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460. URODZINY NARODOWEGO OPERATORA
ÔÔREDIP, Fot. Poczta Polska

Mark Rollinson

Pokoleniowa zmiana

ÔÔDachser, Fot. Dachser

Mark Rollinson objął stanowisko
dyrektora zarządzającego Dachser
w Wielkiej Brytanii. Zastąpi w tej
funkcji Nicka Lowe, który kierował
brytyjskim oddziałem firmy przez
17 lat, a teraz odszedł na emeryturę.
Mark Rollinson dołączył do Dachser
na początku lipca tego roku, by rozpocząć trzymiesięczny proces wdrożenia
i przygotowania do sukcesji. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Schenker oraz Allport Cargo.
– Cieszę się, że dołączyłem do Dachser. Przez wiele lat śledziłem rozwój
firmy w Wielkiej Brytanii z zewnątrz.
Widzę jeszcze ogromny potencjał
do dalszego wzrostu – mówi Mark
Rollinson.
Jego poprzednik, Nick Lowe, sprawował funkcję dyrektora zarządzającego w brytyjskim Dachser od maja
2001 r. To za jego kadencji zostały
uruchomione oddziały operatora
w Dartford, Rochdale i Bristolu oraz
nowe centrum logistyczne w Northampton.
– Kultura i wartości firmy Dachser,
siła i jakość naszej sieci oraz lojalny
i pracowity zespół przyczyniły się do
naszego sukcesu w Wielkiej Brytanii.
Pomimo pojawiających się czasem
trudnych warunków gospodarczych,
stale zwiększaliśmy nasz udział na
rynku w zakresie rozwiązań logistycznych dostosowanych do potrzeb klientów – mówi Nick Lowe.
Dachser Wielka Brytania został
założony w 1975 r., a obecnie działa
w czterech lokalizacjach na terenie kraju. W 2017 r. zatrudnienie w brytyjskich
oddziałach wynosiło ponad 400 osób.

18 października br. Poczta Polska obchodziła 460.
rocznicę istnienia. To ważny dzień dla wszystkich
pocztowców. Uroczystości odbędą się w całej Polsce. Poczta Polska to największa i najważniejsza
spółka infrastrukturalna w kraju z wielokanałowym dostępem do wszystkich firm i obywateli.
Infrastruktura, którą zarządza Poczta obejmuje sieć
ponad 7,5 tys. placówek, sortownie w całym kraju,
i flotę ponad 5 tysięcy pojazdów. Razem z najważniejszym aktywem jakim jest blisko 80 tysięcy
pracowników, tworzy to potencjał infrastrukturalny
firmy, pozwalający na doręczanie korespondencji
tradycyjnej i elektronicznej, realizację usług paczkowo-kurierskich oraz logistycznych.
– Mając za sobą 460 lat tradycji i będąc jedną
z najstarszych firmą w Polsce czujemy się w obowiązku służyć wszystkim Obywatelom. W tym
szczególnym dniu przypominamy sobie o naszej
przeszłości, o królewskim rodowodzie, o bohaterskich Pocztowcach z Gdańska oraz o poczcie
powstańczej Warszawy. Jestem dumny, że Poczta
Polska jest nie tylko blisko Klientów, ale także bli-

sko polskiej tradycji i historii – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej.
Poczta Polska jest narodowym operatorem
pocztowym oraz jednym z polskich liderów usług
komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych. Z usług Poczty korzysta ponad 90% Polaków.
Zgodnie ze Strategią przyjętą przez nowy Zarząd,
konsekwentnie realizowane są projekty mające na
celu dbałość o jakość usług, budowanie synergii
w procesach sprzedażowych, sukcesywne eliminowanie długu technologicznego poprzez zwiększenia
nakładów na inwestycje w obszarze IT oraz logistyki.

Nowy dyrektor IT
w Klastrze North & East Europe

ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

Adrian Kaczmarski dołączył do zespołu DB Schenker, by wspierać
działania operatora logistycznego na
stanowisku Dyrektora IT w Klastrze
North & East Europe. Nowy Dyrektor
IT będzie wspierał przeprowadzenie
spółek Klastra w Polsce, Estonii, Łotwie, Litwie, Białorusi Ukrainie przez
cyfrową transformację, która rozpoczęła się w grupie DB Schenker.
– Dynamiczny rozwój technologii
zmienia cały rynek usług logistycznych. Obecną sytuację możemy nazwać przebudzeniem logistycznych
gigantów, dla których satysfakcja
klientów oraz digitalizacja są kluczowymi elementami. Cieszę się, że
mogłem dołączyć do DB Schenker
w tak ważnym momencie, jakim jest

cyfrowa transformacja. Wraz z moim
zespołem dołożymy wszelkich starań,
aby technologia dostarczała wartość,
która zachwyci naszych kontrahentów – mówi Adrian Kaczmarski.
Adrian Kaczmarski jest związany z branżą IT od 18 lat. Doświadczenie zdobywał w sektorze HR,
uczestnicząc w budowaniu jednej
z największych agencji pracy tymczasowej i doradztwa personalnego
w Polsce. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Dyrektora ICT. Posiada
doświadczenie w projektach dotyczących centralizacji usług IT oraz
digitalizacji procesów biznesowych.
Odpowiadał za procesy automatyzacji i współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Adrian Kaczmarski

Nowy CIO North & East Europe
ukończył Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji, gdzie
studiował Informatykę z ekonometrią. Jest też absolwentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania na kierunku
Zarządzanie Finansami oraz Akademii Leona Koźmińskiego, na której
z wyróżnieniem obronił dyplom
MBA. Prywatnie czas poświęca żonie
i córce. Ceni sobie otwartość i uczciwość. Wolne chwile spędza z gitarą,
literaturą fantasy i grami RPG.
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CENTRUM LOGISTYCZNE
W MINIATURZE

STILL Innovation Day

ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

ÔÔDachser, Fot. Dachser

120 godzin – tyle trwała praca nad projektem, budową i instalacją miniaturowej
repliki centrum logistycznego Dachser w Rotterdamie. Idealnie wykonana konstrukcja doskonale odwzorowuje jedną z lokalizacji operatora w Holandii, a wszystko to
w żółto-niebieskich barwach Dachser.
Aby zapewnić obsługę logistyczną dla swoich
najmniejszych klientów, Dachser uruchomił
lokalizację w Miniworld Rotterdam – największej krytej miniaturze w Beneluksie. Dzięki
nowej inwestycji dostawca usług logistycznych powiększył swoją przestrzeń o 20 625…
centymetrów kwadratowych. Ponadto dzięki
dogodnej lokalizacji w pobliżu miniaturowego
portu w Rotterdamie, Dachser ma możliwość
zaoferowania rozwiązań logistycznych dla
całej społeczności biznesowej w Miniworld.
Praca nad tą wyjątkowo szczegółową
konstrukcją trwała 5 dni – tyle potrzebowali

emil

projektanci na realizację najmniejszego
obiektu Dachser w historii. Nie zabrakło
w nim nawet oświetlenia wokół budynku,
przedstawionych na makiecie zabawnych
mini scenek oraz pięciu charakterystycznych ciężarówek Dachser.
Z kolei pełnowymiarowy Dachser Holandia to oddziały w Rotterdamie, Waddinxveen, Zevenaar, Maastricht i Schiphol
oraz około 150 charakterystycznych ciężarówek dziennie na drogach tego kraju,
obsługujących klientów w zakresie logistyki
drogowej, lotniczej i morskiej.

ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK INFORMACJI LOGISTYCZNEJ
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E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4-emil.pl
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Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl

Wzorem hamburskiej centrali STILL Polska zorganizował w swojej nowej siedzibie wydarzenie,
podczas którego partnerzy biznesowi firmy mieli
okazję zapoznać się, również przedpremierowo, z najnowszymi rozwiązaniami w jej ofercie.
Głównym tematem były zestawy transportowe,
nie zabrakło jednak także i innych produktów.
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Ciągnięte przez nominowany do nagrody IFOY
2018 wózek OPX ramy „B”, „C” i „E”, troleje, automatyzacyjne usprawnienia obsługi złożonych
z nich zestawów, systemy regałowe oraz elektryzujący RX 20 – ze wszystkimi rozwiązaniami goście mogli z bliska zapoznać się na poświęconych
poszczególnym tematom stacjach. – Od czasu
połączenia kilka lat temu z wyspecjalizowaną
w tej dziedzinie firmą LR Intralogistik, zestawy transportowe stają się coraz istotniejszym
elementem oferty Grupy STILL. Możliwość wyprodukowania we własnych strukturach ram
i trolejów pozwala optymalnie dostosować
rozwiązania do konkretnych potrzeb – mówi
Michał Stanisławski, Dyrektor Działu Advanced
Applications STILL Polska. – Podczas STILL Innovation Day prezentowaliśmy bogatą ofertę
rozwiązań produkowanych seryjnie – włącznie
z wyróżnionym IFOY 2017 systemem LiftRunner
służącym automatycznemu unoszeniu trolejów
– jak i przygotowanych na zamówienie wykonań
specjalnych – relacjonuje.
Dodatkowo przedpremierowo zaprezentowano aplikację mobilną, prowadzącą operatorów krok po kroku przez proces codziennego
przeglądu technicznego wózka. – Upewnienie
się przed rozpoczęciem zmiany, że pojazd jest
w pełni sprawny, jest kluczowe dla zachowania
bezpieczeństwa w magazynie – mówi Grzegorz
Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska
prowadzący zajęcia Akademii Bezpieczeństwa
STILL. – Aplikacja działająca w oparciu o QR kody
i smartfona nie tylko gwarantuje, że w przeglądzie zawrą się wszystkie wymagane elementy,
ale także zapewnia dostęp do danych na temat
stanu technicznego wózków z dnia na dzień –
tłumaczy ekspert. Dostępny w języku polskim
program ma wkrótce dołączyć do katalogu usług
STILL Polska.

Chronometr wydarzeń

2

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

MISTRZOWIE W GLOBAL CHALLENGE SCM
ÔÔMPM, Fot. MPM

W zakończonych w miniony weekend międzynarodowych zawodach w zarządzaniu
łańcuchem dostaw GC SCM TFC 2018 w Mediolanie najwyższą lokatę zajął zespół ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Danone Nutricia Middle East. Polska drużyna
Dell Products Poland uzyskała piąty wynik na świecie.
Tegoroczny finał zawodów Global Challenge SCM – The Fresh Connection 2018
był zorganizowany w Mediolanie w salach
tamtejszej Politechniki. Wzięło w nim udział
11 drużyn. Rywalizowali między sobą reprezentanci Niemiec, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Turcji, Rosji, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Polski i drużyny złożonej z przedstawicieli amerykańskiej uczelni
MIT. Uczestnicy finału, od 9:00 do 17:15
mieli do rozegrania 4 rundy i każda była
wzbogacana o nowe elementy podnoszące
poziom skomplikowania gry, tym samym
utrudniając rozgrywkę.
Polska drużyna Dell Products Poland
fantastycznie rozpoczęła zawody i przez
pierwsze dwie rundy prowadziła w rankingu. Niestety w trzeciej rundzie, mimo
konsekwentnego wzrostu ROI, Polacy zostali wyprzedzeni przez 4 inne drużyny,

które zanotowały wtedy bardzo duże skoki
w punktacji. Ten stan utrzymał się do końca
i Mistrzem Świata został zespół ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Danone Nutricia Middle East z ROI na poziomie + 31,3%.
Drugie miejsce zajął zespół z Rosji – Russia
NLMK + 26,8 ROI%. Na trzecim miejscu
Domino's Pizza Turkey + 23,8 ROI%, na
czwartym Essilor USA + 22,3 ROI%. Piąte
Dell PRODUCTS + 22,0 ROI%. Jak widać,
Polakom niewiele zabrakło do podium.
Przedstawiciele firmy Dell Products Poland wystąpili w składzie: Nansi Bosakowska, Michał Kierus, Dominik Płóciennik oraz
Tomasz Wilicki.
Nagrodą dla Mistrza Świata jest bezpłatny tygodniowy kurs Executive Supply
Chain Course na Massachusetts Institute
of Technology w Bostonie, USA, o wartości
4500 dolarów na jednego uczestnika.
Dell Products Poland jako Mistrzowie

Polski zostali nagrodzeni dodatkową atrakcją w trakcie pobytu w Madrycie i odbyli
podróż do miasta Monza, gdzie znajduje
się sławny tor wyścigów Formuły 1. Oprócz
zwiedzenia obiektu, była także możliwość
przejażdżki po torze sportowym samochodem marki Jaguar.
Relacja z finału była prowadzona na
bieżąco na polskim profilu zawodów na
portalu społecznościowym pod adresem:
https://www.facebook.com/gctfcpolska/

POTWIERDZONA STRATEGIA
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel, jedna z wiodących na świecie firm logistycznych została uwzględniona w SXI
Switzerland Sustainability 25 Index, najważniejszym indeksie zrównoważonego rozwoju w Szwajcarii. Uwzględnia on akcje 25 spółek, wymienionych w ramach rozszerzonego indeksu SMI, które
zdobyły najwyższy wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Wskaźnik ten jest mierzony w oparciu
o około 90 podstawowych i szczególnych dla danej branży kryteriów.
Dr. Detlef Trefzger, Dyrektor
Zarządzający Kuehne + Nagel
International AG: „Jesteśmy
przekonani, że zrównoważone podejście to podstawa finansowego sukcesu. Dlatego
też, zrównoważony rozwój od
długiego czasu jest integralną
częścią naszych inicjatyw biznesowych. Kontynuująco monitorujemy i mierzymy ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny
wpływ podejmowanych przez
nas działań. Przyjęcie do SXI
Switzerland Sustainability 25
Index jest zarówno uznaniem
naszych działań, jak i motywacją do ich kontynuacji.”
Strategia zrównoważonego
rozwoju Kuehne + Nagel ma
na celu uczynienie transportu i magazynowania możliwie
najbardziej efektywnymi oraz

uniknięcie realizacji niepotrzebnych transportów. Wdrażając innowacyjne technologie,
analizy big data i prognozy
przyszłości, Kuehne + Nagel
pogłębia optymalizację globalnych łańcuchów dostaw naszych Klientów, jednocześnie
przekształcając je w bardziej

zrównoważone. Wraz z szytymi na miarę rozwiązaniami,
Kuehne + Nagel wspiera swoich Klientów w osiągnięciu ich
własnych celów dotyczących
zrównoważonego rozwoju.
W maju 2017 roku Kuehne +
Nagel jako pierwsza firma logistyczna udostępniła dane doty-
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czące emisji dwutlenku węgla
na wszystkich fakturach za realizowane transporty morskie.
Pozwala to Klientom monitorować emisję dwutlenku węgla
oraz zmniejszyć negatywny
wpływ ich łańcuchów dostaw
na środowisko.
Kuehne + Nagel wydaje
roczny raport zrównoważonego rozwoju, którego treść odpowiada międzynarodowym
standardom. Raport Zrównoważonego Rozwoju został opublikowany kilka tygodni temu
na globalnej stronie internetowej grupy, możecie go Państwo
znaleźć pod TYM LINKIEM.
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NOWE LABORATORIUM
UDT W WARSZAWIE
ÔÔRedip, Fot. UDT

10 października br., w Gmachu Technologicznym
Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, otwarte zostało nowoczesne laboratorium
dozoru technicznego.

MISTRZOWIE NA DROGACH
I BEZDROŻACH
ÔÔIVECO, Fot. IVECO

Po ostatnim zwycięstwie na torze „De La Sarthe” w Le Mans (Francja)
IVECO może już uważać się za zwycięzcę Wyścigowych Mistrzostw Europy
Samochodów Ciężarowych FIA 2018. Marka zdominowała cały sezon,
wygrywając w sumie 14 wyścigów.
Triumf w Wyścigowych Mistrzostwa
Europy Samochodów Ciężarowych
FIA 2018 firma IVECO zawdzięcza
zespołowi Die Bullen von IVECO
Magirus oraz wyczynom Jochena
Hahna, który w klasyfikacji kierowców również zajął pierwsze miejsce.
Hahn zapewnił sobie historyczny
piąty tytuł mistrzowski w tych zawodach po drugim zwycięstwie w czasie
weekendowych wyścigów na torze
Le Mans. Steffi Halm – debiutująca
w samochodzie ciężarowym IVECO
z numerem 44 jako nowa liderka zespołu Schwabentruck i jedyna kobieta startująca w mistrzostwach – zajęła
szóste miejsce.
Pierre Lahutte, prezes marki IVECO, tak skomentował te osiągnięcia:
„W weekend (29–30 września 2018)
na torze Le Mans nasi kierowcy
wygrali trzy z czterech wyścigów
i zajęli sześć z 12 możliwych miejsc
na podium. Ostatecznie marka IVECO, wspólnie z zespołem Die Bullen von IVECO Magirus, osiągnęła
najważniejszy cel. Na drogach i na
bezdrożach, jesteśmy mistrzami!”.
Przez ostatnie kilka miesięcy wiwatowaliśmy na cześć zespołów Schwabentruck i Hahn, które połączyły siły
pod szyldem Die Bullen von IVECO
Magirus, aby walczyć o tytuł w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych. Wiemy, że
dysponujemy bardzo konkurencyjnym i niezawodnym samochodem
ciężarowym, który znów udowodnił, że może skutecznie rywalizować
na najwyższym poziomie również

na torze, podobnie jak wtedy, gdy
jest eksploatowany przez naszych
klientów.
Po raz kolejny praca zespołowa
została nagrodzona. Ten wspaniały
wynik jest zasługą nie tylko samych
kierowców, ale także całej ekipy techników, inżynierów i mechaników”.
IVECO bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych FIA 2018 jako
techniczny sponsor Die Bullen von
IVECO Magirus — wspólnej ekipy
zespołów Hahn Racing i Schwabentruck. Schwabentruck Team reprezentuje markę od 9 lat, natomiast
Team Hahn startuje wyścigowym samochodem ciężarowym Stralis drugi
rok z rzędu.
Marka udostępniła ekipie dwie wyścigowe ciężarówki Stralis 440 E 56
XP-R o masie 5,3 tony, napędzane
silnikami IVECO Cursor 13 o imponującej mocy 1180 KM i generującymi
ponad 5000 Nm momentu obrotowego. Pojazdy te zostały specjalnie
zaprojektowane i wyposażone tak,
aby mogły rozwijać maksymalną dozwoloną regulaminem sportowym
prędkość 160 km/h, a zespoły przeprowadziły ich gruntowną modernizację.
W tym roku jednym ze sponsorów
ekipy jest włoski producent żurawi
załadunkowych Fassi Gru, czołowa
firma z tej branży na włoskim rynku,
której działalność obejmuje produkcję, eksport, dystrybucję i obsługę
techniczną szerokiego asortymentu
dźwigów na całym świecie.

Laboratorium to ukierunkowane jest głównie na wykonywanie badań mechanicznych niszczących oraz
badań nieniszczących również w oparciu o mobilne
laboratorium świadczące usługi diagnostyczne bezpośrednio u klienta.
W nowym laboratorium stosowane będą nowoczesne i innowacyjne metody badawcze takie jak: emisja
akustyczna, radiografia cyfrowa, badania ultradźwiękowe z zapisem TOFD, Phased Array, analiza składu
chemicznego czy ultradźwiękowe metody oceny stanu
materiału jak AUBT dla mechanizmu degradacji HTHA.
Laboratorium UDT zostało wyposażone w najnowszy sprzęt, m.in.: maszynę wytrzymałościową, młot
wahadłowy, twardościomierz uniwersalny, zestaw do
badań ultradźwiękowych, robot inspekcyjny, mikroskop przenośny wraz z kamerą cyfrową, wideoendoskop, zestaw do badania metodą emisji akustycznej
oraz drony wykorzystywane w badaniach w przestrzeni otwartej (urządzenia transportu bliskiego) lub
zamkniętej (zbiorniki).

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
• Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga
Emilewicz
• Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. Jan Szmidt
• Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna
Olborska
• Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej
Ziółkowski
W trakcie trwania uroczystości Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej Ziółkowski otrzymał z rąk
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – pani Lucyny
Olborskiej certyfikat akredytacji laboratorium badawczego rozszerzający zakres posiadanego dotychczas
certyfikatu o nową lokalizację laboratorium.
Jednym z przyjętych celów strategicznych UDT jest
usprawnienie logistyki usług. Realizacja tego celu dotyczy w znacznym stopniu wzrostu dostępności usług
laboratoryjnych, w tym utworzenia sieci stacjonarnych
i mobilnych laboratoriów badawczych.
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UMACNIANIE POZYCJI W USA
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie,
otworzył oddział w Detroit w Stanach Zjednoczonych, umacniając tym samym swoją pozycję na Środkowym Zachodzie.
Ponadto firma przeniosła siedzibę regionalną z Miami do rejonu
metropolitalnego Miami-Fort Lauderdale.
Detroit słynie jako centrum
amerykańskiego przemysłu
motoryzacyjnego – to właśnie
w tym mieście oraz jego okolicach znajdują się siedziby trzech
gigantów z tej branży. Ekspansja
Dachser oraz wiążąca się z nią
lepsza integracja z sektorem
motoryzacyjnym, pozwoli jeszcze lepiej sprostać wymaganiom
klientów operatora. Nowa lokalizacja umożliwi również współ-

pracę firmy z kolejnym dużym
portem lotniczym w USA, obsługującym znaczną liczbę lotów
międzynarodowych.
– Po niedawnym uruchomieniu biur w Cincinnati i Minneapolis, Detroit był kolejnym
logicznym krokiem dla naszej
ekspansji na Środkowym Zachodzie. Dla nas, jako dostawcy
usług logistycznych, możliwość
bycia bliżej klienta jest bardzo

ważna. W związku z tym, zamierzamy dalej koncentrować
wysiłki na zwiększaniu naszej
obecności w USA, a także znajdować innowacyjne sposoby na
jak najlepsze spełnianie potrzeb
klientów – mówi Frank Guenzerodt, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics w Stanach
Zjednoczonych.
Dachser przeniósł także siedzibę regionalną w Miami do
Plantation – głównego miasta
metropolitalnego w rejonie
Miami-Fort Lauderdale. Decyzja
o przeprowadzce była przede
wszystkim podyktowana rosnącą liczbą pracowników.
– W roku 2018 oraz w nadchodzących latach Dachser będzie kontynuował swój rozwój
w Amerykach, planując otwarcie kolejnych oddziałów w tym
regionie – mówi Guido Gries,
dyrektor zarządzający Dachser
w Amerykach.
--Dachser, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech,
oferuje logistykę transportu,
magazynowania oraz spersona-

lizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser
Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi
obszar podzielony jest na dwa
segmenty: Dachser European
Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniają
kompleksowe usługi w zakresie
logistyki kontraktowej oraz rozwiązania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno
w Europie, jak i na pozostałych
kontynentach – w połączeniu
z całkowicie zintegrowanymi
systemami IT zapewniają dostęp do inteligentnych rozwiązań logistycznych na całym
świecie.
Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach
na całym świecie, Dachser
w 2017 roku osiągnął przychody w wysokości 6,12 miliarda
euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych
obsłużył w sumie 81,7 miliona
przesyłek o łącznej masie wynoszącej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury
krajowe w 44 państwach.
Więcej informacji na temat
Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

TERMINAL Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA TAPA „A”
ÔÔRedip, Fot. DHL

DHL Express Poland dbając o najwyższy standard jakości usług
przywiązuje uwagę szczególnie zagadnieniom związanym
z bezpieczeństwem. Pod koniec września terminal DHL Express
w Warszawie uzyskał certyfikat bezpieczeństwa TAPA „A” –
najwyższy poziom certyfikacji. Jest on pierwszym obiektem
DHL Express w Polsce, który otrzymał ten certyfikat i zarazem
jedynym w branży na terenie całego kraju. W trakcie audytu
potwierdzono spełnienie wymagań w zakresie infrastruktury,
technicznych systemów zabezpieczeń oraz obowiązkowych
procedur zarządzania terminalem w zakresie bezpieczeństwa.
Wysoki poziom bezpieczeństwa naszych obiektów, takich jak ten w Warszawie, jest
szczególnie istotny ze względu
na specyfikę obsługiwanych
przez nas przesyłek. Wielu naszych klientów nadaje przesyłki
wartościowe, w tym również
towary łatwo zbywalne, jak na
przykład elektronika użytkowa
– zaznacza Piotr Kozak, Country Security Manager w DHL
Express. W obiekcie przepro-

we szkolenia świadomościowe
z zakresu bezpieczeństwa. Jest
to niezwykle istotne w procesie
zarządzania bezpieczeństwem
w firmie takiej jak DHL Express
– dodaje.
Terminal w Warszawie jest
szóstym obiektem DHL Express
Poland, który został objęty certyfikacją TAPA. Wcześniejsze

– w Katowicach, Łodzi, Lublinie,
Rzeszowie i Toruniu – otrzymały certyfikat na poziomie „C”.
Firma przygotowuje się do kolejnego audytu certyfikacyjnego na poziomie „A”, tym razem
w Gdańsku, gdzie w połowie
października został otworzony
kolejny nowoczesny terminal
lotniczy DHL Express.

wadzamy też między innymi kontrolę bezpieczeństwa
przesyłek przeznaczonych do
transportu lotniczego. Certyfikat TAPA „A” podkreśla fakt,
jak dużą wagę przywiązuje
się w DHL Express nie tylko
do fizycznego zabezpieczenia
obiektu, ale również do odpowiedniego szkolenia naszych
pracowników i podwykonawców. Każdy członek personelu
cyklicznie odbywa obowiązko-
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NOWOCZESNY TERMINAL
KURIERSKI DHL EXPRESS
ÔÔREDIP, Fot. DHL

Międzynarodowy Terminal Lotniczy DHL Express został oficjalnie
otwarty 11 października br. na terenie portu lotniczego w Gdańsku. Obiekt pełni funkcję gateway – czyli miejsca przylotu oraz
wylotu międzynarodowych przesyłek z kraju. Stanowi także punkt
pośredni w dostawie przesyłek do innych regionów w Polsce. To
również tzw. service center, czyli miejsce, z którego wyjeżdżają
kurierzy działający na terenie Trójmiasta i jego okolic. Terminal
ma bezpośrednie połączenie lotnicze z największym centrum
sortowania DHL Express w Europie znajdującym się w Lipsku.
– Od lat nieustannie rozwijamy się na terenie całego kraju.
Dążąc do doskonalenia obsługi
naszych klientów nieustannie
dbamy o rozwój kompetencji
i wiedzy naszych pracowników,
jak też rozbudowujemy sieć
nowoczesnych technologicznie
obiektów logistycznych, czego
efekty możemy zobaczyć również w Gdańsku – mówi Tomasz
Buraś, Prezes Zarządu DHL
Express Poland – W porównaniu z rokiem 2016, w 2017 zanotowaliśmy w Polsce wzrost
wolumenu przesyłek o blisko
30% i nie zamierzamy na tym
poprzestać. Decyzja o budowie
nowego terminala w Trójmieście była również istotna ze
względu na znaczenie regionu

– Gdańsk obsługuje co dziesiątą
przesyłkę DHL Express w Polsce.
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
– WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
Nowy terminal o powierzchni
1800 m2 wyposażony został

w najnowocześniejsze technologie, które zautomatyzują
część działań, jednocześnie
zwiększając wydajność i efektywność procesów związanych
z sortowaniem i obsługiwaniem
międzynarodowych przesyłek.
W obiekcie znajduje się między
innymi nowoczesny układ sortujący, który będzie dokonywał
pomiarów parametrów paczek,
a następnie dzielił je na właściwe kierunki. Terminal będzie
mógł dzięki niemu sortować
do 3000 paczek na godzinę,
co zgodnie z przewidywaniami, przełoży się na możliwość
obsługi nawet do 800 000 przesyłek rocznie.

100 produktów
w rocznicę

ÔÔGeorg Utz

Georg Utz sp. z o.o. – producent
pojemników i palet z tworzywa
sztucznego dla logistyki i przemysłu zorganizował akcję promocyjną pod nazwą 100 produktów Utz
w promocji na 100-lecie niepodległości.
Oferta specjalna obowiązuje
w dnia 22.10–30.11.2018 i dotyczy
asortymentu Utz w sklepie internetowym: www.utzgroup.pl . Klienci,
którzy w tym czasie zrobią zakupy
online otrzymają rabat -15% na każdy ze 100 produktów w obniżonej
cenie. W promocji klienci Utz znajdą
między innymi bardzo popularne,
uniwersalne pojemniki RAKO – w różnych wymiarach i kolorach, pojemniki składane Futurebox, palety H1
i Upal-I czy skrzyniopalety PALOX.
Akcja rabatowa potrwa do wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami w sklepie online.

NOWOCZESNA FABRYKA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
ÔÔRedip, Fot. Kongsberg Automotive

Firma Kongsberg Automotive (KA) oficjalnie otworzyła trzecią fabrykę w Polsce. Nowy zakład
o powierzchni 17 600 mkw. zlokalizowany jest w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w województwie
kujawsko-pomorskim. Po uruchomieniu wszystkich linii produkcyjnych nowy zakład będzie
zatrudniał blisko 1000 osób.
Kongsberg Automotive jest
wiodącym producentem komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, podnoszących
jakość jazdy, dzięki czemu staje
się ona bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i przyjazna
dla środowiska. Kongsberg
Automotive jest globalnym
dostawcą i osiąga przychody
w wysokości ok. 1,1 mld EUR,
zatrudniając blisko 10.500
pracowników w 19 krajach.
Firma posiada ponad 25 zakładów produkcyjnych na całym świecie, a siedziba główna
zlokalizowana jest w Zurychu

w Szwajcarii. Portfolio produktów obejmuje systemy komfortu siedzenia, kontroli jazdy
i ruchu, przewody powietrzne
oraz paliwowe zaprojektowane dla globalnych producentów
pojazdów.
Firma na rynku polskim
funkcjonuje od 18 lat. Pierwszy zakład otwarto w 2000 roku
w Pruszkowie pod Warszawą.
W 2016 roku uruchomiono drugą fabrykę w Koluszkach koło
Łodzi. Kongsberg Automotive
w Polsce zatrudnia blisko 2000
osób. W nowym zakładzie KA
produkowane są maty grzew-

we i powietrzne. W oficjalnym
otwarciu uczestniczyli lokalni
i międzynarodowi oficjele oraz
przedstawiciele Kongsberg Automotive.

cze do siedzeń samochodowych oraz przewody paliwo-
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HACKATHON –
WERYFIKUJE
NAJLEPSZYCH
ÔÔDB Schenker

Rynek pracy dla branży IT jest dynamiczny
i wymagający. Eksperci podkreślają, że w Polsce mamy świetnych specjalistów, jednak
zapotrzebowanie na nich jest ogromne.
Wiele firm zaczyna kształcić swoje kadry,
wspierając przebranżowienie pracowników,
czy tworząc nawet wewnętrzne akademie.
Problemy zaczynają się, gdy firma potrzebuje
doświadczonych fachowców. Walka o zainteresowanie kandydata daną ofertą nie jest
łatwa, a wygrana nie gwarantuje długotrwałej współpracy. Firmom zależy, by być pozytywnie postrzeganymi przez kandydatów.
– W DB Schenker Technology Center Warsaw skupiamy się na branży transportowo-logistycznej i jednocześnie mamy wiele do
zaoferowania po stronie rozwiązań informatycznych. Tworzymy międzynarodowe
środowisko pracy z uwzględnieniem nowoczesnych technologii. Nasi pracownicy
uczestniczą w przygotowywaniu innowacyjnych projektów, mając przy tym zapewnione elastyczne warunki i przyjazną atmosferę
pracy. To właśnie na te elementy zwracają
obecnie uwagę potencjalni kandydaci – wyjaśnia Marika Marcinkowska, HR Business
Partner w DB Schenker Technology Center.
Jedną z metod rekrutacji stosowanych
przez DB Schenker Technology Center jest
hackathon. Dzięki 24-godzinnemu maratonowi programowania wyłaniani są najlepsi
uczestnicy, którzy oprócz nagród, mogą spodziewać się zaproszenia na rozmowę o pracę.
– Z punktu widzenia rekrutera hackathon
jest świetną okazją, by nie tylko zweryfikować
rezultaty pracy kandydatów, ale także zaobserwować, jak czują się z konkretną tematyką czy
stosem technologicznym, czy dzielą się wiedzą
i pomysłami – mówi Marika Marcinkowska.
W ostatnim hackathonie organizowanym
przez operatora logistycznego wzięli udział
specjaliści z całej Polski, którzy opracowywali rozwiązania na jeden z trzech przedstawionych przez firmę tematów związanych z transportem lądowym. DB Schenker
Technology Center planuje zatrudnienie
ponad 300 specjalistów z branży IT, w związku z tym kolejne wydarzenie odbędzie się
jeszcze w tym roku – 8 i 9 grudnia.
DB Schenker Technology Center w Warszawie, które jest częścią globalnego
Centrum Rozwiązań Technologicznych IT
operatora logistycznego. Firma zatrudnia
obecnie 142 osoby, a co miesiąc do zespołu
dołącza 7–10 pracowników.

Nowe biura w Azerbejdżanie
i Kazachstanie

ÔÔKuehne + Nagel

Aby zagwarantować lepszą obsługę obiecująco rozwijającego się rynku w Centralnej Azji
i na Kaukazie, Kuehne + Nagel dalej wzmacnia
swoją sieć logistyczną w regionie.
Kuehne + Nagel utworzyło otworzyło nowe
biura w Baku (Azerbejdżan) i w Ałmatach
(Kazachstan). Dlatego też, grupa logistyczna
zwiększa swoją prezencję w dwóch rozwijających się regionach, które wykazują wzrost PKB
na poziomie około 4 procent rocznie, jak i,
zwiększający się popyt na serwisy logistyczne,
głównie w przemyśle naftowym i gazowym,
branży dóbr konsumenckich i w ramach logistyki projektów.
Perry Neumann, Dyrektor Zarządzający regionem Rosji + WNP oraz Generalny Dyrektor Kuehne + Nagel LLC, komentują: “Dzięki
kontynuującemu rozwojowi naszej sieci logi-

stycznej, oferujemy w ramach całego regionu
jednakowy zakres usług, zachowując przy tym
nasze najwyższe standardy wobec lokalnych,
jak i, międzynarodowych klientów ze wszystkich największych branż. Szczególnie w Azerbejdżanie i Kazachstanie, nasza dowiedziona
ekspertyza w obsłudze przemysłu naftowego
i gazowego oraz logistyki projektów, jak i silna
globalna sieć stanowią najlepszą kombinację,
by spełnić oczekiwania rozwijającego się popytu rynkowego i zapewnić wszechstronne
najbardziej nowoczesne rozwiązania.”
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W NOWEJ ODSŁONIE W INTERNECIE
ÔÔPEKAES, Fot. PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, zaprezentował nową stronę internetową. Odświeżona warstwa graficzna, interaktywne
mapy, intuicyjne funkcjonalności oraz wersja na urządzenia mobilne pozytywnie zaskoczą odwiedzających nową witrynę Spółki.

Joanna Więckowska

Uruchomienie nowej strony internetowej to kolejny etap zmian
w zakresie identyfikacji wizualnej
PEKAES. W ubiegłym roku Spółka
zaprezentowała nowy logotyp,
odmienioną kolorystykę, hasło
i piktogramy. Zmiana wizerunku marki została podyktowana
potrzebą dostosowania warstwy
wizualnej do specyfiki działania
Firmy, która w ostatnich latach
zmieniła swój profil.

PEKAES z firmy transportowej stał się jednym z czołowych
operatorów logistyczno-intermodalnych z pełnym wachlarzem usług, co doskonale oddaje firmowe hasło „More than
expected”.
Istotnym elementem nowej strony www jest także jej
wersja na urządzenia mobilne.
Zapewnia ona użytkownikom
Internetu mobilnego szybki dostęp do wszystkich informacji
dostępnych na witrynie z poziomu urządzeń przenośnych.
– PEKAES obchodzi w tym
roku 60. urodziny i bardzo
się cieszę, że właśnie w roku
jubileuszu uruchamiany nową
witrynę. Proces zmian w zakresie identyfikacji wizualnej
Spółki rozpoczęliśmy rok temu,
a nowa odsłona naszej witryny jest jednym z etapów tych
działań. Kolejnym elementem
będzie uruchomienie nowej

Strefy Klienta oraz Strefy Przewoźnika. Strona www często
jest pierwszym punktem kontaktu z PEKAES, wizytówką
Firmy, dlatego też zależy nam,
aby była intuicyjna, przejrzysta
i nowoczesna – mówi Joanna
Więckowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, PEKAES.
Grupa PEKAES to czołowa
grupa logistyczna, którą tworzą spółki: PEKAES Sp. z o.o.,
Chemikals Sp. z o.o., Spedycja
Polska SPEDCONT Sp. z o.o.

PEKAES Sp. z o.o. jest jedną
z największych spółek sektora
TSL. PEKAES zapewnia kompleksową obsługę Klientów
w ramach całego łańcucha
dostaw – oferuje pełen pakiet
usług logistyki magazynowej,
dystrybucję drobnicową krajową i międzynarodową oraz
spedycję: całopojazdową krajową, międzynarodową, morską
i lotniczą, kolejową, jak również
logistykę towarów masowych
i usługi intermodalne.

ROZPOCZĘCIE DRUGIEJ FAZY BUDOWY PARKU P3 POZNAŃ
ÔÔP3, Fot. P3

P3 długoterminowy inwestor, właściciel i zarządca obiektów logistycznych w Europie otrzymał pozwolenie na budowę drugiego etapu P3
Poznań, jednego z największych parków logistycznych w zachodniej
części Polski. Na 50 ha działce, sąsiadującej z pierwszą częścią inwestycji,
powstaną magazyny o łącznej powierzchni ponad 230,000 m2 . Tym
samym powierzchnia parku P3 Poznań niemal podwoi się.
Bartłomiej Hofman, Managing
Director P3 w Polsce, mówi:
„Obserwujemy duży popyt na
najlepsze powierzchnie magazynowe w regionie, co skłoniło
nas do podjęcia decyzji o rozbudowie parku P3 Poznań. Wie-

rzę, że podobnie jak obiekty,
które budowaliśmy w ostatnich
latach także nasze nowe magazyny spotkają się z dużym zainteresowaniem klientów, zarówno obecnych, którzy chcieliby
się z nami dalej rozwijać, jak

i nowych, którzy dopiero szukają miejsca w Wielkopolsce.”
Park P3 Poznań już dziś jest
jednym z największych parków
logistycznych w Wielkopolsce.
Swoją popularność wśród klientów zawdzięcza m.in. doskonałej lokalizacji (w pobliżu drogi
S11 połączonej bezpośrednio
z autostradą A2). Pierwszą
i drugą fazę projektu oddziela
jedynie droga, z której korzystają już obecni najemcy parku.
Jest to jedna z dwóch arterii zapewniających łatwe i dogodne
połączenie z autostradą.
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Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce,
mówi: „Autostrada A2 zapewnia
łączność na wschód z Warszawą oraz na zachód z Berlinem.
To sprawia, że park P3 Poznań
jest chętnie wybierany przez
największych operatorów logistycznych i firmy prowadzące
dystrybucję na rynki Europy Zachodniej, w tym szczególnie do
Niemiec. Jest to także doskonałe
miejsce dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Kolejnym niepodważalnym atutem tej lokalizacji,
skłaniającym firmy do lokowania właśnie tutaj swojej działalności są konkurencyjne koszty
zatrudnienia i wciąż duża, w porównaniu z innymi krajami europejskimi oraz regionami Polski, dostępność pracowników.
Ponadto dzięki otrzymanemu
pozwoleniu na budowę jesteśmy w stanie dostarczyć nowy
magazyn w krótszym terminie,
bez konieczności ubiegania się
o decyzje administracyjne.”

8

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

JUŻ 21 LISTOPADA INTRALOGISTYKA
W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
ÔÔAxon Media

Intralogistyka ma znaczący wpływ na całościowe koszty produkcyjne i sprawną realizację celów. Im więcej znamy nowinek, skutecznych rozwiązań i technologii, tym nasze
procesy mogą stać się wydajniejsze. Po najświeższą wiedzę z tego zakresu zapraszamy
do Szczecina – 21 listopada odbędzie się tu bezpłatna Konferencja Techniczna „Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne w zakładach produkcyjnych”. Poprowadzą
ją doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką wewnątrzzakładową.
Tematyka szczecińskiej konferencji stanowić
będzie doskonałą okazję do zapoznania się
z nowościami technicznymi i produktami,
które pojawiły się na rynku oraz z doświadczeniami firm, które usprawniały w ostatnim
czasie procesy intralogistyczne i produkcyjne.
W programie wydarzenia, oprócz kilkunastu
prelekcji, ujęto także dwa specjalne warsztaty – pierwszy o optymalizacji przestrzeni
magazynowej w sytuacji wzrostu zamówień
bez generowania dodatkowej powierzchni
i kosztów, a drugi – o praktycznej stronie
robotyzacji logistyki wewnątrzmagazynowej.

wych kosztów związanych z nową powierzchnią, mimo zakładanego wzrostu
ilości zamówień
• WARSZTAT 2: Roboty mobilne – konfiguracja, zarządzanie flotą robotów

ZAREJESTRUJ SIĘ
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny – obowiązują zapisy.
Wydarzenie odbywa się pod Patronatem
Honorowym: Krajowej Izby Gospodarczej,
Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
i Klastra Metalowego Metalika.
Termin: 21 listopada, godz. 9:00–15:30
Miejsce: Hotel Dana, Aleja Wyzwolenia 50,
Szczecin
Zasady udziału: dla pracowników zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów
dystrybucyjnych oraz innych obiektów użytku publicznego wydarzenie jest bezpłatne
Kontakt do Organizatora:
rejestracja@axonmedia.pl

EFEKTYWNA FORMUŁA
Podczas konferencji „Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne w zakładach produkcyjnych” prelegentami i ekspertami będą
osoby zajmujące się na co dzień intralogistyką,
dzięki czemu rozmowy toczące się podczas
wydarzenia i omówione rozwiązania mogą
zostać przełożone na działania praktyczne.
Sprzyja temu formuła Konferencji Technicznej
łącząca cykl prelekcji z prezentacjami, warsztatami i stoiskami konsultacyjnymi.
W PROGRAMIE M.IN.
• Systemy pozycjonowania oraz identyfikacji w branży intralogistycznej
• Jak skutecznie usprawnić procesy magazynowe? Składowanie, eliminacja pomyłek.
• Roboty mobilnych do logistyki wewnątrz
zakładowej
• Tarcza ochronna – system detekcji osób, wózków widłowych oraz niebezpiecznych stref
• Energooszczędne rozwiązania z zakresu
napędów elektrycznych
• Traceability w systemach produkcji
• Decentralizacja instalacji i skróceniu czasu przestojów – diagnostyka i moduły
bezpieczeństwa
• Automatyczna identyfikacja towarów na
linii produkcja – magazyn z wykorzystaniem systemu WMS
• Kiedy transport wewnątrzzakładowy ma
sens, a kiedy jest stratą?
DWA PRAKTYCZNE WARSZTATY
(DO WYBORU):
• WARSZTAT 1: Jak zwiększyć wydajność
procesów magazynowych bez dodatko-
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TYTUŁ PO RAZ CZWARTY
ÔÔRedip

DPD Polska ponownie otrzymała tytuł
„Najlepszego Dostawcy” działającego na
polskim rynku e-commerce w rankingu
Ceneo.pl. Lider polskiego rynku kurierskiego powtórzył wysokie wyniki z ubiegłego roku. W pięciostopniowej skali DPD
Polska uzyskała 4,8 punktu, a skłonność
do polecania jej usług wyniosła 97%.
Tytuł najlepszego dostawcy powiązany
jest z corocznym rankingiem Zaufanego
Sklepu, który powstał na podstawie 3 mln
ankiet posprzedażowych, zbieranych przez
ostatni rok oraz głosów internautów.

W tegorocznym rankingu ocenie podlegało 4500 sklepów w 14 kategoriach, w tym
w specjalnych: „Debiuty” – dla sklepów,
które dołączyły do Ceneo w tym roku oraz
„Kup na Ceneo” – skierowane do sklepów,
które dołączyły do programu „Kup Teraz”.
Kolejny raz pojawiła się też dodatkowa kategoria dla kurierów, w której wyłoniono
trzech najlepszych dostawców.
– Tytuł najlepszego dostawcy Ceneo.pl
jest dla nas istotnym punktem odniesienia,
ponieważ jest przyznany w wyniku ocen
konsumentów. To właśnie oni są najbardziej wymagającą grupą, a ich werdykt najważniejszą recenzją jakości naszej pracy.

Ponowne wyróżnienie dla DPD jest więc
wyrazem zadowolenia klientów które wynika z synergii kilku czynników, począwszy
od nowoczesnej i wydajnej infrastruktury,
na obsłudze ostatniej mili i płatności kartą
u kuriera czy nadaniu paczki w punkcie
DPD Pickup kończąc – mówi Rafał Nawłoka,
prezes zarządu DPD Polska.

SŁABSZE NASTROJE W MŚP
ÔÔEFL

Najwyższy poziom
zatrudnienia

ÔÔDachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, osiągnął najwyższy poziom zatrudnienia w swojej historii. Na całym świecie w grupie
Dachser pracuje około 30,5 tysiąca osób, z czego
ponad 16,2 tysiąca w Niemczech, macierzystym
kraju tej firmy. W Polsce liczba pracowników
operatora również rośnie, wynosząc obecnie
ponad 500.
Pozytywne skutki rozwoju gospodarczego są
odczuwalne również na rynku pracy. Dachser
ma obecnie największy zespół pracowniczy od
momentu założenia firmy. Pod koniec 2017 r.
operator zatrudniał 29 098 osób, a zaledwie
pół roku później ta liczba wzrosła o 5%. Dzięki
nowym rekrutacjom, operator zwiększył zatrudnienie również w naszym kraju. Zespół Dachser
Polska na koniec ubiegłego roku stanowiło 442
pracowników. Firma wciąż zatrudnia nowe osoby, a w efekcie obecnie pracuje w niej ponad
500 osób, co oznacza 13-procentowy wzrost po
zaledwie dziewięciu miesiącach roku.
– Ludzie są i nadal będą naszym najważniejszym zasobem. W końcu to nasi pracownicy
torują drogę do połączonej i zglobalizowanej
gospodarki, organizują procesy magazynowania i dostaw na całym świecie oraz są „twarzą”
firmy wobec naszych klientów – mówi Bernhard
Simon, CEO Dachser.

Ostatni w 2018 roku pomiar Barometru EFL pokazuje dalszy spadek nastrojów wśród
mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Po najniższym w III kwartale br. poziomie
wskaźnika od początku 2015 roku (od kiedy jest realizowane badanie), w ostatnim
osiągnął wartość jeszcze niższą – 51,1 pkt. (-1,8 pkt. kw./kw.). Zauważalny jest
spory pesymizm w odniesieniu do planowanych inwestycji – więcej firm spodziewa
się ich spadku niż wzrostu. Na taki wyniki, decydujący wpływ w opinii samych zainteresowanych ma sytuacja na rynku pracy. Ponad 57 proc. wskazuje na problemy
ze znalezieniem pracowników, a 48 proc. na rosnące oczekiwania płacowe. Mniejsze
znaczenie mają nowe przepisy związane z RODO czy split payment.
Eksperci EFL podkreślają, że pod koniec
2018 roku kontynuowana jest tendencja
z poprzednich lat, gdy między trzecim
a czwartym kwartałem odczyt Barometru
EFL spada.
Zbliżamy się do niebezpiecznej granicy
Wynik Barometru EFL na IV kwartał 2018
roku wyniósł 51,1 pkt., czyli był o 1,8 pkt.
proc. niższy w porównaniu do III kwartału
br. i o 7,1 pkt. niższy niż w analogicznym
okresie 2017 roku. Jednak obecnie wartość
Barometru jest na zdecydowanie najniższym poziomie od ponad 3 lat (pierwszy
Barometr EFL realizowany był w I kwartale
2015 roku) i niewiele brakuje do osiągnięcia granicy 50 pkt., poniżej której mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa widzą
niekorzystne warunki do rozwoju w najbliższych miesiącach.
Najpierw rynek pracy, potem RODO
i split payment
Wśród wskazywanych czynników mogących wpłynąć negatywnie na sytuację
przedsiębiorstwa, zapytani wskazali przede
wszystkim te wynikające z sytuacji na
rynku pracy. 57,4 proc. z nich wymieniło
problemy ze znalezieniem pracowników,
a 48,4 proc. rosnące oczekiwania płacowe.
Istotnym elementem rzutującym na sytu-
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ację firm może okazać się sezonowy spadek popytu na produkty lub usługi w nadchodzącym kwartale (48,9 proc.). Mniejsze
znaczenie będą miały wchodzące w życie
nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców,
w tym split payment (13,8 proc.), RODO
(13,2 proc.), czy też związane z podpisem
elektronicznym (5,4 proc.).
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WZROST W DWUCYFROWYM
TEMPIE
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozwija swój oddział w centralnej Polsce. Liczba
przesyłek obsłużonych przez Dachser w podłódzkim Strykowie wzrosła w pierwszym
półroczu tego roku o 16% w porównaniu z takim samym okresem 2017 r., a ich tonaż
zwiększył się o ponad 14%. Ponadto oddział uruchomił kolejne cztery bezpośrednie
połączenia do Niemiec, dzięki czemu na koniec czerwca 2018 r. dysponował 15 stałymi
liniami drobnicowymi wychodzącymi do tego kraju.
– Ze względu na rozwój naszych klientów
i związany z tym dynamiczny przyrost wolumenu przesyłek drobnicowych, wysyłanych
głównie w kierunku zachodniej granicy,
nieustannie rozbudowujemy sieć bezpośrednich połączeń z terminalami Dachser
w Niemczech. Dzięki nowym liniom jesteśmy w stanie zachować elastyczność operacyjną i sprawnie realizować zlecenia przy
zachowaniu najwyższych standardów jakości obsługi oraz krótkiego czasu dostaw
– mówi Jarosław Wojnarski, regionalny kierownik sprzedaży Dachser w Strykowie.
Oddział w Strykowie, ze względu na swoje centralne położenie i dostęp do szlaków
transportowych, należy do kluczowych
punktów operatora na logistycznej mapie
kraju. Stąd towary polskich producentów
trafiają głównie do Niemiec, Francji, Włoch
i Hiszpanii. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. operator uruchomił cztery
nowe linie – do Dortmundu, Neuss, Kassel
i Rheine. Strykowski oddział jest też platformą dla europejskiej sieci dla krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Oprócz
tego ciężarówki z logo Dachser docierają
z okolic Łodzi na południe Europy – oddział ma bezpośrednią linię drobnicową na
Słowację, gdzie ulokowany jest wschodni
Eurohub obsługujący całą południowo-wschodnią Europę.
– Nasze plany na ten rok to dalsza rozbudowa rozkładu stałych, codziennych linii
na najbardziej ruchliwym dla polskiego
eksportu kierunku – do Niemiec. Ponadto

do końca 2018 roku zostanie uruchomione
bezpośrednie połączenie ze Strykowa do
Holandii i kolejna już linia do Włoch – zapowiada Krzysztof Słaby, kierownik operacyjny strykowskiego oddziału Dachser.
Dynamicznemu rozwojowi będzie sprzyjać również nowa inwestycja w powiększenie oddziału.
– Dzięki trwającej rozbudowie strykowskiego oddziału otrzymamy ponad 8 000
mkw. nowej powierzchni terminalowej.
Wzrośnie też liczba ramp przeładunkowych – finalnie do 72. Powstanie również
nowoczesny biurowiec, w którym będzie
się mieściła siedziba Dachser w Polsce oraz
własna agencja celna. Inwestycja pozwoli
znacznie zwiększyć możliwości przeładunkowe centralnie ulokowanego terminalu cross-dockowego i obsłużyć skokowo
rosnące zapotrzebowanie klientów, napędzane dobrą koniunkturą gospodarczą
oraz wysoką dynamiką eksportu – mówi
dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser
w Polsce.
Dachser Stryków zapewnia obsługę
logistyczną szerokiemu spektrum branż,
począwszy od meblarskiej, elektronicznej
przez sektor chemiczny, po producentów
oraz dystrybutorów sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego. Dachser oferuje im nie
tylko transport produktów na zagraniczne rynki, ale także usługi dodane, w tym
obejmujące kolejne etapy zamówienia, jak
wniesienie przesyłki, montaż czy odbiór
opakowań.

KONTYNUACJA
DYNAMIKI
WZROSTU
ÔÔKuehne + Nagel

Zwiększenie udziału rynkowego dzięki
silnej mocy ładunkowej, Znaczący wzrost
obrotu oraz zysku brutto. Wyższy zysk
operacyjny oraz przychód w porównaniu
do poprzedniego roku. To charakterystyka
dynamicznego wzrostu w trzecim kwartale roku Grupy Kuehne + Nagel.
NA ŚCIEŻCE SUKCESU
Grupa Kuehne + Nagel znacząco podniosła swój zysk operacyjny oraz przychód za
pierwsze 9 miesięcy 2018 roku. Wskaźnik
zysku operacyjnego do zysku brutto pozostał na wysokim poziomie. Firma zdobyła
wysoki wzrost transportowanego wolumenu, z wartym wyróżnienia dynamicznym
rozwojem transportu morskiego.
Dr. Detlef Trefzger, Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel International AG: „Kuehne +
Nagel kontynuuje swoją dynamikę z pierwszej połowy roku w trzecim kwartale, osiągając bardzo pozytywny rezultat finansowy
za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku.
Wydajność w ramach transportu morskiego,
transportu lotniczego i transportu drogowego jest wyjątkowa. W przypadku logistyki
kontraktowej, zgodnie z prognozami, negatywny wpływ na wynik finansowy miały inwestycje w platformy operacyjne, które zostały
zrealizowane zgodnie z planem na bieżący
rok. Opierając się na bardzo dobrych wynikach za pierwsze dziewięć miesięcy spodziewamy się z sukcesem zakończyć rok 2018.”
TRANSPORT MORSKI
W ramach transportu morskiego, Kuehne +
Nagel zwiększyło swój wolumen o 8,8%, co
jednocześnie przekłada się na dwukrotnie
szybszy wzrost w porównaniu do sytuacji
rynkowej. W ciągu pierwszych dziewięciu
miesięcy 2018 roku, firma zrealizowała
transport 3.519 milionów standardowych
kontenerów (TEU), o 284.000 więcej niż
w tym samym okresie w poprzednim roku.
Znaczna część nowych kontraktów zosta-
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ła zdobyta dzięki cyfrowemu rozwiązaniu
typu end-to-end, z dużym zainteresowaniem dwoma, wprowadzonymi przez Kuehne + Nagel w 2018 roku platformami, KN
ESP oraz Sea Explorer. Zysk operacyjny za
pierwsze dziewięć miesięcy wzrósł o 5,2%
osiągając ze stabilnym marginesem 324
miliony franków szwajcarskich (CHF).
TRANSPORT LOTNICZY
Transport morski kontynuuje swoją dobrą
passę z poprzednich kwartałów. Waga przeładunku wzrosła o 16% do 1,302 miliona
ton, a więc znacząco przekraczając wzrost
rynkowy, co było możliwe dzięki wdrożeniu
dedykowanych poszczególnym branżom
rozwiązań typu end-to-end. Wraz z niedawnym przejęciem działalności Panatlantic,
ekwadorskiego specjalisty przewozu produktów świeżych, Kuehne + Nagel kontynuuje wzmacnianie swojej sieci w tym segmencie po udanej integracji CFI Commodity
Forwarders, wiodącego dostawcy towarów
nietrwałych w USA. Zysk operacyjny wzrósł
o 19,4% w odniesieniu do tego samego
okresu w ubiegłym roku, osiągając poziom
271 milionów franków szwajcarskich (CHF).
TRANSPORT DROGOWY
Sukces finansowy osiągnęła również spedycja drogowa firmy Kuehne + Nagel,

ÔÔ STYCZEŃ 2018
– WRZESIEŃ 2018

ÔÔ STYCZEŃ 2017
- WRZESIEŃ 2017

ÔÔ ZMIANA

Obrót netto

15,361

13,525

+13,6%

Zysk brutto

5,736

5,136

+11,7%

Wynik operacyjny (EBITDA)

906

840

+7,9%

Zysk operacyjny

745

685

+8,8%

Przychód za dany okres

580

540

+7,4%

ÔÔ GRUPA KUEHNE + NAGEL
W MILIONACH CHF

której wzrost obrotów netto plasuje się
na poziomie 16,2% w porównaniu z tym
samym okresem w poprzednim roku.
Jednocześnie, zysk brutto wzrósł o 15,6%,
podczas gdy zysk operacyjny polepszył się
o 58,3% od ostatniego roku, by osiągnąć
57 milionów franków szwajcarskich (CHF).
Ten wysoki wzrost był możliwy dzięki transportowi intermodalnemu w USA, korzystając na wzroście cen ropy i dynamicznym
rozwoju biznesu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Wielkiej
Brytanii.
LOGISTYKA KONTRAKTOWA
Wzrost w logistyce kontraktowej równie
imponująco przewyższył sytuację rynkową, przynosząc zwiększony o 10,6% obrót
netto oraz wyższy o 10,7% zysk brutto.

Działania biznesowe dobrze się rozwijały
w Północnej Ameryce, Azji i Niemczech
przy jednoczesnym wdrożeniu rozwiązań
dla branży e-commerce. Na rezultaty miały negatywny wpływ inwestycje w platformy operacyjne, które zostały zrealizowane
zgodnie z planem na ten rok. Zysk operacyjny na poziomie 92 milionów, zgodnie
z prognozami, był niższy od tego z poprzedniego roku. Kluczowe dla logistyki
kontraktowej cele zostały osiągnięte wraz
z udanym wdrożeniem nowego systemu
cyfrowego zarządzania magazynami oraz
wiodących rozwiązań typu end-to-end.
Co więcej, Kuehne + Nagel przejęło chińską grupę logistyczną specjalizującą się
w obsłudze branży motoryzacyjnej oraz
lokalną firmę logistyczną z operacjami
w Indonezji.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Bilans
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INWESTYCJE GLOBALNEGO KAPITAŁU W POLSCE
ÔÔSavills, Fot. Savills

Według najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej
Savills, nieruchomości przemysłowe i magazynowe w Polsce
są coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych, o czym
świadczy wzrost łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych
w tym sektorze średnio o 20% w ostatnich trzech latach.
Jak wynika z raportu „Think
outside the Big Box: Rynek
inwestycyjny w sektorze nieruchomości magazynowych
i przemysłowych w Polsce”,
przygotowanego przez Savills,
w 2017 roku inwestorzy ulokowali w sektorze nieruchomości
logistycznych rekordowe 41
mld euro, co stanowiło jedną
piątą łącznej wartości transakcji
inwestycyjnych na europejskim

i w dużym stopniu przyczynia
się do rosnącej popularności
nieruchomości magazynowych
i przemysłowych na rynku inwestycyjnym” – mówi Tomasz
Buras, dyrektor zarządzający
oraz dyrektor działu doradztwa
inwestycyjnego Savills.
Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami magazynowymi i przemysłowymi
w Polsce może wynikać także

Tomasz Buras

rynku nieruchomości komercyjnych. W Polsce ubiegły rok
był trzecim kolejnym w którym nastąpił systematyczny
wzrost obrotów w sektorze
nieruchomości magazynowych
i przemysłowych. Na koniec
czerwca 2018 roku wolumen
transakcji inwestycyjnych wyniósł 337,8 mln euro, co było
najlepszym w historii wynikiem
tego sektora w Polsce w pierwszym półroczu.
„Obserwujemy niezwykle
dynamiczny rozwój rynku
nieruchomości logistycznych,
który napędzany jest głównie
przez dwucyfrowe wzrosty
w branży e-commerce i dążenie do zagwarantowania możliwie jak najszybszych dostaw.
To z kolei stymuluje popyt na
nowoczesną powierzchnię

z faktu, że Polska jest pierwszym od niemal dekady krajem,
który awansował w indeksie
FTSE Russell do grona rynków
rozwiniętych. Dzięki temu od
września 2018 roku Polska jest
w grupie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata,
do których zaliczane są m.in.
USA, Wielka Brytania, Niemcy,
Francja, Japonia i Australia. Polsce udaje się przejmować od
Europy Zachodniej dużą część
produkcji. W pierwszej połowie
2018 roku łączna wartość eksportu wyniosła 107,2 mln euro
(5% wzrost rok do roku).
Po bardzo dobrym 2017
roku – jednym z najlepszych
na rynku inwestycyjnym w Europie i dotychczas najlepszym
w Polsce – aktywność inwestycyjna w pierwszej połowie 2018

roku spowolniła we wszystkich
sektorach nieruchomości komercyjnych na całym kontynencie. Jednak Polska, która
jest największym rynkiem inwestycyjnym w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, nadal
odnotowuje duży napływ kapitału a aktywność inwestycyjna w Polsce utrzymuje się
na wysokim poziomie. Ubiegły
rok zakończył się rekordowym
wolumenem transakcji inwestycyjnych, który wyniósł ok. 5,03
mld euro, co oznacza wzrost
o prawie 11% rok do roku.
W 2018 roku polski rynek nieruchomości może ustanowić
kolejny rekord obrotów, które
prawdopodobnie przekroczą
poziom 6 mld euro.
Wśród najbardziej aktywnych inwestorów na rynku
nieruchomości magazynowych
i przemysłowych w Polsce tradycyjnie dominują największe
fundusze z Niemiec (takie jak
DEKA i GLL) oraz nabywcy z USA
(Invesco, Hines, Hillwood, CBRE
GI). Od 2015 roku grono inwestorów poszerzyło się o państwowe fundusze majątkowe
z krajów azjatyckich (CIC z Chin,
EPF z Malezji i GIC z Singapuru), platformy zarządzania inwestycjami (Vestas Investment
Management z Korei) oraz zamożnych inwestorów indywidualnych. W lipcu 2018 roku
południowoafrykański fundusz
Redefine, który dotychczas
działał aktywnie w sektorze
handlowym i biurowym, zawarł
pierwszą transakcję na rynku
nieruchomości magazynowych

Bilans

w Polsce, nabywając od Panattoni dziewięć aktywów za ok.
200 mln euro. Ogłosił ponadto
plany zakupu do swojego portfela obiektów magazynowych
i przemysłowych kolejnych aktywów o wartości 800 mln euro.
„W skali globalnej widoczny
jest coraz większy napływ do
sektora magazynowego i przemysłowego kapitału zagranicznego z Azji, a zwłaszcza z Chin.
Do wzrostu zainteresowania
sektorem logistycznym wśród
inwestorów azjatyckich mogła
się przyczynić strategiczna dla
Chin inicjatywa Pasa i Szlaku, tj.
budowy korytarza transportowego łączącego Europę z Chinami, która stanowi dużą szansę dla Polski” – dodaje Tomasz
Buras, dyrektor zarządzający
oraz dyrektor działu doradztwa
inwestycyjnego Savills.
Według Savills rynek nieruchomości magazynowych
i przemysłowych w Polsce
przeżywa najlepszy okres
w swojej historii. Szybko przybywa nowej powierzchni, ale
nadal nie wystarcza ona, aby
zaspokoić rosnący popyt. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na
koniec pierwszego półrocza
2018 roku wyniosły 14,2 mln
mkw., co oznacza, że w ostatnich dwóch latach powiększyły się o ok. 42%. Popyt brutto
w pierwszej połowie 2018 roku
sięgnął rekordowego poziomu
2,2 mln mkw., przyczyniając
się do nieznacznego wzrostu
czynszów. Obecnie najwyższe
czynsze obowiązują na terenie
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Warszawy i wahają się od 4,10 euro do 5,25
euro za mkw. miesięcznie.
Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych na polskim
rynku uległy kompresji o ok. 25 pb rok do
roku i wahają się od ok. 5,15% dla obiektów
ultra-core wynajętych na długi okres pojedynczym i bardzo wiarygodnym najemcom takim jak Amazon do ok. 6,40–6,75%
w przypadku nowoczesnych parków logistycznych zajmowanych przez wielu najemców w największych hubach w Polsce.
Pozytywnym czynnikiem wpływającym
na sektor jest zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe niezbędne do
obsługi klientów sklepów internetowych.
Według prognoz firmy doradczej Forrester,
do 2022 roku udział handlu internetowego
w europejskim rynku handlowym wzrośnie
do 14%. Wartość sprzedaży w branży e-commerce w bieżącym roku może przekroczyć 40 mld euro i będzie stanowić ok.
6% łącznej wartości sprzedaży detalicznej.
Od 2013 roku rynek e-commerce w Polsce
rozwija się w średnim tempie 15% rocznie.
Z badań przeprowadzonych przez firmę
Prologis wynika, że 1 mld euro wydany
w kanale online generuje zapotrzebowanie na nową powierzchnię logistyczną

rzędu ok. 235 000 mkw., co przekłada się
na konieczność wybudowania w Europie
dodatkowo 45 mln mkw. powierzchni magazynowej w najbliższych pięciu latach.
Do lokowania działalności logistycznej w Polsce najemców zachęcają także
inne istotne czynniki, w tym dynamicznie
rozbudowująca się sieć autostrad i dróg
ekspresowych. Do 2025 roku sieć ta powiększy się o 2000 km autostrad i 5500
km dróg ekspresowych. Koszty realizacji
inwestycji deweloperskich w Polsce rosną,
ale są nadal znacznie niższe niż na rynkach
zachodnich. Dostępność siły roboczej, która była kiedyś jedną z największych zalet
Polski z perspektywy najemców, maleje,
o czym świadczy niska stopa bezrobocia
wynosząca 3,5% – trzecia najniższa wśród
krajów UE. Polska jest jednak nadal konkurencyjnym rynkiem pod względem kosztów
zatrudnienia.
„Dobra sytuacja na rynku najmu powierzchni magazynowej i przemysłowej
w Polsce oraz perspektywy wzrostu czynszów mogą być magnesem, który będzie
przyciągał inwestorów zainteresowanych
potencjałem wzrostu wartości i konkurencyjnych stóp kapitalizacji. Ze względu
na dojrzałość największych rynków euro-

pejskich i niewystarczającą podaż odpowiednich produktów inwestycyjnych, inwestorzy poszukują możliwości lokowania
kapitału na rynkach, które oferują wyższy
poziom zwrotu z inwestycji oraz dostępność aktywów. Właśnie takie warunki do
inwestowania oferuje Polska” – konkluduje
Tomasz Buras, dyrektor zarządzający oraz
dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego.

WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU LEASINGU
ÔÔZPL, Fot. ZPL

Związek Polskiego Leasingu,
reprezentujący polski sektor
leasingowy podał, że w ciągu
trzech pierwszych kwartałów
2018r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld
zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7% r/r (dane ZPL
po trzech kwartałach 2018r).
W omawianym okresie, przedsiębiorcy, za pośrednictwem
leasingu i pożyczki inwestycyjnej, czyli produktów ofe-

rowanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali
pojazdy osobowe i dostawcze
do 3,5 tony (45,9 proc. udział
w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT)
z 27 proc. udziałem w rynku,
a trzecie miejsce, z udziałem
na poziomie 25,6 proc., zajęły
środki transportu ciężkiego.
Zarówno nieruchomości jak
i pozostałe aktywa mają niewielki udział w polskim rynku (obie kategorie – poniżej
1 proc.).

POJAZDY OSOBOWE
I DOSTAWCZE DO 3,5 TONY
Z 45,9 UDZIAŁEM W RYNKU
Finansowane pojazdów osobowych i dostawczych do
3,5 tony w ciągu pierwszych
trzech kwartałów br. wyniosło
26,7 mld zł (przy +22,1 proc.
wzroście tego segmentu r/r).
Warto zauważyć, że kontrakty
odnoszące się wyłącznie do pojazdów osobowych odpowiadają za 22,7 mld zł finansowania,
a dynamika w tej części rynku
wyniosła po trzech kwartałach
br. +24,1 proc. r/r.

Andrzej Sugajski

„W kontekście zmian zapowiedzianych i procedowanych przez
rząd w ciągu trzech ostatnich
miesięcy, a dotyczących amortyzacji pojazdów osobowych,
szczególnie dużą rolę przywiązujemy do analizy tego obszaru
działania firm leasingowych. Dynamika leasingu pojazdów osobowych od początku roku pozostaje na wysokim, ponad 20 proc.
poziomie. Po I kw. 2018r. wyniosła +24,9 proc, w połowie roku
była na poziomie +22,8 proc.,
podczas gdy dane ZPL po III kw.
pokazują wzrost finansowania
CIĄG DALSZY na str. 14
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powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty,
statki czy środki transportu kolejowego,
o łącznej wartości 14,9 mld zł. Dynamika
finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła
+14,1 proc. (r/r).
Od początku roku do końca września
branża leasingowa sfinansowała nieruchomości warte 0,5 mld zł, dlatego dynamika
ich finansowania pozostała na zbliżonym
do ubiegłego roku poziomie (-1% r/r).

pojazdów osobowych do +23,9 proc. r/r.
Bazując na prognozach przygotowanych
w połowie roku, możemy spodziewać się
dalszego wzrostu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw. 2018. Dynamika ta
będzie jednak ograniczona przez możliwości
podażowe importerów pojazdów” – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor generalny
Związku Polskiego Leasingu.

nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do
takich aktywów jak ciągniki siodłowe,
naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe

WYNIKI BADANIA KONIUNKTURY
BRANŻY LEASINGOWEJ
IV kwartale 2018r. firmy leasingowe spodziewają się przyspieszenia aktywności
sprzedażowej. Według badanych wzrośnie
zarówno liczba wpływających umów jak
i wartość nowej produkcji – takie wnioski płyną z kwartalnego odczytu badania
koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za
sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL.
Podobnie jak w poprzednich miesiącach,
ankietowani oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. Jednocześnie firmy leasingowe
spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych
grup środków trwałych na rynku ruchomości tj. pojazdów lekkich, transportu
ciężkiego oraz maszyn i IT. Niższa dynamika wzrostu może dotyczyć finansowania
nieruchomości.

MASZYNY I INNE URZĄDZENIA ORAZ
ŚRODKI TRANSPORTU CIĘŻKIEGO
Obok finansowania samochodów osobowych, na wysokim poziomie utrzymuje
się finansowanie maszyn i urządzeń oraz
środków transportu ciężkiego. W ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy roku polscy
leasingodawcy sfinansowali maszyny i inne
urządzenia (w tym IT) o łącznej wartości
15,7 mld zł, przy +18,3 proc. wzroście tego
segmentu r/r. Wysokie dynamiki obserwowane od początku roku w zakresie finansowania maszyn budowalnych pozwoliły
podsumować trzy pierwsze kwartały roku
+50,1 proc. wzrostem r/r, przy wartości
umów na poziomie 2,7 mld zł. W przypadku
maszyn rolniczych, w omawianym okresie łączne finansowanie branży wyniosło
3,9 mld zł, przy dynamice na poziomie
+19,4 proc. r/r.
Od stycznia do końca września 2018r.,
polscy leasingodawcy podpisali także
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ZAKUP WÓZKÓW CORAZ MNIEJ POPULARNY
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności wózki
widłowe i urządzenia transportu wewnętrznego coraz rzadziej
posiadają je na własność. Z rynku płyną sygnały świadczące
o tym, że o dostępie do floty myśli się dziś raczej w kategoriach
usług, nie zaś inwestycji i aktywów.
Jak wynika z opublikowanych
w Raporcie Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego
(PZPM) danych na temat rynku
samochodów osobowych, ich
leasingu i wynajmu długoterminowego, liczba pojazdów tego
typu pozyskanych w oparciu
o elastyczne formy finansowania przekraczała w 2017 r. 50
proc. aut ogółem. Firmy z branży leasingowej i zarządzania
flotą kupiły w minionym roku
233,4 tys. egzemplarzy, a przedsiębiorstwa wynajmu – 66,3 tys.
sztuk. W ujęciu ilościowym to
łącznie to ponad 60 procent
rynku. Dynamika wzrostów dla
obu sposobów finansowania
przekroczyła rok do roku 20
procent i wynosiła – odpowiednio – 20,4 oraz 22,8 proc. Dane
płynące z rynku flot transportu wewnętrznego sugerują, że
również w ich przypadku leasing
i wynajem długoterminowy
– rozwiązania w których wózki
użytkuje się opłacając swego
rodzaju abonament zyskują na
popularności.
POLSKA LIDEREM
INTRALOGISTYCZNEGO
LEASINGU
Europejski rynek leasingu ma
się dobrze, a polski – znakomicie. Jego wartość na całym
kontynencie osiągnęła wartość
384,1 mld euro i w porównaniu

z 2016 r. wykazała dynamikę
wzrostu na poziomie 9,4 proc.
Zwyżki w naszym kraju były
przeszło 1,5 krotnie większe.
W komunikacie Związku Polskiego Leasingu wiceprzewodniczący jego Komitetu Wykonawczego komentuje sytuację
następująco: – Wyniki polskiego rynku leasingu osiągnięte
w 2017r. (15,7 proc. dynamika,
67,8 mld zł tj. 15,9 mld euro
wartości nowych umów), plasują polską branżę leasingową
wśród siedmiu najważniejszych
rynków leasingu w Europie
(Wielka Brytania, Niemcy,
Francja, Włochy, Rosja, Szwecja, Polska). Natomiast z punktu widzenia znaczenia leasingu
w finansowaniu inwestycji Polska z udziałem 25,1% plasuje
się na bardzo wysokim szóstym
miejscu w Europie. W 2017
roku średni udział leasingu
w finansowaniu europejskich
inwestycji wyniósł 18,6%. Wysoka pozycja polskiej branży
leasingowej w europejskich
rankingach wskazuje na dużą
popularność leasingu wśród
polskich firm, głównie z sektora MŚP, oraz wysoki poziom
zaufania przedsiębiorców dla
tej formy finansowania – powiedział Mieczysław Woźniak.
Co znamienne z punktu widzenia flot intralogistycznych,
choć i w Europie, i w Polsce

drugą pozycję w rankingu leasingowanych produktów zajmują za środkami transportu
drogowego maszyny i urządzenia, w naszym kraju ta forma
ich finansowania cieszy się
dużo większą popularnością.
Ich średni udział w rynku europejskim wyniósł 15,4%, zaś
w rodzimym – 26,3%.

go z obsługą serwisową w pakiecie rośnie w tempie jeszcze
szybszym niż leasing (22,8 :
20,4 proc. r/r). W ciągu ostatnich pięciu lat liczba objętych
nim aut zwiększyła się niemal
1,5-krotnie – z 106 tys. sztuk
w 2013 r. do prawie 152 tys.
w 2017 r. Aż 85 proc. z pojazdów wynajętych przedsiębior-

– Choć nie dysponujemy
wyodrębnionymi, całościowymi danymi na temat leasingu
wózków widłowych w Polsce,
w rozmowach z klientami coraz
częściej spotykamy się z pytaniami o wsparcie inwestycji – albo
przez leasing, albo wynajem
długoterminowy. Związane z finansowaniem inwestycji usługi
stają się coraz ważniejszą częścią
naszej działalności – komentuje
Wojciech Szmulczyński, Dyrektor
Handlowy STILL Polska.

com przez firmy CFM użyczono
w komplecie z pełną obsługą
serwisową.
Zainteresowanie tą usługą
rośnie także w przypadku wózków widłowych.
– Abonamentowy wynajem
długoterminowy z pakietem
full service, w ramach którego STILL Polska przejmuje
obowiązki związane z utrzymaniem pojazdów transportu
wewnętrznego wyrasta na naszą najpopularniejszą usługę
– mówi Dyrektor Handlowy
STILL Polska. – Klienci decydują
się na nią przede wszystkim ze
względu na jej elastyczność, korzystne warunki finansowe oraz
wygodę. W jej ramach przejmujemy całościowo obowiązki
związane z utrzymaniem pojazdów transportu wewnętrznego,
dając kontrahentom pewność,
że utrzymaniem floty intralogistycznej nie muszą się już przejmować – dodaje Szmulczyński.
Choć więc rynek pojazdów
transportu wewnętrznego
ma się dobrze, ze względu na
wygodę oferowaną przez ich
dostawców coraz mniej przedsiębiorstw posiada wózki na
własność.

PRZYSPIESZA WYNAJEM
Z FUL SERWISEM
Jak wynika z raportu PZPM, rynek wynajmu długoterminowe-
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OBSŁUGA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
WHIRLPOOL W POLSCE
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, Fot. ROHLIG SUUS Logistics

Największy polski kompleksowy operator logistyczny, ROHLIG
SUUS Logistics, wygrał przetarg na obsługę centralnego magazynu marki Whirlpool w Polsce. 3-letni kontrakt obejmuje
obsługę magazynu o powierzchni 23 tys. m kw. w Piotrkowie
Trybunalskim. Przeniesienie operacji z trzech lokalizacji w kraju
oraz integrację systemową przeprowadzono w ciągu zaledwie
3 miesięcy od chwili podpisania umowy. Obsługa logistyczna
to drugi, po krajowej dystrybucji wyrobów gotowych, obszar
działań ROHLIG SUUS Logistics dla firmy Whirlpool.
W związku z decyzją o centralizacji magazynów wyrobów marki
Whirlpool w Polsce, ogłoszono
przetarg na wynajem i obsłu-

operacji do nowego obiektu bez
spadku przepustowości sieci logistycznej. Docelowa lokalizacja
w centralnej Polsce usprawni

gę miejsca składowania ponad
80 tys. urządzeń, zajmujących
do 40 tys. m3, czyli 23 tys. m2
pod jednym dachem. Jednym
z warunków przetargu było położenie magazynu w centralnej
Polsce. – Dążąc do optymalizacji
procesów logistycznych, poszukiwaliśmy partnera, który zaoferowałby nam elastyczne rozwiązanie w obszarze składowania,
ale także zapewnił przeniesienie

dystrybucję i będzie bardziej
efektywna kosztowo – mówi Kamil Bębenek, Order To Delivery
Manager PolBalCE Whirlpool.
Firma ROHLIG SUUS Logistics zarekomendowała przeniesienie operacji do Piotrkowa
Trybunalskiego.
– Przetarg został ogłoszony
w styczniu, a start operacji założono na lipiec. Zdecydowaliśmy się na magazyn już stojący,

Wzmacnianie pozycji
w Indonezji

ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel ogłasza przejęcie
logistycznego operatora Wira Logistics, lidera firm logistycznych w Indonezji. To strategiczne przejęcie
wzmocni krajową sieć magazynową oraz dystrybucyjną w Indonezji.
Gianfranco Sgro, Członek Zarządu Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny za logistykę kontraktową, powiedział,
“Indonezja jest prawdopodobnie
najważniejszym rynkiem sprzedaży internetowej w Południowo-Wschodniej Azji, biorąc pod
uwagę wielkość powstającej klasy

średniej, która jednocześnie biegle
porusza się w przestrzeni internetowej. Wraz z tym przejęciem
możemy wdrożyć naszą globalną
strategię dotyczącą eCommerce.
Jednocześnie umożliwia nam ono
zwiększenie znaczenia naszej logistyki kontraktowej w Azji oraz
kontynuację budowy pozycji lidera
w świadczeniu usług logistycznych.
Zaciśnięta sieć krajowa zwiększy
wartość naszej propozycji w ramach zapewniania w pełni zintegrowanych rozwiązań logistycznych typu end-to-end dla Klientów
na terenie całej Indonezji.”
Rozwój możliwości Kuehne +
Nagel w zakresie magazynowania

o odpowiedniej powierzchni,
w Piotrkowie Trybunalskim.
Aglomeracja jest dogodnie
usytuowana pod kątem dostaw
z fabryk marki Whirlpool w Radomsku, Wrocławiu i oczywiście
– z pobliskiej Łodzi. Ważnym
atutem tej lokalizacji jest dostęp
do zasobów ludzkich. Piotrków
jest wystarczająco dużym ośrodkiem, by wzmocnić kadrę pracowników naszego magazynu
– wyjaśnia Artur Malarski, Dyrektor Logistyki Kontraktowej
ROHLIG SUUS Logistics.
Whirlpool jest jednym z największych projektów z obszaru
logistyki kontraktowej w historii
firmy ROHLIG SUUS Logistics.
Do obsługi przetargu firma oddelegowała jeden z zespołów
projektowych, złożony ze specjalistów z kilku różnych działów. Każdy z jego członków odpowiedzialny był za konkretny
obszar – wybór powierzchni, jej
dostosowanie do wymagań projektu, zakup sprzętu, integrację
systemową, poszukiwanie kadr.
– Doświadczenie w tworzeniu i metodologii pracy grupy
projektowej zdobyliśmy przy
realizacji innych złożonych
projektów. Biuro Zarządzania
Projektami funkcjonujące w ramach naszych struktur zapewnia spójność procesową i skuteczną komunikację w obsłudze
złożonych procesów i projek-

tów wdrożeniowych. Ogranicza
przy tym ryzyko popełnienia
błędu na różnych poziomach
realizacji przedsięwzięcia i pozwala na szybkie wdrożenie założeń. Dzięki temu nasza operacja dla Whirlpool wystartowała
już po 8 tygodniach od podpisania umowy – dodaje Artur Malarski. Magazyn w Piotrkowie
Trybunalskim zyskał zdolność
operacyjną w sierpniu, czyli po
około 3 miesiącach od podpisania umowy.
– Wierzymy, że budując długofalową relację z firmą ROHLIG
SUUS Logistics poprzez zakontraktowanie kluczowych operacji z obszaru magazynowania i dystrybucji, zaoferujemy
naszym klientom maksymalny
poziom jakości, jednocześnie
– dzięki wewnętrznej synergii
– zwiększając wydajność operacji logistycznych w Polsce
– mówi Kamil Bębenek.
ROHLIG SUUS Logistics rozpoczął współpracę z marką
Whirlpool 5 lat temu, od dystrybucji wyrobów gotowych
z centrum dystrybucyjnego
zlokalizowanego we Wrocławiu na teren całej Polski. Były
to dedykowane transporty całopojazdowe oraz za pośrednictwem sieci drobnicowej.
Po przejęciu przez Whirlpool
marki Indesit, operatorowi powierzono również dystrybucję
produktów gotowych z fabryk
w Łodzi i Radomsku. Obsługa
magazynu centralnego to wynik
wygranej w przetargu otwartym.

i dystrybucji w Indonezji, gdzie importy i eksporty są równe blisko
300 miliardom USD rocznie jest
strategicznym kierunkiem dla firmy. Szybko powiększająca się in-

donezyjska klasa średnia napędza
zwiększoną siłę zakupową, jednocześnie sprawiając, że Indonezja
staje się ważnym rynkiem konsumenckim dla wielu firm.

Logistyka kontraktowa
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NOWOCZESNA KONTROLA
I OPTYMALNE ZUŻYCIE MEDIÓW
ÔÔGrinn, Fot. Grinn

Polskie firmy, by poprawiać swoją kondycję finansową sięgają po nowe narzędzia – specjalne systemy, które monitorują ubytki
mediów w powierzchniach użytkowych. Szacuje się, że aż 58% mediów jest w budynkach tracone przez brak kontroli i informacji
o problemie. Odpowiednia reakcja może sprawić, że w kasie firmy zostanie w skali roku kilkadziesiąt tysięcy złotych.
OSZCZĘDNOŚCI ZACZĄĆ OD KONTROLI
Według aktualnych danych Euler Hermes,
w Polsce zanotowano wzrost liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw. W I kwartale 2018 r.
opublikowano informacje o 260 przypadkach (wzrost o 16% w odniesieniu do I kw.
2017), co było najwyższą liczbą w skali ostatniego dziesięciolecia. Kłopoty mają np. firmy
z sektorów produkcyjnego i usługowego.
Dla przedsiębiorców to jasna wskazówka, by szukać dodatkowych środków. Jak?
– Zwłaszcza firmy przemysłowe i produkcyjne mogą szukać innowacyjnych
sposobów obniżenia kosztów bieżącego
funkcjonowania poprzez kontrolę zużycia:
wody, gazu czy poboru energii. To pozwala
wprowadzać realne oszczędności, o czym
świadczą dane statystyczne: 58% mediów
w budynkach się traci przez niewłaściwą
logistykę i brak informacji o ich ubytkach
– mówi Tomasz Kiebus, product manager Grinn, zarządzający i odpowiedzialny
za rozwój Rhino, nowoczesnego systemu
wspierającego branżę logistyczną.
INNOWACJE SPOSOBEM
NA OSZCZĘDNOŚĆ
Szczegółowa kontrola zużycia mediów to
jedno z ważniejszych wyzwań i ma bezpo-

średni wpływ na kondycję finansową nie
tylko zarządców przestrzeni magazynowych, lecz także w sposób pośredni pozostałych polskich przedsiębiorstw z różnych
branż. Właściwie mierzone zużycie mediów
jest korzystne dla właściciela budynku,
gdyż ewentualne ręczne szacowanie realnych kosztów może zająć personelowi

całe tygodnie, co generuje koszty związane
z kwestiami księgowymi, i oczywiście dla
najemców, którzy oprócz faktu, że przy
marnowaniu mediów, płacą zbyt wiele, to
jeszcze nie mają pewności co do zasadności poniesionych kosztów.

KOOPERACJA W PROJEKCIE TRANSPORTOWYM
ÔÔCHEP, Fot. CHEP

Poszukiwanie optymalizacji
w łańcuchu dostaw, przyspieszenie procesów logistycznych
i generowanie oszczędności
zarówno finansowych jak i środowiskowych jest koniecznością, nie trendem. Coca-Cola
HBC Polska i Refresco wraz
z CHEP jako pierwsze w Polsce
postanowiły połączyć siły we
wspólnym planie optymalizacji transportowej.
Na polskim rynku pracuje obecnie ok. 650 tys. kierowców. Co
roku z zawodu odchodzi 25
tys. osób. Przyczynia się to do
znacznych niedoborów kadrowych w branży transportowej,

szacuje się, że jest obecnie
około 100 tys. wakatów dla
zawodowych kierowców. Producenci i dostawcy zarządzają
planowaniem transportu przy
użyciu nowoczesnych systemów
IT, często mając do dyspozycji
najnowocześniejsze zaplecze logistyczne, natomiast w obliczu
braków kierowców to za mało.
W odpowiedzi na oczekiwania
rynku związane z maksymalnym
wykorzystaniem dostępnych zasobów, CHEP Polska zaproponował swoim Klientom projekt
polegający na optymalizacjach
skoncentrowanych na obszarach związanych z transportem
– Projekt CHEP Collaborative
Transport Solutions to innowa-

cyjne podejście mające zapewnić naszych Klientów, że CHEP
to firma patrząca szeroko na
cały łańcuch dostaw, firma,
która rozumie iż poprzez integrację dostarczamy wymierne
optymalizacje i umożliwiamy

Logistyka kontraktowa

naszym Klientom współpracę
pomiędzy nimi – mówi Aleksandra Zajączkowska, Business Development Manager
CHEP.
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JAKIE WYZWANIA CZEKAJĄ BRANŻĘ TSL?
ÔÔDB Schenker, Fot. DB Schenker

Rosnąca koniunktura napędza handel, w tym najsilniejszy od
lat polski eksport, przyczynia się też do rekordowo niskiego
bezrobocia. Dla sektora transportowego, podobnie jak całej
branży, jest to jednak czas poważnych wyzwań i wyrzeczeń.
Sytuacja w branży TSL odzwierciedla problemy, z którymi
zmaga się cały sektor usługowy. Bezrobocie jest najniższe
w historii kraju i zarazem jednym z najniższych w UE. Wzrost
wynagrodzeń przy malejących
zasobach wywiera silną presję
na pracodawców, podczas gdy
już 2 lata temu PWC alarmował
o niedoborze ponad 100 tys.
kierowców w Polsce.
– Prognozy nie są optymistyczne i przewidują wzrost tej
liczby nawet o 50% w najbliższych latach – wyjaśnia Tomasz
Pyka, Chief Commercial Officer North&East Europe w DB
Schenker. – Branża nie jest wystarczająco zasilana młodymi
pracownikami, praktycznie nie
istnieje zaplecze szkoleniowe,
jakim niegdyś była dla przyszłych kierowców zasadnicza
służba wojskowa.
Brak kierowców to jednak
nie jedyny problem dla pracodawców. Widoczny jest również
masowy exodus młodych ludzi do innych zawodów. Praca

w logistyce jest wymagająca
i nie należy do łatwych. Wielu pracowników wybiera inne,
bardziej atrakcyjne z ich punktu
widzenia ścieżki kariery.
– Dla branży TSL wyzwaniem
jest także fakt, że w pobliżu najbardziej popularnych lokalizacji
logistycznych stopa bezrobocia
oscyluje koło zera – mamy tu
bowiem do czynienia z kumulacją inwestycji. Perspektywa
bliskiego przejścia na emeryturę dużej części aktywnych
pracowników także nie pozwala
na większy optymizm – dodaje
Tomasz Pyka.
Ograniczone zasoby w logistyce przekładają się wprost
na brak możliwości realizacji
zleceń, co potencjalnie może
mieć wpływ na zahamowanie rozwoju całej gospodarki.
W tych warunkach niezbędne
jest wdrażanie systemowych
rozwiązań, które pozwolą na
płynne funkcjonowanie branży
w kolejnych latach.
– Niezbędne jest stworzenie
odpowiedniego zaplecza szko-

leniowego dla młodych, a także
zapewnienie zasobów do inwestowania w automatyzację
i cyfryzację branży. Bez tych kluczowych zmian sytuacja będzie
ulegała dalszemu pogorszeniu.
Jak do tej pory przyszłość nie
wymagała od nas tak wiele, nigdy również tyle nie oferowała.
To swego rodzaju kontrakt, jaki
należy już dziś podpisać i skrupulatnie zrealizować po to, aby
obecny poziom gospodarki i potencjał wielu przedsiębiorstw
nie poszedł na marne – mówi
Tomasz Pyka.
Wskazane czynniki przekładają się na konkretne zadania,
z którymi musi zmierzyć się cała
branża. Firmy muszą podjąć wysiłek na rzecz stworzenia bardziej przyjaznego i atrakcyjnego
środowiska pracy, aby zatrzymać
odpływ pracowników i zachęcić
nowych. Polska nie może być już
postrzegana jako tani podwykonawca – pracownicy oczekują
godnych i bardziej konkurencyjnych warunków zatrudnienia.
Od ich spełnienia zależy zapewnienie klientom wysokiej jakości
serwisu bez zakłóceń.
– Nie ulega wątpliwości, że
utrzymanie aktualnej struktury
kosztów na rynku nie jest możliwe. Ceny usług logistycznych
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Tomasz Pyka

będą odpowiednio i – miejmy
nadzieję – rozsądnie wzrastać.
Oczywiście równolegle należy
pracować w kierunku optymalizacji procesów tak, aby zmiany stawek w sektorze były jak
najmniej dotkliwe. To rodzi
wyzwania w każdym obszarze
działalności firmy, poczynając
od działów personalnych aż po
obszar sprzedażowo-produkcyjny – wyjaśnia Tomasz Pyka.
Przyszłość rynku TSL nieodłącznie wiąże się z digitalizacją,
automatyzacją procesów i optymalizacją obszarów produkcji.
Prognozy nadal są optymistyczne i choć dynamika wzrostu
może nieco wyhamować, to
będą zachodziły wyraźne zmiany wynikające w szczególności
z postępu technologicznego.
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BRAK SPECJALISTÓW
HAMUJE CYFRYZACJĘ
ŁAŃCUCHA DOSTAW
ÔÔMichalina Kieś, manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page, Fot. Michael Page

Ciągły wyścig firm po klienta doprowadził do sytuacji, w której innowacje
stały się jednym z kluczowych czynników pozwalającym na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Wyścig ten, obejmujący zarówno handel detaliczny
jak i dostawców, napędzają dodatkowo rosnące oczekiwania konsumentów
i producentów. Dotyczą one lepszej i szybszej obsługi, co wymaga od
przedsiębiorców unowocześniania łańcucha dostaw.

Michalina Kieś

Zgodnie z danymi firmy DHL liczba
miejsc pracy w łańcuchu dostaw
przekracza podaż co najmniej sześciokrotnie. Niedobór talentów
wynika m.in. ze zmieniających się
wymagań w zakresie umiejętności
oraz braku odpowiedniego ich rozwoju przez ośrodki akademickie.
W związku z czym można się pokusić
o stwierdzenie, że to właśnie brak
odpowiedniej kadry jest największym
wyzwaniem dla łańcucha dostaw.
Już dziś brak kultury cyfrowej oraz
szkoleń jest dużym problemem dla
firm pod kątem unowocześniania
łańcucha dostaw. Tym bardziej, że
pracownicy odpowiedzialni za niego
muszą być w stanie przełożyć właściwe rozwiązanie cyfrowe na potrzeby
biznesowe firmy.
ZAPOTRZEBOWANIE
NA NOWYCH SPECJALISTÓW
Aktualnie, co 4. rekrutacja dla firm
będących już po, lub przymierzających się do wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań dotyczy specjalistów od
nowoczesnych technologii. Firmy,
aby jednak zatrudnić najlepszych
kandydatów muszą przygotować się
na wynagrodzenia rzędu 10 tys. zł
brutto plus. Przykładowo project ma-

nager z 3–4 letnim doświadczeniem
może oczekiwać pensji w zakresie
10–12 tys. zł brutto. Oczekiwania digitalization managera z 5–8 latami
praktyki mogą być jeszcze większe
i osiągnąć poziom 16–18 tys. zł brutto. Silna konkurencja i rosnąca presja ze strony klientów i przemysłu
wpłyną zapewne jeszcze na wzrost
oferowanych pensji, aby przyciągnąć
do firm najlepsze talenty. Ponadto,
firmy coraz częściej otwierają się też
na rekrutacje kandydatów na stanowiska kierownicze z innych sektorów
– np. do sektora farmaceutycznego
pracowników szuka się m.in. w SSC,
FMCG oraz e-commerce’ie. Inwestycja ta powinna jednak w miarę szybko się zwrócić. Zgodnie bowiem z raportem PwC przedsiębiorstwa, które
zdigitalizują swój łańcuch dostaw i zakłady produkcyjne mogą spodziewać
się wzrostu wydajności o 4,1 proc.
rocznie, przy jednoczesnym wzroście
przychodów o 2,9 proc. rocznie.
EWOLUCJA DOTYCHCZASOWYCH
STANOWISK
Wśród profesji, które mogą ewoluować i rozwijać się w następstwie
digitalizacji należy wymienić planistę łańcucha dostaw, który będzie
w przyszłości pełnić bardziej rolę diagnostyka ds. biznesu. Wyposażony
w rozwiązania chmurowe, a także
systemy śledzenia transakcji w czasie
rzeczywistym i uczące się algorytmy,
będzie on odpowiadać za rozwiązywanie problemów z równoważeniem
popytu i podaży zanim jeszcze się
pojawią. Innym przykładem jest kierownik ds. logistyki, który w ramach
cyfryzacji będzie pełnić bardziej rolę
dyrektora ds. satysfakcji klienta. Pozwoli mu na to analityka i automatyzacja, które skrócą proces kompletowania zamówienia oraz dostawy
przy użyciu różnych kanałów, takich
jak drony czy bezzałogowe pojazdy.

Istotna rola technologii RFID we
współczesnym handlu detalicznym

ÔÔJacek Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej
Technologia identyfikacji radiowej RFID odgrywa coraz ważniejszą rolę przy wsparciu wielokanałowego handlu detalicznego. Zastosowanie tego rozwiązania jest szczególnie istotne
w obliczu zmieniających się potrzeb konsumentów, którzy
coraz częściej wymagają bieżącego wglądu w przebieg prowadzonego procesu dostawy zakupionych towarów. Sprzedawcy, chcąc sprostać wymaganiom młodych konsumentów,
muszą nie tylko ulepszyć metody rejestracji i zarządzania
informacjami o towarach, ale również usprawnić bieżącą
komunikację między personelem i zaoferować im dostęp
do pełnych danych o produktach i zapasach.
Technologia RFID jest wymiernym wsparciem przy procesie
inwentaryzacji sklepów czy też magazynów. Warto zauważyć, że szacowana dokładność inwentaryzacji towarów przy
użyciu standardowych narzędzi do identyfikacji wynosi około
65%. Rozwiązania RFID mogą zwiększyć precyzję określania
zasobów do 95%, podczas gdy prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru zapasów może zostać zmniejszone aż
o 80% – dzięki etykietowaniu RFID na poziomie produktu.
Z badań prowadzonych przez firmę Zebra Technologies
wynika, że wdrożenie tego rozwiązania w branży retail pozwala na obniżenie kosztów związanych z zasobami towarów
dostępnymi w sprzedaży. Co ciekawe, sprzedawcy detaliczni
deklarują zmniejszenie stanu zapasów o ponad 75% po
przejściu z ręcznego na zautomatyzowany system RFID do
liczenia produktów. Co więcej, technologia RFID na poziomie
artykułów generuje wzrost liczby sprzedawanych produktów
na transakcję aż o 19%.
Często dane inwentaryzacyjne nie są dokładne, a zamówienia muszą być realizowane w odległości setek kilometrów od założonego miejsca dostarczenia towaru – podczas
gdy mogłyby być przetwarzane lokalnie. Nowe pokolenie
konsumentów chce znać najbliższe źródło zamawianych
towarów, ponieważ oczekuje szybkiej dostawy produktów
a technologia RFID wychodzi naprzeciw ich potrzebom. To
rozwiązanie umożliwia również sprzedawcom detalicznym
ograniczenie zbędnego bufora zapasów, dzięki któremu
detalista ma pewność, że posiada w magazynie produkty,
które są dostępne w sprzedaży, co pozwala uniknąć nieporozumień na linii klient-sprzedawca. RFID usprawnia również
przetwarzanie zwrotów, w tym klasyfikację zapasów i wysyłkę do właściwego magazynu lub sklepu. To rozwiązanie
może pomóc uniknąć dodania do liczników serwisowych
niesprzedanych zapasów.
W nadchodzących latach możemy spodziewać się szerszego
rozpowszechnienia technologii RFID w handlu detalicznym,
jak również w przesyłkach kurierskich czy pocztowych. Identyfikacja drogą radiową, podobnie jak narzędzia analityczne,
pomaga sprzedawcom detalicznym w ciągłej optymalizacji
asortymentu pod kątem trendów regionalnych i sezonowych
oraz w zapewnianiu wysokiego poziomu obsługi klienta.
Przekształcenie platform operacyjnych w handlu detalicznym ma obecnie kluczowe znaczenie dla stworzenia
całościowego podejścia do zharmonizowanych możliwości
działania w czasie rzeczywistym – a osiągnięcie takiego standardu technologia RFID znacznie ułatwia. Sprzedawcy, którzy
nie są skorzy do pracy z narzędziami cyfrowymi, mogą po
prostu utracić przewagę konkurencyjną. Dlatego też handel
detaliczny powinien przygotować się do znacznych inwestycji
w nowe rozwiązania – im szybciej, tym lepiej.
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