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Kolejny awans w strukturach
FM Logistic

Tomasz Oczkowski

ÔÔŹródło: FM Logistic, Fot. FM Logistic

Tomasz Oczkowski, dotychczasowy Dyrektor
Rozwoju Biznesu w Grupie FM zyskał nowe
kompetencje i objął stanowisko Dyrektora Handlowego w regionie Europy Centralnej. Od teraz, poza Polską, odpowiadać będzie także za
nową sprzedaż FM Logistic w Czechach, Słowacji
na Węgrzech oraz krajach Bałtyckich.
Nowy Dyrektor Handlowy będzie odpowiedzialny za działania zmierzające do efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych, jakie
FM Logistic daje klientom w całym regionie Europy Centralnej oraz wdrożenie strategii sprzedaży, opartej na stworzonej poprzez centralizację działań handlowych, przewadze rynkowej.
– Europa Centralna uważana jest od jakiegoś
czasu za jeden rynek pod względem potencjału
siły nabywczej, jak również zakresu i obszaru
geograficznego. Tworząc jeden zespół odpowiedzialny za działania handlowe w tym obszarze,
odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku, bo
dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni pod
względem oferowanego serwisu i szybciej reagujemy na potrzeby klientów – mówi Tomasz
Oczkowski.
Zgodnie z przyjętym planem strategicznym
do 2022 Grupa FM ma ambicje stać się podmiotem generującym 2mld Euro obrotu. Ostatnie

AKWIZYCJE OT
LOGISTICS
ÔÔŹródło: OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics wzmacnia kolejową działalność poprzez przejęcie STK S.A. i objęcie 80% pakietu akcji
Kolei Bałtyckiej S.A. Transakcja polega
na zakupie udziałów w tych spółkach
przez OT Logistics w zamian za akcje
własne oraz na rozliczeniu wzajemnych
wierzytelności.

decyzje strategiczne na poziomie struktury
o utworzeniu klastra Polska, Czechy, Słowacja,
Węgry i Kraje Bałtyckie mają służyć osiągnięciu
tego celu.
Tomaszowi Oczkowskiemu podlegać będą
bezpośrednio działy handlowe poszczególnych
krajów i będzie on raportował do Piotra Sukiennika, Dyrektora Generalnego strefy.

Cenę za 100% akcji STK S.A. ustalono na
35,5 mln zł, zaś pakiet 80% walorów Kolei
Bałtyckiej S.A. wyceniono na 3,4 mln zł.
W ramach transakcji o łącznej wartości
ok. 39 mln zł, OT Logistics obejmuje 100%
akcji STK S.A. oraz 80% akcji Kolei Bałtyckiej S.A. Jednocześnie STK Group obejmuje akcje OT Logistics, rozliczane są również wzajemne wierzytelności, co stanowi
o bezgotówkowym charakterze transakcji.
– Zakończyliśmy właśnie proces przejęcia
STK oraz Kolei Bałtyckiej zapowiedziany
w połowie roku. Serdecznie witamy Zespoły STK oraz Kolei Bałtyckiej w rodzinie
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UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na
świecie, został Partnerem Roku 2016 Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł ten jest nadawany przez dziekana firmom, które odznaczyły się szczególnym zaangażowaniem we współpracę z wydziałem.
– Firma Dachser należy do grona Rady
Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2008 roku i jako aktywny partner bierze czynny udział nie
tylko w pracach Rady, ale także organizuje
staże dla studentów, wspiera konferencje
kół naukowych i inicjatywy podejmowane
przez Wydział. Wiedza praktyczna, którą

dzieli się z nami Dachser, jest niezwykle
wartościowa i mamy nadzieję, że nasza
współpraca będzie kontynuowana i rozwijana w kolejnych latach – mówi dr hab.
Tomasz Czapla, prof. UŁ, dziekan Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
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NOWY DYREKTOR MIĘDZYNARODOWY
ÔÔŹródło: JLL, Fot. JLL

Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy w JLL, awansowała na stanowisko
Dyrektora Międzynarodowego (International Director), najwyższą pozycję w firmie. Anna Młyniec jest drugą kobietą, po Agacie
Sekule, w Europie Środkowo-Wschodniej z tytułem International Director, jak również jedną z 50 kobiet na świecie zajmujących
tak wysokie stanowisko w JLL.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający
JLL w Polsce, powiedział: „Nominacja
na to stanowisko jest potwierdzeniem
kompetencji Anny Młyniec, wysoko cenionej współpracy z klientami firmy
oraz wkładu w tworzenie i rozwój JLL
w Polsce. Ta promocja to także dowód
uznania za ciężką pracę i docenienie roli
Anny Młyniec w budowaniu zespołu oraz

przestrzeganiu wysokich standardów
etycznych.”
Anna posiada ponad 17 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w strategicznym doradztwie dla firm dotyczącym
wynajmu biur, relokacji oraz konsolidacji, a także strategii wynajmu i marketingu obiektów biurowych. Anna zarządza
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zespołem Wynajmu Powierzchni Biurowych JLL na 13 najbardziej aktywnych
rynkach w Polsce. W ciągu ostatnich
10 lat jej zespół wynajął łącznie ponad
2 miliony metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni biurowych, utrzymując przez cały ten czas pozycję lidera
wśród wszystkich firm doradczych.
Dodatkowo, Anna Młyniec jest odpowiedzialna za tworzenie i rozwój platformy bazy danych OfficeFinder (portal bazabiur.pl/officefinder.pl) w Polsce,
a także za wspieranie i wdrożenie tego
projektu w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Anna Młyniec pracowała między innymi
dla tak znanych firm jak m.in. The Boston
Consulting Group, Microsoft, Sabre Holdings, Shell, MMC, ExxonMobile, MasterCard, General Motors, WPP Group, UBS,
Bosch czy Cisco Systems.
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, wydziału Geodezji i Kartografii.
Ukończyła również na tej uczelni studia
podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Posiada także licencję pośrednika nieruchomości oraz, od 2012 roku,
tytuł Certified Commercial Investment
Member (CCIM).
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AKWIZYCJE OT LOGISTICS

OT Logistics. Chcemy by transport kolejowy odgrywał większą rolę w transporcie
towarów masowych i stanowił rosnące
uzupełnienie w przypadku towarów dostarczanych do portów naszej Grupy Kapitałowej. Liczymy, że synergie wynikające z przejęcia grupy kolejowej wzmocnią
naszą ofertę dla klientów, co następnie
przełoży się na wzrost naszych udziałów
rynkowych i rentowności z działalności
transportowej. Rozwój transportu kolejowego jest jednym z elementów naszej
strategii. – mówi Zbigniew Nowik, Prezes
Zarządu OT Logistics.
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AUTO-PARTNER WYNAJMUJE
OD 7R LOGISTIC
ÔÔŹródło: 7R, Fot. 7R

Prawie 7600 m2 powierzchni magazynowej i biurowej zajmie firma Auto-Partner
w magazynie budowanym przez 7R Logistic na terenie Parku Logistycznego Gdańsk
– Kowale. W nowym magazynie firma będzie dysponować około 7600 m2, z czego
6500 m2 będzie przeznaczone na magazyny, a 1087 m2 na biura. – Na rynku działamy już od ponad 30 lat. Jesteśmy liderem w Trójmieście i wiodącym dystrybutorem części samochodowych w Polsce północnej. Aby sprawnie obsługiwać wszystkie
procesy wyjątkowo ważne było dla nas dopasowanie magazynu do naszych indywidualnych potrzeb. Cieszymy się, że firma 7R Logistic wykazała się elastycznym podejściem i zaproponowała rozwiązania, które spełniają nasze wszystkie oczekiwania
– mówi Antoni Jarosławski, prezes firmy Auto-Partner.
Ze względu na specyfikę działalności najemcy powierzchnia zostanie wyposażona
w zaplanowane specjalnie dla klienta nowoczesne rozwiązania. – Wśród nich będą
m.in.: regały wielorzędowe, automatyka
regałowa w postaci automatycznej linii
transportu wewnętrznego, a także dedykowany system techniki przeładunkowej.
Odporność ogniowa budynku zostanie
zwiększona do poziomu powyżej 4000 MJ/
m2. Magazyn będzie także wyposażony
w instalację tryskaczową w regałach. Dodatkowo w całym obiekcie będzie zainstalowane oświetlenie LED sterowane czujkami ruchu – wyjaśnia Waldemar Paszko,
dyrektor ds. inwestycji 7R Logistic.
Całkowita powierzchnia piątego z obiektów powstających w Parku Logistycznym
Gdańsk – Kowale wyniesie 32 tys. m2 Jego
oddanie do użytku deweloper 7R Logistic
zaplanował na I kw. 2017 r.
– Cieszymy się, że kolejna firma doceniła
najwyższą jakość budowanych przez nas
magazynów oraz rozwiązania proponowane w zakresie wyposażenia budynku
w dedykowane instalacje. O ile to możliwe
zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom najemców. Rynek powierzchni magazynowych w Trójmieście
jest coraz atrakcyjniejszy dla firm z bardzo

różnych branż, zarówno operatorów logistycznych, jak i przedsiębiorstw produkcyjnych – podkreśla Marzena Zaczkiewicz,
leasing manager w 7R Logistic.

ciąg dalszy ze strony 1
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– Współpraca między biznesem i uczelniami wyższymi to wiele korzyści nie do
przecenienia dla obu stron i w naszej
opinii tego typu partnerstwo powinno
być powszechnym standardem. Firmy
to ogromne źródło praktycznej wiedzy,
która uzupełnia wykształcenie akademickie. Jej transfer może odbywać się
na różne sposoby – poprzez konsultację
programów nauczania przedmiotowego,
bieżącą współpracę przy wydarzeniach
naukowych czy staże studenckie. Dachser od lat współpracuje na tych polach
ze szkołami wyższymi, zarówno w Łodzi,
jak i w innych ośrodkach akademickich.
Studenci dzięki temu kojarzą naszą firmę
i postrzegają ją jako atrakcyjnego pracodawcę. Także znaczna część studentów, którzy przychodzą do nas na staż,
wiąże się z firmą na dłużej. Partnerstwo
z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego jest dla nas źródłem dużej satysfakcji i tym bardziej cieszy docenienie
naszych wysiłków przez władze Wydziału
– komentuje Grzegorz Lichocik, prezes
Dachser.
Wyróżnienie Partner Roku 2016 zostało przyznane firmie Dachser na Gali
Absolwentów. Podczas tej uroczystości
zostali również uhonorowani najlepsi
studenci. Jedną z nagród – za najwyższą średnią na studiach stacjonarnych
II stopnia na kierunku Logistyka – ufundował operator. Dachser zaprosił także
nagrodzoną studentkę na staż.

ROZBUDOWA PARKU
LOGISTYCZNEGO P3 BŁONIE
ÔÔŹródło: P3

Warszawa 1 grudnia 2016 – P3 wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper
i zarządca obiektów logistycznych rozpoczął budowę nowego magazynu o docelowej powierzchni ok. 80 000 m2 w parku P3 Błonie. Uroczystość postawienia pierwszej kolumny z okazji rozpoczęcia budowy odbyła się dziś (1 grudnia). Jest to początek nowego etapu w rozbudowie parku, który pozwoli na jego wzrost z ponad
196.000 m2 do ponad 275.000 m2.
W pierwszym etapie budowy tego magazynu powstanie ok. 21 500 m2. Blisko
8 000 m2 zajmie Green Factory Logistics,
który obecnie zajmuje powierzchnię w innym budynku w parku P3 Błonie. Firma
jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na rynku usług chłodniczych
i już po dwóch latach od wprowadzenia
się do parku w Błoniu zdecydowała się
w nim na swoją ekspansję.
Powierzchnia dla Green Factory Logistics została zaprojektowana zgodnie

z jego wymaganiami. Klient potrzebował m.in. agregatów chłodniczych, czy
wydzielonego wjazdu. Powierzchnia dla
Green Factory Logistics będzie mieć również dodatkową izolację dachu, oraz zostanie wyposażona w oświetlenie LED.
Oddanie powierzchni dla Green Factory
Logistics zaplanowane jest na kwiecień
2017, z opcją wcześniejszego dostępu
na marzec.
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RAPORT NT. GOSPODARKI
CYRKULARNEJ

Ekol obchodzi dzień
wolontariatu

ÔÔŹródło: Ekol Logistics, Fot. Ekol Logistics

ÔÔŹródło: Stena Recycling

Opublikowany przez Koalicję “RECONOMY” raport pt. “W kierunku gospodarki obiegu
zamkniętego. Wyzwania i szanse” mówi o tym w jaki sposób możemy rozwijać się
w sposób zrównoważony, dzięki wykorzystaniu potencjału odpadów.
Gospodarka cyrkularna to zyskująca na
popularności koncepcja zakładająca racjonalne zagospodarowanie zasobów w taki
sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Autorzy
raportu opisują w jaki sposób realizować
jej wizję i jakie konkretne działania należy podjąć, by efektywnie oraz w odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami.
Podkreślają znaczenie oraz korzyści jakie
przyniesie wdrożenie tego modelu gospodarki. Uwagę poświęcają tematom konsumpcji, świadomości ekologicznej oraz
upcyklingu, czyli twórczego zagospodarowania odpadów. Wskazują również wybrane przykłady dobrych praktyk na rzecz
realizacji gospodarki obiegu zamkniętego.
Partnerami głównymi raportu są IKEA
oraz Stena Recycling, a Partnerami wspierającymi Rekopol i Carlsberg Polska.

Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy
doradczej CSR Consulting i bloga konsumenckiego How to Wear Fair. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna
Gospodarka.
Więcej informacji o Koalicji „RECONOMY” znajduje się na stronie Reconomy.pl

Kliknij poniżej, aby przeczytać raport:

KOALICJA „RECONOMY”
Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują
się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy
Dekoeko.com przy współpracy Centrum
Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych

FM Logistic i Geis w parku
logistycznym P3 Poznań
ÔÔŹródło: P3, Fot. P3

P3, wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych,
postawił pierwszą kolumnę z okazji rozpoczęcia
rozbudowy parku Logistycznego P3 Poznań
o 30 000 m2. Blisko połowa tej powierzchni
powstaje jako powierzchnia Build – To – Suit
dla firm logistycznych FM Logistic (7 200 m2)
i Geis (5 655 m2). Reszta powstanie spekulacyjnie w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie
rynkowe. Jest to trzecia budowa rozpoczęta
przez P3 w Polsce w tym roku, włączając w to
nowy budynek w parku P3 Piotrków, którego
budowa ruszyła wiosną i nowy budynek w parku P3 Błonie koło Warszawy, którego budowa
rozpoczęła się w zeszłym tygodniu.
FM Logistic to firma wiodąca w dziedzinie
międzynarodowej logistyki, a portfel jej klientów obejmuje sieci handlowe, producentów

żywności, środków czystości do domu i kosmetyków oraz firmy farmaceutyczne. To długoletni
klient P3 z magazynami w parkach logistycznych
w Rumunii, Czechach i Polsce, gdzie ma swoje
powierzchnie w trzech parkach.
Grupa Geis – lider w transporcie, spedycji
i usługach logistycznych w Niemczech i Europie
Środkowej będzie wykorzystywała nowy magazyn w parku P3 Poznań do obsługi przesyłek
kurierskich oraz palet i przesyłek indywidualnych. W Polsce firma ma obecnie 45 oddziałów
i zatrudnia łącznie ponad 1200 pracowników.

Od początku swojego istnienia, Ekol Logistics wprowadzał w życie motto “logistics for
a better world” w każdym aspekcie swojej
działalności. Spółka zapoczątkowała akcje Wolontariatu Ekol realizując różnorakie projekty
z udziałem 6 500 pracowników różnych narodowości w 14 krajach. Dzień Wolontariatu
Ekol łączy się z ideą Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzoną 5 grudnia.
W ramach Wolontariatu Ekol, pracownicy
przeprowadzili w sumie 38 projektów, z których każdy odpowiadał na inne, lokalne potrzeby. Działania przeprowadzane w wielu
językach, w rożnych rejonach Europy, obejmowały min. sadzenie drzew, wizyty w domach
dziecka, schroniskach dla zwierząt, szpitalach,
hospicjach, warsztaty z niepełnosprawnymi, aukcje, oddawanie krwi, ubrań dla dzieci, książek, zabawek, oraz zbiórkę nakrętek
w ramach kampanii organizowania wózków
inwalidzkich.
Arzu Tan, Dyrektor Marketingu Korporacyjnego, w Ekol Logistics, mówi, że firma chce
dodawać wartość dla środowiska i społeczności. „Zmieniliśmy naszą politykę CSR w oparciu
o ideę działań na rzecz przyszłości społeczeństwa. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy
obchodzić Dzień Wolontariatu Ekol 5 grudnia,
a inspiracją dla nas by Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza ONZ. Dzięki tym działaniom
zachęciliśmy naszych pracowników, aby przeprowadzali projekty wolontariackie odpowiadające na potrzeby ich krajów lub regionów.
Zależy nam na utrzymaniu naszych wysiłków
zmierzających do kreowania zrównoważonych inicjatyw w ramach „Wolontariatu Ekol”,
które przeprowadziliśmy po raz pierwszy
w tym roku. Jesteśmy też zdecydowani kontynuować Dzień Wolontariatu Ekol 5 grudnia
każdego roku.”
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WYRÓŻNIONA PLASTIKOWA
PALETA WYSTAWOWA CHEP
ÔÔŹródło: CHEP, Fot. CHEP

CHEP Polska został nagrodzony w konkursie Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016 za unowocześnienia i innowacje, jakie zostały wprowadzone
w plastikowej ćwierćpalecie wystawowej. Wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia
w Warszawie podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji 2016. To kolejna nagroda, jaką został wyróżniony plastikowy display CHEP.
Konkurs Najlepszy Produkt dla Logistyki,
Transportu, Produkcji 2016 wyłania najlepsze produkty wspierające pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologia,
IT, środki transportu, usługi dla sektora TSL).
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych rozwiązań w logistyce,
transporcie i produkcji, które wdrożono
lub usprawniono w tych sektorach w ciągu
ostatnich dwóch lat, lub które wkrótce będą
implementowane. Główne kryteria konkursu to: ocena technologiczna innowacji,
ocena korzyści dla klienta, rynkowa ocena
stopnia innowacyjności, referencje, opinie
jednostek naukowych lub stowarzyszeń,
kopie patentów, licencji, know-how, wzorów
(znaków) ochronnych i walory ekologiczne.
Nowa ćwierćpaleta CHEP wpisuje się we
wszystkie powyższe kryteria. To efekt wielu

lat obserwacji i prób udoskonalenia tego
produktu. Dzięki zmienionym wymiarom,
jej użytkowanie i magazynowanie jest bardziej efektywne – więcej sztuk mieści się na
samochód, co przekłada się na zmniejszenie
kosztów transportu. Ponadto posiada nowatorski system Blue Click ®, który znacząco
redukuje czas montażu i demontażu ekspozytora na palecie. Zastosowane innowacje
sprawiają, że emisja CO2 w łańcuchu dostaw
została zredukowana o 10%. Kolejnym proekologicznym rozwiązaniem zastosowanym
w displayu CHEP jest ograniczenie wpływu
na środowisko ze względu na budowę nośnika oraz użycie materiałów pochodzący
z recyklingu. Nowa paleta została również
zoptymalizowana pod względem stabilności, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo transportu i pracy ludzi przy obsłudze.

Plastikowa paleta wystawowa CHEP
została wyróżniona pod względem wprowadzonych nowatorskich rozwiązań i innowacji. W konkursie na najlepsze produktu innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI
2015 organizowanym przez NACZELNĄ
ORGANIZACJE TECHNICZNĄ – Federacje
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
plastikowy display został nagrodzony
Srebrnym Laurem Innowacyjności.

REKLAMA
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Nowy oddział na lotnisku
Katowice-Pyrzowice
ÔÔŹródło: FedEx, Fot. FedEx

UPS rozszerza usługi
ekspresowe w Polsce
ÔÔŹródło: UPS, Fot. UPS

Firma UPS ogłosiła wprowadzenie wcześniejszych
ekspresowych godzin dostawy do ponad 25 tysięcy kodów pocztowych w Polsce. Dostawy UPS
Express® będą teraz realizowane przed godziną
10:30 dla 18 282 kodów pocztowych, co skraca dotychczasowy czas dostawy o 90 minut. Do pozostałych 10 142 kodów pocztowych, dzięki usłudze
UPS Express Saver®, przesyłki dostarczane będą
przed południem, do 4 godzin wcześniej niż początkowo. Dodatkowo, 11 805 kodów pocztowych
w Polsce otrzyma przesyłki przed godziną 14. Jest
to udoskonalenie dotychczasowej zasady, która
zobowiązywała firmę do dostarczenia przesyłek
do końca dnia. Zarówno usługa UPS Express
jak i UPS Express Saver uwzględniają gwarancję
zwrotu pieniędzy dla osoby wysyłającej.
Według badania UPS Pulse of the Online Shopper™, 58% osób kupujących online rezygnuje
z dokonania zakupu ze względu na zbyt długi
czas dostawy. Ponadto, 43% klientów twierdzi, że
opóźnienia w doręczeniu przesyłki zmniejszają
prawdopodobieństwo ponownego zakupu od
sprzedawcy. Dzięki szybszej usłudze UPS Standard, przedsiębiorstwa w Polsce mogą zaspokajać
oczekiwania klientów zapewniając im szybszą
dostawę za przystępną cenę.
– Wcześniejsze godziny dostawy pozwolą naszym klientom lepiej świadczyć oferowane przez
nich usługi, zapewniając dostawę przesyłek nawet
do czterech godzin wcześniej. – powiedział Pavel
Adamovsky, dyrektor generalny UPS Polska. –
UPS od 40 lat dokłada wszelkich starań, by łączyć
przedsiębiorstwa w Europie, niezależnie od ich
wielkości. Firma stara się nieustannie dostosowywać swoje usługi do potrzeb klienta, o czym
świadczą, między innymi, niedawno wprowadzone udogodnienia. – dodał dyrektor generalny.
– UPS ciężko pracuje, by wspomóc polskie firmy w dostarczaniu wysokiej jakoś usług. – mówi
Prezes Zarządu UPS Europe Nando Cesarone
– Zapowiadane w czerwcu udoskonalenia naszych usług UPS Express Service i UPS Standard
z Polski do Niemiec i Austrii są częścią inwestycji,
której celem jest usprawnienie wysyłki paczek do
naszych klientów.
Do 2019 roku, UPS ma w planach zainwestować
2 miliardy dolarów w rozwój europejskiej infrastruktury. Dotychczas, firma otworzyła w Polsce
w 2014 roku kosztującą 25 milionów dolarów
sortownię przesyłek w Strykowie oraz centrum
usług w Łodzi.

FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp. i największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, otworzyła swój oddział na
nowym terminalu lotniska Katowice-Pyrzowice.
Inwestycja ta jest częścią strategii zakładającej
ekspansję sieci transportowej firmy, co z kolei
przełoży się na większą wydajność i ułatwi kontakty biznesowe w Europie i na całym świecie.
„Nasz oddział na terenie nowo otwartego terminala lotniska w Pyrzowicach daje nam możliwość podwojenia ilości wysyłanych paczek. Zastosowanie nowoczesnej infrastruktury pozwoli
jeszcze szybciej i sprawniej obsługiwać naszych
klientów oraz pomoże firmom, które eksportują
swoje towary, pozostać konkurencyjnymi” –
mówi Mariusz Mik, dyrektor zarządzający FedEx
Express Polska.
FedEx jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na międzynarodowe usługi logistyczne dzięki swoim placówkom znajdującym
się na terenie terminali lotniczych w Katowicach
i w Warszawie. Firma obsługuje 16 lotów tygodniowo, które łączą Polskę z globalną siecią FedEx.
Umożliwia to dostarczenie paczki do ponad 220
krajów i terytoriów na całym świecie, w czasie od
trzech do pięciu dni roboczych, głównie w Ameryce Północnej i Azji. W Pyrzowicach zlokalizowana
została również stacja kurierska, co pozwala na
wydłużenie czasu odbiorów i tym samym usprawnia i przyspiesza proces wysyłki paczek.

Nowa lokalizacja posiada większą przepustowość – całkowita powierzchnia magazynu FedEx
zwiększa się do 750 m², a powierzchnia biurowa
– do 203 m². Pojemniejszy jest również magazyn
celny. Placówka została wyposażona w innowacyjny system przenośników wałkowych z napędem,
znacznie skracający czas transferu przesyłek oraz
w wagę najazdową o maksymalnej nośności 10
ton, zwiększającą dokładność ważenia frachtu.
W ciągu ostatnich lat FedEx dokonał kilku znacznych inwestycji w Polsce. Od 2012 roku otworzył 2 nowoczesne sortownie, w Łodzi i Chorzowie. W 2012 roku przejął polską firmę kurierską
Opek. Ostatnio, FedEx otworzył swój nowy oddział
w Chorzowie, który wspiera firmy działające w regionie Górnego Śląska. Inwestycja ta wpisuje się
w strategię firmy FedEx, która otwiera globalne
rynki dla firm każdej wielkości i pomaga im z sukcesem rozwijać swój biznes. Jest to o tyle ważne,
że polskie firmy z roku na rok coraz chętniej eksportują swoje towary. Korporacja Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.) szacuje, że
we wrześniu b.r. polski eksport wzrósł o 4% r/r,
a jego wartość wyniosła 15,7 mld euro.

CAMERON THORPE

PREZESEM ZARZĄDU W DCT GDAŃSK S.A.
ÔÔŹródło: DCT Gdańsk S.A., Fot. DCT Gdańsk S.A.

16 grudnia 2016 r. Pan Cameron Thorpe oficjalnie przejął stanowisko prezesa zarządu DCT Gdańsk od udającego się na emeryturę Pana Maćka Kwiatkowskiego.
– Jestem przekonany, że zostawiam terminal DCT i cały zespół w dobrych rękach
– komentuje Maciek Kwiatkowski, który
znacząco przyczynił się do rozwoju DCT
Gdańsk z sukcesem realizując jedną z największych inwestycji na Pomorzu – budowę drugiego nabrzeża (T2).
Cameron ma 30-letnie doświadczenie
w branży morskiej. W 2003 r. dołączył do
DP World jako Global Business Development Manager, biorąc udział w audycie
ponad 12 terminali kontenerowych na
całym świecie podczas dynamicznego rozwoju firmy. W 2005 r. został powołany na
stanowisko General Manager w terminalu kontenerowym Constanta w Rumunii.
Po przejęciu grupy P&O przez DP World
w 2006 r., Cameron przeprowadził się do
Australii, aby objąć stanowisko Director
and General Manager w Brisbane. W 2009
r. został Prezesem terminalu LCIT w Tajlandii, następnie w 2013 r. przyjął propozycję

pracy jako dyrektor zarządzający DP World
Korea oraz Wiceprezes PNC – największego terminalu kontenerowego w Korei
Południowej. Na początku 2015 r. Cameron przeniósł się do terminalu London
Gateway w Wielkiej Brytanii, gdzie objął
stanowisko prezesa.
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VIVE TRANSPORT
NAGRODZONA
ÔÔŹródło: VIVE Transport, Fot. VIVE Transport

8 grudnia odbyła się XV jubileuszowa
Gala Logistyki, na której tradycyjnie już
prezentowane są wyniki programu badawczego Operator Logistyczny Roku.
Spółka VIVE Transport zadebiutowała
w przedsięwzięciu, zajmując miejsce
w pierwszej dziesiątce rankingu generalnego. W imieniu spółki Wyróżnienie
Honorowe dla Najlepszej Firmy Logistycznej Wśród Nowych Partnerów
Programu odebrał Grzegorz S. Woelke
– Prezes Zarządu VIVE Transport.
Najważniejszymi celami programu badawczego Operator Logistyczny Roku jest
wskazanie najlepszych praktyk w logistyce,
porównanie osiągnięć liderów branży,
zdefiniowanie czynników decydujących
o przewadze konkurencyjnej, a także wyróżnienie najlepszych na rynku operatorów usług logistycznych. Na podstawie
wyników badania powstaje ranking firm
cieszących się największym zaufaniem
klientów. Jego celem jest dostarczanie
uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych.
VIVE Transport oferuje swoim klientom zwinne łańcuchy dostaw budowane
z zastosowaniem nadwozi wymiennych
BDF. Nasze łańcuchy dostaw wkomponowują się w strategie naszych zleceniodawców, przyczyniając się do zwiększenia ich przewagi rynkowej i elastyczności
przy zaspokajaniu potrzeb ich klientów.
– mówi Grzegorz S. Woelke, Prezes Zarządu VIVE Transport. O przyznaniu
nagrody VIVE Transport zadecydowała
trafna strategia i elastyczne podejście do
klientów. Jest ona wyrazem zadowolenia
wynikającego z jakości naszych usług.
– dodaje Woelke.
VIVE Transport została doceniona przez
Klientów zajmując odpowiednio:

Zdobywcy Wyróżnień Honorowych badania OLR 2016

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

• 9 miejsce – w klasyfikacji generalnej
badania Operator Logistyczny Roku,
• 5 miejsce – w rankingu Pozycja Rynkowa w Ocenie Kluczowych Klientów,
• 2 miejsce – w rankingu Lojalność Kluczowych Klientów,
• 3 miejsce – w rankingu Lider Rynku
w Ocenie Kluczowych Klientów.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Polak w nowym Zarządzie
Leaseurope

W Sosnowcu powstały
nowoczesne self-storages

Polska ma swojego przedstawiciela w nowym
Zarządzie Leaseurope, federacji reprezentującej europejski rynek leasingu. Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu
Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
został właśnie wybrany na kolejną, 2 – letnią
kadencję. Mieczysław Woźniak jest członkiem
Zarządu Leaseurope od 2015r., reprezentując
kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE).
„Wybór do Zarządu Leaseurope jest dla
mnie wyzwaniem, a zrazem uhonorowaniem
dotychczasowego zaangażowania. Współpracując i spotykając się regularnie w gronie 12
reprezentantów sektora leasingu i wynajmu,
mamy okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim poszukujemy
rozwiązań dla najistotniejszych problemów
i wyzwań naszej branży. Do najważniejszych
wyzwań w nadchodzącym czasie należy
zaliczyć: wzrost wymogów regulacyjnych,
wprowadzenie nowego międzynarodowego
standardu rachunkowego IFRS 16, wzmocnienie znaczenia leasingu, jako kluczowego
elementu trwałego modelu ekonomicznego,
w szczególności wobec wyzwań przyszłości
takich jak np.: „circular economy”, zmiany
zachowań klientów czy nowego podejścia
do mobilności. Liczę na to, że moje osobiste
zaangażowanie zaowocuje dalszym umocnieniem pozycji polskiego rynku leasingu na
europejskiej scenie” – powiedział Mieczysław
Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wy-

Budynek, będący przed laty częścią sosnowieckich zakładów należących do przemysłowej rodziny Schoenów, zyskał właśnie drugie
życie. Inwestor z Sosnowca zdecydował się
na wyremontowanie go i stworzenie w jego
wnętrzu nowoczesnego magazynu typu self-storage. To pierwsza tego typu inwestycja
w Zagłębiu. Na 1287 m kw. powstało aż 120
specjalnych boksów, w których można samodzielnie przechowywać rzeczy. Z magazynu
korzystać mogą zarówno mieszkańcy regionu
mający za mało miejsca w mieszkaniach lub
domach, jak również lokalni przedsiębiorcy
i firmy handlowe, składujące w boksach np.
towar lub dokumenty.

ÔÔŹródło: ZPL, Fot. ZPL

ÔÔŹródło: Sejfboksy.pl, Fot. Sejfboksy

Mieczyslaw Woźniak

konawczego Związku Polskiego Leasingu,
członek zarządu Leaseurope.
Marie-Christine Ducholet to nowa przewodnicząca europejskiej federacji, zaś Pierre-Louis
Colin i Morten Guldhaug zostali wybrani na
wiceprzewodniczących Zarządu Leaseurope.
Leaseurope zrzesza 46 organizacji narodowych. Na czele federacji stoi Zarząd, który
wspierają Komitety Techniczne oraz Grupy
Sterujące, zajmujące się poszczególnymi sektorami działalności. Członkowie tych zespołów są najczęściej ekspertami pracującymi
w branży. Związek Polskiego Leasingu od
początku swojej działalności jest aktywnym
członkiem Leaseurope, reprezentując polską
branżę leasingową w strukturach europejskiej federacji od 22 lat.

Karol Patynowski
Dyrektorem ds. Rynków
Regionalnych w JLL
ÔÔŹródło: JLL, Fot. JLL

Firma JLL ogłosiła nominację Karola Patynowskiego na stanowisko Dyrektora ds. Rynków Regionalnych. „Nasza firma jest obecna
na rynkach poza Warszawą od ponad 15 lat
– działamy w 13 najważniejszych miastach
w Polsce, oferując klientom kompleksowe
usługi związane z wynajmem powierzchni
biurowych. Nominacja Karola Patynowskiego na stanowisko Dyrektora ds. Rynków Regionalnych nie tylko wzmocni nasze biura
w regionach, ale przede wszystkim pozwoli
na lepszą koordynację i obsługę firm poszukujących nowoczesnych biur w całej Polsce”,
mówi Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji
Najemcy w JLL.
Karol Patynowski posiada prawie 10 lat
doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych, w obszarze doradztwa na rzecz
firm poszukujących powierzchni biurowej. Od-

MAGAZYN JAK SEJF TO POMYSŁ Z USA
Pomysł na tego typu inwestycję sprowadzono
do Sosnowca z USA, gdzie magazyny typu self
storages znane są już od ponad 70 lat. – To
obecnie jedna z najnowocześniejszych tego
typu inwestycji w regionie. Nie bez powodu
nazwaliśmy je także „sejfboksami”. Cały budynek to swoisty sejf, do którego dostęp mają
wyłącznie osoby przechowujące u nas rzeczy
– mówi Aleksandra Suwała, przedstawicielka
Sejfboksów w Sosnowcu.
I faktycznie, do budynku wejść do można
wyłącznie po wprowadzeniu specjalnego kodu.
Zawartości boksów strzeże natomiast 24 godzinny nowoczesny monitoring wizyjny oraz
zamontowane w całym budynku alarmy. Boksy
pilnowane są również przez ochronę. Każda ze
skrytek zabezpieczona jest także kłódką, do której klucz ma wyłącznie użytkownik. W samych
boksach panuje natomiast stała temperatura
i wilgotność powietrza. – Takie zabezpieczenia
są niezbędne, chociażby z racji tego, że wiele
osób przechowuje w boksach wartościowe
przedmioty, które wymagają zarówno zabezpieczenia, jak również odpowiednich warunków.
W skrytkach znajdziemy dziś zarówno sprzęt
AGD i RTV, dokumenty księgowe, ale też cenne
kolekcje np. winyli, trofea sportowe, ale także
produkty, której sprzedają np. sklepy internetowe – wylicza Aleksandra Suwała.

Karol Patynowski

powiada za prowadzenie projektów dla klientów korporacyjnych spółki i świadczy usługi
związane z przygotowaniem i wdrożeniem
strategii najmu oraz negocjacjami warunków
komercyjnych. Współpracował z wiodącymi
globalnymi markami, takimi jak m.in. Accenture, The Boston Consulting Group, Cisco,
Eurobank, Honeywell, KPMG, McKinsey, Play,
Philips, P&G, Samsung, Unit4, IMS Health czy
Wolters Kluwer.
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TYTUŁ GLOBALNEGO OPERATORA
LOGISTYCZNEGO ROKU
ÔÔŹródło: DHL Global Forwarding, Fot. DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding – globalny lider frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group – otrzymał
tytuł Globalnego Operatora Logistycznego Roku od firmy Electrolux. O przyznaniu tego wyróżnienia zaważyły konkurencyjne
ceny usług, doskonale rozwinięta sieć transportu oraz wsparcie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Współpraca obydwu
gigantów światowych trwa nieprzerwanie od 13 lat i realizowana jest w 45 krajach.

Zakres współpracy DHL Global Forwarding z Electroluxem na
świecie obejmuje usługi frachtu morskiego, przewozów lotniczych i multimodalnych, a także obsługę celną oraz konsolidację
ładunków. Oceniając współpracę z firmą DHL Global Forwarding

na świecie, przedstawiciele firmy Electrolux zwrócili szczególną
uwagę na 13 lat współpracy, które upłynęły pod znakiem świadczenia wysokiej jakości usług w konkurencyjnych cenach, a także
na chęć pracowników DHL do wykraczania poza zakres swoich
obowiązków nawet w najbardziej nagłych sytuacjach kryzysowych. To właśnie między innymi te kryteria doprowadziły do
przyznania DHL Global Forwarding tytułu Globalnego Operatora
Logistycznego Roku. Co więcej, w czteroletniej historii nagrody
została ona przyznana niezależnemu dostawcy usług po raz
pierwszy – jest to zatem wyjątkowe wyróżnienie dla DHL Global
Forwarding.
„Zarówno zakres, jak również elastyczność DHL Global Forwarding, pozwoliły nam utrzymać stałe dostawy w konkurencyjnych
cenach na całym świecie. Co więcej, zaangażowanie DHL Global
Forwarding pozwoliło nam także na rozwiązanie wielu sytuacji
kryzysowych dotyczących logistyki, którym musieliśmy wspólnie
stawić czoła w czasie naszej trzynastoletniej współpracy”.

REKLAMA
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MOŻNA ZGŁASZAĆ PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE
ÔÔŹródło: FOB, Fot. FOB

Ruszył nabór działań CSR do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki”. Do 10 stycznia 2017 roku przez formularz dostępny na stronie raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl przedstawiciele
firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy realizowane w 2016 roku.
Jak co roku na początku grudnia Forum
Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia
formularz do rejestracji praktyk z zakresu
społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mogą
zgłaszać działania wdrażane w 2016 roku.
W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych
praktyk) przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego – Raport „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
Do raportu można zgłaszać praktyki
nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane
w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano
przynajmniej raz w dotychczas wydanych
raportach i kontynuowane były również
w 2016 roku.
Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie
zostaną pogrupowane według 7 obszarów
normy ISO 26000:
• ład organizacyjny,
• praktyki z zakresu pracy,
• prawa człowieka,
• środowisko,
• uczciwe praktyki operacyjne,
• zagadnienia konsumenckie,
• zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Zgłoszenie oraz publikacja dobrych
praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji

można dokonywać przez formularz: raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl do 10
stycznia 2017 roku.
Liczba zgłaszanych praktyk nie jest
ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej
odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej
weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny
złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem
dyrektorki generalnej Marzeny Strzelczak.
15. JUBILEUSZOWA EDYCJA RAPORTU
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki” ukazuje się od 15 lat. Jubileuszowe wydanie Raportu obok zebrania
praktyk CSR realizowanych w 2016 roku,
podsumuje dotychczasowe edycje publikacji. Zyska również nową odsłonę merytoryczną i graficzną. Ogłoszenie Raportu
nastąpi pod koniec marca 2017 roku. – Wydanie, które ukaże się w marcu będzie już
15. publikacją z cyklu. Zależało nam, by było
szczególne. Stąd o opinie spytaliśmy naszych najważniejszych interesariuszy, a więc
same firmy, testując w ten sposób nasze
pomysły na ewentualne zmiany. Upewniliśmy się, co jest najcenniejsze dla organizacji,
które nie tylko tworzą Raport nadsyłając
dobre praktyki, ale i z niego korzystają, szukając inspiracji do działania. Jubileuszowa
publikacja będzie więc inna, choć zmiany

nie będą rewolucyjne. Liczymy też mocno,
że podtrzymamy dobrą tradycję Raportu
– kolejnego rekordu zgłoszeń, zarówno jeśli
chodzi o liczbę firm, które nadeślą swoje praktyki, jak i listę praktyk długoletnich,
która z roku na rok się wydłuża. Wiemy, że
polskie firmy są zainteresowanie społeczną
odpowiedzialnością biznesu i coraz więcej
z nich wdraża zasady zrównoważonego
rozwoju w bardzo dojrzałej formie, nadając
im strategiczne znaczenie. Zależy nam, by to
grono rosło, temu też służy między innymi
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki” – mówi Marzena Strzelczak,
dyrektorka generalna i członkini Zarządu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna
publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest
przeglądem aktywności firm, które zgłosiły
swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane
z odpowiedzialnym biznesem w danym roku
w Polsce. W części wprowadzającej znajdują
się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także
przegląd wybranych artykułów prasowych
oraz kalendarium wydarzeń związanych
z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/

Chronometr wydarzeń
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C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

SIEDEM RAZY PODIUM
ÔÔŹródło: JLL, Fot. Eurobuild

JLL zdobył aż siedem statuetek podczas tegorocznej edycji konkursu Eurobuild Awards. Jury złożone z największych ekspertów
branży nieruchomości doceniło znakomite wyniki i profesjonalizm doradców z JLL. Firma została nagrodzona w takich kategoriach jak: Investment Agency Team of the Year (najlepszy doradca inwestycyjny w segmencie nieruchomości komercyjnych),
Retail Agency Team of the Year (najlepszy doradca w obszarze wynajmu powierzchni handlowych), Warehouse Agency Team of
the Year (najlepszy doradca w obszarze wynajmu powierzchni magazynowo – przemysłowych), Property Management Company of the Year (najlepsza firma w obszarze zarządzania nieruchomościami).
Przedstawiciele JLL otrzymali również nagrody najemców dla najlepszych zarządców nieruchomości biurowych – Rondo 1 i Zebra
Tower. Ponadto, flagowa impreza organizowana przez JLL – Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości
Komercyjnych – została uznana za najbardziej spektakularne
pozabiznesowe osiągniecie roku (Outstanding Non-Business
Achievement of the Year), w głosowaniu przeprowadzonym
w trakcie gali, wśród zgromadzonych gości.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, komentuje: „To był niezapomniany wieczór dla JLL. Znakomity wynik
podczas dorocznej gali rozdania nagród Eurobuild pokazuje, że
w cenie jest najwyższy standard usług oraz długofalowe relacje
biznesowe oparte na przejrzystych zasadach. Dziękujemy naszym klientom za współpracę i zaufanie jakie okazują nam od

lat, a zespołowi JLL – za wielkie zaangażowanie oraz najlepszej
klasy profesjonalizm”.
Nagrody Eurobuild Awards, organizowane przez magazyn
Eurobuild CEE, to unikalna inicjatywa, której celem jest zarówno
wyłonienie liderów sektora, jak i podsumowanie roku, zdefiniowanie trendów oraz promocja dynamicznie rozwijającego się
rynku budownictwa i nieruchomości komercyjnych w Polsce
i Europie Środkowo – Wschodniej.
Wyróżnienia przyznawane są w wyniku głosowania jury składającego się z inwestorów, deweloperów i doradców. Proces
głosowania nadzorują audytorzy firmy KPMG. Coroczna gala
gromadzi przedstawicieli wszystkich wiodących firm związanych
z branżą nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 800 osób.

Property Management Company of the Year

Investment Agency of the Year

Retail Agency of the Year

Warehouse Agency of the Year

Chronometr wydarzeń
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TRZECI KWARTAŁ 2016 ROKU W AGILITY
ÔÔŹródło: Agility, Fot. Agility

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał
2016 roku. Firma osiągnęła zysk netto w wysokości 50 mln USD (15,17 mln KWD*) i wzrósł o 11 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2015. Zysk operacyjny (EBITDA) wyniósł blisko 95 mln USD (28,90 mln KWD), o 19 proc. więcej niż analogicznym
okresie w ubiegłym roku. W trzecim kwartale Agility odnotowało przychód w wysokości 1,02 mld USD (312 mln KWD).
„Od dłuższego czasu odnotowujemy stały wzrost zyskowności
naszych działań. U jego podstaw leży konsekwentny rozwój
w ramach jednostki Global Integrated Logistics (GIL) oraz ciągła poprawa wyników finansowych firm działających w grupie
Infrastructure,” powiedział Tarek Sultan, dyrektor zarządzający
i CEO Agility. „Nadal odnotowujemy zyski, mimo nowych międzynarodowych wyzwań biznesowych, od powolnego wzrostu
gospodarczego w kluczowych regionach aż po polityczną
niepewność w innych krajach. Moim zdaniem, stabilny wzrost
zysków Agility wynika z konsekwentnej realizacji strategii oraz
ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej, niezależnie od
inwestycji w nowe rynki, produkty i technologie. To w przyszłości pozwoli nam na wprowadzanie zmian i utrzymanie pozycji
lidera na rynku”.
AGILITY GLOBAL INTEGRATED LOGISTICS (GIL) I AGILITY
INFRASTRUCTURE
W trzecim kwartale 2016 roku przychody Agility GIL (zintegrowane rozwiązania logistyczne) wyniosły ponad 750 mln USD (228,65
mln KWD). W ciągu ostatnich trzech miesięcy firma odnotowała
wzrost popytu na usługi z zakresu logistyki kontraktowej na
rynkach wschodzących oraz poprawiła wyniki w transporcie
morskim, zarówno pod względem wolumenu jak i dochodu.
Z kolei w transporcie lotniczym znacząco zwiększył się wolumen
obsługiwanych towarów, jednak spadek marży w porównaniu
z 3 kwartałem ubiegłego roku, spowodował, że przychody netto
utrzymały się na takim samym poziomie. Agility, zgodnie z wyznaczonymi celami, nadal będzie poprawiać swoje wyniki biznesowe koncentrując się na zarządzaniu szlakami transportowymi
oraz rozwoju działalności w szybko rozwijających się obszarach
i branżach. Firma będzie kontynuować transformację swojej
działalności przez doskonalenie wykorzystywanych technologii,
procesów oraz metod zarządzania. Utrzymana zostanie też

Dobra kondycja polskiego
rynku magazynowego

ÔÔAndrzej Rosiński, Prezes Waimea Holding S.A., Fot. Waimea
Holding S.A.
Rok 2016 był kolejnym rekordowym rokiem pod
względem podaży nowoczesnej powierzchni
przemysłowej i logistycznej w Polsce. Wysoki popyt oraz niski poziom pustostanów spowodował,
że coraz większym zainteresowaniem cieszą się
nowe lokalizacje, czego przykładem jest Szczecin, Rzeszów oraz Bydgoszcz. W tych miastach
z sukcesem realizujemy nasze inwestycje. To
był bardzo dobry rok dla spółki Waimea Holding
S.A. Wybudowaliśmy, otworzyliśmy i wynajęliśmy
pierwszy etap Waimea Logistic Park Korczowa.
Rozmowy prowadzone z kolejnymi najemcami
potwierdzają duże zainteresowanie tą lokalizacją. Nasza podkarpacka inwestycja, przy autostradzie A4, na trasie głównego europejskiego
korytarza tranzytowego relacji wschód-zachód,

dyscyplina finansowa i elastyczna struktura, dostosowana do
potrzeb biznesowych.
Udział firm z grupy Infrastructure (usługi związane z obsługą
logistyczną, m.in. zarządzanie nieruchomościami, obsługa lotnictw, masowe składowanie i transport paliw) w przychodach za
trzeci kwartał 2016 roku wyniósł blisko 282 mln USD (85,91 mln
KWD). Grupa odnotowała stabilny wzrost i poszerzyła zakres
działalności, zwiększając zarówno liczbę obsługiwanych klientów
jak i zasięg geograficzny. W Ghanie uruchomiono nowoczesny
park dystrybucyjny, pierwszy z całej sieci parków logistycznych,
która ma połączyć kraje afrykańskie z innymi regionami świata.
Tristar, należąca do Agility firma zajmująca się logistyką paliw,
podpisała trzyletnią umowę o wartości 165 mln USD na obsługę
Organizacji Narodów Zjednoczonych. NAS, spółka zależna Agility,
świadcząca usługi obsługi lotniskowej na rynkach wschodzących,
zdobyła 10-letnią koncesję na obsługę salonów biznesowych
(lounge’ów) na 9 lotniskach w Maroku.

to najlepszy dowód, jak dynamicznie rozwija się
polska branża logistyczna i jakie ma przed sobą
wyjątkowo dobre perspektywy.
W roku 2016 rozpoczęliśmy budowę inwestycji
w Bydgoszczy oraz w Rzeszowie. W Bydgoszczy
realizujemy budowę parku logistycznego Waimea Logistic Park Bydgoszcz na 18 hektarowej
działce. Będzie to centrum produkcyjno-magazynowe i logistyczne o powierzchni zabudowy ok.
90 000 m². W Rzeszowie budujemy nowoczesny
obiekt Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka o łącznej powierzchni 6 800 mkw. Powstaje
on na działce o powierzchni ok. 2 ha położonej
na terenie przylegającym do Międzynarodowego
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Terminal
multimodalny Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka będzie miejscem, które zapewni
kompleksową i profesjonalną obsługę frachtu
lotniczego w oparciu o najwyższe standardy.
Ważnym etapem dla inwestycji w Rzeszowie
było podpisanie listu intencyjnego z zarządem

Bilans

Andrzej Rosiński

Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
w sprawie obsługi handlingowej terminala cargo.
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WARTOŚĆ INWESTYCJI W POLSCE
Z DRUGIM WYNIKIEM W HISTORII
ÔÔŹródło: JLL, Fot. JLL

Firma doradcza JLL przedstawia wstępne szacunki dla rynku inwestycyjnego w Polsce w segmencie nieruchomości komercyjnych za 2016 r.
Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków
Kapitałowych Nieruchomości Biurowych
i Magazynowych JLL w Polsce, informuje:
„Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w okresie pomiędzy
1 stycznia a 21 grudnia 2016 r. wyniosła
4,136 mld euro. Prym wiódł rynek handlowy, który osiągnął wynik 1,952 mld
euro. Za nim uplasował się sektor biurowy
– 1,708 mld euro oraz magazynowy – 476
mln euro”.
W 2016 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce ma szansę sięgnąć łącznie
blisko 4,4 mld euro. „Wartość tegorocznych transakcji inwestycyjnych na rynku
nieruchomości w Polsce już teraz przekroczyła wynik z 2015 r., i tym samym stanowi
drugi najlepszy wynik w historii, niższy
jedynie od rekordowego rezultatu 5 mld
euro z 2006 r.”, dodaje Tomasz Puch.
Wśród największych transakcji inwestycyjnych tego roku znalazły się m. in.:
sprzedaż pakietu 75% udziałów w wartej
ok. 1,2 mld euro platformie nieruchomościowej Echo w Polsce przez Griffin, Pimco
oraz Oaktree funduszowi Redefine, sprzedaż Bonarka City Center w Krakowie (361
mln euro) przez TriGranit (TPG) do Rockcastle, kupno Gdański Business Center
A&B w Warszawie (186 mln euro) przez
Savills Investment Management od HB Reavis, sprzedaż centrów handlowych Focus
w Piotrkowie Trybunalskim i Zielonej Górze (161 mln euro) przez Aviva Polish Retail
Fund do Rockcastle oraz sprzedaż Galerii
Warmińskiej (150 mln euro) przez Galeria
Warmińska Sp. z o.o. Sp. k do Rockcastle.
JLL – Z 66% UDZIAŁEM NA RYNKU
INWESTYCYJNYM W POLSCE
W okresie od początku 2016 do chwili
obecnej, Dział Rynków Kapitałowych JLL
w Polsce doradzał w transakcjach opiewających łącznie na kwotę około 2,5 mld
euro, co przekłada się na 66% udział w rynku i pozycję niekwestionowanego lidera. W 2016 r., eksperci firmy doradzali
w umowach kupna/sprzedaży m.in. 75%
udziałów w platformie nieruchomościowej Echo w Polsce (doradztwo po stronie sprzedającego – Griffin, Pimco oraz
Oaktree; największa transakcja w historii
polskiego rynku nieruchomości), Gdański
Business Center w Warszawie (186 mln

euro, doradztwo po stronie sprzedającego
– HB Reavis), Focus Park w Zielonej Górze
oraz Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim (161 mln euro, doradztwo po stronie
sprzedającego – Aviva Polish Retail Fund),
Galerii Warmińskiej w Olsztynie (150 mln
euro, doradztwo po stronie sprzedającego
– Galeria Warmińska sp. z o.o. sp. k. ), portfolio logistycznego NBGI (doradztwo po
stronie sprzedającego – NBGI) czy Prime
Corporate Center w Warszawie (doradztwo po stronie sprzedającego – Golub
GetHouse).

Tomasz Puch

REKLAMA

SUPERELASTYCZNE

PNEUMATYCZNE

OPASKI AMORTYZUJĄCE

Światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
opon do wózków widłowych.
Szeroka gama wysokiej jakości opon superelastycznych, pneumatycznych, opasek
amortyzujących oraz felg do wózków widłowych i innych pojazdów transportu
wewnętrznego. Zapewniają one wysoką wydajność, wytrzymałość, bezpieczeństwo,
komfort oraz wydłużony okres eksploatacji. Naszym celem jest dbanie o klienta i
osiąganie przez niego najniższych kosztów eksploatacji - LOCS.

Camso Polska S.A.
ul. Trakt Brzeski 35
05-077 Warszawa
tel. 22 783 35 89-90
biuro@camso.co

camso.co

DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL
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Rozczarowujący koniec roku dla mikrofirm
ÔÔŹródło: EFL, Infografika: EFL

Najnowszy „Barometr EFL” na IV kwartał tego
roku przekreśla szanse na przebudzenie w końcówce roku najliczniejszej grupy przedsiębiorców w Polsce. Tylko 7,4% przedsiębiorstw zatrudniających max. 9 pracowników liczy na
wzrost inwestycji w najbliższych miesiącach,
a 12,5% prognozuje wyższą sprzedaż swoich
produktów i usług. Wartość ostatniego w tym
roku indeksu wśród mikro przedsiębiorstw
była najniższa od dwóch lat i wyniosła zaledwie
50,6 pkt. Odczyt dla mikrofirm jest również słabszy w porównaniu do małych i średnich firm.
Główny odczyt „Barometru EFL1” dla sektora
MŚP odnotował spadek trzeci kwartał z rzędu
i w ostatnim kwartale tego roku wyniósł tylko
55,3 pkt. Na taki wynik decydujący wpływ miało
istotne pogorszenie się nastrojów dotyczących
1 „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem
informującym o skłonności firm z sektora MŚP do
wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie
sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze
wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe
rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane
z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na
dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt
odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku
zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez
Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał.
Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu
całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna
grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna
edycja badania odbyła się w dniach 2 – 9.11.2016 r.

planowanych inwestycji, sprzedaży produktów
i usług oraz płynności finansowej. W każdym
z tych obszarów odsetek przedsiębiorców liczących na wzrosty był najniższy w tym roku. Niepokojący może być fakt, że najgorsze nastroje
panują wśród najmniejszych podmiotów, których grupa w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
jest najliczniejsza.
– W tym roku, z kwartału na kwartał mamy do
czynienia z tąpnięciem najważniejszego wskaźnika gospodarczego, jakim jest PKB. W trzech
kwartałach 2016 roku nasza gospodarka wzrosła zaledwie o 2,5 proc., a osiągnięcie prognozowanego na poziomie 3,5 proc. wzrostu na
koniec 2016 roku wydaje się już mało prawdopodobne. Także międzynarodowa agencja Standard & Poor’s Rating Services obniżyła prognozę
naszego wzrostu do 3,0% z 3,5% wcześniej szacowanych. Obserwując informacje historyczne
z naszego Barometru, w szczególności dane dla

Bilans

pierwszych kwartałów 2015 i 2016, przyszły rok
rozpoczniemy jeszcze w słabszych nastrojach,
a na poprawę możemy liczyć w II i II kwartale.
Może jednak okazać się, że osłabienie nie będzie miało sezonowego charakteru i przed nami
trudny okres dla polskiej gospodarki – mówi
Radosław Kuczyński, prezes EFL.
W IV kwartale 2016 roku „Barometr EFL” zanotował radykalny spadek kwartał do kwartału wśród mikroprzedsiębiorców wynoszący
6,4 pkt. Wartość ta jest najniższa wśród tegorocznych pomiarów. Na taki wynik wpływ miał
zdecydowany pesymizm firm mikro pod względem oceny inwestycji, sprzedaży oraz płynności finansowej. Tylko 7,4% liczy na wzrost
inwestycji w końcówce roku, 12,5% prognozuje
więcej sprzedawać. Ponadto, zaledwie 4,5% najmniejszych podmiotów uważa, że ich płynność
finansowa się poprawi. Jedynie w przypadku zapotrzebowania na finansowanie więcej jest mikroprzedsiębiorców, którzy przewidują wzrost
od przewidujących spadki (ratio +17,4 p.p.).
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Stabilizacja mimo niepewności
– rok 2016 w intralogistyce

Trzycyfrowy wzrost
przychodów

W związku z nieoczekiwanymi wydarzeniami na
arenie międzynarodowej oraz znacząco mniejszymi niż prognozowane wartościami Przyrostu
Krajowego Brutto, można by spodziewać się
pogorszenia sytuacji w przemyśle i transporcie.
Jednak dane rynkowe sugerują, że sektory mające bezpośrednie przełożenie na intralogistykę
nie w pełni poddają się negatywnym wpływom.
Według tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2016 r. dynamika wzrostu PKB wyniosła
2,5 proc. Eksperci przewidują, że w związku
z tymi danymi, utrzymanie prognozy dla gospodarki na zakładanym przez Ministerstwo
Finansów poziomie równym 3,4 proc. będzie
właściwie niemożliwe. W cyklicznym „Raporcie o inflacji” z listopada 2016 roku Narodowy
Bank Polski wskazuje, że skutkujący obniżeniem
PKB spadek inwestycji związany był ze zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po
zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE oraz utrzymującą się niepewnością
co do otoczenia regulacyjnego prywatnych
przedsiębiorstw. Jednak szczegółowe dane dotyczące firm z sektora produkcji przemysłowej
nie potwierdzają jednoznacznie negatywnego
obrazu sytuacji.

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas
bitumicznych, odnotował w listopadzie 17,42
mln zł przychodów ze sprzedaży – to w ujęciu
rocznym wzrost na poziomie 199 proc. (5,83
mln zł w listopadzie 2015 r.). Narastająco
w okresie styczeń-listopad 2016 r. sprzedaż
Grupy wyniosła 160,95 mln zł, wobec 58,30
mln zł rok wcześniej. (+176 proc. r/r).
Listopad jest dziewiątym miesiącem konsolidacji Orlen Transport, co w dużej mierze
odpowiada za skokowy wzrost wyników.
Drugim czynnikiem rozwoju skali działalności
jest silnie rosnąca liczba i długość realizowanych frachtów zagranicznych w obszarze
przewozów płynnej chemii. To z nawiązką
neutralizuje spowolnienie w sektorze transportu mas bitumicznych, który w przyszłym
roku, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji
budownictwa drogowego (współfinansowanego ze środków UE), może dodatkowo
pozytywnie wpłynąć na Grupę.
– Zbliżamy się do końca udanego roku
dla Grupy Trans Polonia. Zarówno w listopadzie, jak i we wcześniejszych miesiącach,
obserwujemy w obszarze transportu płynnych ładunków chemicznych – nienotowany w poprzednich latach wzrost zamówień,
szczególnie w krajach Europy Zachodniej.
W mojej opinii, w 2017 r. ten obszar naszego
biznesu wygeneruje najwyższą dynamikę
obrotów. Z kolei w sektorze transportu paliw
w Polsce, w przyszłym roku będziemy starali
się pozyskać kontrakty, które przyczynią się
do umocnienia naszej pozycji lidera rynku –
powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu
Trans Polonia S.A.
Obszar usług transportu chemii w okresie
3 kwartałów 2016 r. wygenerował 30,4 mln
zł (+23,7 proc.), część dotycząca płynnych
surowców spożywczych wypracowała w tym
okresie 9 mln zł (+14,7 proc.), a Spółka oczekuje w 2017 r. w tym obszarze podobnego wzrostu organicznego. Z kolei transport
mas bitumicznych przyniósł tylko 8,2 mln zł
(-19,5 proc.), a mijający rok był tutaj najsłabszym czasem od wielu lat. Trans Polonia w ramach segmentu paliwowego, realizowanego
przez spółkę zależną OTP, w 7-miesięcznym
okresie od marca do września raportowała
97,8 mln zł sprzedaży (+1 proc.).
Oprócz systematycznego wzrostu rynku
konsumpcji paliw, aspektem wspierającym
TPG są przepisy redukujące szafą strefę (tzw.
pakiet paliwowy, wprowadzony od sierpnia
2016 r.) oraz tzw. pakiet przewozowy, którego wprowadzenie planowane jest z początkiem 2017 r.

ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

GOSPODARCZE WSKAŹNIKI DLA
PRZEMYSŁU I TRANSPORTU
Indeks PMI jest wskaźnikiem aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym naszego kraju, mówiącym o tym, jak sytuację postrzegają pracujący w nim menadżerowie.
W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy PMI
osiąga poziom 50 pkt., taka sama jest liczba
respondentów diagnozujących stan swojej
firmy jako lepiej i gorzej niż w poprzednim
miesiącu. Przez cały rok parametr zachowywał wartości świadczące o tym, że większość
przedsiębiorstw wciąż postrzega sytuację optymistycznie. W ciągu 12 miesięcy, poczynając od października 2015 roku, indeks wahał
się w zakresie od 50,2 do 53,8 punktów. Jako
że uznaje się go za wskaźnik wyprzedzający

ÔÔŹródło: Trans Polonia

koniunktury, można spodziewać się więc, że
w najbliższych miesiącach gospodarka nie dozna rażącego spowolnienia. – W październiku
wskaźnik PMI utrzymał się ponad neutralnym progiem 50,0 dwudziesty piąty miesiąc
z rzędu, wskazując na ogólną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Odczyt wskaźnika spadł jednak
z wrześniowego poziomu 52,2, kiedy uzyskał
najlepszy wynik od sześciu miesięcy, do 50,2,
rejestrując bliską stagnacji i zarazem najniższą wartość w obecnym okresie pozytywnych
odczytów – czytamy w komunikacie dostarczającej badań gospodarczych firmy Markit.
Czynnikiem mającym największy wpływ na to
spowolnienie wzrostu był nieznaczny spadek
całkowitej liczby nowych zamówień – krajowych i eksportowych.
Mimo perturbacji, w ciągu roku dodatnie
wartości zachowały także wskaźniki zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej (PP)
oraz transportu, logistyki i komunikacji (T/L/K).
Kwartalne prognozy Barometru Perspektyw
Zatrudnienia Manpower wynosiły średnio
+13 proc. w przypadku branży T/L/K oraz
+17,5 proc. dla PP. W porównaniu kwartalnych wyników rok do roku sytuacja zmieniła
się przeciętnie o – 0,75 pp. w przypadku przedsiębiorstw przewozowych i o +6,5 pp. dla firm
zajmujących się produkcją przemysłową. Podmioty funkcjonujące w sektorach najbliższych
branży intralogistycznej wciąż zamierzają więc
zwiększać zatrudnienie, choć dynamika wzrostów w tym zakresie nie jest jednoznacznie
optymistyczna.

Rośnie finansowanie inwestycji leasingiem
ÔÔŹródło: EFL

Najpopularniejszym zewnętrznym narzędziem
finansowania firmowych inwestycji jest leasing,
z którego korzysta 51% podmiotów z sektora
MŚP. Kredyt bankowy zajmuje drugie miejsce
(48,2% wskazań) – wynika z odczytu „Barometru
EFL” za IV kwartał br. Eksperci EFL liczą na odbicie
w 2017 roku inwestycji unijnych i rosnący udział
leasingu w ich finansowaniu.
Podstawowym źródłem finansowania zarówno
w mikro, małej jak i średniej firmie wciąż są środki
własne – korzysta z nich ponad 87% responden-

tów. Jednak biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, najczęściej wybierany jest leasing, który po raz
kolejny zdetronizował tradycyjny kredyt bankowy.
Co istotne, najczęściej korzystają z niego firmy
średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników
– aż 71%. Najrzadziej leasingują swoje inwestycje
najmniejsze podmioty zatrudniające do 9 osób
– 27% wskazań. One też najczęściej sięgają po gotówkę, gdy decydują się na zakup firmowy – 95,5%.

Bilans
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PODWÓJNA NOMINACJA W WYJĄTKOWEJ KATEGORII
ÔÔŹródło: Mitsubishi Forklift Truck, Fot. Mitsubishi Forklift Truck

Fork Lift Truck Association, brytyjski autorytet w dziedzinie operacji wózkami widłowymi, wyróżnił na swojej krótkiej liście
nominowanych w kategorii Doskonałości nie jeden lecz dwa produkty Mitsubishi Forklift Truck.

Jako finalistów w kategorii Bezpieczeństwa i Innowacji wśród dwóch najnowszych produktów Mitsubishi wytypowano
Elektryczny wózek widłowy EDiA EX 80
Volt oraz magazynowy wózek typu Reach
Truck z serii SENSiA z kabiną do pracy
w chłodniach. Wózki widłowe Mitsubishi
będą rywalizować wśród wielu wiodących
marek w branży o wysoko cenione statuetki Archie.
Wyróżnienia tego typu nie są obce producentowi. Do tej pory już kilkakrotnie
produkty Mitsubishi były wyróżniane w podobnych kategoriach. Wśród wcześniej
zdobytych nagród można wyróżnić red
dot design za konstrukcję wózków magazynowych oraz czołowych elektrycznych.
Mitsubishi było również pierwszą firmą,
która wygrała statuetkę Archie w każdej
z czterech nagradzanych kategorii stworzonych przez FLTA (Ekologia, Ergonomia,
Bezpieczeństwo i Innowacje).
Tegoroczni finaliści zostali wybrani
przez Komitet Techniczny FLTA, który kierował się w wyborze nominowanych ścisłymi kryteriami. W kategorii Innowacji,
Mitsubishi EDiA EX został wyróżniony za
jego unikalną geometrię układu kierowniczego, który zapewnia „napęd na cztery
koła” w nawet najbardziej wymagających
zakrętach.
Typowy wózek widłowy może osiągnąć
90 stopni skrętu poprzez zastosowanie
wyjątkowo wysokiego ciśnienia opon i felg,

najnowsza EDiA EX 80V, jest wyposażona
w przeciwbieżne koła napędowe oraz unikalne 100 stopni skrętu tylnej osi, oznacza
to, że możne on bez trudu osiągnąć mniejszy promień skrętu niż jego rywale.
Przeciwbieżny napęd na dwie osie
umożliwia płynny ruch wózka podczas
skrętu niezależne od jego wymiarów,
zwiększając zwrotność, zmniejszając zużycie opon, a ostatecznie poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się.
Obok EDiA EX 80V dumnym kompanem
będącym tuż obok na prestiżowej krótkiej
liście FLTA jest wózek SENSiA przeznaczony do pacy w chłodniach. Finalista w kategorii Ergronomia oferuje największą na
świecie i najbardziej efektywną kabinę.
Wyjątkowa konstrukcja zewnętrzna oferuje zakrzywiony profil drzwi, który zapewnia
przestronność dla kierowców wszystkich
rozmiarów.
Szczodrze obdarzony izolacją przed hałasem i wibracjami, każdy aspekt projektu
skupiony został na zapewnieniu miejsca
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pracy operatora, które będzie jasne i czytelne, przy jednoczesnym zachowaniu
kontroli w zasięgu ręki, aby zmniejszyć
ryzyko zmęczenia kierowcy.
Dalsza ochrona kierowcy jest oferowana przez rewolucyjny w SENSiA panel kontroli sterowania palcami. Dzięki wsparciu
dłoni operatora – minimalizowane jest
obciążenie łokcia – pomaga to wyeliminować wspólne źródło powtarzających
się nadwyrężeń związanych z intensywną
pracą przy obsłudze wózków widłowych
wysokiego składowania. Ponadto kabina do pracy w warunkach chłodniczych
posiada unikalną przejrzystą konstrukcję dachu z poliwęglanu, który zapewnia
doskonałe widoki w górę, jednocześnie
chroniąc operatorów przed upadkiem
ładunków wszystkich rozmiarów. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat
tych lub jakichkolwiek innych produktów
w nagradzanej serii Mitsubishi Forklift
Truck, zapraszamy do odwiedzenia strony
www.mitforklift.com.
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TECHNOLOGIA DRUKU 3D

REKLAMA

ÔÔŹródło: DHL, Ilustracja: DHL

Matthias Heutger, Starszy Wiceprezes, DHL Customer Solutions
& Innovation, powiedział: „Raport dot. Trendów DHL «Technologia druku 3D i przyszłość łańcuchów dostaw» określa druk
3D jako technologię transformatywną. Jednakże nie jest to cudowny środek, który sprawi, że masowa produkcja fabryczna
i produkcja przemysłowa staną się przestarzałe. Ekscytujący
potencjał druku 3D tkwi raczej w możliwości uproszczenia produkcji wysoce skomplikowanych i robionych na zamówienie
produktów i części zamiennych – może to sprawić, że logistyka i produkcja przemysłowa staną się sobie bliższe, jak nigdy
w historii”.
REDEFINIOWANIE STRATEGII ŁAŃCUCHA DOSTAW
Znana również jako technologia wytwarzania przyrostowego,
technologia druku 3D dotyczy wytwarzania produktów poprzez
natryskiwanie warstw gorącego tworzywa sztucznego lub metalu
przy użyciu dyszy drukarki 3D na podkładce w celu stworzenia
trójwymiarowego przedmiotu, co potencjalnie może prowadzić
do zastąpienia procesów, takich jak kucie i formowanie, za ułamek standardowych kosztów. Może to prowadzić do poprawy
jakości produktu, wytwarzania wielu produktów przez jedną
drukarkę, nowe rodzaje produktów, a także do nowych strategii
i modeli łańcuchów dostaw.
Technologia znalazła zastosowanie na całym świecie przez
wiele branż przemysłowych: lotnictwo, inżynierię, motoryzację
i opiekę zdrowotną. Mercedes Benz Trucks uruchomił usługę
części zamiennych drukowanych przy pomocy technologii 3D,
natomiast w obszarze ochrony zdrowia technologia ta umożliwia
w połączeniu ze skanerem tworzenie zindywidualizowanych zewnętrznych, jak i wewnętrznych elementów wykorzystywanych
dla celów od protetyki do koron dentystycznych. Jest również
używana do niezależnej produkcji w zdalnych środowiskach
– wysoce poszukiwana usługa przez przedsiębiorstwa górnicze,
agencje kosmiczne oraz wojskowość w celu wytwarzania części
zamiennych o kluczowym znaczeniu.

Technologie
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DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ NA
WSZYSTKICH WYSOKOŚCIACH
ÔÔŹródło: Toyota Material Handling Europe, Fot. Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling wprowadza na rynek europejski 3 nowe serie wózków podnośnikowych: BT Reflex serii R, E i O, dzięki
całkowicie przeprojektowanemu masztowi o wysokości podnoszenia do 13 metrów, osiągają najwyższy poziom produktywności i widoczności. BT Reflex serii R, zaprojektowano z myślą o wydajności na dużej wysokości, unikalną serię E z przechylaną
kabiną z myślą o większej precyzji i komforcie, a elastyczną serię O, z myślą o zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Te
3 serie o udźwigu od 1,4 do 2,5 tony mają również kabinę operatora, oferując unikalne i intuicyjne środowisko pracy operatora
z doskonałą widocznością.
lepszą widoczność. Transport ładunków
jest zatem bardziej ergonomiczny, wydajny i bezpieczny. Funkcja TLC, dzięki
wolnemu od wstrząsów podnoszeniu
i opuszczaniu, zapewnia możliwość utrzymania maksymalnych prędkości transportu ładunków. Daje to operatorowi
większą kontrolę nad ładunkiem i poprawia ogólną wydajność.

SIĘGAJĄ WYŻEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
WCZEŚNIEJ
Nowe wózki BT Reflex, poprzez znaczącą poprawę nośności, ustanawia nowy
standard w wydajności podnoszenia, co
oznacza, że Toyota może zaoferować
mniejsze modele w miejsce większych.
Oprócz wysokości podnoszenia 13 m,
nowy maszt jest innowacyjny pod wieloma

innymi względami: wąskie profile masztu z centralnym siłownikiem podnoszącym, położenie przewodów oraz otwarta
karetka ze zintegrowanym przesuwem
bocznym; wszystkie te cechy przyczyniają się do większej widoczności ładunku,
zwiększając bezpieczeństwo i wydajność.
Ulepszona kontrola wysokości oferuje
również doskonałą stabilność i precyzyjne
sterowanie masztem. Toyota wprowadza
również przezroczysty dach, zaprojektowany w połączeniu z nowym masztem,
oferując operatorowi doskonałą widoczność w górę, przy minimalnym zasłanianiu
ładunku. Nowy maszt to nowa jakość,
zaprojektowano go tak, że ma mniejszą
ilość elementów i lepiej chroni podzespoły, zwiększając niezawodność i łatwość
obsługi.
PŁYNNA PRACA
Unikalną cechą wózków podnośnikowych
firmy Toyota jest przechylana kabina oraz
system Transitional Lift Control (TLC). Te
już istniejące funkcje udowodniły swoją
wartość w praktyce, a w przypadku nowych serii zostały ulepszone. Przechylana
kabina jest płynniejsza, co nie tylko zwiększa wygodę podczas pracy na dużych wysokościach, ale również daje operatorowi
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OPTYMALNY KOMFORT OPERATORA
Wózek został zaprojektowany z myślą
o operatorze. Elementy sterowania, siedzenie i podłoga są regulowane, tak aby
można było je dopasować do różnych
operatorów. Poprzez różne profile, ulepszono funkcję sterowania tak, aby zoptymalizować środowisko pracy operatora. Po wyłączeniu koło napędzające jest
zawsze prostowane, zapewniając szybki
i bezpieczny rozruch. System Optimised
Truck Performance (OTP) jest standardem
w tej serii wózków i oferuje lepszą kontrolę
wysokości i lepsze skręcanie dla większego
bezpieczeństwa i wydajności. Nowa seria
BT Reflex może być wyposażona w laserowy wskaźnik wideł ułatwiający ich ustawianie przed paletą, co zmniejsza poziom
uszkodzeń towarów i infrastruktury.
DOSTĘPNE TAKŻE W WERSJI LITOWOJONOWEJ I Z SYSTEMEM I_SITE
„Nasze nowe wózki podnośnikowe można
dodatkowo dopasować do indywidualnych
wymagań”, mówi Martin Mimer, Product
Management Warehouse Trucks w Toyota
Material Handling Europe, ”na przykład
do zastosowań intensywnych oferujemy
tak, jak w przypadku poprzedniego modelu, baterie litowo-jonowe, poprawiające
efektywności energetyczną oraz łatwość
obsługi. Do zastosowań w chłodniach BT
Reflex można wyposażyć w całkowicie
zamykana kabinę, zapewniającą wysoki
komfort i wydajność pracy w trudnych
warunkach. Nowe wózki można także połączyć za pomocą technologii I_Site firmy
Toyota, tworząc inteligentny system, który
pozwala klientom na monitorowanie wydajności wózków i operatorów, poprawę
bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów.
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MOCNY ELEMENT
LOGISTYKI SKŁADOWANIA
ÔÔRedakcja, Fot. IML

Z Guido Follertem, kierownikiem wydziału maszyn i instalacji w Instytucie Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofer (IML) w Dortmundzie, rozmawiamy o efektywności
systemów logistycznych pomagających utrzymać konkurencyjność.
Co nowego pojawiło się ostatnio w branży logistyki wewnątrzzakładowej?
– Guido Follert: Głównymi zagadnieniami pozostają sprzedaż
internetowa wraz z niezbędną technologią, w szczególności
w przypadku sprzedawców detalicznych pracujących w modelu
omni-channel. Jest to szczególnie interesujące w przypadku
firm bezpośrednio obsługujących sieci sprzedaży detalicznej, ale również dla firm posiadających własne sklepy oraz
kanały sprzedaży w postaci własnego sklepu internetowego.
W końcu w sektorze sprzedaży internetowej występuje stały
wzrost na poziomie od sześciu do siedmiu procent. Firmy silnie
naciskane przez dyskonty również w coraz większym stopniu
przechodzą na sprzedaż internetową.
Jakie wymagania nakładają zachodzące obecnie zmiany
na logistykę wewnątrzzakładową?
– Wiele przedsiębiorstw średniej wielkości zwiększa swoje
wysiłki ukierunkowane na automatyzację i przekształcenie
swoich procesów w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej.
Wynika to z faktu, że firmy posiadające szeroką ofertę pozycji
w rzeczywistości często nie kontrolują już zróżnicowania wyrobów ze względu na trend ukierunkowany na indywidualizację.
Ponadto firmy muszą również produkować te zróżnicowane
wyroby i zarządzać nimi tak, aby zmniejszyć koszty przezbrojeń
i zabezpieczyć wydajność produkcji. Firmy mądrze korzystające z automatyzacji mogą również utrzymać konkurencyjność
na światowym rynku. Jednakże muszą one również opanować
odpowiednią technologię i posiadać odpowiednich pracowników proaktywnie kształtujących te zmiany.
Czy pomagał Pan Kardex Remstar opracować nowy system
magazynowania LR 35?
– Tak, rozmowy na ten temat rozpoczęliśmy podczas imprezy
organizowanej przez VDMA. Kardex Remstar pracowała wtedy
nad nowym systemem magazynowym do bezpośredniego
składowania zasobników bez używania tac. Pytanie skierowa-

Guido Follert

ne do nas przez firmę brzmiało: „Jak możemy pozycjonować
taki wyrób na rynku i jakie są wymagania dotyczące jego
konstrukcji?“
Co wtedy zrobiliście?
– Zaczęliśmy od zorganizowania wspólnych warsztatów w celu
ustalenia pozycji na rynku, określenia przykładów zastosowań
oraz opracowania pierwszych potencjalnych rozwiązań. Następnie wielokrotnie sprawdzaliśmy opracowane scenariusze
wykorzystując nasze doświadczenie praktyczne. Wszechstronność systemów produkcyjnych, a co za tym idzie, również
wspomagających je systemów magazynowania, stanowiła dla
nas bardzo istotne zagadnienie i poświęciliśmy jej wiele czasu
i wysiłku. W tamtym czasie logistyka wewnątrzzakładowa nadal
wykorzystywała różne systemy zainstalowane w celu realizacji
tylko jednej określonej funkcji. Nie koncentrowano się tak
bardzo na wszechstronności i możliwości dostosowania, jak
obecnie. Nowy system Kardex Remstar LR 35 pojawił się na
rynku logistyki wewnątrzzakładowej we właściwym czasie.
Co Pan sądzi o Kardex Remstar LR 35?
– Jest to zamknięta obudowa i wyodrębniony system. Innymi
słowy, jest to mocny element logistyki składowania, funkcjonalna jednostka. W przypadku systemów mini-load niezbędne
są fundamenty, mocno zakołkowane szyny podłogowe, itd.
W przypadku Kardex Remstar LR 35 zamawiamy po prostu
maszynę, montujemy kompaktową konstrukcję i natychmiast
korzystamy ze skoncentrowanego działania logistyki wewnątrzzakładowej bez konieczności przeprowadzania znaczącej przebudowy zakładu.
Dziękujemy za rozmowę!
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LEPSZE ZROZUMIENIE SIECI DOSTAWCY
ÔÔŹródło: DHL, Fot. DHL

DHL poszerza swojego portfolio zarządzania łańcuchem dostaw i analizy poprzez uruchomienie Portalu Transparency DHL Resilience360. Internetowa usługa współpracy umożliwia międzynarodowym firmom wizualizację pełnego obrazu ich sieci dostaw,
łącznie z poddostawcami pierwszego poziomu, ich dostawcami itd. Gdy łańcuchy dostaw rozszerzają się i stają się coraz bardziej
złożone z powodu globalizacji, wiele firm traci możliwość wglądu w swoją pełną sieć dostaw i nie jest w stanie właściwie ocenić
poziomów ryzyka. Gromadząc dane za pośrednictwem Portalu Transparency są w stanie rozpoznać kluczowe punkty swojej sieci
i w ten sposób ostatecznie usprawnić ciągłość biznesową. Usługa działa niezależnie, może być jednak łączona z oceną ryzyka
i rozwiązaniami monitoringu zdarzeń przez DHL Resilience360, a wszyscy dostawcy uczestniczący w sieci uzyskują natychmiastowy dostęp do tych możliwości.
„Brak przejrzystości jest kluczową słabością wielu współczesnych łańcuchów
dostaw. Zrozumienie całej sieci dostaw
w swojej działalności, zapewni przedsiębiorstwom zgodność nawet na lokalnym
poziomie oraz ograniczy możliwość utraty
przez nie reputacji, dzięki szybszym okresom regeneracji w przypadku uciążliwych
zdarzeń. Dodatkowo zmniejsza koszty
ubezpieczeniowe poprzez większą wiedzę
na temat ryzyka łańcucha dostaw oraz
indywidualnych punktów podatności na
awarię. Nasz nowy portal umożliwia uzyskanie szybkiego i swobodnego wglądu
w takie sytuacje” – wyjaśnia Jan Speich,
Senior Manager działu Product Management DHL Resilience360, DHL Customer
Solutions & Innovation.

ŚWIĘTA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ
ÔÔAgnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska, Fot. Quick Service Logistics Polska

Okres przedświąteczny to czas, w którym zarówno w branży handlowej, jak i gastronomicznej wiele się dzieje – Polacy przygotowując się do Świąt, częściej pojawiają
się w galeriach handlowych w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych, a także kupują dużo więcej artykułów spożywczych, niż zazwyczaj. A jak sytuacja przedstawia
się w tym okresie w branży logistycznej?
Ze względu na Święta grudzień to krótszy,
ale wyjątkowo aktywny miesiąc dla logistyki żywności – z powodu wzmożonego
ruchu i szału świątecznych zakupów. Polacy niekiedy spędzają na nich całe dnie,
dużo częściej korzystając z oferty lokali
gastronomicznych dostępnych w galeriach
handlowych i na głównych szlakach handlowych w miastach. Tym samym oznacza
to więcej pracy w branży logistycznej. Ze
względu na wzrost zapotrzebowania dostawy do lokali są wówczas znacznie częstsze. Ponadto wiele lokali przygotowuje
ofertę świąteczną dla swoich klientów, np.
w kawiarniach pojawiają się limitowane
edycje kubków oraz kaw, których sprzedaż w okresie zimowym również wzrasta.
Zatem na tle całego roku okres przedświąteczny jest dla nas wyjątkowy.

Obecnie Polacy nie świętują już wyłącznie w domu, przy stole. Jest to okres, w którym szukają także okazji do spędzenia
czasu ze znajomymi, co przeważnie oznacza spotkania „na mieście”, w restauracji
lub kawiarni. Zatem również w tym czasie
branża logistyczna musi zapewnić wszystkim lokalom odpowiednie zaopatrzenie.
W Wigilię QSL stara się ograniczać dostawy zarówno ze względu na swoich pracowników, jak i fakt, że tego dnia restauracje zamykane są wcześniej niż zazwyczaj.
Podczas kolejnych dwóch dni Świąt QSL
zmienia grafik tak, aby dopasować go do
potrzeb naszych klientów przy jednoczesnym uwzględnieniu czasu wolnego dla
pracowników. To wyzwanie, ale mamy
w tym doświadczenie i zazwyczaj wszystko
przebiega bez zakłóceń. W tym roku okres

Agnieszka Sałek

świąteczny będzie wyjątkowy również
z tego względu, że Święta rozpoczynają
się podczas weekendu, który standardowo objęty jest innym grafikiem, niż dni
robocze. Ułatwi to nam planowanie. Warto
zaznaczyć, że ze względu na taki kalendarz
Świąt, także przerwy w dostawach od producentów będą krótsze. Podsumowując,
tegoroczne Święta dla logistyki żywności
będą krótsze niż zazwyczaj.
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KLUCZOWA INWESTYCJA DLA
INTERMODALNYCH ROZWIĄZAŃ
ÔÔŹródło: Ekol Logistics, Fot. Ekol Logistics

Ekol Logistics nabył 65% udziałów spółki Europa Multipurpose Terminals, operatora portu, z którego usług korzystał w zakresie
transportu Ro-Ro i kolejowego, zlokalizowanej w Trieście we Włoszech. W roku 2016 Ekol dokonał wielu inwestycji, których
celem było osiągnięcie zrównoważonego wzrostu poprzez ekologiczne procesy oraz projekty. 6 grudnia 2016 roku Ekol Logistics
przeją większościowy pakiet Europa Multipurpose Terminals, operatora szóstego portu w Trieście. Nie będzie to jedyny port
firmy Ekol, spółka planuje uruchomienie bowiem terminala Ro-Ro na początku 2017 roku, który jest obecnie budowany w miejscowości Yalova, w Turcji.

Dzięki planowanym inwestycjom, w Trieście będzie można prowadzić dwie niezależne operacje Ro-Ro, które zwiększą
wydajność załadunku pociągów do 10 zestawów kursujących w obie strony dziennie. Port, który obecnie obsługuje statki
Ro-Ro płynące z i do Turcji oraz Grecji,

w najbliższych latach doda do swojego
portfolio statki z Izraela i Egiptu. Roczna
wydajność 111 000 jednostek transportowanych statkami Ro-Ro oraz 70 000 jednostek transportowanych koleją uzyskana
w 2016 roku, zwiększy się do odpowiednio
140 000 i 100 000 jednostek w roku 2017.
Ahmet Musul, CEO Ekol Logistics i Yalova
Ro-Ro Terminal mówi o nowej inwestycji:
„Port w Trieście ma kluczowe znaczenie dla
naszych rozwiązań intermodalnych i jest to
pionierska usługa, którą oferujemy klientom
w najlepszy, ekologiczny, niedrogi i efektywny sposób. Umocniliśmy naszą pozycję
w tym rejonie przejmując większościowy
pakiet Europa Multipurpose Terminals, spółki, która do tej pory była naszym dostawcą.
Dzięki tak doświadczonej załodze, nasze

operacje portowe będą jeszcze lepszej jakości. Jestem pewien, że będziemy mogli dzielić się doświadczeniem uzyskanym dzięki
Terminalowi Ro-Ro Yalova, który rozpocznie
operacje na początki 2017 roku.”
„Witamy nowego udziałowca i z niecierpliwością oczekujemy na stabilny wzrost
naszej spółki. Kapitanat Portu w Trieście
łączy się ze starymi i nowymi udziałowcami
EMT w powitaniu tego nowego rozwiązania,
które skonsoliduje pozycję portu jako wiodącego na północy morza Śródziemnego
w połączeniach ze Wschodem oraz w rozwiązaniach transportu kolejowo-morskiego” powiedział Francesco Parisi, Casa di
Spedizioni S.p.A, były największy udziałowiec Europa Multipurpose Terminals, oraz
Friulia S.p.A, the Friuli Venezia Giulia.

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
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OŻYWIENIE NA UKRAINIE ODCZUWALNE
DLA BRANŻY LOGISTYCZNEJ
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, Fot. ROHLIG SUUS Logistics

Rozpoczęty w 2014 roku konflikt zbrojny na Ukrainie, mocno nadszarpnął kondycję tamtejszej gospodarki, jednak obecnie można zaobserwować pierwsze sygnały świadczące o jej ożywieniu. Po ponad 2 latach recesji, kraj ma szansę na pierwszy, nieznaczny wzrost gospodarczy.

Zgodnie z prognozami ukraińskich ekonomistów i międzynarodowych instytucji finansowych, Ukraina powinna zakończyć 2016
rok z 1% przyrostem gospodarczym. Ponadto według szacunków
Banku Światowego kraj czeka stopniowy wzrost eksportu, który
w bieżącym roku ma wynieść 2,2%, natomiast w 2017 roku – 5%.
Dodatkowo systematycznie będzie się wzmacniał import, który
z poziomu 0,6% w 2016 roku, osiągnie kolejno wzrost do 2,3%
w 2017 i 4,3% w 2018.
Wskazane prognozy nie pozostają bez wpływu na sytuację rynku usług logistycznych w Polsce. Jak wskazuje Dariusz Korczyński
Dyrektor ds. rozwoju rynków wschodnich w ROHLIG SUUS Logistics – Obserwujemy obecnie zwiększone zainteresowanie klientów tym kierunkiem, które przekłada się na realny wzrost liczby
realizowanych przez nas transportów. Są to pierwsze symptomy,
mogące świadczyć, że Ukraina podnosi się z gospodarczego
dołka po wojennych i politycznych zawirowaniach – dodaje
przedstawiciel operatora.
ROHLIG SUUS Logistics obsługuje regularne połączenia z Ukrainą w zakresie transportu morskiego oraz drogowego (całopojazdowego i drobnicowego), oferując również pełną obsługę
odpraw celnych na terenie Polski i Ukrainy, przy wsparciu biura
w Kijowie. Transporty morskie do portu w Odessie, realizowane
są natomiast nawet z tak odległych rejonów jak Chiny czy Indie.
Operator realizuje transporty drobnicowe na bazie regularnych cotygodniowych linii w oparciu o dwa HUB-y, w Warszawie
i Rzeszowie, dzięki czemu średni czas dostawy wynosi 3-4 dni. Na
terenie Ukrainy przesyłki trafiają do HUB-ów w Lwowie i Kijowie,
a następnie po odprawie celnej są dostarczane do finalnych odbiorców. W podobny sposób realizowane są przesyłki z Ukrainy
do Polski. Dodatkowym atutem jest połączenie systemu obsługi

przesyłek z siecią europejskich połączeń drobnicowych, co daje
możliwość transportu towarów z dowolnego kraju w Europie.
Regularne serwisy całopojazdowe (FTL) obejmujące import
i eksport towarów, zwyczajowo realizowane były w terminie od
24 do 36 godzin, jednak w przypadku eksportu należy nadal liczyć
się z utrudnieniami na ukraińskiej granicy, w postaci dłuższego
czasu odprawy, czy konieczności konwojów w przypadku dostaw
towarów wrażliwych, takich jak sprzęt RTV/AGD czy elektronika.
Mimo niepewnej sytuacji politycznej, Ukraina wciąż pozostaje
dużym i chłonnym rynkiem o znacznym potencjale. Kluczowe
grupy towarów, obsługiwanych przez ROHLIG SUUS Logistics
w transportach do tego kraju stanowią chociażby surowce do
produkcji nawozów rolniczych, nawozy rolnicze, sprzęt AGD czy
aparatura medyczna. Polska importuje natomiast takie produkty
jak rośliny, drewno czy tarcica. Należy jednak pamiętać, że do
zeszłego roku ukraińskie banki uniemożliwiały gotówkowe rozliczenia, popularne na tamtejszym rynku. Każda rodzima firma,
chcąc zatem współpracować z europejskimi krajami, musiała posiadać specjalne gwarancje bankowe, co wpłynęło na utrudnienia
w wymianie handlowej.
Pomijając zachodzące zmiany, Ukraina też nadal jest uznawana za kraj objęty działaniami wojennymi, w związku z czym na jej
obszarze wymagane jest dedykowane ubezpieczenie, gwarantujące pełną rekompensatę za zniszczone bądź uszkodzone przesyłki. W przypadku jego braku, kradzież lub uszkodzenie ładunku,
może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia reklamacji przez
firmy ubezpieczeniowe, które posiadają w swoich umowach
wyłączenia w ramach tzw. klauzuli wojennych. ROHLIG SUUS
Logistics oferuje wskazaną powyżej usługę wszystkim klientom
działającym na tym kierunku.
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WERYFIKACJA DOTYCHCZASOWEJ
POLITYKI REKRUTACYJNEJ
ÔÔŹródło: Relyon Recruitment & IT, Fot. Relyon Recruitment & IT

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w październiku
i listopadzie br. rekordowo niski poziom i wyniosła 8,2 proc. To najlepszy wynik od maja 1991 roku. Jednocześnie coraz częściej
mówi się o tworzącym się w Polsce rynku pracownika i problemach z nim związanych. Z badań przeprowadzonych przez Biuro
Projektowania Systemów Cyfrowych wynika, że nawet 2/3 rodzimych firm ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kadr.
Specjaliści z obszaru HR twierdzą jednak, że problem często leży po stronie samych pracodawców, którzy nie nadążają za zmieniającymi się realiami rynku pracy.
Polska gospodarka potrzebuje obecnie fachowców,
a o tych coraz trudniej. Mniejsze lub większe problemy
z pozyskaniem pracowników
o odpowiednich kompetencjach komunikują firmy z niemal wszystkich branż. Brakuje
inżynierów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych,
techników, specjalistów IT,
a także kierowców, księgowych
i przedstawicieli handlowych.
– Kiedyś pracowników było na
rynku bardzo dużo i jeżeli nawet pierwsza rekrutacja w firmie się nie udała, to następowała kolejna,
przychodził kolejny pracownik i nie było
to dla firmy dużym kosztem. Teraz, kiedy
wchodzimy w rynek pracownika, musimy
ponieść większy wysiłek, żeby znaleźć tego
właściwego pracownika i czas rekrutacji
się wydłuża – mówi Anna Węgrzyn, kierownik projektu mHR Biura Projektowania
Systemów Cyfrowych.
WINIEN NIE TYLKO RYNEK
PRACOWNIKA
Jak wynika z badania SARATOGA Human
Capital Benchmarking, wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika
na przestrzeni czterech lat wzrosły o 40
proc., a średni czas rekrutacji wynosi ponad 30 dni roboczych. Coraz większym
problemem polskich firm stają się regionalne i lokalne rozbieżności między
podażą pracy i popytem na pracę, trudności z dopasowaniem kompetencji do
wymogów stanowiska, a także rosnące
wymagania pracowników odnośnie płacy
i warunków zatrudnienia. Problemy te
szczególnie widoczne są w branży IT, która
w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi i rozwojem licznych centrów
usług dla biznesu, już dziś zgłasza deficyt
ponad 50 tys. specjalistów. Jak twierdzi
Urszula Puśko, IT Consultant w Relyon
Recruitment & IT Services, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich
firm specjalizujących się w rekrutacjach
m.in. specjalistów IT, często problem leży

po stronie samych pracodawców, którzy mają trudności z odnalezieniem się
w realiach rodzącego się w naszym kraju
rynku pracownika. – Wielu polskich pracodawców sądzi, iż pracownik o pożądanych kwalifikacjach jest na wyciągnięcie
ręki, natomiast realia często pokazują,
że jest inaczej. Świadczy o tym fakt, iż na
wiele stanowisk poszukiwania właściwego
kandydata potrafią trwać wiele miesięcy.
Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatem stosowania zaawansowanych
narzędzi rekrutacyjnych, które ułatwiają
dotarcie do odpowiednich kandydatów,
spełniających wymagania co do danego
stanowiska. Najlepsi specjaliści na rynku
nie poszukują aktywnie pracy i trzeba do
nich dotrzeć innymi kanałami. Dodatkową
trudność dla pracodawców stanowi często
nieznajomość panujących stawek. Warto
nadmienić, iż te dynamicznie się zmieniają, w zależności od zapotrzebowania na
danych specjalistów. Niedostosowanie
do szybko zmieniającego się rynku może
zatem spowodować, iż proces pozyskania
właściwego pracownika znacząco się wydłuży – dodaje Urszula Puśko.
AGENCJE EDUKUJĄ PRACODAWCÓW
W związku problemami z pozyskaniem
pracowników o pożądanych kwalifikacjach
polscy przedsiębiorcy coraz częściej zlecają
realizację procesów rekrutacyjnych wyspecjalizowanym firmom, które docierają do
najlepszych kandydatów, wykorzystując

Komentarze

wypracowane przez lata sieci
kontaktów w różnych branżach.
Rosnący popyt na tego rodzaju
usługi znajduje swoje odbicie
w dynamicznym rozwoju rynku
firm rekrutacyjnych. Jak wynika
z danych Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej tylko
w ubiegłym roku powstało ich
niemal 1000. W bieżącym już
ponad 800. Rozwojowi rynku
agencji zatrudnienia sprzyja
coraz mniejsze bezrobocie, ale
również zapotrzebowanie na
specjalistów z nowych obszarów. Chociażby w związku z coraz większą liczbą cyber ataków na systemy
administracji publicznej i firm z sektora prywatnego, dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa
IT. Pracodawcy zaś nie mają doświadczenia
w tego typu rekrutacjach.
– Już nie tylko sektor bankowy i ubezpieczeniowy, ale również firmy z innych branż
poszukują specjalistów lub ekspertów od
bezpieczeństwa IT. Dla wielu z nich to
pierwsze tego typu procesy rekrutacyjne
i dotarcie do właściwych kandydatów bywa
bardzo trudne. Czasami Klienci ustalają
np. zakres obowiązków, którym spokojnie
można by obdzielić dwie osoby. Wtedy rekomendujemy, że być może warto byłoby
podzielić te kwalifikacje na dwa odrębne
stanowiska, ponieważ znalezienie wszystkich pożądanych kompetencji w jednej
osobie będzie bardzo czasochłonne i kosztochłonne, a nieraz wręcz niemożliwe. Podobnie jest z widełkami płacowymi. Znając
dobrze rynek, potrafimy precyzyjnie określić stawkę, która obowiązuje na tego typu
stanowiskach. Często doradzamy również
ujawnienie większej ilości informacji na
temat stanowiska, warunków pracy, pensji
i przyznawanych benefitów. Należy pamiętać, że są to specjaliści i eksperci obecnie
bardzo rozchwytywani na rynku, a udzielenie obszernej informacji o firmie, kulturze
pracy oraz projektach, może im pomóc
w podjęciu decyzji o przyjęciu oferty konkretnego pracodawcy – dodaje Urszula
Puśko z Relyon Recruitment & IT Services.
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