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Diamentowy DB Schenker

ÔÔ Źródło: DB Schenker Foto: DB Schenker

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłoszono zwycięzców XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanego przez Dziennik Gazetę
Prawną i audytowanego przez Deloitte.

DB Schenker zdobył tytuł lidera Rankingu Odpowiedzialnych Firm
2017 na najwyższym poziomie – diamentowym, ex aequo z Coca-Cola HBC. Warto podkreślić że DB Schenker po raz piąty znalazł
się w grupie TOP 3 najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce.
„Strategia DB Schenker opiera się na zrównoważonym rozwoju, dlatego jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Konsekwentnie
dbamy o rozwój w trzech kluczowych obszarach: ekonomii, społeczeństwie i środowisku. Przenosimy poza miasta nasze terminale,
dbamy o bezpieczeństwo ludzi i przesyłek. Poprawiamy wypełnienie naszych samochodów, tak by mimo rosnącej liczby przesyłek
zmniejszać ruch drogowy i emisję Co2”- mówi Janusz Górski, CEO
DB Schenker North & East Europe. Stawiamy na dialog z otoczeniem. Codziennie staramy się doskonalić nasze procesy zgodnie
z filozofią LEAN”– dodaje Janusz Górski.
W tegorocznej edycji Rankingu firmy oceniane były przez pryzmat:
•
podejścia do zrównoważonego rozwoju, czyli ekonomii, społeczeństwa i środowiska
•
odpowiedzialnych relacji wewnętrznych, z otoczeniem społecznym i otoczeniem przyrodniczym
•
dpowiedzialnych innowacji, w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju społecznego oraz
wpływu na środowisko.
Ranking, w zależności od otrzymanej punktacji, prezentuje firmy w trzech zestawieniach: na
poziomie kryształowym do 70% zdobytych punktów, platynowym do 90% punktów i diamentowym do 100%.

Magazyn w standardzie BREEAM
ÔÔ Źródło: SEGRO

Oddana do użytkowania nowa część budynku
C o powierzchni prawie 15 000 m2 w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn otrzymała certyfikat
BREEAM na poziomie VERY GOOD. Wynik 63,9%,
jest najlepszym spośród wszystkich osiągniętych
do tej pory przez obiekty magazynowe w Polsce, co
potwierdza wysoką jakość i efektywność rozwiązań
ekologicznych stosowanych przez dewelopera.
Inwestycja zdobyła wysokie noty przede wszystkim za efektywność energetyczną. W obiekcie wykorzystano m.in. inteligentne oprawy LED sterowane systemem DALI, dające możliwość zarządzania
oświetleniem i pozwalające na ograniczenie zużycia
energii elektrycznej nawet o 30%. Dzięki instalacji
czujników, w przypadku braku ruchu w danej alejce,
oświetlenie jest w niej automatycznie wygaszane,
a następnie wyłączane.
Oszczędności zapewniają także zawory regulujące
pobór wody zainstalowane w budynku biurowym.
Rozwiązanie to ogranicza zużycie wody o około
10% i umożliwia natychmiastowe odcięcie dopływu w przypadku pojawienia się przecieku. Ponadto
SEGRO zadbało o możliwość stałego monitoringu
wykorzystania mediów, instalując na terenie obiektu
dodatkowe podliczniki. Dzięki rozwiązaniom tym
klienci mogą liczyć na realne oszczędności podczas
eksploatacji budynku.

Nominacje w UPS
ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Firma UPS mianowała Marka Vale’a prezesem
ds. rozwoju i rynków wschodzących. Mając na
względzie lepszą obsługę klientów prowadzących działalność na rynkach wschodzących
całego świata, Vale i jego zespół odpowiadać
będą za rozszerzenie zasięgu działalności spółki i wzmocnienie jej globalnego potencjału.
Vale zastępuje na stanowisku prezesa Dereka
Woodwarda, który odszedł na emeryturę po 32
latach pracy w UPS. „Mark dysponuje ogromną
wiedzą, doświadczeniem i doskonałymi umiejętnościami przywódczymi, które pomogą UPS
w osiągnięciu kolejnych etapów rozwoju. Nadal powiększamy gamę produktów i liczbę oddziałów na rynkach międzynarodowych, gdyż
sprzyja temu rozwój gospodarek lokalnych

i działalności transgranicznej” - stwierdził prezes UPS International Jim Barber.
„Według prognoz Banku Światowego w roku
2017 rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się powinny odnotować dynamikę wzrostu
na poziomie 4,2% – w porównaniu z szacowanym wzrostem rzędu 2,9% w ujęciu globalnym” - dodaje Barber. „Zapewnianie klientom
korzyści ekonomicznych musi opierać się na
sieci fachowców wyspecjalizowanych w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw. Jesteśmy
przekonani, że Mark wniesie ogromny wkład
w dopasowanie globalnego potencjału UPS
do potrzeb naszych klientów”.
Vale zaczął pracować dla UPS w roku 1988
w Londynie. Pełnił szereg funkcji związanych

Mark Vale

z finansami i rachunkowością w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech, w Belgii i Stanach Zjednoczonych. To on opracował
ogólnoeuropejską strategię wzrostu spółki,
piastując stanowisko dyrektora finansowego
odpowiedzialnego za rynki zagraniczne.
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DALSZA WSPÓŁPRACA
Z FARMACEUTYCZNYM GIGANTEM

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

GlaxoSmithKline Plc – z centralą w Brentford w Londynie – jest jedną z największych, światowych firm farmaceutycznych. Kuehne + Nagel odpowiada obecnie za
zarządzanie krajową dystrybucją drogową wszystkich towarów na terenie Wielkiej
Brytanii.
Nowo podpisana umowa rozszerza
współpracę pomiędzy Kuehne + Nagel a GSK, uzupełniając świadczone
dotychczas usługi z zakresu spedycji lotniczej, morskiej, drogowej oraz
zarządzania logistyką zintegrowaną,
uzgodnione pięcioletnim globalnym
kontraktem podpisany w 2016 roku.
W zakresie udanej współpracy, Kuehne + Nagel odpowiada za cały zakres procesów transportowych od
dostawy surowców po dostawy do
klientów ostatecznych GSK.
„Po udanym wdrożeniu operacji
lotniczych oraz morskich w 2016 roku
przez Kuehne + Nagel, jako części całościowego partnerstwa zawartego
z GSK, jesteśmy bardzo zadowoleni, że
powierzona została nam w dalszej kolejności dystrybucja drogowa, szczególnie w Wielkiej Brytanii, skąd GSK
się wywodzi. Poprzez zrozumienie
wyzwań, jakie stoją przed klientami
oraz koniecznością spełnienia rosnących standardów zgodności wymaganych przez rynek, jesteśmy w stanie
zaproponować GSK rozwiązania szyte

na miarę, zapewniając przewagę konkurencyjną dzięki wydajnemu łańcuchowi dostaw. Nowa współpraca
podkreśla ciągłe zaangażowanie firmy Kuehne + Nagel w rozwoju przemysłu farmaceutycznego oraz opieki
zdrowotnej, co ma dla nas znaczenie
strategiczne, umacnia naszą pozycję
jako lidera rynkowego” – powiedział
Marcus Bennett, National Manager
Kuehne + Nagel UK.
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UPS uruchamia centrum
w Mysłowicach
ÔÔ Źródło: UPS

Firma UPS (NYSE:UPS) uroczyście otworzyła nowe
centrum przeładunkowe w Mysłowicach. Większa
powierzchnia i zwiększona przepustowość paczek
umożliwi firmie UPS wsparcie przedsiębiorstw
różnej wielkości, działających w południowej Polsce w dotarciu do klientów w pozostałych regionach Polski, Europie i poza granicami.
„Polska jest dla UPS ważnym rynkiem. W pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy
wzrost eksportu o ponad 20%” – powiedział Pavel
Adamovsky, dyrektor generalny UPS Polska. „Ta
inwestycja jest dowodem na to, że z ogromnym
zaangażowaniem wspieramy rozwój działalności
naszych klientów i ułatwiamy im dotarcie na rynki
międzynarodowe”.
Nowe centrum o całkowitej powierzchni 11,000
metrów kwadratowych wyposażone jest w nowoczesny system taśm transportowych, które umożliwiają sort nawet 6000 paczek na godzinę. Wewnątrz obiektu znajdują się miejsca parkingowe
dla 170 samochodów kurierskich. W nowym centrum zatrudnionych będzie ponad 110 osób włączając w to pracowników call center. Inwestycja
w Mysłowicach zastąpi sortownię zlokalizowaną
w Katowicach.

Usługa UPS Express Critical®
dostępna w Europie
ÔÔ Źródło: UPS

UPS wdrożył w Europie, w tym w Polsce, usługę UPS
Express Critical® dotyczącą przesyłek o znaczeniu
krytycznym, wymagających specjalnego traktowania, np. części zamiennych do samolotu potrzebnych
do lotu albo narzędzi chirurgicznych potrzebnych na
sali operacyjnej. Zespół UPS z czynnego całą dobę
centrum kontaktowego analizuje zlecenie przewozu, określa możliwości transportu i wdraża rozwiązanie optymalne pod względem czasu i kosztów.
Jedną z opcji w usłudze UPS Express Critical® jest
wynajęcie dedykowanego kuriera, który może dostarczyć przesyłkę do punktu docelowego samolotem realizującym przelot komercyjny. Jako globalny
lider w branży transportu przesyłek wymagających
szybkiej dostawy UPS ma dostęp do praktycznie
wszystkich rodzajów samolotów i pojazdów na
świecie.
„Dzięki wprowadzeniu usługi UPS Express Critical
nasi klienci w Europie mogą zlecić szybki transport
przesyłek o znaczeniu krytycznym, zachowując równowagę między kosztami a czasem” — powiedział
Boris Dobberstein, wiceprezes UPS ds. logistyki i dystrybucji w EMEA.„Dla wielu naszych klientów szybkie
dostarczenie produktu jest kluczowym warunkiem
efektywnego dotarcia do odbiorców i rozwoju działalności”.
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STOKROTKA ROZRASTA SIĘ W MLP LUBLIN

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Firma zarządzająca siecią supermarketów spożywczych powiększy wynajmowaną powierzchnię w MLP Lublin o ok. 5,7 tys.
mkw. Termin dostarczenia planowany jest na listopad br. W efekcie Stokrotka będzie korzystała z łącznie 11,9 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku logistycznym należącym do MLP Group.
Stokrotka Sp. z o.o., stanowiąca część
detaliczną Grupy Kapitałowej Emperia,
podpisała umowę z MLP Group dotyczącą
zwiększenia wynajmowanej nowoczesnej
powierzchni w parku logistycznym MLP
Lublin o dodatkowe 5,7 tys. mkw. Z tego
nieco ponad 100 mkw. przeznaczone będzie na cele biurowe. W ramach zawartego porozumienia przygotowane zostaną
także dodatkowe miejsca parkingowe dla
TIR-ów oraz samochodów osobowych.
Dostarczenie zamówionej powierzchni
planowane jest na listopad br.
Stokrotka jest klientem MLP Group od
blisko dwóch lat. Do parku logistycznego
MLP Lublin wprowadziła się pod koniec
2015 r. Obecnie korzysta z około 6 tys.
mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Po przekazaniu dodatkowych obiek-

tów powierzchnia
w ykor z yst y wana
przez sieć handlową zwiększy się
do łącznie około 11,9 tys. mkw.
Z tego 11,3 tys.
mkw. przeznaczone będzie na potrzeby magazynowe, a 0,6 tys. mkw.
na cele biurowe.
„Stokrotka zdecydowała się na zwiększenie
powierzchni
magazynowej
w ramach realizacji opcji zawartej w trakcie podpisywania pierwszej umowy. To
potwierdza, że zakres świadczonych przez
nas usług jest dobrze dopasowany do potrzeb najemcy” - podkreśliła Agnieszka

MAKRO W NOWYM
CENTRUM DYSTRYBUCJI

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

MLP Group przekazało sieci handlowej MAKRO Polska nowy obiekt magazynowy
o powierzchni 10,1 tys. mkw. zlokalizowany na terenie parku logistycznego MLP
Pruszków II. W realizacji są kolejne centra dystrybucji dla tego najemcy.
MLP Group przekazało sieci
MAKRO Polska gotowy obiekt
magazynowy zlokalizowany
na terenie parku logistycznego MLP Pruszków II. Jego
powierzchnia wynosi 10,1 tys.
mkw. Obiekt jest wyposażony
w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym
system chłodnictwa oparty na
technologii C02, zapewniające m.in. niskie zużycie energii
oraz wysoki poziom ochrony
środowiska naturalnego. Magazyn w okolicy Pruszkowa został wybudowany dla sieci
MAKRO Polska jako jeden z trzech nowych
centrów dystrybucji obsługujących klientów z sektora gastronomicznego. „Zakończyliśmy realizację pierwszej inwestycji
dla naszego nowego kluczowego klienta.
W realizacji są kolejne obiekty przeznaczonego dla tego najemcy. Zgodnie z dotychczasowymi porozumieniami dostarczymy
koncernowi MAKRO Polska łącznie około
27,3 tys. mkw.” - powiedział Radosław T.
Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group przygotowuje jeszcze dla
sieci MAKRO Polska dwa obiekty magazynowe o łącznej powierzchni około
17,2 tys. mkw. Pierwszy z nich powstaje na
Górnym Śląsku w okolicy Czeladzi, a jego
powierzchnia wyniesie 8,6 tys. mkw. Drugi obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu
Wrocławia, a jego powierzchnia wyniesie również 8,6 tys. mkw. Przekazanie
gotowych magazynów planowane jest
w pierwszym półroczu tego roku.

Góźdź, Head of Leasing Department MLP
Group S.A.
Obecnie sieć Stokrotki liczy ponad 350
supermarketów i marketów zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całym kraju. Planowane są kolejne otwarcia.

Sprzedaż Panattoni Park
Warszawa – Konotopa
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe informuje o sprzedaży Panattoni
Park Warszawa – Konotopa, zlokalizowanego w pobliżu Warszawy. Centrum logistyczne dedykowane wielu najemcom składa się z dwóch budynków o łącznej
powierzchni blisko 50 tys. mkw. i jest wynajęte w 100
proc. Po zakończonej transakcji sprzedaży Panattoni
Europe pozostanie odpowiedzialny za zarządzanie
Parkiem.
Popyt na aktywa logistyczne dostarczane inwestorom przez Panattoni Europe w Polsce nie słabnie. Do
końca sierpnia br. deweloper dokona zbycia centrum
logistycznego Panattoni Park Warszawa – Konotopa.
Kompleks, dedykowany wielu najemcom, składa się
z dwóch budynków klasy „A” o łącznej powierzchni
blisko 50 tys. m kw. Obiekt jest optymalnie dopasowany do wymogów operacyjnych klientów z różnych
branż, o czym świadczy jego 100-procentowe wynajęcie przez 12 użytkowników. Dwóch największych
najemców – należących do sektora dystrybucji papieru oraz produkcji układów wtryskowych do silników wysokoprężnych – zajmuje połowę powierzchni
Parku. Centrum zlokalizowane jest w gminie Ożarów
Mazowiecki, w okolicach Warszawy. Bezpośrednie
sąsiedztwo nieruchomości z węzłem Konotopa ─
w którym autostrada A2 przechodzi w ekspresową
obwodnicę Warszawy dróg ekspresowych S8 i S2 ─
decyduje o wyjątkowości tej lokalizacji. Po zakończonej transakcji sprzedaży Panattoni Europe pozostanie
odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami.
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OPATENTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

ÔÔ Źródło: ENTE Foto: ENTE

Każdy nowy produkt posiadający cechy wynalazku zasługuje na szczególne uznanie, taka nobilitacją dla wynalazku jest patent.
Procedury związane z przyznaniem patentu są długotrwałe i wieloetapowe, a sam wynalazek musi spełniać trzy podstawowe
kryteria by można procedować przyznanie patentu. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz ENTE patentu NR
226289 na wynalazek pt. System zbliżeniowego zabezpieczania osób w obszarze pracy z urządzeniami mobilnymi.
Wynalazek został wprowadzony na rynek pod nazwą „System
wykrywania kolizji na drodze maszyna-człowiek AWIA Horyzont®”. System w innowacyjny sposób wykorzystuje fale radiowe
w celu wykrycia osób wyposażonych w nadajnik, niewidocznych
dla operatora pojazdu i skutecznego powiadomienia o tym fakcie przy użyciu sygnałów akustyczno-wizualnych.
System składa się z szeregu nadajników osobistych, w które
wyposażani są pracownicy, czterech anten odbiorczych montowanych na pojeździe i pełniących funkcję detektorów kierunkowych oraz terminala. System monitoruje strefę wokół pojazdu
i wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej szacunkową odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy. Każdy z zakresów jest osobno programowalny
w zależności od wymagań użytkownika i charakterystyki pracy
magazynu. W przypadku wykrycia sygnału z nadajnika kierowca
jest ostrzegany za pomocą sygnałów optyczno – akustycznych.
System wykrywa pracownika w warunkach przemysłowych
w odległości do ok. 18 metrów wokół pojazdu. A na otwartym
terenie zasięg ten wzrasta nawet do 30 metrów.
System AWIA Horyzont® został wdrożony w:
•
SWISS KRONO sp. z o.o. - system zainstalowano na 55 szt. wózków widłowych różnego typu oraz ochroną objęto 1000
pracowników,
•
MONDI ŚWIECIE S.A. - instalacja na 22 pojazdach i objęcie
ochroną 100 pracowników stałych oraz kierowców poruszających się w strefie rozładunku,
•
GE POWER CONTROLS S.A. Łódź – system wdrożony w wersji
monitoringu strefowego.

Nowe agencje celne w ROHLIG SUUS Logistics
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics

Po otwarciu na początku 2017 roku własnej
Agencji Celnej na terminalu kolejowym w Małaszewiczach, w kwietniu ROHLIG SUUS Logistics
uruchomił kolejne dwie agencje celne - w Poznaniu i Rzeszowie, które świadczą kompleksową
obsługę odpraw eksportowych i importowych
towarów. Obecnie operator posiada już 12 własnych oddziałów celnych w największych miastach Polski.
Nowo otwarte lokalizacje realizują pełną gamę
procedur celnych. Poza odprawami towarów
w procedurach importowych i eksportowych,
agencje obsługują zgłoszenia celne w procedurze składu celnego oraz magazynie celnym, prowadząc jednocześnie usługi doradcze.
Dodatkowo świadczą usługę Intrastat, przejmując obowiązki rejestrowania obrotu towarowego z państwami UE, a także reprezentują Klientów przed instytucjami państwowymi takimi jak
np. Sanepid, Piorin czy Wijhars w zakresie podatku akcyzowego oraz dokumentacji niezbędnej
do dokonania odprawy celnej. W określonych

przypadkach organizują również obsługę celną
na terenie firmy Klienta z zastosowaniem procedur uproszczonych.
Jak podkreśla Mirosław Kłósek - Dyrektor ds.
Usług Celnych w ROHLIG SUUS Logistics – Uruchomienie nowych lokalizacji w Rzeszowie i Poznaniu to nie tylko efekt dynamicznej strategii
rozwoju usługi celnej w naszej firmie, ale również
wynik zapotrzebowania rynku i zwiększenia elastyczności obsługi spedycyjnej. Dzięki własnej
sieci agencji Klienci mogą korzystać z obsługi
celnej towarów w terminalach przeładunkowych,
magazynach logistycznych i miejscach uznanych
Spółki oraz Urzędach Celnych. Dodatkowo wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania do
obsługi, połączonego z systemami Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwia kontrolę statusu odprawy przesyłek na każdym etapie realizacji
dostawy.
Pierwsza z agencji funkcjonuje w oddziale poznańskim operatora , natomiast kolejna mieści
się w Rzeszowie przy Urzędzie Celnym.

Grupa ID Logistics
stawia na ekologię
ÔÔ Źródło: ID Logistics

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, angażuje się w działania
proekologiczne. We Francji firma podpisała Kartę Objectif CO2 na okres trzech lat i tym samym
po raz kolejny przystąpiła do programu, który
wspiera firmy logistyczne w działaniach na rzecz
redukcji emisji dwutlenku węgla. Inicjatywa jest
częścią działań Grupy ID Logistics zmierzających
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w obszarze logistyki miejskiej podczas dostaw towarów z magazynów do sklepów.
Przed podpisaniem Karty Objectif CO2, zgodnie z wymogami programu, Grupa ID Logistics
przeprowadziła szczegółową ocenę emisji dwutlenku węgla i określiła nowy zakres zobowiązań.
Firma ustaliła nowe wskaźniki efektywności środowiskowej, a wyznaczony cel zakłada redukcję
emisji dwutlenku węgla o 10 proc. w ciągu trzech
lat.
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IFOY RAZY DWA!

ÔÔ Ewa Czajkowska Foto: STILL

9 maja w Monachium wręczono IFOY - prestiżowe nagrody dla najlepszych rozwiązań intralogistycznych roku. Dwie z czterech
statuetek trafiły do firmy STILL. Marka triumfowała w kategoriach Wózek Magazynowy oraz Pojazd Specjalny.
W procesie weryfikacji nominowanych rozwiązań, grono
ekspertów testowało je pod kątem 80 kryteriów wydajnościowych. Odrębnym czynnikiem była ocena innowacyjności, prowadzona przez przedstawicieli poważanego
Instytutu Fraunhofera oraz hamburskiego Uniwersytetu
Technicznego. W wyniku obrad jury, w swoich kategoriach
zwyciężyły STILL iGo neo CX 20 (Wózek Magazynowy) oraz
STILL LiftRunner (Pojazd Specjalny).
IGO NEO – MAGAZYNOWY WÓZEK ROKU NAGRODA
ZA INNOWACYJNOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ I 47%
OSZCZĘDNOŚCI
iGo neo CX 20 to autonomiczny wózek do kompletacji
o udźwigu na poziomie 2 ton, wyposażony w oprogramowanie i czujniki, dzięki którym samoczynnie podąża za
operatorem. Urządzenie całkowicie zwalnia człowieka z konieczności sterowania pojazdem. W efekcie może on w pełni skupić się na pobieraniu towarów, co zwiększa efektywność i redukuje liczbę popełnianych błędów. – Podczas
dni testowych iGo neo CX 20 dał niezwykły pokaz swoich
możliwości, przekonując oceniających, konsultantów i jury
finałowe. Kluczowym czynnikami były: wysoka innowacyjność, fenomenalna wartość dodana dla klienta i potencjał
wdrożeniowy – mówi dr Jochen Köckler, członek zarządu
Deutsche Messe. Za istotną przewagę konkurencyjną uznano fakt, że wózek jest gotów do pracy autonomicznej i integracji z istniejącą infrastrukturą natychmiast po dostarczeniu do magazynu - bez skomplikowanych i kosztownych
przygotowań. Znaczenie miała także skala potencjalnych
oszczędności. W testach wykazano, że stosując rozwiązanie, można zwiększyć wydajność kompletacji o 47%. Dodatkowe, długofalowe korzyści wiążą się ze zmniejszeniem
liczby absencji – jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu
części męczących, powtarzalnych ruchów koniecznych dotychczas do realizacji zadań.
LIFTRUNNER – POJAZD SPECJALNY ROKU NAGRODA
ZA WYBITNE DOSTOSOWANIE DO RYNKOWYCH
POTRZEB
System STILL LiftRunner to częściowo zautomatyzowa- ciągnika. Jest wyposażony w dwie pary obsługiwanych
ny zestaw transportowy, eliminujący konieczność ręczne- z kabiny wideł z autonomicznie napędzanymi podnośnikago przemieszczania platform podczas przyłączania ich do mi hydraulicznymi. Za najbardziej innowacyjne elementy
uznano możliwość zastosowania rozwiązania do obsługi
bardzo zróżnicowanych gabarytów oraz zdalne sterowanie załadunkiem za pośrednictwem ekranu dotykowego.
Wskazane funkcjonalności pozwalają odciążyć pracowników, całkowicie eliminując potrzebę ręcznego pobierania
towarów o dużej masie, co umożliwia powierzenie zadań
związanych z kompletacją każdemu operatorowi uprawnionemu do prowadzenia wózka – niezależnie od jego siły
fizycznej. – Czynnikami, które zadecydowały o nagrodzeniu LiftRunner była skala związanych z jego wdrożeniem
usprawnień oraz uwzględnienie przez projektantów perspektywy demograficznych zmian, zachodzących w rozwiniętych gospodarczo społeczeństwach – podsumował Birgit Heitzer, Dyrektor Logistyki Korporacyjnej Rewe Group.
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TURNIEJ WIEDZY O SPEDYCJI ROZSTRZYGNIĘTY

ÔÔ Źródło: HWL Foto: HWL

27 kwietnia 2017 roku w Gdyni odbyła się szósta edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Spedycji. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ekologiczno -Transportowych w Gdyni i skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących się
w zawodach technik spedytor i technik logistyk.
W tegorocznym konkursie wzięło udział trzynaście drużyn. Konkurs podzielony został na II etapy, przystąpiło do niego 39 uczestników. I etap konkursu
polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, który składał się z 45 pytań zamkniętych z jedną odpowiedzią prawidłową. Komisja konkursowa na podstawie
uzyskanych wyników wyłoniła 3 indywidualnych zwycięzców:
•
Artur Sałek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,
miejsce I
•
Jakub Budzisz z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni,
miejsce II
•
Krystian Woźny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, miejsce III
oraz 6 drużyn, które uzyskały łącznie największą liczbę punktów i dzięki
temu przeszły do II etapu.
Konkurs drużynowy polegał na odpowiedzi na 5 wylosowanych pytań.
Zwycięzcami w tej kategorii zostali:
•
drużyna logistyków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wWejherowie - I miejsce
•
drużyna spedytorów z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych
w Gdyni - II miejsce
Hellmann Worldwide Logistics Polska już po raz czwarty był jednym z pa•
drużyna logistyków z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych tronów MiędzyszkolnegoTurniejuWiedzy o Spedycji.
wTczewie - III miejsce.

Sygnity S.A. partnerem ABB

Hub przeładunkowy w Pruszkowie

ÔÔ Źródło: Sygnity

ÔÔ Źródło: Mainfreight Poland Foto: Mainfreight Poland

Sygnity S.A., w ramach umowy partnerskiej podpisanej z ABB –
światowym liderem wśród dostawców innowacyjnych rozwiązań
dla przemysłu, rozpoczyna sprzedaż i wdrożenia dedykowanych
rozwiązań aplikacyjnych ABB klasy Enterprise
Firma Sygnity S.A. – czołowy dostawca rozwiązań informatycznych w Polsce – uzyskała status Channel Partner w ramach programu partnerskiego Enterprise Software Partner ABB w regionie
EMEA. W ramach współpracy, Sygnity dołączy do swojej oferty
produkty ABB Enterprise Software, świadcząc równocześnie usługi
wdrożeniowe i integracyjne. Oferowane wspólnie rozwiązania aplikacyjne mają poprawiać wydajność procesów toczących się w danym przedsiębiorstwie, pomagać w planowaniu, optymalizacji oraz
wspomagać zarządzanie infrastrukturą i zasobami (predykcja, podnoszenie bezpieczeństwa operacyjnego i fizycznego, monitorowanie realizacji planów oraz kosztów).
– Bardzo cenimy kompetencje zespołu Sygnity, który jest odpowiedzialny za wdrożenia aplikacji ABB. Sygnity wnosi do naszej
współpracy znajomość klienta: specyfiki potrzeb polskiego przemysłu oraz komplementarne rozwiązania ze swojego portfolio, które
mogą poszerzyć funkcjonalność naszego oprogramowania. – podkreślił Rafał Walecki, Dyrektor działu wdrożeń, ABB Enterprise Software.
– Od lat tworzymy i wdrażamy rozwiązania informatyczne dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Współpraca z takim
partnerem jak ABB daje nam dostęp do jeszcze szerszego wachlarza
nowoczesnych rozwiązań informatycznych klasy Enterprise, wspierających planowanie, zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych na najwyższym poziomie. – powiedział Roman Durka, wiceprezes zarządu Sygnity S.A.

Będąca częścią jednej z największych na świecie, nowozelandzkiej grupy logistycznej
firma Mainfreight Poland, uruchomiła hub przeładunkowy
w Pruszkowie, dla towarów
transportowanych z Europy Zachodniej do Ukrainy. To rozwiązanie usprawnia działanie siatki
połączeń drobnicowych grupy
Mainfreight łączących kraje wschodnie z krajami UE oraz znacznie optymalizuje koszty transportu. W maju ruszyły regularne transporty z Polski do Ukrainy.
Grupa Maifreight poza indywidualnymi rozwiązaniami w ramach łańcuchów dostaw, spedycją morską, lotniczą oraz logistyką kontraktową, świadczy
w szerokim zakresie usługi transportu drogowego. Operator dynamicznie
rozwija siatkę połączeń drobnicowych na terenie Unii Europejskiej, zapewniając również połączenia transportowe z krajów Europy Zachodniej do Rumunii oraz na Ukrainę. Istotną rolę w tych usługach odgrywa Mainfreight
Poland, który ze względu na dogodną lokalizację w centrum Europy, znajomość procedur prawnych, przepisów celnych oraz wschodnieuropejskiej
kultury pracy pełni rolę cetrum przeładunkowego pomiędzy Zachodnią a
Wschodnią Europą.
Już od ponad roku Mainfreight Poland organizuje na Ukrainę transporty
drobnicowe towarów pochodzących z krajów Beneluxu, Francji, Niemiec,
Hiszpanii, Włoch oraz z Polski. Początkowo były to transporty nieregularne. Od
marca tego roku wolumen przesyłek sukcesywnie się zwiększał, a już w maju
Mainfreight Poland uruchomił regularne połączenie drobnicowe pomiędzy
Polską a Ukrainą i punkt konsolidacyjny w Pruszkowie dla przesyłek pochodzących z Unii Europejskiej.
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Poszukiwania młodych pasjonatów logistyki

Akademia Rozwoju PEKAES

ÔÔ Źródło: DB Schenker Foto: DB Schenker

ÔÔ Źródło: PEKAES

Trwa kolejna edycja płatnego programu stażowego DB Schenker. Na
studentów i absolwentów czeka 19 miejsc stażowych w 12 lokalizacjach
w Polsce. Stażyści swoich sił będą mogli spróbować m.in. w dziale sprzedaży, obsługi klienta, logistyce lądowej, biznesie lotniczym oraz zespołach: HR
marketingu. Aplikować można do 15 maja br. na www.dbschenker-student.pl.

Rozwój kompetencji zawodowych to dziś jeden z ważniejszych czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy. Jak wynika
z badań prowadzonych wśród pracowników polskich firm, wielu z nich
uważa, że mają za mało możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.
W odpowiedzi na te potrzeby Grupa PEKAES, stworzyła Akademię Rozwoju PEKAES – kompleksowy program szkoleń i aktywności adresowany do wszystkich pracowników firmy.
Jak wynika z raportu „Satysfakcja zawodowa Polaków 2016”1 , 42 proc.
pracowników uważa, że firma nie zapewnia im odpowiednich możliwości
doskonalenia swoich kompetencji. Aż 64 proc. z nich nie widzi przed sobą
szansy na awans w obecnej firmie.
PEKAES jako nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma stawia na
rozwój swoich pracowników. Jak twierdzą jej przedstawiciele, zapewnienie stabilnego zatrudnienia w ambitnym, nastawionym na innowacyjne
rozwiązania zespole to nie wszystko, co firma ma do zaoferowania swojej
załodze liczącej ponad 1000 osób. Jednym z kluczy do jej sukcesu biznesowego ma być również Akademia Rozwoju PEKAES – program zapewniający
różnorodne możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników.
– Duży nacisk położyliśmy na zapewnienie rozwoju wszystkim grupom
stanowiskowym w naszej firmie. Projekt pod nazwą Akademia Rozwoju PEKAES,
który właśnie zainicjowaliśmy obejmuje szeroką ofertę szkoleń i możliwości rozwojowych, a jego elementami są Akademia Kompetencji, Akademia Sprzedaży
i Obsługi Klienta, Akademia Mentor i Trener w Terminalu oraz Akademia Zarządzania. – twierdzi Maja Kuryłło, Dyrektor Personalny PEKAES SA.

Z raportu „Trendy HR 2017 . Zmiana zasad w erze cyfryzacji ” firm Deloitte
i Randstad wynika, że dla polskich przedsiębiorstw jednym z trzech najważniejszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim jest pozyskiwanie utalentowanych pracowników. Nie inaczej jest w przypadku DB Schenker. Operator
logistyczny, dzięki programowi stażowemu, od czterech lat pozyskuje do firmy
młodych, pasjonatów logistyki. Do tej pory cztery edycje programu stażowego
ukończyło ponad 50 osób, a 90% uczestników otrzymało oferty stałej pracy
w DB Schenker.

1

Dane na podstawie badania Satysfakcja zawodowa Polaków 2016, opublikowanego przez firmę

Sedlak&Sedlak

REKLAMA
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AWANSE W CBRE

ÔÔ Źródło: CEBRE Foto: CEBRE

Dział Wynajmu Powierzchni Przemysłowo-Logistycznych CBRE w Polsce rośnie w siłę. Aż 7 pracowników tego działu zostało
awansowanych, z czego dwie osoby objęły stanowiska Associate Director.
Na stanowisko Associate Director została awansowana Kamilla
Joszczuk, która w CBRE zajmuje się
wynajmem powierzchni magazynowych i logistycznych w regionie
warszawskim. Kamila od ponad 10
lat pracuje na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Zdobytą
wiedzę oraz bogate doświadczenie
wykorzystuje w procesach negocjacji warunków najmu oraz we
współpracy z właścicielami nieruchomości. Jest licencjonowanym
pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, ma ogromne doświadKamila Joszczuk
czenie w relacjach z klientami z obszaru produkcji oraz logistyki.
Awans na stanowisko Associate
Director otrzymał również Dominik Łoś, który w zespole CBRE jest
odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych w regionie Dolnego
Śląska. W swojej roli świadczy kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego zarówno na rzecz najemDominik Łoś
ców, jak i wynajmujących. W trakcie
11 letniej kariery zawodowej na
rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, Dominik brał udział
w licznych transakcjach najmu i sprzedaży powierzchni biurowych,
przemysłowo-logistycznych oraz gruntów inwestycyjnych. Jego szeroka sieć kontaktów w sektorze nieruchomości we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku pozwala na podtrzymywanie dobrych relacji z czołowymi deweloperami, miejscowymi przedsiębiorcami oraz wieloma
firmami zainteresowanymi rynkiem powierzchni przemysłowo-logistycznych. Dominik Łoś jest również posiadaczem zawodowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

RAFAŁ SĘKOWSKI LIDEREM KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU
CBRE
Rafał Sękowski objął stanowisko Zastępcy Dyrektora
w dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych firmy CBRE, który
należy do struktury Advisory
& Transaction Services. Rafał
będzie zarządzał krakowskim
zespołem biurowym i koordynował funkcjonowanie lokalnego oddziału firmy. Awans
Rafała jest potwierdzeniem
jego wkładu w rozwój biznesu, a także podkreśleniem
istotnej roli rynku krakowskiego w skali kraju.
Do głównych obowiązków
Rafał Sękowski
Rafała będzie należał nadzór
nad usługami reprezentacji Wynajmujących i Najemców
na terenie Krakowa. Poza pozyskiwaniem nowego biznesu
główną rolą Rafała będzie utrzymywanie dobrych relacji
z obecnymi Klientami oraz wsparcie i integracja innych
usług w ramach Agencji CBRE.
Podczas swojej kariery doradzał takim najemcom jak
m.in. HSBC, Aon Hewitt, QVC, Pega Systems, Epam, Uber,
UPM Kymenne czy Motorola. Współpracował i doradzał
również z takim podmiotom jak Invesco, Skanska , GTC,
Cavatina czy Echo Investment.
Ze względu na specyfikę rynku krakowskiego Rafał jest
głównie ekspertem wspierającym branżą BPO/SSC/IT.
Jego doświadczenie na polu nie tylko najmu wraz z integracją usług doradztwa technicznego oraz nowych rozwiązań środowiska pracy pozwala na wypracowanie dla
klientów CBRE najlepszych możliwych rozwiązań w kontekście strategii nieruchomości oraz alokacji zasobów
ludzkich.

„Wikingówny” wspiera czołowy operator logistyczny
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, wspiera wyjazd uczennic z Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 z Krakowa
do amerykańskiego Knoxville na światowe finały Olimpiady Kreatywności Destination Imagination (DI), rozpoczynające się 24 maja br.
Przekazane przez Dachser środki pozwoliły na
sfinansowanie zakupu biletów lotniczych do
USA.
Krakowskie gimnazjalistki wywalczyły udział
w globalnych finałach Olimpiady podczas zawodów International Invitational 2017 we Wrocławiu. W międzynarodowych zmaganiach odbywających się w Knoxville w stanie Tennessee
weźmie udział około 1400 drużyn z całego świata. Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w czte-

rech grupach wiekowych i w sześciu kategoriach
wyzwań. „Wikingówny” (tak nazywa się drużyna
uczennic z Krakowa) wezmą udział w wyzwaniu
naukowym. Zaprezentują podczas niego przygotowany wcześniej projekt, a także będą musiały wykonać zadanie specjalne, z którym zapoznają się dopiero podczas zawodów. Olimpiada
rozpocznie się 24 maja br. i potrwa pięć dni.
- W Dachser od lat aktywnie angażujemy się
we wspieranie uzdolnionej młodzieży - nie tylko
przyszłych logistyków, ale także uczniów interesujących się innymi dziedzinami wiedzy. Innowacyjność, kreatywność i inteligentne działanie
są na stałe wpisane w DNA Dachser. Wierzymy
w młode polskie umysły i zależy nam na promocji Polaków w świecie, jako twórców nowa-

torskich, nieszablonowych pomysłów i rozwiązań. Dlatego zdecydowaliśmy się sfinansować
wyjazd drużyny z Krakowa na światowe finały
Olimpiady Kreatywności. Trzymamy kciuki za
„Wikingówny” i życzymy im zwycięstwa w tych
wyjątkowych zmaganiach - komentuje dr inż.
Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
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FORUM KOBIET W LOGISTYCE

ÔÔ Źródło: Pracujwlogistyce.pl

O tym co najważniejsze w branży TSL, uczestnicy 6. Forum Kobiet w Logistyce dyskutować będą już 5 czerwca w Krakowie. Tegoroczne Forum poświęcone jest wartości dodanej i retencji klienta.
Forum Kobiet w Logistyce to wysoki poziom merytoryczny, to
spotkanie we wspaniałej atmosferze i z wyjątkowymi ludźmi.
To miejsce wymiany myśli, poglądów i doświadczeń, platforma
pomysłów, inspiracji oraz sieć kontaktów biznesowych. Forum
jest konferencją na stałe już wpisaną w kalendarz najlepszych
imprez logistycznych w Polsce. Gromadzi co roku żeńską część
kadry menedżerskiej oraz specjalistów z szeroko rozumianej logistyki.
Tematykę wartości dodanej i obsługi klienta zgłębimy począwszy od przeanalizowania współczesnych potrzeb klientów
branży logistycznej, które na bazie najnowszych badań przedstawi prof. Halina Brdulak. Zaczniemy też od brandu i siły marki
– o czym opowie Marta Tęsiorowska w Prologis, potem z Katarzyną Mickiewicz przejdziemy do analizy zagadnienia retencji
klienta, a następnie Monika Pachniak-Radzińska DB Schenker
powie nam o plusach dialogu społecznego w usługach logistycznych, zaś Mateusz Barycza wspomni o jakości usług logistycznych w kontekście technologii i człowieka. Nie zabraknie
też case studies z ekspertami z fabryk: Fakro, Lindt&Sprungli
oraz Sanden. Wspólną część plenarną zamkniemy dyskusjami nt.
współpracy z przewoźnikami – wysłuchamy storytelling zawodowego kierowcy oraz dyskusji na temat tego co ma dieta do logistyki. O diecie dyskutować będziemy z prezesem firmy Crusar
i gościem specjalnym.

W drugim dniu, opcjonalnym - 6 czerwca zapraszamy na wizyty studyjne do fabryki okien FAKRO w Nowym Sączu, fabryki
części automotive i centrum logistycznym Nexteer w Tychach
oraz do terminalu intermodalnym PCC Intermodal w Śląskim
Centrum Logistycznym w Gliwicach.
Na uczestników, jak zawsze czekają też niespodzianki od Partnerów, w tym porady kosmetologiczne i modowe. Dodatkowym
punktem programu jest warsztat nt. business dress code ze stylistką i projektantką damskich garsonek i garniturów.
Zwieńczeniem Forum jest uroczysta kolacja, w trakcie której
ogłoszone zostaną laureatki tytułu i statuetki „Kobieta w Logistyce roku”, przyznawanych za dokonania w roku poprzednim
w dwóch kategoriach: dostawca usług TSL i odbiorca usług TSL.

KIERUNEK – OSIĄGANIE WZROSTU

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Grupa Deutsche Post DHL w pierwszym kwartale 2017 r. odnotowała znaczny wzrost dochodu i dalszy wzrost zysków operacyjnych. Dochód Grupy wzrósł o ponad 1 mld EUR, osiągając
wysokość 14,9 mld EUR. Do silnego wzrostu przyczyniły się
wszystkie cztery dywizje. Wolumeny i dochody znacznie wzrosły zwłaszcza w spółkach Parcel i eCommerce w Niemczech
oraz na poziomie międzynarodowym, jak również w spółce
Express na poziomie globalnym. Przy wskaźniku EBIT w wysokości 885 mln EUR, Grupa Deutsche Post DHL osiągnęła jeszcze
lepsze wyniki niż w zeszłym roku, a pierwszy kwartał okazał
się najsilniejszy w historii firmy.
„Po rekordowym roku 2016, w tym roku w Grupie Deutsche Post
DHL nadal utrzymuje się tendencja zwyżkowa. W pierwszym
kwartale odnotowaliśmy wzrost we wszystkich czterech dywizjach. Nasza strategia przynosi efekty i jesteśmy pewni, że osiągniemy cele zaplanowane na 2017 r.”, powiedział Frank Appel,
dyrektor generalny Grupy Deutsche Post DHL.
Strategia 2020: pozytywna ocena pierwszej połowy realizacji
Już w połowie realizacji Strategii 2020, wprowadzonej przez
firmę w 2014 r., Grupa Deutsche Post DHL dostrzega jej pozytywne wyniki. Priorytetowe cele zostały już osiągnięte. Działalność
wszystkich czterech dywizji ukierunkowano na wykorzystanie
możliwości wzrostu, szczególnie w sektorze e-commerce. Firma
z powodzeniem rozszerzyła działalność spółki Parcel na rynki
międzynarodowe, a w spółce Express wprowadziła nowe rozwiązania mające na celu dalsze wykorzystanie panującego obecnie

rozkwitu w sektorze handlu elektronicznego. Działalność dywizji
Global Forwarding, Freight i Supply Chain przebiega teraz bardziej sprawnie i wydajnie, wobec czego została ukierunkowana
na zrównoważony wzrost.
„Nasz zespół z powodzeniem zrealizował pierwszą połowę
Strategii 2020. Podjęte działania strategiczne już teraz przynoszą
efekty. Jednocześnie nadal ciężko pracujemy nad umocnieniem
naszej pozycji globalnego lidera na rynku. Opracowujemy innowacje nadające kierunek rozwoju w danej dziedzinie, wkraczamy na nowe obszary biznesu i wykorzystujemy możliwości, jakie
stwarza cyfryzacja. Nasza firma już teraz jest idealnie ukierunkowana na osiągnięcie celów strategicznych i finansowych wyznaczonych na 2020 r.”, powiedział Frank Appel.
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SZACOWANE 1,9 MLN ZŁ ZYSKU
NETTO W I KWARTALE 2017 R.

ÔÔ Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów,
zaprezentowała pozytywne szacunki wyników finansowych za okres styczeń-marzec 2017 r. Firma istotnie
zwiększyła przychody (+37 proc.) do 34,9 mln zł, przy wzrostach EBITDA (+39 proc. do 6,1 mln zł) i zysku
netto (+36 proc. do 1,9 mln zł). Coraz wyższe rezultaty to skutek rosnącej skali działania i poprawy konkurencyjnej firmy oraz korzystnych warunków na rynku magazynowym i wózków widłowych.
W I kwartale 2017 r., Spółka wypracowała najwyższe przychody od debiutu na GPW w 2000 r. (analizując analogiczne okresy). Mimo wzrostu sprzedaży, spółka zachowała poziomy marż
sprzed roku. Marża EBITDA wyniosła 17,5 proc. (wobec 17,3 proc.
r/r) , a marża zysku netto – 5,4 proc. (vs. 5,5 proc. r/r). – Pozytywnie rozpoczęliśmy 2017 r. To konsekwencja nawiązywania kolejnych relacji handlowych, jak i udanej współpracy z wieloletnimi
klientami. Na pewno także istotna jest stabilna i dobra sytuacja,
zarówno w branży wózków widłowych, jak i inwestycji magazynowych – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX
S.A.
Firmy doradcze wskazują na kontynuację pozytywnych trendów w 2017 r. M.in. Colliers International zwraca uwagę na dalszy

rozwój mniejszych rynków magazynowych (Toruń/Bydgoszcz,
Lublin, Rzeszów, Szczecin), czy znaczący wzrost branży e-commerce, a także dalszą ekspansję firm z Europy Zachodniej, bądź
z USA.
Spółka w I kwartale 2017 r. w dalszym ciągu zwiększyła liczbę realizacji mniejszych i średnich zleceń. Potencjalne duże zamówienia (obserwowane np. w 2015 r.), możliwe do pozyskania
w kolejnej części roku mogą dodatkowo pozytywnie wpłynąć na
wyniki.
Dane za I kw. 2016 r. są danymi przekształconymi (w raporcie
I kw. zysk netto wyniósł 1,2 mln zł) z uwagi na wprowadzoną
w 2016 r. zmianę w polityce rachunkowości dotyczącą wyceny
hedgingu należności z tytułu wynajmu wózków widłowych.

Rozpędzony sektor magazynowy

Ponad 4 mln zł na dywidendę

ÔÔ Źródło: JLL Foto: Log4.pl

ÔÔ Źródło: WDX

Rewelacyjne pierwsze miesiące, w I kw. 2017 r.
popyt brutto na rynku magazynowym w Polsce osiągnął rekordowy poziom 855 000 mkw.,
a do użytku oddano 538 000 mkw. powierzchni. To najmocniejsze otwarcie roku w historii
rynku. Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowo przemysłowych w Polsce na koniec I kw. 2017
r.
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Powierzchni
Magazynowo-Przemysłowych w Polsce, JLL,
informuje: „Polski sektor magazynowy kontynuuje znakomitą passę. Za nami najlepszy
pierwszy kwartał w historii rynku, co stanowi
dobry prognostyk dla całorocznych wyników.
Firmy podpisały umowy najmu na 855 000
mkw., z czego na nowe kontrakty przypadło
647 800 mkw., czyli aż 75% popytu brutto.
W I kw. br. największą aktywność najemców
odnotowaliśmy na Górnym Śląsku, a następnie
w rejonie Warszawy i Wrocławiu”.
Prawie 70% wolumenu umów zawarto w inwestycjach deweloperskich Panattoni i Prologis.
Wśród najemców powierzchni magazynowych dominowały sieci handlowe (w tym firmy z sektora e-commerce), które podpisały
umowy na łączną powierzchnię 250 600 mkw.
(popyt brutto) oraz operatorzy logistyczni (277
300 mkw.) i firmy z branży lekkiej produkcji
(174 400 mkw.). Największy kontrakt najmu
w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. (135
000 mkw.) zawarł Amazon w inwestycji BTS realizowanej przez Panattoni w Sosnowcu.

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, planuje
wysoki podział zysku z Akcjonariuszami.
Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę 0,44
zł na akcję co tym samym oznacza stopę
dywidendy rzędu 5,2 proc. wg kursu zamknięcia z 18 maja. To 51 proc. osiągniętego zysku netto, zgodnie
z przyjętą polityką dywidendową WDX.
Zarząd WDX S.A. podjął decyzję, iż podczas WZA będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 4 063 276,36
zł, co w przeliczeniu na 9 234 719 akcji, oznacza kwotę 0,44 zł na akcję (przy
kursie zamknięcia z 18 maja stopa dywidendy wynosi 5,17 proc.). Zarząd Spółki
proponuje ustalić dzień dywidendy na 27
czerwca 2017 r., a termin jej wypłaty - na
dzień 18 lipca 2017 r.
– Naszym zamiarem jest bycie spółką
trwale dywidendową. Wypełniając założenia przyjętej polityki, to już kolejny
rok, w którym rekomendujemy dzielenie
się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami,
w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto. Pozwalają nam na to dobre wyniki finansowe i stabilna sytuacja Spółki.
Chcemy, aby nasi Akcjonariusze osiągali
korzyści nie tylko wynikające ze wzrostu
wartości WDX, ale także korzystali z prawa
do dywidend – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A

PODAŻ
„W I kw. 2017 r. deweloperzy oddali do użytku
rekordowe 538 000 mkw. W rezultacie całkowite
zasoby magazynowe na polskim rynku sięgnęły 11,7 mln mkw., co daje Polsce ósme miejsce
wśród krajów Unii Europejskiej. W budowie
pozostaje 1,39 mln mkw. i 60% tej powierzchni
przypada na pięć głównych regionów – Okolice
Warszawy, Górny Śląsk, Poznań, Polskę Centralną i Wrocław. Spośród mniejszych rynków wyróżnia się Szczecin, gdzie za sprawą dwóch dużych projektów BTS realizowanych dla Amazon
i Zalando powstaje aktualnie aż 291 000 mkw.”,
wymienia Jan Jakub Zombirt, Dyrektor, Dział
Doradztwa Strategicznego, JLL.
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Dobre wyniki i ambitne cele

Rozpoczęta kontrola JPK

ÔÔ Źródło: MLP Group

ÔÔ Źródło: Onwelo

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał
2017 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 23,2 mln zł przychodów, czyli o 1%
więcej niż rok wcześniej. Pomijając wpływ różnic kursowych wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 11,6 mln zł i był na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do
roku. Grupa realizuje obecnie budowę obiektów o powierzchni około 115
tys. mkw. To duży potencjał poprawy wyników w kolejnych okresach.
MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych,
w I kwartale 2017 roku uzyskał 23,2 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost
o 1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, pomimo
znacznego umocnienia złotówki (wszystkie czynsze są wyrażone w euro).
Grupa zanotowała 15,9 mln zł straty netto w porównaniu do 3,9 mln zł zysku
netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Odnotowana strata wynikała przede wszystkim z aprecjacji złotówki do euro.. MLP Group na koniec
marca 2017 r. posiadało aktywa o wartości 1,16 mld zł, a suma aktywów
netto (kapitałów własnych) wyniosła 661,2 mln zł. To wartości zbliżone do
wykazanych na koniec minionego roku.
„Nasza działalność rozwija się bardzo dobrze. Na wynik netto decydujący
wpływ miało natomiast osłabienie o blisko 5% kursu euro do polskiej złotówki z 4,42 na 4,22, co przy wartości naszego portfela na poziomie 960 mln
zł spowodowało ujemny wpływ aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 38,6 mln zł, z czego 44,5 mln zł to ujemne różnice
kursowe wynikające ze zmiany kursu. Związane jest to z tym, że wyceny
wartości nieruchomości sporządzane są w Euro, natomiast na potrzeby
sprawozdawczości finansowej są przeliczane na złotówki. Nie ma to jednak
żadnego wpływu na kondycję naszego biznesu. - podkreślił Radosław T.
Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że w wyniku weryfikacji otrzymywanych plików JPK_VAT stwierdzono liczne uchybienia, przez
co rozpoczęto proces kontaktowania się z podatnikami w tym zakresie.
Według MF do najczęstszych błędów popełnianych przez podmioty wysyłające JPK_VAT należą: rozbieżności w wartościach wynikających z JPK_
VAT oraz w odpowiadających im polach w deklaracjach składanych za tożsamy okres rozliczeniowy, rozbieżności co do kwot wykazywanych przez
dwie strony tej samej transakcji, jak również odliczanie VAT naliczonego na
podstawie faktur zakupowych wystawionych przez podmioty nieposiadające statusu czynnego podatnika VAT.
MF kontaktuje się z podatnikami, u których stwierdzono wyżej opisane
błędy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomości
z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl. Mail zawiera prośbę o dokonanie
sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz – w przypadku stwierdzenia błędów – stosowne skorygowanie złożonej deklaracji VAT/przesłanego
JPK_VAT.
„Co prawda MF na tym etapie nie przewiduje jakichkolwiek kar za błędy
w przesłanych JPK_VAT, problem może się jednak pojawić w przypadku,
gdy podatnik nie zastosuje się do przesłanych wytycznych czy też nie złoży odpowiednich wyjaśnień. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być
bowiem bardziej szczegółowa weryfikacja rozliczeń podatnika, ze wszelkimi tego konsekwencjami, takimi jak wymierzenie sankcji czy pociągnięcie
do odpowiedzialności karno-skarbowej” – tłumaczy Karol Potocki z Onwelo,
firmy specjalizującej się w automatyzowaniu raportowania finansowego
w przedsiębiorstwach, w tym m.in. w zakresie JPK.

REKLAMA
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SPECJALISTA OD WĄSKICH KORYTARZY

ÔÔ Źródło: Mitsubishi Forklift Trucks Foto: Mitsubishi Forklift Trucks

Optymalne wykorzystanie powierzchni w magazynie, ogranicza swobodne manewrowanie wózkami widłowymi, precyzyjnie
dobierane są parametry techniczne i odpowiednie modele, aby procesy przebiegały bez zakłóceń. Wychodząc z założenia, że
praca z szerokim i nietypowym ładunkiem nie powinna wpływać ujemnie na możliwości manewrowania wózkiem widłowym
wysokiego składowania, firma Mitsubishi Forklift Trucks rozszerza rodzinę nagradzanych wózków SENSiA o model SENSiA EX.

MNIEJ USZKODZEŃ
Dwie nowe wersje oferują sześć trybów jazdy wielokierunkowej, które można błyskawicznie przełączać za pomocą klawiatury. Dzięki temu wózek SENSiA EX może poruszać się po nawet
najciaśniejszych alejkach, przenosząc ładunek o maksymalnej
masie 2500 kg na wysokość nawet 10 metrów.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w modelu SENSiA EX
układu kierowniczego skręcającego wszystkie koła z kołami ładunkowymi obracającymi się w zakresie 360°. Dzięki temu, że
koła obracają się w obrębie obrysu podwozia, ładunek jest zabezpieczony przed uszkodzeniem, podobnie jak same koła.
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Dwa tryby robocze modelu SENSiA EX pozwalają dostosować
charakterystykę wózka do potrzeb operatora i do wykonywanego zadania. Tryb profesjonalny pozwala bardziej doświadczonemu operatorowi osiągnąć maksymalną wydajność, natomiast
tryb EcoLogic umożliwia naturalne i ekonomiczne prowadzenie
wózka nowym i tymczasowym operatorom.
Model SENSiA EX jest także standardowo wyposażony
w unikatowy układ napędowy Mitsubishi Sensitive Drive System. Układ ten automatycznie dostosowuje osiągi wózka do indywidualnych potrzeb operatora oraz do ładunku, zapewniając
jednocześnie stabilność, jak i zwinność urządzenia.
Dla zapewnienia maksymalnej wydajności na każdej wysokości mocne podwozie wózka SENSiA EX zostało wyposażone
funkcję pasywnej redukcji kołysania. Funkcja ta amortyzuje ruch
podniesionego ładunku, do którego może dochodzić, gdy ładunek znajduje się na większej wysokości.
Wysokowydajne i mocne silniki napędowe prądu przemien- jątkową długość czasu pracy między ładowaniami lub wymiananego oraz układy hydrauliczne wózka SENSiA EX zapewniają wy- mi akumulatora.

Kontrakt na wsparcie IT
ÔÔ Źródło: iMe Polska Foto: iMe Polska

Ministerstwo Finansów realizuje projekt wsparcia informatycznego
we współpracy z iMe – profesjonalnym, całodobowym help deskiem
komputerowym. iMe obsługuje system TREZOR, służący do zarządzania
budżetem państwa. Blisko 25 tysięcy pracowników administracji państwowej z całego kraju ma możliwość zgłaszania iMe problemów z procesowaniem harmonogramów, sprawozdań i zapotrzebowaniem na
środki finansowe oraz dyspozycje płatności pomiędzy Ministerstwem
Finansów a NBP. Dodatkowo iMe rozwiązuje problemy z komputerami
dysponentów. iMe uruchomiło dedykowaną infolinię i osobny odizolowany kanał do procesowania zgłoszeń o charakterze tajnym.
Kontrakt podpisano na 6 lat, a jego wartość wynosi 23,4 mln zł. TREZOR obsługuje lokaty i płatności administracji państwowej na setki
milionów złotych. „Codziennie pomagamy kilkudziesięciu tysiącom
pracownikom z instytucji państwowych oraz firm prywatnych w ich problemach z komputerami i systemami informatycznymi. Wspieramy ich
merytorycznie podczas codziennej pracy. Całodobowy, prosty i zrozumiały help desk to nie tylko usprawnienie działania firmy i zwiększenie
jej efektywności – ale także dodatkowy benefit dla pracowników. Nasz
system można stosować także w ramach pakietów indywidualnych, po-

lis ubezpieczeniowych czy w programach
dla szkół. Takie wsparcie komputerowe
powinno być wręcz standardem w polityce HR każdego przedsiębiorstwa” – mówi
Piotr Majdan, członek zarządu iMe Polska
S.A.
iMe działa w całej Polsce, natomiast centrum pomocy zlokalizowane jest w „Polskiej Dolinie Krzemowej” w Lublinie. iMe
- całodobowy informatyk dla firm i osób
indywidualnych, prywatny Bill Gates. Nie
możesz skontaktować się z bliskimi, bo
mają problemy z obsługą komputera? RoPiotr Majdan
zumiesz Internet jak nikt, ale nie możesz
sobie poradzić ze sprawami technicznymi? Żyjesz w tak dużym pośpiechu, że nie możesz czekać na wizytę informatyka? Pracujesz w tak nietypowych miejscach i godzinach, że jego przyjazd i tak byłby niemożliwy?
iMe sprawia, że można zapomnieć o kłopotach z komputerem i wykorzystać pełnię możliwości nowych technologii.
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UNIWERSALNA PALETA UPAL-I

ÔÔ Źródło: Georg Utz Foto: Georg Utz

Powiększyła się oferta firmy Georg Utz sp. z o.o. – producenta plastikowych pojemników i palet, o lekką paletę z tworzywa sztucznego UPAL-I w dwóch wymiarach: Euro (1200x800 mm) oraz ISO
(1200x1000 mm). W wersji podstawowej paleta przeznaczona jest
pod obciążenia statyczne do 6000 kg. Paletę można w dowolnym
momencie dodatkowo wyposażyć w metalowe profile, zwiększając
przez to jej nośność do 1250 kg. Dzięki temu znajdzie ona zastosowanie także pod duże obciążenia i na regałach wysokiego składowania. Rozwiązanie to powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku na uniwersalną paletę plastikową, którą w elastyczny i łatwy
sposób można wykorzystać pod różne zastosowania.
Paleta UPAL-I nadaje się do współpracy z systemami przenośników automatycznych. Została skonstruowana
w taki sposób, aby przesuwa się całkowicie bezgłośnie na pasach taśmociągu
i w prowadnicach przenośnika. Jej konstrukcja zapewnia długi cykl życia – nie
ściera się, a przenośniki nie wymagają
częstego czyszczenia.
Występuje w dwóch opcjach: z powierzchnią gładką lub ze specjalnym rantem, który nie redukuje powierzchni
ładunkowej. Istnieje również możliwość
opcjonalnego zastosowania korków antypoślizgowych na górnej lub/i dolnej
powierzchni tej palety. Paleta występuje w standardzie ciemnoszarym, jednak
istnieje możliwość wyprodukowania jej
w innym kolorze i dopasowania do standardów magazynowych klienta.
Palety Georg Utz produkowane są
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
dzięki czemu są odporne na ścieranie i zapewniają wysoką żywotność. W zależności od sposobu użytkowania, żywotność
palet plastikowych jest nawet do kilkunastu obiegów większa niż w przypadku
palet drewnianych. Palety plastikowe są
odporne na działanie czynników atmosferycznych, zachowują swoje właściwości
także w niskich temperaturach oraz są łatwe w czyszczeniu.
W stosunku do palet drewnianych,
przewagą rozwiązań z tworzywa sztucznego jest ponadto wyższy poziom bezpieczeństwa przewożonych towarów
oraz mniejsza podatność na uszkodzenia
mechaniczne. Sztaplowanymi paletami
plastikowymi łatwiej też zagospodarować przestrzeń, dzięki temu ich magazynowanie jest również bardziej oszczędne.
Korzystając z palet z tworzywa sztucznego klient otrzymuje produkt posiadający
stałą tarę, który posłuży przez wiele lat
i będzie bezpieczniejszy oraz bardziej higieniczny w użyciu.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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KLUCZOWE CZYNNIKI W SPOŻYWCZYCH
ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH

ÔÔ Autor: Iwona Połowicz, Dyrektor Frachtu Lotniczego, DHL Global Forwarding Foto: DHL Global Forwarding

Branża spożywcza charakteryzuje się rosnącą dynamiką. Rozwija się sprzedaż eksportowa naszych produktów, które cieszą się
coraz większą popularnością wśród obiorców za granicą. Zgodnie z najnowszymi szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego
wartość eksportu polskiej żywności za ubiegły rok wyniosła ponad 24 miliardy euro. Około 80 procent eksportowanych z Polski
produktów spożywczych trafia na rynki Unii Europejskiej, jednak u naszych klientów obserwujemy coraz większe zainteresowanie odległymi rynkami takimi jak Chiny, Japonia czy Stany Zjednoczone. Widzimy również wzrost importu żywności np. z krajów
bardziej egzotycznych.
Obsługujemy wielu klientów z branży spożywczej. Polskie produkty cieszą się bowiem coraz większym zainteresowaniem
poza granicami kraju. Transporty odbywają się zarówno droga
morską jak i lotniczą. Wśród naszych klientów korzystających
z transportu lotniczego obserwowaliśmy w ostatnich latach
wzrost eksportu produktów mleczarskich, ryb, mięsa, słodyczy,
owoców. Wzrosty zauważalne są także w branży tytoniowej.
Bywa, że nawet wyroby alkoholowe są transportowane lotniczo.
Przykładem konkretnych realizacji, w zakresie transportu w temperaturze kontrolowanej to między innymi setki ton
świeżego łososia wysłanego do USA czy projekt wysyłki ponad
300 ton czekoladek dla jednego z odbiorców w Azji. Kolejnym
ciekawym przykładem jest transport świeżych borówek do Japonii, czy nabiału na Kaukaz.
Transportem lotniczym przewozimy również produkty spożywcze nie wymagające temperatury kontrolowanej. Na przykład zdrową żywność jaką wysyłamy do Chin, Korei, na Tajwan,
do Indii oraz innych krajów Azji Południowowschodniej. Zdarza
się, że niektóre produkty spożywcze są transportowane w lotniczych kontenerach chłodniczych. Kontenery w transporcie
żywności są wykorzystywane zazwyczaj w sytuacjach, gdy wymagane jest zapewnienie temperatur skrajnych jak na przykład
podczas transportu zamrożonego łososia. Nie dosyć, że bunkier
(część kontenera chłodniczego, do której ładowany jest suchy
lód) został po brzegi zasypany suchym lodem to jeszcze dodatkowo suchy lód został umieszczony w przestrzeni ładownej
obok towaru.

wymaganą wysokość temperatury na całą podróż, np. -20st
C dla żywności mrożonej. Dotyczy to jednak przewozów pełno
kontenerowych.
W przypadku mniejszych przesyłek, gdzie zachodzi konieczność utrzymania stałej temperatury, transport morski nie zdaje egzaminu ponieważ koszty takiej przesyłki zrównałaby się
z kosztami transportu pełnego kontenera przy nieznacznym
wykorzystaniu jego przestrzeni. W takich wypadkach sugerujemy klientom skorzystanie z szybkiego i bezpiecznego transportu lotniczego, który zagwarantuje dostawę na miejsce w odpowiednim czasie przy zachowaniu odpowiednich warunków
transportu.
Na przestrzeni ostatnich 2 – 3 lat poważnym konkurentem
transportu lotniczego w obsłudze sektora spożywczego stała
się kolej. Niemniej jednak, nawet przy najlepszym planowaniu
są branże, które zawsze będą korzystały, a przynajmniej posiłkowały się frachtem lotniczym. Tam gdzie liczy się czas, przesyłki
są mniejsze - tam zawsze samolot będzie stanowił przewagę.

W JAKICH TEMPERATURACH PRZEWOŻONE SĄ
PRODUKTY I JAKIE NORMY/WARUNKI MUSZĄ BYĆ
SPEŁNIONE?
Wszystko zależy od danego towaru. Każdorazowo, dokładne
wymogi powinien określić producent, ponieważ to on najlepiej
zna specyfikę swojego produktu. Rolą DHL Global Forwarding
jest zaproponowanie klientowi najbardziej optymalnego i bezpiecznego rozwiązania transportowego dla danego produktu.
Na przykład dla towarów mrożonych, które muszą mieć zachowaną temperaturę -20 stopni Celsjusza, proponujemy przewóz
KIEDY DO PRZEWOZU W KONTROLOWANYCH
w suchym lodzie, bądź w kontenerze chłodniczym typu „refriTEMPERATURACH WYKORZYSTYWANY JEST TRANSPORT gerated”. Jeśli mamy do czynienia z towarami mniej wrażliwymi,
LOTNICZY?
dla których odpowiednia temperatura znajduje się w granicach
Niezmiennie duża część produktów spożywczych, które nie +2 do +25 stopni Celsjusza – wówczas optymalnym rozwiązawymagają szybkiego transportu obsługiwana jest frachtem niem jest serwis pasywnego utrzymania temperatury.
morskim. W DHL Global Forwarding zapewniamy specjalistyczne kontenery chłodnicze typu reefer, które pozwalają ustalić
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LOGISTYCZNA INTEGRACJA

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Tylko czterech lat potrzebował Dachser, by zintegrować iberyjską spółkę zależną Azkar
Group ze swoją europejską siecią drogową. Należące do niemieckiego operatora krajowe spółki transportowe z tej części kontynentu będą w przyszłości działały jako Dachser Hiszpania i Portugalia. Informację tę ogłosili zarządzający Dachser: CEO Bernhard
Simon, COO Road Logistics Michael Schilling oraz Juan Antonio Quintana, Managing
Director European Logistics Iberia podczas targów transport logistic w Monachium.
Wraz z rebrandingem kończy się proces integracji, który rozpoczął się w styczniu 2013 od przejęcia firmy Azkar przez
Dachser. Przedsiębiorstwa te współpracowały ze sobą już od
2007 r., a rok później Dachser nabył 10% udziałów w swojej
ówczesnej firmie partnerskiej działającej na terenie Hiszpanii.
- Oba przedsiębiorstwa od samego początku świetnie do
siebie pasowały. Reprezentujemy te same wartości, mamy
taką samą kulturę korporacyjną i wizję biznesu - wyjaśnia
Bernhard Simon. - Na takiej podstawie udało nam się szybko i płynnie przeprowadzić integrację. Ponadto od przejęcia
rok po roku odnotowywaliśmy zyskowny wzrost na Półwyspie
Iberyjskim.
Po przyłączeniu Azkar Dachser włączył istniejące jednostki
organizacyjne w Hiszpanii i Portugalii do swojej europejskiej
sieci drobnicowej. Podczas gdy w roku 2013 liczba dziennych
kursów w ramach importu i eksportu wynosiła 70, dziś jest
ich już 130, zaś wolumen przewożonych paczek z i do Europy
wzrósł w tym okresie o 40%. Michael Schilling wskazuje na
korzyści wynikające z ujednoliconej europejskiej sieci drobnicowej: - Tam, gdzie widnieje napis Dachser, tam kryje się również jakość i wszystkie wartości Dachser. Nasi klienci mogą
być tego pewni. Jednolite procesy, procedury i zasady działania w ramach naszej sieci, a także zintegrowane systemy IT
stanowią podstawę naszej niezawodności, bezpieczeństwa
i jakości.

W BARWACH DACHSER
Zwieńczeniem procesu integracji Azkar z Dachser będzie rebranding. W rezultacie spółki krajowe na Półwyspie Iberyjskim
będą funkcjonowały jako Dachser Hiszpania i Portugalia.
- Taki był nasz cel, zaś impuls do tej zmiany pochodził od pracowników, kadry zarządzającej i klientów - podkreśla Juan Antonio Quintana. - Sieć Dachser stanowi podstawę naszego sukcesu. Teraz gramy w zupełnie innej lidze niż przed czterema laty
i możemy wspierać naszych klientów w ich ogólnoświatowym
wzroście. Dlatego konsekwentne i logiczne jest, że wykonujemy
kolejny krok i będziemy działać na rynku pod marką Dachser.

Pięć oddziałów - w Barcelonie, Bilbao, Maladze, Porto i Walencji
- zmieniło już swoją kolorystykę na niebiesko-żółte barwy Dachser,
a następne pójdą w ich ślady do roku 2020. Spośród około 2000 ciężarówek wykorzystywanych w transporcie lokalnym już dziś ponad
70% jeździ z logo Dachser.
- Nasze zjednoczenie pod marką Dachser przynosi korzyści
pracownikom, a w szczególności klientom - konkluduje Bernhard Simon. - Z tego powodu rozszerzając naszą sieć inwestujemy
w miejsca pracy, poszczególne oddziały oraz integrację systemów
i procesów. Na Półwyspie Iberyjskim otwieramy dziś nowy rozdział
naszej wspólnej historii sukcesu.

DACHSER NA PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM
W Hiszpanii i Portugalii Dachser prowadzi aktywną działalność
w ramach dywizji European Logistics (wcześniej Azkar Group) oraz
Air & Sea Logistics (wcześniej Transunion), zatrudniając ponad 3350
pracowników w 87 lokalizacjach. Jeśli chodzi o dywizję Food Logistics, od początku 2016 Dachser współpracuje z partnerem Logifrío
w ramach sieci European Food Network. Będąc jednym z kluczowych operatorów na Półwyspie Iberyjskim, Dachser zyskał w transporcie drogowym pozycję przedsiębiorstwa zorientowanego na
eksport, oferującego kompleksowe usługi logistyczne. Należą do
nich przewozy drobnicowe i całopojazdowe, a także magazynowanie, usługi dodane oraz regionalne usługi kurierskie w systemie B2B.
Nowych klientów firmy Dachser Hiszpania i Portugalia pozyskują
w ramach European Logistics między innymi dzięki rozwiązaniom
branżowym Dachser DIY-Logistics oraz Dachser Chem-Logistics. Dla
klientów z branży chemicznej w roku 2016 stworzono w 48 oddziałach komórki organizacyjne ds. przewozu materiałów niebezpiecznych. Jedna z tych lokalizacji uzyskała już certyfikat SQAS.
W Hiszpanii i Portugalii organizacje zajmujące się przewozem
towarów drogą powietrzną i morską, kierowane przez Federico
Camañeza, Managing Director Air & Sea Logistics Southern Europe,
mają oddziały w jedenastu lokalizacjach na dużych lotniskach i portach morskich, zapewniając połączenie z zagranicznymi rynkami. By
w jak największym stopniu ułatwić transport międzykontynentalny,
w 2017 roku otwarto tzw. gateway dla ładunków lotniczych w Madrycie.
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NOWY JEDWABNY SZLAK

ÔÔ Źródło: Ekol Foto: Ekol

Kilka tygodni temu Ekol Logistics zaprezentował nową strategię powiązaną z koncepcją Logistyka 4.0. Zorganizowano również
konferencję prasową w czasie targów transport logistic 2017 w Monachium, aby zaprezentować szczegóły przyszłych inwestycji,
między innymi wsparcia udzielanemu przez Ekol Logistics na rzecz nowego Szlaku Jedwabnego.
Ekol Logistics realizuje strategię rozwoju coraz większej ilości
połączeń intermodalnych. Zgodnie z tym celem, Ekol uruchomił
nowe połączenie kolejowe łączące Chiny z Węgrami. Pierwszy
pociąg testowy przyjechał na początku kwietnia, pokonując
9300 km przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Polskę oraz Słowację
i dotarł do Budapesztu na Węgrzech. Przejazd trwa 17 dni i jest
krótszy o prawie 30 dni od takiego samego połączenia drogą
morską i kolejową, co stanowi istotną różnicę.
Cotygodniowe połączenia zostały uruchomione pod koniec
kwietnia tego roku łącząc Yiwu z Budapesztem. Ekol planuje połączenie Chin i Europy ośmioma pociągami, również inne miasta, oprócz Budapesztu, będą posiadać takie połączenia. Ekol
zorganizuje transport kolejowy z ośmiu chińskich terminali kolejowych przez cztery własne centra dystrybucyjne w Europie.
Usługi transportowe na terenie Unii Europejskie organizowane są przy współpracy z Deutsche Bahn (DB), obsługą terminali
zajmuje się Mahart Container Center (MCC), podczas gdy za odprawę celną w Budapeszcie oraz dystrybucję towarów na terenie
Europy odpowiada spółka Ekol. „Jesteśmy dumni z faktu, że jesteśmy pierwsi, którzy oferują bezpośrednie rozwiązania transportowe między Chinami, a Węgrami. Nasze rozwiązanie jest nie
tylko ekologiczne, ale też korzystne dla klientów, ponieważ buduje ich przewagę konkurencyjną. Jest to bardzo dobra alternatywa w stosunku do dłuższego transportu morskiego i droższego transportu powietrznego. Węgierski Urząd Podatkowo-Celny
(NAV) oraz kilku agentów celnych pracuje już od kilku miesięcy

nad stworzeniem centrum celnego i dystrybucyjnego towarów
importowanych z Chin do Europy. Historia pokazała, że Jedwabny Szlak zawsze sprzyjał rozwojowi biznesu. Wierzymy, że teraz
będzie tak samo. Jesteśmy istotnym ogniwem tej współpracy
i fakt, że jesteśmy jej częścią, będzie stanowić wartość dodaną
dla naszych klientów.” - podkreśla Ahmet Musul, Prezes Ekol Logistics. Dzięki temu pociągowi, Ekol może połączyć inne kraje
Europy z Chinami. Spółka planuje również otwarcie własnego
oddziału w Chinach.

AKREDYTACJA QEP ENVIROTAINER

ÔÔ Źródło: DB Schenker Foto: DB Schenker

DB Schenker uzyskał akredytację QEP (Qualified Envirotainer Provider), przyznawaną usługodawcom, którzy w łańcuchach dostaw wykorzystują lotnicze kontenery Envirotainer. Oferta takich rozwiązań została przygotowana z myślą o potrzebach klientów z sektora ochrony zdrowia i przemysłu farmaceutycznego, a także dla wrażliwych produktów z innych branż wymagających
transportu w temperaturze kontrolowanej.
„W strategii DB Schenker stawiamy na zrównoważony rozwój, traktując bezpieczeństwo jako priorytet. Potwierdza to akredytacja QEP
Envirotainer. Konsekwentnie budujemy kulturę Lean, stale doskonaląc nasze procesy i łańcuchy dostaw. Stawiamy na innowacyjność
i rozwój. Tym samym możemy wspierać najbardziej wymagające
procesy biznesowe najlepszych firm na rynku” powiedział Janusz
Górski, CEO DB Schenker North & East Europe.
Akredytacja dla DB Schenker w Polsce została potwierdzona audytem. W jego trakcie oceniono m.in. system zarządzania, programy
szkoleniowe, procedury bezpieczeństwa i dostępną infrastrukturę.
Logistyka leków należy do najbardziej wymagających i najtrudniejszych procesów logistycznych. Spełnianie wymagań dotyczących utrzymania odpowiedniej temperatury i przestrzeganie ściśle
określonych procedur jest niezwykle istotne, ze względu na bezpieczeństwo i jakość wrażliwych przesyłek.
w transporcie lotniczym umożliwia zachowanie wybranej temperatury w przedziałach od -20 C do +30 C. Serwis ten może być wyDB SCHENKERHEALTHCARE - BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA korzystywany np. dla szczepionek, leków z wysoką wrażliwością lub
DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
żywności szybko psującej się. Dodatkowo kontener wyposażony
Transport z wykorzystaniem specjalistycznego kontenera chłod- jest w czujniki, które udostępniają informację o bieżącej lokalizacji
niczego Envirotainer z aktywnym utrzymywaniem temperatury przesyłki, precyzyjny odczyt temperatury, wilgotności i ciśnienia.
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WIĘKSZA POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA I ROZWÓJ USŁUG

ÔÔ Źródło: DTW Logistcs

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej
zwiększył powierzchnię swojego magazynu znajdującego się w Kopytowie k. Błonia. Obiekt zyskał dodatkowe 3 tys. M2, a jego
powierzchnia wynosi obecnie ponad 14 tys. M2. W związku ze wzrostem wolumenu oraz pozyskaniem nowych klientów, operator zapowiada dalszy rozwój zarówno błońskiego magazynu, jak i drugiego obiektu znajdującego się w Będzinie na Śląsku.
Magazyn w Kopytowie k. Błonia jest pierwszym z dwóch centrów logistycznych, w których DTW Logistics świadczy usługi
logistyczne typu fulfillment. Drugi obiekt znajduje się w Będzinie na Śląsku i został uruchomiony w czerwcu ubiegłego roku.
W chwili obecnej operator dysponuje w Kopytowie k. Błonia
ponad 14 tys. M2 powierzchni magazynowej oraz 3,5 tys. M2
w Będzinie. W swoich centrach logistycznych, DTW Logistics
świadczy usługi logistyki kontraktowej
głównie dla klientów z branży e-commerce. Obsługuje szeroką gamę towarów, począwszy od niewielkich zabawek, poprzez
produkty dla branży fashion, elementy
oświetlenia, elektronikę, aż po meble
o niestandardowych wymiarach. DTW
Logistics zapewnia zarówno fulfillment
service, jak i krótko oraz długoterminowe
składowanie towarów spaletyzowanych
oraz niestandardowych. Operator świadczy też usługi transportu krajowego i międzynarodowego. Z obydwu magazynów
wyjeżdżają regularnie linie drobnicowe
do krajów Europy Zachodniej, a także na
Wschód Europy.
Zwiększenie powierzchni magazynu
w Kopytowie oraz dynamiczny rozwój
usług fulfillment związane są zarówno
z pozyskaniem nowych klientów w e-commerce, jak i ze zwiększeniem wolumenu obsługiwanych przesyłek. W gronie
aktualnych klientów DTW Logistics są
głównie małe i średnie przedsiębiorstwa,
które rozwijają swoją działalność, stale
zwiększając liczbę operacji i przesyłek.
Operator tworzy dla nich indywidualne
rozwiązania logistyczne, pomagając im
w rozwoju biznesu. Przykładem może być
internetowy sklep z meblami ogrodowymi, z którym operator rozpoczął współpracę w 2015 roku obsługując 20 palet
miesięcznie. Dziś DTW Logistics obsługuje 2000 palet miesięcznie dla tej firmy.
„Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze są dogodnymi klientami dla dużych
korporacji. DTW Logistics specjalizuje się
w obsłudze właśnie takich firm. Dzięki
szerokiemu wachlarzowi usług logistycznych stwarzamy możliwości do rozwoju
biznesu i otwarciu się na nowe rynki zbytu. Naszymi klientami są w dużej mierze
firmy z sektora e-commerce. Świadczymy
dla nich usługi fulfilmment, począwszy od
kompletacji, poprzez pakowanie, wysyłkę
towarów, aż po obsługę kanału B2B i B2C.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT, w tym m.in.
Platformy integrującej nasz system z systemami klienta, gwarantujemy szybki przepływ informacji o procesach i czasie dostawy
towarów. I co najważniejsze – każdemu klientowi zapewniamy
indywidualną obsługę” – podsumowuje Damian Dobkowski,
prezes zarządu DTW Logistics.
REKLAMA
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DACHSER ROZKWITA W SEZONIE OGRODNICZYM

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Polscy wytwórcy produktów dla branży ogrodniczej eksportują coraz więcej swoich wyrobów do europejskich sieci DIY. Dachser,
jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie, który dostarcza towary do 18 tys. marketów typu dom i ogród w całej
Europie, tylko w 2016 zwiększył przewozy produktów ogrodniczych z Polski o 65% w stosunku do roku 2015. Najwięcej z nich
trafiło do sieci DIY w Niemczech - aż 60%. Chłonnymi rynkami na produkty ogrodnicze wytwarzane w naszym kraju są też Czechy, Słowacja, Francja, Austria, Rumunia, kraje Półwyspu Iberyjskiego i Włochy.
Obroty zagraniczne polskich przedsiębiorstw wytwarzających produkty dla
ogrodnictwa systematycznie rosną, bo
nasi krajowi producenci cieszą się renomą na europejskich rynkach. Jednym
z najważniejszych kanałów dystrybucji
są dla nich oczywiście sieci DIY. Trzeba
jednak pamiętać, że to bardzo wymagający partnerzy, a zapewnienie płynnych
dostaw do marketów w wielu krajach
stanowi nie lada wyzwanie. Jednak, jak
pokazuje nasze doświadczenie, nawet
niewielkie krajowe przedsiębiorstwa
mogą spełniać rygorystyczne wymogi
sieci i rozwijać się na międzynarodowych
rynkach bez konieczności posiadania
zagranicznych oddziałów, jeśli pracują
z odpowiednim partnerem logistycznym
– wyjaśnia Juliusz Pakuński, Kierownik
Rozwoju Biznesu Dachser DIY-Logistics
w Polsce.
Dachser co roku dostarcza ponad
4 mln przesyłek do europejskich sieci
marketów typu dom i ogród poprzez gęstą sieć połączeń i oddziałów na całym

kontynencie. W poszczególnych marketach korzysta z tzw. okien czasowych,
w których sklep wymaga dostawy. Poprzez tzw. „Dachser DIY-Logistics pipeline” towary trafiają zarówno w trybie
ciągłym, jak i na żądanie, od dostawców
do punktów sprzedaży, a także - jeśli jest
taka konieczność – z powrotem. Pozwala
to zachować ciągłą dostępność produktów w marketach i uniknąć luk w zaopatrzeniu.
- W tym roku przygotowania do sezonu ogrodniczego ruszyły już w lutym,
a obecnie jest on już w pełnym rozkwicie.
Na bieżąco więc dowozimy do europejskich marketów DIY nowe grupy asortymentowe i uzupełniamy na sklepowych
półkach te produkty, które zdążyły się już
sprzedać – dodaje Juliusz Pakuński.
Dzięki współpracy z Dachser wiele polskich firm jest w stanie sprostać wymogom sieci m.in. w zakresie płynności i terminowości dostaw, które zazwyczaj są
obwarowane wysokimi karami. Eksporterzy mogą przy tym znacząco ograniczyć

swoje koszty i ryzyko związane ze sprzedażą produktów do zagranicznych sieci
DIY. Dachser zapewnia bowiem nie tylko
przewóz towarów, ale też świadczy szereg usług dodatkowych, m.in. magazynowanie produktów sezonowych. W poszczególnych państwach dysponuje też
zespołami merchandiserów, którzy dbają
o sprawne wyłożenie towarów na półkę
i ich odpowiednią ekspozycję w marketach, zapewniają kontrolę ilości i jakości
produktów, obsługę zwrotów i reklamacji oraz obsługę akcji promocyjnych.

Obsługa transportów do Rosji z przeładunkiem
ÔÔ Źródło: Go Logis Foto: Go Logis

Go Logis, polska firma spedycyjna o zasięgu międzynarodowym,
specjalizuje się w organizacji transportów na rynki wschodnie,
w tym do Rosji. Są to nie tylko zlecenia standardowe. Dla dużego
rosyjskiego brokera i pośrednika handlowego Go Logis organizuje transporty ładunków konsolidowanych. Są to części do rolet
okiennych i markiz tarasowych, które Go Logis odbiera z fabryk
w Europie i Turcji, przeładowuje w Polsce i przewozi bezpośrednio do magazynu w Rosji. W maju zrealizowany został kolejny
transport.
Go Logis przewozi do Rosji części wykorzystywane do złożenia
różnego rodzaju rolet okiennych, markiz tarasowych i ogrodowych
oraz moskitier. Najczęściej są to długie i wąskie elementy, takie jak
bele materiałów o długości 6-8 metrów i niestandardowe palety,
na przykład o wymiarach 140x120 cm. Go Logis odpowiada za odbiór towaru od producentów z 8 krajów europejskich - Anglii, Finlandii, Holandii, Czech, Szwecji, Włoch, Niemiec i Polski oraz Turcji,
które przewożone są ciężarówkami do magazynu w Pruszkowie.
Tutaj przesyłki są konsolidowane, przeładowywane do jednego samochodu i przewożone bezpośrednio do magazynu pod Moskwą.
Organizacja transportu rozpoczyna się od kontaktu Go Logis
z każdym z producentów i ustalenia dat odbioru gotowych artykułów z fabryk. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma sprawdzenie
dokładnego rozmiaru i wagi pojedynczych przesyłek. W zależności
od ich wielkości Go Logis dobiera odpowiedni pojazd, który przewiezie towar z fabryki do magazynu w Polsce.

- Nie organizujemy transportu standardowych europalet, dlatego kluczowe znaczenie ma dla nas dokładne sprawdzenie rozmiarów i wagi przesyłek. W ten sposób możemy dopasować do towaru mniejsze auta, na przykład o długości 4, 5 czy
6 metrów, co ma duże znaczenie i znacznie obniża koszty transportu w przypadku
wyboru linii drobnicowej. Zamawianie standardowych naczep o długości 13,6 metrów dla każdej przesyłki jest całkowicie nieopłacalne w przypadku przewozu kilku
paczek. Dodatkowo, gdybyśmy wcześniej nie ustalili tych szczegółów, mogłoby się
okazać, że nadawca nie będzie mógł załadować towaru do podstawionego przez
nas auta, bo na przykład nie ma ono wystarczającej długości, ładowności lub nie
ma możliwości załadunku bokiem – mówi Karolina Stelmaszuk, specjalista obsługi
klienta Go Logis.
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TRANSPORT Z MIĘDZYNARODOWYM
CERTYFIKATEM ADR

ÔÔ Źródło: Dachser

Powstał krajowy zespół, prowadzony przez Ewelinę Staszewską, który będzie świadczył usługi w ramach Dachser Chem-Logistics, którego celem jest zapewnianie najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa podczas transportu oraz magazynowania towarów niebezpiecznych. Polscy specjaliści
skorzystają z sieciowego know-how i doświadczenia w tej dziedzinie. Grupa Dachser realizuje bowiem rocznie 3.5 mln dostaw towarów niebezpiecznych, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa 181 ekspertów z międzynarodowym certyfikatem ADR.
Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo przewożonych towarów, a także ludzi i środowiska naturalnego, Dachser stosuje
kompleksowe środki ochrony na wszystkich etapach transportu.
Dachser Chem-Logistics jako rzetelny partner w zakresie logistyki oferuje swoim klientom z przemysłu chemicznego dostęp
do najważniejszych światowych rynków zbytu i zamówień oraz
świadczy usługi doradcze w ramach rozwiązań transportowych
i magazynowania. Specjalistyczna wiedza, doskonała znajomość
uwarunkowań branży oraz posiadanie innowacyjnego systemu
IT, zapewniającego dostęp do wszystkich informacji na temat realizowanych przewozów na każdym etapie łańcucha dostaw, pozwalają Dachser zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa,
co jest szczególnie ważne w przypadku transportu produktów
chemicznych.
- W ramach systemu oceny bezpieczeństwa i jakości (SQAS) stosujemy efektywną i przejrzystą procedurę ochrony przewożonych
towarów, która znacznie wykracza poza obowiązujące wymogi
prawne. Nasi pracownicy biurowi, załoga magazynowa, kierowcy
ciężarówek oraz regionalni doradcy ds. towarów niebezpiecznych
są przeszkoleni w zakresie postępowania ze wszystkimi rodzajami

towarów, zgodnego z wymogami branży chemicznej oraz przepisami prawa – mówi Ewelina Staszewska, Business Development
Manager Dachser Chem-Logistics w Polsce.
Wśród stosowanych przez Dachser środków bezpieczeństwa,
zarówno w magazynach jak i podczas transportu, można wyróżnić m.in. integrację zewnętrznych baz danych oraz programów
zarządzania towarami niebezpiecznymi, śledzenie załadunków
kontenerów i regularne kontrole pojazdów, komputerowe wspomaganie kontroli ograniczeń w zakresie pojemności oraz zakazy
dotyczące magazynowania mieszanego. Pracownicy Dachser
dbają także o prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz właściwe
utrzymanie stanu miejsc składowania materiałów niebezpiecznych.
Dzięki najwyższym standardom i jakości świadczonych usług
Dachser jest oficjalnym partnerem Niemieckiego Stowarzyszenia
Przemysłu Chemicznego (VCI). Nawiązana w 2009 roku współpraca obejmowała początkowo przewozy drobnicowe, a w 2015 roku
została rozszerzona także o transport lotniczy i morski. W kwietniu
2017 roku organizacja ogłosiła przedłużenie współpracy z Dachser na kolejne dwa lata.
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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
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JAKIEGO PRACODAWCY SZUKAJĄ PRACOWNICY?

ÔÔ Autor: Patrycja Liniewicz, International Recruitment Director w OTTO Work Force Foto: OTTO Work Force

Aktualne trendy na rynku pracy i braki kadrowe z jakimi borykają się pracodawcy kreują nowe spojrzenie na politykę personalną
w firmach. Jeszcze kilka lat temu mianem dobrego pracodawcy określano firmę, która oferowała dobre wynagrodzenie i gwarancję zatrudnienia. Dziś to już za mało, a oczekiwania wobec firm są zdecydowanie większe.
Oczywiście atrakcyjne wynagrodzenie zawsze będzie istotnym argumentem przy wyborze pracodawcy, ale w ostatnich latach równie ważne stały się dodatkowe świadczenia gwarantowane przez
firmy. I tak pracodawcy prześcigają się oferując w ramach benefitów
bezpłatne ubezpieczenia grupowe, prywatną opiekę medyczną dla
pracownika i jego rodziny, zajęcia sportowe, dofinansowanie do
posiłków czy żłobków i przedszkoli. Najbardziej atrakcyjną formą
świadczeń dodatkowych jest system kafeteryjny, który nie narzuca
pracownikom benefitów, ale pozwala na ich swobodny wybór w ramach określonego limitu finansowego.
Pracownicy coraz większą uwagę przywiązują także do pozycji
i renomy pracodawcy na rynku. Istotne stały się takie punkty jak
wielkość firmy, kapitał, styl zarządzania czy kultura pracy. Kolejną
ważną kwestią, nieodzownie związaną ze stylem zarządzania i pracy w danej firmie, jest możliwość realizacji własnych ambicji. Udział
w szkoleniach, konferencjach i doskonalenie umiejętności zawodowych stały się już standardem u większości pracodawców. Teraz
pracownicy chcą się rozwijać poprzez współuczestniczenie w kluczowych decyzjach, projektach i działaniach podejmowanych w poszczególnych obszarach firmy. Chcą mieć pewność, że ich wysiłek
przekłada się na sukces całej organizacji.
Benefity i satysfakcja z pracy to jeszcze za mało, aby zbudować
długotrwałą relację z pracownikiem. Kluczową rolę odgrywają także
szacunek, dobra atmosfera w pracy i zgrany zespół. Przy czym proces budowania atmosfery i zespołu zaczyna się już na etapie rekrutacji nowych pracowników. Właściwie przeprowadzony proces rekrutacji pozwala bowiem pozyskać pracowników o kompetencjach
odpowiednio dobranych do stanowiska oraz charakteryzujących
się podobnym jak zespół podejściem do pracy, zbliżonymi ambicjami czy stylem pracy. W OTTO Work Force, aby obiektywnie wyłaniać
najodpowiedniejszych kandydatów do pracy, stworzyliśmy system
Best Match. Kandydaci są dobierani poprzez zestawienie z profilem
„idealnym” opartym na wynikach najlepszych pracowników w firmie klienta. Dzięki takiemu porównaniu obliczamy w jakim stopniu
dany kandydat odpowiada profilowi najlepszego pracownika. Zyskuje nie tylko pracodawca, ale także pracownik zajmując stanowisko, na którym będzie mógł się wykazać i czerpać satysfakcję z pracy.
Kluczem do utrzymania dobrej atmosfery w firmie jest systematyczne badanie potrzeb i satysfakcji pracowników. Jednak w dzisiejszych czasach podsumowania roczne nie wystarczą. Pracownicy

Patrycja Liniewicz

oczekują natychmiastowego feedbacku, aby móc realizować ambicje i w pełni wykorzystywać swoje umiejętności. W odpowiedzi
na te oczekiwania w OTTO Work Force stworzyliśmy program „15
seconds feedback”, który dzięki rozwiązaniom online pozwala pozyskać szybką informację zwrotną od pracowników i monitorować
atmosferę zespołów na bieząco. Dzięki temu czas reakcji pracodawcy jest natychmiastowy. Odpowiednia polityka personalna w firmie,
skupiająca się na realnych potrzebach i oczekiwaniach pracowników, przekłada się na sukces firmy. Nie ma problemu ciągłej rotacji
pracowników i wypływu wiedzy z firmy, a pozytywny wizerunek
pracodawcy pomaga w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatków
do pracy.
Dobry pracodawca, powinien zapewnić równe traktowanie i otoczyć taką samą opieką hr-ową wszystkich swoich współpracowników, bez względu na formę zatrudnienia. Dzisiaj wiele firm o tym
zapomina skupiająca się przede wszystkich na pracownikach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. A przecież wszystkie osoby współpracujące, pracownicy tymczasowi, pracownicy kontraktowi, czy outsourcingowi wymagają takiej samej uwagi, bo wspólnie
budują sukces firmy.

JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE?

ÔÔ Autor: Piotr Biernatowski, adwokat z kancelarii LARGO LAW Foto: LARGO LAW

Spółdzielnie i administratorzy budynków – którzy przetwarzają w dużych ilościach dane osobowe właścicieli lub najemców
lokali – są narażeni na szczególną odpowiedzialność. Brak odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych może skutkować
dla nich grzywną, karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast potencjalna górna granica grzywny to
w skrajnych przypadkach naruszenia ponad milion złotych1. Najlepszym sposobem ochrony danych – jak wskazuje GIODO – jest
szyfrowanie przy użyciu profesjonalnych programów informatycznych.

Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych RODO, tycznych. Mogą one wynosić w zależności od naruszenia odpowiednio:
które reformuje ochronę danych osobowych2 (zacznie obowiązywać od
•
do 10 mln euro albo 2 % łącznego światowego obrotu przedsię25 maja 2018 roku) przewiduje znacznie surowsze sankcje m.in. dla tych,
biorstwa lub do 20 mln euro albo do 4% łącznego obrotu światoktórzy niewłaściwie zabezpieczają dane osobowe w systemach informawego przedsiębiorstwa.
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POJAWIA SIĘ PYTANIE JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED
NARUSZENIAMI, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ
NAŁOŻENIA SANKCJI?
Szyfrowanie jest często podawane jako odpowiedni sposób zabezpieczenia danych. Ma to miejsce m. in. w aktach
prawnych np. RODO oraz w opiniach i rekomendacjach instytucji państwowych nadzorujących ich prawidłowe zabezpieczanie, np. GIODO.
Jak wskazuje GIODO, szyfrowanie przekazywanych informacji jest jedną z najbardziej efektywnych metod zapewnienia poufności. Nie wymaga ona bowiem podejmowania żadnych dodatkowych działań związanych z zabezpieczaniem
kanałów komunikacyjnych, serwerów pocztowych i innych
serwerów pośredniczących w przekazywaniu informacji.
Dlatego warto, aby spółdzielnie i administratorzy budynków,
również zwrócili szczególną uwagę na ten sposób zabezpieczenia.
RODO wejdzie w życie za nieco ponad rok. Aktualnie
wszystkie podmioty w obrocie gospodarczym są w okresie
przejściowym, w którym konieczne jest dostosowanie obecnie stosowanych standardów ochrony danych osobowych do
przyszłorocznej reformy. Należy jednak pamiętać, że sankcje
karne istnieją już obecnie.
Powszechnie zalecanym sposobem zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, a tym
samym optymalnym sposobem na zwolnienie się od odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie jest szyfrowanie danych. Dotyczy to również spółdzielni i administratorów budynków.

Biernatowski Piotr
1

Zgodnie z artykułem 51. oraz 52. ustawy o ochronie danych osobowych – kto administrując

zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, a także administrując danymi narusza choćby
nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega karze.
2

25 maja 2016 roku weszło w życie na terenie UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane
potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.
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PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY
O TRANSPORCIE DROGOWYM W RCL

ÔÔ Źródło: ITD-PIP Foto: ITD-PIP

Przed polskimi przedsiębiorstwami transportowymi stanęła wizja kolejnych zmian. Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Ma to związek z rozporządzeniem UE 2016/403 z 18 marca 2016, które weszło
w życie na początku tego roku. Celem ustawy jest dopasowanie polskich aktów prawnych związanych z transportem do tych,
które zostały ogłoszone w styczniu. Co to oznacza dla polskiego przedsiębiorcy?
Projekt ustawy zakłada m.in. zmiany w zakresie definicji naruszeń,
taryfikatorze oraz nawet pojawienia się nowych typów wykroczeń.
Zmiany te ściśle wiążą się również tym, czego Polacy boją się najbardziej – wzrost kar zarówno dla kierowców jak i przedsiębiorców.
ORGANIZACJA TO PODSTAWA
Właśnie na kwestie związane z organizacją i zarządzaniem kładziony jest największy nacisk. Mowa tutaj o przestrzeganiu norm
jazdy, odpoczynków oraz przerw. Kontroli zostanie poddany również czas pracy zarówno w tygodniu jak i przekroczenie czasu pracy
w nocy. Większa odpowiedzialność będzie spoczywała na osobach
zarządzających – To właśnie na nich będzie spoczywał obowiązek
opracowania procedur oraz instrukcji dla kierowców (np. dotyczących prawidłowej obsługi tachografu), czuwania nad uprawnieniami oraz szeroko rozumianej organizacji przewozów. Osoby takie
będą również odpowiedzialne za stan techniczny pojazdów. – mówi
Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP. Cel podejmowanych działań jest jeden: ujednolicenie sposobu i przebiegu
kontroli firm na terenie całej Unii Europejskiej.

•

wzrost kary za wykonywanie przewozów bez zezwolenia
z 8 000 zł do 15 000 zł

CENNA DOBRA REPUTACJA
Dobra reputacja przedsiębiorstwa będzie na wagę złota. Wpływ
na nią będą mieli zarówno pracownicy (kierowcy, dyspozytor) jak
i samo przedsiębiorstwo. Wszczęcie procedury weryfikacji dobrej
reputacji rozpocznie się w momencie, kiedy w przedsiębiorstwie
dojdzie do nawet kilku naruszeń. - Przykładowo, jeżeli w historii
pojawią się 3 bardzo poważne naruszenia lub 9 poważnych przypadających na jednego kierowcę zatrudnionego w firmie w ciągu
roku, rozpoczęta zostanie procedura sprawdzająca. Polegać ona
będzie na weryfikacji, czy po uprzednich karach wdrożone zostały
w firmie stosowne zmiany – kontynuuje Mariusz Hendzel. Celem jest
wyeliminowanie permanentnych wykroczeń o tym samym lub podobnym charakterze. Jeżeli okaże się, że pomimo ukarania, firma nie
wyciągnęła odpowiednich wniosków, zostanie jej odebrana licencja.

Zdaniem eksperta kancelarii transportowej ITD-PIP, ostatnia z wymienionych, czyli kara za brak licencji, może być jednocześnie dużym plusem, ale i może również przysporzyć wiele kłopotów. – Z jednej strony wyeliminuje to przedsiębiorstwa, które dopuszczają się
nieuczciwych praktyk i świadomie prowadzą swoją działalność bez
odpowiednich zezwoleń. Natomiast z drugiej strony, kara ta może
zarówno dotknąć przedsiębiorstwa, które np. nie zdążyły odnowić
kończącej się licencji lub naruszyły zasady zezwolenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne. Kara ta, będąca niezwykle
dotkliwa, może dotyczyć również drobnych nieprawidłowości będących wynikiem niedopatrzeń. Nasza sugestia jest zatem taka, aby
wnikliwie sprawdzać najważniejsze dokumenty i sporządzić listę
tych spraw, które wymagają naszej szczególnej uwagi – radzi Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii ITD-PIP.
Nie zapominajmy również o tym, że zgodnie z nowelizacją, to na
WYŻSZE KARY NIE DO UNIKNIĘCIA
przewoźniku spoczywać będzie obowiązek weryfikacji swoich konTo, co najbardziej spędza sen z powiek, to wizja wyższych kar za- trahentów (np. posiadania licencji). Przewoźnik zostanie również zorówno dla kierowców jak i przedsiębiorstw. Jednocześnie wprowa- bowiązany do posiadania dokumentów transportowych przez rok
dzono również maksymalne stawki kar, które mogą zostać nałożone po zakończeniu działalności.
na kontrolowany podmiot. W przypadku kierowców maksymalna
kara, jaką mogą otrzymać to 2000 zł, a osób zarządzających – 5000 zł KIEDY PRZEPISY WEJDĄ W ŻYCIE?
podczas jednej kontroli.
Projekt zmiany ustawy jest w centrum legislacji, a zatem pracę
nad zmianami już trwają. Elementem, który może zastopować ich
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY W TARYFIKATORZE:
wdrożenie, jest fakt wyznaczenia dokładnej daty, w której stare zasa•
wzrost maksymalnej kary podczas jednorazowej kontrolo dy zostaną zastąpione nowymi.
drogowej z 10 000 zł do 15 000 zł
Jak przygotować się na zapowiadające się zmiany? Niezwykle
•
za brak dedykowanej osoby zarządzającej transportem – ważne okażą się szkolenia – zarówno wewnętrzne jak i zewnętrze,
5 000 zł
skierowane jednocześnie do kierowców jak i kadry zarządzającej.
•
za niepoprawne skrócenie odpoczynku tygodniowego – Dokładna kontrola i nadzór nad ewidencją czasu pracy, tachogra5 000 zł
fami i dopilnowanie administracyjnych procedur, powinno przy•
za godzinę jazdy powyżej poziomu zagrażającemu bezpie- nieść wymierne korzyści w postaci mniejszych kar lub nawet ich
czeństwu lub za godzinę naruszenia odpoczynku – od 350 braku.
do 700 zł
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CYFROWA REWOLUCJA PODWAŻA STATUS QUO

ÔÔ Autor: Tom Bianculli, główny dyrektor ds. technologii, Zebra Technologies Foto: Zebra Technologies

Podczas zorganizowanej niedawno przez tygodnik The Economist konferencji Innovation Summit, dyrektorzy firm z listy Fortune 500, decydenci i przedsiębiorcy omawiali szanse i zagrożenia związane z cyfrową rewolucją. Główne pytanie brzmiało: jak
wspierać innowacyjność w erze cyfrowej? Jak powiedział Vijay Vaitheeswaran, redaktor chińskiego działu biznesowego w The
Economist, „innowacyjność” to jedno z najbardziej nadużywanych słów. Co to znaczy? Mówiąc prosto, innowacyjność w XXI
wieku to zdolność dostrzegania korzyści i dostarczania ich zainteresowanym stronom bliżej miejsca popytu. „Zdolność dostrzegania” ma tu kluczowe znaczenie, ponieważ dziś dysponujemy technologią, która umożliwia rejestrowanie danych z dowolnego
urządzenia, analizowanie ich w celu wyciągnięcia wniosków i podejmowanie działań w czasie rzeczywistym.
Większość dyrektorów zgadzała się, że to pracownicy, a nie
technologie mają kluczowe znaczenie w efektywnym zarządzaniu cyfrową rewolucją w przedsiębiorstwie. Tym samym
obalili jeden z najczęstszych mitów związanych z cyfrową
transformacją.
•

•

•

Mit 1: Technologia jest kluczowym czynnikiem w zarządzaniu cyfrową transformacją. Nieprawda. Czynnikiem
tym są ludzie. Technologia ułatwia proces, ale za sukces
lub porażkę odpowiadają pracownicy. Owszem, sam jestem dyrektorem ds. technologii. Uważam, że technologia odgrywa szalenie istotną rolę w transformacji siły
roboczej w erze cyfrowej. Zapewniając pracownikom
dostęp do wiedzy opartej na danych, firmy mogą uwolnić kapitał ludzki i przesunąć zasoby do zadań, które
generują wartość, jednocześnie ograniczając błędy,
podnosząc produktywność i zwiększając zadowolenie
z pracy. Nie wspominając już o tym, że sama technologia może pomóc w utrzymaniu personelu, oferując
nowe, angażujące sposoby pracy. W ostatecznym rozrachunku wszystko sprowadza się do ludzi, którzy muszą zaakceptować zmianę metod pracy i współpracy.
Mit 2: Oczekiwania klientów różnią się w zależności od
produktu lub usługi. Nic z tych rzeczy. Posłużę się aktualnym przykładem – korzystanie z Ubera określa nasze oczekiwania jako kupującego, pacjenta, obywatela.
Zatem wysokie oczekiwania wzbudzone przez lidera
jednej branży wyznaczają standardy we wszystkich
sektorach. Aby spełnić te oczekiwania, marki muszą zapewnić pamiętne wrażenia swoim klientom. Trend ten
potwierdzają niedawne badania opublikowane przez
Zebra Technologies, z których wynika, że do 2021 roku
niemal 80 proc. detalistów będzie mogło personalizować wizyty klientów w sklepie, ponieważ większość
będzie wiedziała, że odwiedził ich konkretny klient.
Wyznaczy to poziom odniesienia nie tylko w handlu
detalicznym, ale również w usługach finansowych,
opiece zdrowotnej i innych branżach.
Mit 3: Kreatywne przełomy wynikają z pogłębionych
analiz specyficznych dla branży. Coś w tym jest. Dyrektorzy mogą szukać inspiracji w różnych branżach.
Zanim zaczną wyważać otwarte drzwi, powinni zbadać najlepsze przykłady i wzorce organizacji z innych
sektorów rynkowych. Zebra zapewnia organizacjom
bieżący wgląd w aktywa, ludzi i transakcje. Na przykład
jako oficjalny dostawca usług śledzenia graczy dla NFL,
Zebra pomaga lidze i zespołom analizować w czasie
rzeczywistym akcje rozgrywane na boisku. Wyobraźmy
sobie, jakie możliwości mogłaby odkryć osoba będą

Tom Bianculli

dyrektorem zakładu przemysłowego, gdyby zaczęła
zastanawiać się, jak wykorzystać te bieżące informacje
operacyjne w pracy magazynu.
•

Mit 4: Jesteś w tym sam. Absolutnie nie. Nie jako firma
przechodząca przez cyfrową transformację, nie jako
producent doradzający firmom w procesie transformacji, nie jako dyrektor podejmujący decyzje inwestycyjne. I nie powinieneś odnosić takiego wrażenia. Metody,
procesy i strategiczne sojusze oparte na otwartych innowacjach i współpracy B2B są nowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Jak powiedział jeden z prelegentów The Economist, „XXI wiek to naprawdę złe czasy dla
ludzi ogarniętych manią kontroli”. Nie chodzi o kontrolowanie informacji i sekretów – chodzi o udostępnianie danych i włączanie w procesy partnerów i klientów.

Upowszechnianie się Internetu Rzeczy i podejścia „usługowego” stwarza nowe możliwości rozwoju. Dziś możemy
określić stan zdrowotny miasta śledząc odpady biologiczne
i chemiczne jego mieszkańców. Jednocześnie rewolucja cyfrowa podważa status quo. Dolina Krzemowa staje się centrum branży motoryzacyjnej. Kto by to przewidział zaledwie
dziesięć lat temu? Zwycięzcami w erze cyfrowej będą ci, którzy potrafią dostrzec, jak przesuwać oferowane korzyści coraz bliżej miejsca popytu, dopasować swoje strategie do tego
kontekstu, aby spełnić oczekiwania pracowników i klientów,
oraz podjąć działania w oparciu o dane.
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