dynamicznie rozwijającemu się sektorowi
MŚP w Polsce. Po raz pierwszy przekroczyliśmy granicę wartości finansowania w wysokości 5 mld zł, a w ostatnim miesiącu 2016 roku zrealizowaliśmy
sprzedaż na poziomie powyżej 500 mln zł. W całym 2017 roku EFL spodziewa
się wzrostu swojego biznesu na poziomie zbliżonym do rynkowego.

Przestępcy podszywający
się pod firmy kurierskie
ÔÔWieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA w Barracuda Networks, Fot. Barracuda Networks

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wielu naszych klientów trafiło na celownik
oszustów podających się za firmy kurierskie Fedex i DHL. W atakach tego
rodzaju haker podszywa się pod jedną z firm kurierskich, aby zainfekować
urządzenie końcowe szkodliwym kodem, takim jak ransomware. Napastnicy
starają się, żeby nadawca i temat wiadomości wydawały się autentyczne,
a tryb wiadomości był pilny – zwiększa to prawdopodobieństwo, że ofiara-pracownik otworzy wiadomość ze złośliwym skryptem.
Wyróżnione zagrożenie
Złośliwe wiadomości skonstruowane tak, aby wyglądały jak autentyczne
powiadomienia o dostawie albo potwierdzenia od firmy kurierskiej.
W polu nadawcy wiadomości zwykle widnieje Fedex/DHL. Na przykład:
• „Fedex.com Online Services”
• „Package Fedex”
• „FedEx International Ground”
• „DHL Express”
• „DHL Customer Service©”

•
•
•
•

Wieland Alge

Temat wiadomości również wygląda na autentyczny. Oto kilka przykładów:
„DELIVERY NOTIFICATION” („powiadomienie o dostawie”)
„DHL Package Has Arrived” („przyszła paczka DHL”)
„Unable to delivery your item” („nie można dostarczyć zamówienia”)
„Problems with item delivery” („problemy z dostarczeniem przesyłki”)

Nadawca zwykle posiada adres e-mail niezwiązany z tymi firmami kurierskimi. Jednakże często odbiorcy nie zwracają uwagi na adres nadawcy i po
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Czy można zniknąć
z Google’a?

ÔÔJoanna Worona, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie
Prawni, Fot. Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał każdej osobie „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo do
żądania usunięcia naszych danych osobowych
z wyszukiwarki internetowej1. „Prawo do bycia
zapomnianym” nie ma charakteru bezwzględnego. Użytkownik musi mieć uzasadniony interes
do usunięcia dotyczących go danych. Uznaje się,
że musi zostać zachowana równowaga pomiędzy
poszanowaniem życia prywatnego, a prawem
dostępu do informacji. Oznacza to, że nie możemy
żądać usunięcia każdej informacji, która w naszej
ocenie jest niekorzystna bądź stawia nas w niekorzystnym świetle.
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia13 maja
2014 r. w sprawie Google Spain SL i Google Inc.

Joanna Worona

prostu klikają załącznik. W tym momencie komputer zostaje zainfekowany
oprogramowaniem ransomware, które blokuje użytkownikowi dostęp do
komputera – odblokowanie jest możliwe po tym jak cybersprzestępcy
wpłacony zostanie żądany okup. Najczęściej spotykane załączniki, które
zawierają ransomware to skompresowane pliki, takie jak .rar, .zip, .7z
i .ace, ale zaobserwowaliśmy też wykorzystywanie przez cyberprzestępców bardziej popularnych formatów plików, takich jak dokumenty PDF
lub pakietu Office.
Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń dnia zerowego, takich jak
ataki z wykorzystaniem życiorysów CV, wydaje się, że hakerzy biorą na cel
konkretne organizacje i osoby, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiadomość zostanie otwarta, a organizacja zainfekowana. Ataki
te są wymierzone we wszystkie branże z naciskiem na te, które wysyłają
i odbierają fizycz ne towary lub dokumenty. Najczęściej ofiarą padają firmy
z takich branż, jak produkcja, handel detaliczny, elektronika i usługi profesjonalne, a najczęstszymi celami w tych organizacjach są osoby zajmujące
się dostawami. Hakerzy niekoniecznie biorą na cel dyrektorów tych firm,
a w wielu przypadkach wolą atakować pracowników niższego szczebla,
którzy często nie znają i nie stosują zalecanych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa IT.
Działania zapobiegawcze
Najlepszym sposobem obrony przed napastnikami podszywającymi się pod
firmy kurierskie jest wdrożenie rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak
Barracuda Essentials for Email Security lub Essentials for Office 365. Zalecamy też przeszkolenie pracowników w zakresie obrony przed technikami
phishingu i podszywania się, a także organizowanie bieżących ćwiczeń dla
pracowników, którzy zajmują się dostawami. Użytkownicy Office 365 mogą
skorzystać z bezpłatnego narzędzia Barracuda Email Threat Scanner, które
pozwala przeskanować skrzynki pocztowe Office 365 i ustalić, czy atak już
się rozpoczął.

W konsekwencji orzeczenia TS Unia Europejska
wprowadziła zmiany w zakresie ochrony prywatności użytkowników Internetu. Rozporządzeniem
nr 2016/679 2 przyznano osobom, których dane
dotyczą, prawa żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych
osobowych. Inspiracją do wprowadzonych zmian
było założenie, że nawet w przypadku popełnienia przestępstwa sprawcy przysługuje prawo
do zatarcia skazania. Tymczasem odpowiednika
takiego nie ma w Internecie – w przestrzeni cyfrowej znajdziemy nasze wypowiedzi, fotografie
i informacje o sobie sprzed wielu lat. Co więcej,
w Internecie mogą być zawarte dane nieprawdziwe czy chociażby szykany np. ze strony konkurencji. Dane te są przechowywane bez ograniczenia
czasowego – a co za tym idzie, po latach, mogą
negatywnie wpłynąć np. na karierę zawodową
danej osoby.
Przepisy rozporządzenia wejdą w życie dopiero
25 maja 2018 r. jednak Google już teraz umożliwił złożenie odpowiedniego wniosku o usunięcie
linku zawierającego nasze dane osobowe. Należy
pamiętać, iż prawo do bycia zapomnianym nie
oznacza, iż dany link czy informacja zostanie zupełnie całkowicie usunięta z jego źródła w Internecie. W praktyce dana strona czy informacja, po
wpisaniu naszego imienia i nazwiska, nie będzie
po prostu pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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