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W SOJUSZU NA RZECZ
OCHRONY KLIMATU
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel przystąpiła do sojuszu na rzecz rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (Development and Climate
Alliance). Sojusz został zainicjowany w 2018 roku przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(BMZ) we współpracy z Instytutem Badawczym – Research
Institute for Applied Knowledge Processing i Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (The German Society
for International Cooperation).
Dachser rośnie na
wschodzie Chin

ÔÔDachser. Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, otworzył nowe, powiększone biuro w chińskim Nankinie. Dzięki temu powierzchnia tamtejszego
oddziału wzrosła blisko dwukrotnie,
zapewniając lokalizacji możliwość
dalszego rozwoju w przyszłości.
„Przeprowadzka do większego biurowca pokazuje, że Dachser Nankin,
podobnie jak nasze pozostałe oddziały w północnej części Chin, będą
napędzać długotrwały rozwój naszej
firmy na rynku dzięki wysokiej jakości
usługom dla lokalnych i międzynarodowych firm” – mówi Yves Larquemin, dyrektor zarządzający Dachser
Air & Sea Logistics North China.

STABILNY WZROST
W NANKINIE
Przez siedem lat oddział Dachser
w Nankinie odnotowywał stabilne
wzrosty. Operator zaczynał działalność w tej chińskiej lokalizacji od
biura odpowiadającego wyłącznie
za transport morski, jednak od czasu wprowadzenia systemu Othello
w 2018 r. zajmuje się także obsługą
przesyłek lotniczych. Aby pomieścić
rosnący zespół i zapewnić gotowość oddziału do dalszego rozwoju,

konieczne było przeniesienie się do
większej przestrzeni.
Dachser, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech,
oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych 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 około 30 600 pracownikom
w 399 lokalizacjach na całym świecie
Dachser wypracował w 2018 r. skonsolidowany przychód netto w wysokości blisko 5,6 mld euro. W tym
samym roku operator logistyczny
obsłużył łącznie 83,7 mln przesyłek
o wadze 41,3 mln ton. Dachser jest
reprezentowany przez organizacje
krajowe w 44 państwach.
Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie
www.dachser.pl

Celem współpracy jest jednoczesne promowanie rozwoju w zakresie ochrony środowiska oraz
połączenie i zaangażowanie w te
działania sektora prywatnego.
Niemiecki minister, dr Gerd
Müller stwierdza: „Zmiany klimatu są zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Odpowiedzialność ponoszą szczególnie
kraje uprzemysłowione. Nie
tylko polityka jest zobowiązana
do działania, ale także sektor
prywatny. Bardzo się cieszę, że
Kuehne + Nagel, jeden z wiodących dostawców usług spedycyjno-logistycznych, zdecydował
się dołączyć do tego sojuszu.
Jest to ważny krok i pokazuje, że
ochrona środowiska i przedsiębiorczość idą ze sobą w parze ”.
Kuehne + Nagel dołącza do
sojuszu w ramach programu Net
Zero Carbon uruchomionego we
wrześniu 2019 r. Program ten
zakłada pełną kompensację bezpośrednich emisji CO2 wywołanych przez firmę od 2020 roku,
czyli emisji których nie można
uniknąć. Ponadto, Kuehne +
Nagel postanowiło aktywnie
działać w zakresie redukcji pozostawianego śladu węglowego
przez dostawców, tj. przez linie
lotnicze, armatorów i przewoźników do 2030 roku. Program

Net Zero Carbon zakłada trzy
obszary działania: wykrywanie,
redukcję i kompensację CO2. Kuehne + Nagel inwestuje w różne
projekty środowiskowe oparte
o kompensację dwutlenku węgla. Pomagają one zmniejszyć
emisję gazów cieplarnianych
poprzez pobieranie węgla z atmosfery, jednocześnie poprawiając warunki życia lokalnych
społeczności oraz chroniąc różnorodność biologiczną i dziką
przyrodę. Te dobrowolne środki
kompensacyjne są zgodne z 17
Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
Otto Schacht, członek zarządu Kuehne + Nagel International
AG odpowiedzialny za spedycje morską, komentuje: „Dzięki
programowi Net Zero Carbon,
firma Kuehne + Nagel uznaje
swoją odpowiedzialność za środowisko, ekosystemy i przede
wszystkim za ludzkość. Przystępując do sojuszu, wspieramy
cele niemieckiego Ministerstwa
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jesteśmy zdania, że sektor
prywatny również musi wnieść
swój wkład w ochronę naszego
wspólnego środowiska”.
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WYNIKI BADANIA OPERATOR
LOGISTYCZNY ROKU 2019
ÔÔRaben. Fot. Raben

5 grudnia 2019 podczas Gali Logistyki-Transportu-Produkcji w Hotelu Hilton w Warszawie ogłoszone zostały wyniki XVIII edycji badania Operator Logistyczny Roku
2019. Laureatem Złotego Godła została spółka Raben Logistics Polska, zajmując tym
samym I miejsce w rankingu firm cieszących się największym zaufaniem klientów.
Z kolei Raben Transport został uhonorowany statuetką Lider Logistyki w kategorii
Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług Całopojazdowych.
Raben Logistics Polska już po raz 4 znalazł
się na najwyższym podium rankingu Operator Logistyczny Roku. W zeszłym roku firma
otrzymała również tytuł Lidera Logistyki w kategorii „Najbardziej konkurencyjna firma”.
Warto nadmienić, że Raben cyklicznie prowadzi badania satysfakcji klientów, a uzyskane
opinie są cennymi wskazówkami wyznaczającymi działania dzięki którym firma może
z sukcesem realizować logistykę z ludzką

emil

twarzą. W tegorocznej edycji badania Operator Logistyczny Roku, Raben Logistics Polska
uzyskał wysoki wynik NPS (Net Promoter
Score – wskaźnik lojalności) wynoszący aż
80%. Z kolei 82% uczestników badania to
promotorzy marki Raben, którzy chętnie
polecają usługi firmy innym podmiotom.
Nagrodę w imieniu spółki odebrał Janusz
Anioł, Dyrektor Generalny Raben Logistics
Polska.
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"Niezmiernie cieszy mnie zaufanie jakim
obdarzyli nas klienci. Ta zaszczytna nagroda jest praktycznie od nich. Potwierdza
nasze dobre relacje i wszechobecne partnerstwo. To także dowód na to, że warto
także we własnych badaniach satysfakcji,
systematycznie pytać klientów o opinie,
bo dzięki nim szybciej dowiadujemy się,
które elementy świadczonej przez nas obsługi są na najwyższym poziomie, a które
wymagają poprawy. Uzyskane wskazówki,
pomagają wzmocnić to, co działa dobrze
i poprawiać te obszary, które tego wymagają. Korzystając z okazji chcę jednak
podziękować zarówno naszym klientom,
jak i wszystkim pracownikom Raben Logistics Polska, którzy pracują w dziale obsługi
klienta i sprzedaży ale także magazynierom, kierowcom, specjalistom i menedżerom – w końcu wszyscy tworzymy jeden
zespół i wspólnie dbamy o zadowolenie
klientów i rozwój naszej spółki.” – komentuje Janusz Anioł.
Statuetkę dla Najbardziej Wiarygodnego
Dostawcy Usług Całopojazdowych odebrał
Paweł Trębicki, Dyrektor Generalny Raben
Transport. W ciągu ostatnich dwóch lat firma podejmowała wiele cennych inicjatyw
w zakresie cyfryzacji biznesu, zwiększenia
bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz
wsparcia dla interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych w ramach działalności CSR.
Rezultatem podjętych działań jest wysoki
poziom satysfakcji klientów, który w tym
roku wyniósł aż 86,6% i wzrósł o prawie
20% w stosunku do poprzedniego badania
przeprowadzonego w 2017 roku.
„Cieszę się, że ten rok został uwieńczony
tak prestiżowym wyróżnieniem. To ukoronowanie naszych wysiłków w zakresie
konsekwentnego podnoszenia jakości
świadczonych usług oraz budowaniu lojalności klientów w ramach programu
NPS. Usługi transportu całopojazdowego
uważne są przez niektórych za stosunkowo
proste, a firmy je świadczące za trudne
do rozróżnienia. Zespół Raben Transport
po raz kolejny udowodnił, że tak być nie
musi. Uznanie i pozytywną energię, którą
otrzymujemy od naszych klientów, a która
przekłada się na stały rozwój współpracy,
motywują nas do jeszcze cięższej pracy.
Każdego dnia przekraczamy swoje granice
i cieszymy się, że możemy być lepsi. Lubimy
też być ze sobą, a pracę traktujemy jako
pasję. W czasach kiedy wszyscy stawiają
głównie na cyfryzację, my dodatkowo niezmiennie stawiamy na człowieka i relacje.
Najlepsze efekty pojawiają się wtedy, kiedy
chcemy a nie musimy coś osiągnąć. Bardzo dziękuję całemu zespołowcowi Raben
Transport. Świetnie się z Wami pracuje.”
– powiedział Paweł Trębicki.
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Z CHIN DO ROSJI
W 2 TYGODNIE
ÔÔGEFCO. Fot. GEFCO

Wartość rocznej wymiany handlowej
Rosji z Chinami przekracza 96 mld EUR.
W ramach wsparcia przepływu towarów
między obydwoma krajami GEFCO zdecydowało o rozszerzeniu usług logistycznych
typu door-to-door o regularne, cotygodniowe transporty pociągami blokowymi
z czasem dostawy od 14 do 16 dni. Nowe
połączenie skróci również czas tranzytu
towarów z Chin przez Rosję do pozostałych krajów Europy.
GEFCO w ramach nowej usługi oferuje
cotygodniowe transporty FCL/LCL typu
door-to-door. Przewozy pociągami blokowymi są prowadzone z czterech miast
w Chinach (Chongqing, Nanjing, Suzhou,
Yiwu) do dwóch lokalizacji w obwodzie moskiewskim (Chowrino, Sielatino) oraz do
Worsina, Nowosybirska i Jekaterynburga.
Wsparcie ze strony GEFCO obejmuje zarządzanie rezerwacją przed i po przewozie
(pre & post carriage), magazynowanie Inbound & Outbound, przygotowanie zamówienia, kontrolę towarów, etykietowanie
i ponowne etykietowanie. Usługa może
obejmować również pakowanie i przepakowanie, zarządzanie dokumentacją,
cross-docking, odprawę celną, ubezpieczenie oraz transport FCL/LCL „ostatniej
mili”. Pełną widoczność w łańcuchu dostaw
zapewniają rozwiązania Track & Trace.
Transport FCL z Chin do wszystkich lokalizacji w Rosji odbywa się w konkurencyjnych czasach dostawy – od 14 do 16 dni.
Z kolei transport LCL z Chin do Worsina
trwa od 19 do 21 dni. Wszystkie transporty
są realizowane za pośrednictwem 3 bezpośrednich połączeń kolejowych w każdym
tygodniu.
WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY
CHINAMI I ROSJĄ KWITNIE
W 2018 roku najważniejszymi towarami
eksportowymi Chin do Rosji były maszyny
i pojazdy o wartości ponad 26 mld euro. Na
kolejnych pozycjach eksportowych z Chin
znajdują się tekstylia (5,2 mld euro), chemikalia (4,6 mld euro) i metale (3,6 mld euro).
Z Rosji do Chin najczęściej eksportowano
energię i surowce mineralne, których łączna wartość przekroczyła 38 mld euro. Rosja
oprócz energii i minerałów eksportuje do
Chin również drewno i wykonane z niego
produkty (4,3 mld euro), żywność i surowce
rolne (2,3 mld euro) oraz maszyny i pojazdy
(1,6 mld euro).

Firma GISACO Sp. z o. o.,
jako generalny importer
marki TRAXTER, ma
wielką przyjemność
poinformować, że
w 2019 roku świętujemy
10 lat obecności
produktów TRAXTER na
polskim rynku!

Jesteśmy dumni z tych lat oraz z faktów:
 ponad 10.000 sztuk sprzedanych opon
 ponad 400 powracających, a więc
zadowolonych użytkowników
 blisko 50 partnerów, dystrybutorów
i klientów hurtowych.
Z tej okazji chcemy gorąco podziękować wszystkim
klientom, partnerom i promotorom produktów
TRAXTER za poświęcony czas i energię, za zaufanie
i lojalność, a także za wyrozumiałość w trudnych
momentach.

GISACO Sp. z o.o. | ul Mszczonowska 76A, 05-090 Janki | www.gisaco.pl
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HONOROWA ODZNAKA DLA DYREKTORA
GENERALNEGO RABEN TRANSPORT
m.in. jemu zawdzięcza swoje
powstanie w sierpniu 2014 r.
i skuteczne działanie przez następne pięć lat. Paweł Trębicki
jest nie tylko współzałożycielem
TLP, ale także ma duży wkład
w to, czym stowarzyszenie jest
dzisiaj – mianowicie silną i profesjonalną organizacją. Wiceprezes Raben Transport obecnie
piastuje w związku stanowisko
Przewodniczącego Rady.
„Paweł Trębicki jest nie tylko
jednym z inicjatorów powstania TLP, ale przede wszystkim
jest jedną z głównych sił napędowych Związku. Kolejna kadencja jako Przewodniczącego
Rady Związku jest dowodem na
ogromne uznanie jakim darzą
go członkowie organizacji. Na
odznaczenie resortowe „Zasłużony dla Transportu RP” złożyło
się w przypadku Pawła Trębickiego wiele czynników – profesjonalizm, ogromna wiedza,
doskonała znajomość branży
i jej problemów, proaktywna
postawa, a także zarządzanie
firmą z sukcesami, w sposób
etyczny i zrównoważony. Bieżące kierowanie tak dużą firmą, jak Raben Transport, jest
niemałym wyzwaniem, a mimo
to problemy branży oraz działalność na rzecz sektora mają
zawsze wysoki priorytet w jego

działaniach. To właśnie przekonanie, że jedynie razem jesteśmy w stanie kształtować
przyjazne środowisko polityczne, gospodarcze i prawne dla
rozwoju branży legło u podstaw
powstania TLP i jest ważnym

„Pięć lat temu miałem przyjemność być jedynym ze współzałożycieli TLP. Z grupą kilkunastu firm
doszliśmy wtedy do wniosku, że
trzeba działać. W ciągu ostatnich
lat Polska stała się liderem w przewozach międzynarodowych, firmy rozwinęły się i sprofesjonalizowały. Jako przewodniczący Rady
TLP, mijające pięć lat funkcjonowania związku oceniam bardzo
pozytywnie. Podejmowaliśmy

wyznacznikiem podejmowanych przez nas działań.”- komentuje Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców
Transport i Logistyka Polska.
To nie pierwszy raz, gdy Paweł Trębicki został doceniony
za swoją działalność zawodową – w 2010 roku otrzymał
wyróżnienie w konkursie na
menedżera logistyki. Natomiast
odznakę honorową „Zasłużony
dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” odebrał 6 grudnia
podczas świątecznej konferencji TLP, będącej okazją do
podsumowania roku w branży.

wiele inicjatyw, a TLP zbudowała
rozpoznawalną markę nie tylko
w Polsce, ale również w Brukseli.
Dzisiejsza nagroda to dla mnie
ogromny zaszczyt, mam poczucie,
że idziemy w dobrym kierunku,
a podjęte dotychczas inicjatywy
są doceniane, ale przede wszystkim ta odznaka to motywacja do
dalszej pracy na rzecz wspólnego
działania branży” – powiedział Paweł Trębicki, dyrektor generalny
Raben Transport.
Odznaką „Zasłużony dla
transportu Rzeczypospolitej
Polskiej” wręczono 6 grudnia
podczas spotkania TLP.

Colian Logistic sp. z o.o., która powstała w 2009 roku w celu zarządzania całą logistyką Colian Holding SA.
Działalność logistyczna Colian Logistic obejmuje trzy obszary – magazynowanie, spedycję i transport
oraz obsługę klienta. Firma posiada
kilka oddziałów w Polsce w miejscowościach takich jak Kostrzyn,
Wielkopolski, Kalisz, Lublin, Bydgoszczy, Stryków, Katowice, Pruszków, Wykroty, Robaków, Glinka Duchowna oraz Wrocław. W Panattoni
Park Wrocław IX firma wynajęła 7
250 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 335 mkw.
zajmuje komponent biurowy.
„Dzięki nowemu centrum dystrybucyjnemu położonemu tuż przy

węźle Wrocław Południe i otaczającej go doskonałej infrastrukturze
drogowej jesteśmy bliżej naszych
klientów, zapewniając im jeszcze
lepszą jakość świadczonych przez
nas usług logistycznych. ” – komentuje Daniel Nowicki, członek zarządu Colian Logistic.
„Nowa powierzchnia bardziej
odpowiada aktualnym potrzebom
firmy. Klientowi zależało m.in. na
reprezentacyjnej i funkcjonalnej
części biurowej dla pracowników.
Stworzenie komfortowych warunków wpłynie na zwiększenie zadowolenia zatrudnionych osób z miejsca pracy, tym samym przekładając
się na większą efektywność obsługi
klienta.” – komentuje Sylwia Jagód-

ka, Senior Consultant Industrial &
Logistic w AXI IMMO.
Nowa powierzchnia najemcy usytuowana w Panattoni Park Wrocław
IX zapewnia doskonałą lokalizację.
Park zlokalizowany jest tuż obok
autostrady A4 i węzła „Wrocław Południe” krzyżującego autostradę A4
z autostradą A8, oraz blisko trasy
ekspresowej S8.
„Cieszy mnie fakt, ze firma Colian Logistic kolejny raz obdarzyła
nas zaufaniem przy poszukiwaniu
powierzchni magazynowej. Jestem
przekonana, że nowy obiekt zapewni doskonałe warunki dla rozwoju
i efektywnej dystrybucji” – dodaje
Danuta Dzierżak, Associate Director
Industrial & Logistic w AXI IMMO.

ÔÔRaben. Fot. Raben

Paweł Trębicki, dyrektor generalny oraz wiceprezes Raben
Transport, został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla
transportu Rzeczypospolitej
Polskiej” na wniosek Związku
Pracodawców Transport i Logistyka Polska – TLP.
Odznaka honorowa „Zasłużony
dla transportu Rzeczypospolitej
Polskiej” została ustanowiona
na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 listopada
2000 r. Nadawana jest pracownikom transportu, którzy
szczególnie przyczynili się do
osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.
Wielkie zasługi na tym polu ma
Paweł Trębicki, którego 20-letnia
kariera zawodowa związana jest
z logistyką – zarówno po stronie operatorów, jak i klientów.
W Raben Transport pełni funkcję
dyrektora generalnego i wiceprezesa od 2010 r. Jest bardzo aktywny w środowisku branży TSL:
często występuje jako prelegent
na konferencjach logistycznych,
prowadzi zajęcia ze studentami
i należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.
O przyznanie mu odznaczenia resortowego wnioskował
Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, który

Colian Logistic
w Panattoni Park
Wrocław IX

ÔÔColian

Colian Logistic, spółka należąca do grupy Colian Holding SA., lidera na rynku
spożywczym przeniosła się do nowego
magazynu w okolicach Wrocławia. Firma wynajęła 7 250 mkw. powierzchni
magazynowo – biurowej w Panattoni
Park Wrocław IX. W transakcji najmu
doradzała firma AXI IMMO.
Colian Holding SA., to grupa skupiająca marki słodyczy, przypraw
i napojów firm takich jak np. Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Familijne, Hellena i wiele innych. Do
grupy należą dwie spółki: Colian sp.
z o.o. (dawniej Jutrzenka Colian) oraz
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BEZPIECZNE
I WYGODNE
PUNKTY
NOWEJ USŁUGI
DIRECT2RETAIL
ÔÔFedEx. Fot. FedEx

FedEx Express, największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, w odpowiedzi na stały rozwój
sektora e-commerce w Polsce, wprowadziła nowe możliwości dla klientów
sklepów internetowych. Punkty odbioru
osobistego zostały uruchomione w salonikach firmy Kolporter, największego
dystrybutora prasy w kraju.

bardzo dobrze ocenione,” komentuje Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu
Kolportera.
„Wieloletnie doświadczenie w sektorze e-commerce pozwoliło nam stworzyć
kompleksowe rozwiązanie technologiczne, odpowiadające potrzebom wszystkich
stron. Klientom e-sklepów oferujemy wy-

godną mapę wyboru punktów odbioru,
nadawcom – szereg automatycznych narzędzi, a operatorom usługi zapewniamy
kompletne oprogramowanie i wsparcie
technologiczne” – dodaje Wojciech Kliber,
Wiceprezes Zarządu Sendit S.A. – jednego
z największych pośredników usług kurierskich w Polsce.

Usługa FedEx Direct2Retail daje klientom
e-sklepów możliwość zamówienia przesyłki do jednego z ponad 600 salonów prasowych Kolportera, rozmieszczonych na
terenie całej Polski. Nowe rozwiązanie zapewnia wygodę i elastyczność zarówno biznesom jak i klientom indywidualnym oraz
umożliwi odbiór przesyłek w bezpiecznym
i wskazanym przez odbiorcę punkcie. Usługa obejmuje przesyłki o wadze do 10 kg
i maksymalnych wymiarach 30x40x50 cm.
Paczka dostarczona do wybranej lokalizacji
Kolportera poczeka na odbiór cztery dni
robocze, a o jej doręczeniu klient może
zostać powiadomiony za pośrednictwem
różnych kanałów komunikacji, w tym wiadomości e-mail i SMS. Każdy z punktów
obsłuży również pobrania gotówkowe do
3 tys. zł.
Dostawcą rozwiązań technologicznych,
leżących u podstaw nowej usługi jest firma
Sendit – polska spółka specjalizująca się
w systemach technologicznych dla sektora
e-commerce.
„Mali sprzedawcy internetowi to zwykle
przedsiębiorcy z krwi i kości, a oś ich biznesów stanowi wyjątkowy produkt. Jako
partner logistyczny, wspieramy naszych
klientów doświadczeniem zebranym przez
dekady działalności i szeroką siecią połączeń” – mówi Mariusz Mik, VP Ground Operations Eastern Europe w FedEx Express.
„Jesteśmy dumni ze współpracy z Kolporterem, w ramach której możemy wspierać
polskie e-biznesy, zapewniając im wysokiej
jakości usługi, dzięki którym klienci chętnie
będą do nich wracać” – dodaje.
„Naszą ofertę produktów i usług rozwijamy zawsze zgodnie z oczekiwaniami
klientów. Jestem przekonany, że efekty
współpracy pomiędzy Kolporterem, FedEx Express a Sendit zostaną przez nich
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Nowoczesny terminal
DHL Express
w Poznaniu

ÔÔDHL Express. Fot. DHL Express

DHL Express rozpoczął operacje
w największym i jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce.
Znajdujący się w Poznaniu HUB
drogowy i lotniczy pełni funkcję
centrum dystrybucyjnego dla przesyłek drogowych z i do krajów Unii
Europejskiej oraz przesyłek lotniczych z całego świata. Posiada on
bezpośrednie połączenie między
innymi z międzynarodowym HUB-em w Lipsku, który stanowi główny
węzeł w globalnej sieci logistycznej
DHL oraz z HUBami w Mediolanie,
Hanowerze, EMA, Linzu i Wilnie.
– Naszym celem od zawsze jest jak
najlepsza obsługa naszych klientów,
w związku z tym stale inwestujemy
w rozbudowę naszych obiektów
i najnowocześniejsze rozwiązania
technologicznie. HUB w Poznaniu
to największe centrum logistyczne
łączące jednostki krajowe z resztą świata. Co ważne inwestując
w nowoczesność, nie zapominamy

Firma Continental
Opony Polska
dołączyła do TLP

ÔÔContinental

W październiku 2019 roku firma
Continental Opony Polska Sp. z o.o.
została członkiem organizacji pracodawców Transport i Logistyka
Polska. Związek TLP ma na celu
chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne
i prawne interesy swoich członków
w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Organizacja w sposób
szczególny skupia swoją aktywność na instytucjach i organach
Unii Europejskie, w których zapada
większość decyzji mających wpływ
na kształt sektora przewozów międzynarodowych w Europie.
"Niezmiernie się cieszymy
z członkostwa Continental Opony
Polska w organizacji pracodawców
Transport i Logistyka Polska. Continental jest jednym z największych
na świecie producentów opon do
samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Jako nowy członek związku, nasza spółka przyczyni się do stworzenia pozytywnego

o rozwiązanych ekologicznych, które
wdrażamy w każdej nowej jednostce np. rozwiązania oszczędzające
prąd, separatory tłuszczy, zagospodarowanie wody deszczowej – mówi
Agnieszka Błaś, Dyrektor ds. Operacji w DHL Express Poland.

DUŻE LICZBY
Wielozadaniowy terminal został
wyposażony w najnowocześniejsze technologie, które zwiększają
efektywność obsługi przesyłek.
W obiekcie znajduje się między
innymi w pełni zautomatyzowany
system sortujący, o przepustowości nawet 6000 paczek na godzinę.
Pozwoli to na znaczne zwiększenie
możliwości operacyjnych całej sieci.
Znaczenie terminalu odzwierciedlają również jego rozmiary. Cały teren inwestycji wynosi aż 34 000 m2,
a powierzchnia samego magazynu
to ponad 5 000 m2. Znajduje się
w nim 80 bram przeładunkowych
– w tym 46 kurierskich, 32 przeznaczonych dla samochodów ciężarowych oraz 2 bramy bez doków. Za
bezpieczeństwo odpowiada ponad
300 kamer CCTV.
wizerunku polskiego transportu
drogowego oraz będzie reprezentować i chronić interesy firm branży
TSL" – powiedział Stanisław Rosół,
dyrektor handlowy działu opon
użytkowych w Continental Opony
Polska. – "Dział Opon do Samochodów Użytkowych Continental
nieustannie rozwija się, zmieniając
się z producenta opon w dostawcę
nowoczesnych rozwiązań takich jak
ContiConnect™ czy sieć serwisowa
Conti360°, które pomagają naszym
klientom usprawnić funkcjonowanie ich firm. W ramach współpracy
z innymi członkami organizacji TLP
będziemy dzielić się doświadczeniem oraz wiedzą, aby wspólnie
zmienić na lepsze warunki pracy
polskich firm przewozowych w UE".
Organizacja TLP powstała
1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie.
Wśród założycieli było 14 firm
transportowo-logistycznych, będących uznanymi przedsiębiorcami na rynku pracy. Każda z nich
zatrudnia kilkuset pracowników
i jest liczącym się graczem na rynku
TSL (transport, spedycja i logistyka). Dziś do TLP należy blisko 70
wiodących firm, zatrudniających
łącznie ok. 40 tysięcy pracowników.

TRZY NAGRODY
W JEDNYM DNIU
ÔÔRedip. Fot. ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący
się w dedykowanej logistyce kontraktowej, w końcówce roku
otrzymał trzy nagrody – Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR
2019, Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji
2019 oraz Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie
logistyki kontraktowej.
Tym samym wyróżniona została praca zespołu ID Logistics
i działania realizowane przez
firmę w strategicznych obszarach, kluczowych dla jej rozwoju oraz konkurencyjności – Pracownicy i Innowacyjność.
ODPOWIEDZIALNY
PRACODAWCA LIDER HR 2019
ID Logistics otrzymał tytuł
Odpowiedzialny Pracodawca
Lider HR 2019, przyznawany
przez magazyn biznesowy
„Strefa Gospodarki” w ogólnopolskim programie „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider
HR”. W uzasadnieniu Kapituła
zwróciła uwagę na działania
propracownicze, realizowane
przez operatora, w tym rozbudowane systemy motywacyjne
i szkoleniowe, dodatkowe benefity oraz dobrą komunikację
między pracodawcą a pracownikami. Przy ocenie uwzględniono niski wskaźnik rotacji
pracowników i ich zaangażowanie w działalność prospołeczną
oraz charytatywną. Kapituła doceniła też autorski program ID
Logistics – Ankieta Potencjałów,
zwiększający wskaźnik awansów wewnętrznych.

Chronometr wydarzeń

„Od wielu lat wdrażamy
własne projekty w zakresie poprawy warunków i atmosfery
pracy, podnoszenia kwalifikacji
pracowników, doskonalenia komunikacji wewnętrznej, których
celem jest zarówno utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, jak i pozyskanie nowych
pracowników. Specjalnie dla
nowo zatrudnionych przygotowaliśmy program ułatwiający
wdrożenie do pracy „First Day
at Work”. Nasza firma dynamicznie się rozwija i wciąż zatrudniamy nowe osoby. Obecnie w związku z zaplanowanym
na pierwszą połowę 2020 roku
otwarciem kolejnych 3 centrów
dystrybucyjnych, zespół ID Logistics wzmocni prawie 1 000
pracowników zarówno na stanowiskach operacyjnych jak
i menedżerskich” mówi Małgorzata Hornig, dyrektor HR,
ID Logistics Polska.
Celem programu „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR” jest upowszechniane
właściwych wzorców w zakresie
polityki personalnej i integracji
HR z biznesem.
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DACHSER ROZWIJA BIZNES
DROGOWY W FINLANDII
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Międzynarodowy operator logistyczny Dachser rozwija swój
model biznesowy w Finlandii. Dzięki nowemu terminalowi European Logistics (logistyki drogowej), który zostanie ukończony
w przyszłym roku w podhelsińskiej Keravie, operator zwiększy
możliwości obsługi eksportu i importu towarów do tego kraju.
Dachser prowadzi w Finlandii operacje z obszaru logistyki drogowej od 2014 roku.
W nadchodzącym roku tamtejsza organizacja krajowa
operatora wprowadzi się do
obiektu o powierzchni ok.
4,6 tys. mkw. w Keravie. Powstający terminal Dachser EL
będzie obsługiwał wszystkie
transporty przychodzące,
a także dystrybucję na obszar
metropolitalny Helsinek.
„W ciągu ostatnich pięciu
lat znacznie się rozwinęliśmy.
Nadszedł odpowiedni czas,
aby zrewidować nasz model
operacyjny i umocnić zarówno
naszą markę, jak i nasze usługi na krajowym rynku”- mówi
Tuomas Leimio, dyrektor zarządzający European Logistics
Finland, Dachser Finland Oy.

Dzięki nowej lokalizacji operator będzie w stanie rozszerzyć
ofertę międzynarodowych połączeń dla fińskich eksporte-

rów, a także zoptymalizować
usługi importowe z całej Europy
do Finlandii.
„Jedną z przewag konkurencyjnych jest nasza doskonała
lokalizacja. Nowy terminal,
budowany na terenie parku
logistycznego Kerca, jest strategicznie zlokalizowany w pobliżu autostrady E75, portu
Vuosaari, międzynarodowego
lotniska i stacji kolejowej”- dodaje Leimio.
Na całkowitą powierzchnię obiektu w Keravie skła-
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da się 4 tys. mkw. terminala
przeładunkowego i 600 mkw.
biur. W budynku zastosowane
będą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne od
Logicenters, wiodącego dostawcy wyposażenia obiektów
logistycznych w Skandynawii.
Panele słoneczne zamontowane na dachu oraz ogrzewanie
geotermalne pozwolą na znaczne ograniczenie zużycia energii.
Zakończenie budowy oddziału
planowane jest na drugą połowę 2020 r.
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PREZES JACEK
RUTKOWSKI Z TYTUŁEM
PRZEDSIĘBIORCY ROKU
ÔÔAmica. Fot. Amica

Twórca sukcesu największego polskiego producenta AGD został
laureatem pierwszej edycji nagród Przedsiębiorca Roku magazynu „Forbes”, jakie zostały wręczone podczas IV Kongresu
Polskiego Kapitału. Tytuł w kategorii Biznesowy Ambasador
Roku został przyznany za prezentację Polski na arenie międzynarodowej przez Grupę Amica.
Amica generuje ponad 70%
skonsolidowanych przychodów
ze sprzedaży kompleksowego
portfolio sprzętu AGD na blisko
70 rynkach zagranicznych. Skupia się na Europie, gdzie znajdują się jej największe obecnie
rynki zbytu – Polska, Niemcy,
Francja, Wlk. Brytania, Rosja
i Skandynawia.
– Dziękuję za nagrodę Biznesowego Ambasadora Roku
magazynu "Forbes" w imieniu
Prezesa Rutkowskiego, ale również w imieniu całego zespołu
Grupy Amica, liczącego blisko
3 tys. osób. Wszyscy pracujemy na to, aby Amica – polska
spółka notowana na GPW –
była dobrą wizytówką Polski
na świecie. To przekłada się
również na sukces finansowy –
powiedział Michał Rakowski,
członek zarządu Grupy Amica
ds. finansowych, który odebrał
nagrodę w imieniu Prezesa Jacka Rutkowskiego.
– Mamy ambicje rosnąć na
obecnych rynkach oraz odnosić sukcesy na kolejnych. Dynamicznie zwiększamy skalę
m.in. we Francji, gdzie przejęliśmy spółkę dystrybucyjną
Sideme. Ekspansja biznesowa
dotyczy również innych krajów,
w czym pomagają nam wysokiej jakości produkty oraz lokalne silne marki – Amica, CDA,
Hansa, Gram. Rozpoczynamy
właśnie kolejny rozdział dzięki możliwości używania marki
Fagor, niezwykle zakorzenionej
w Hiszpanii, czyli rynku, z którym wiążemy bardzo duże nadzieje. Marka Fagor wykreuje
również popyt na sprzęt grzejny z wielkopolskich Wronek
w takich krajach jak Portugalia
czy Francja, a także na Bliskim

Wschodzie czy w Afryce Północnej – dodał Michał Rakowski.
W ramach aktualizacji strategii HIT2023 Amica zamierza
wejść do grona trzech największych producentów sprzętu
grzejnego w Europie, osiągając
w roku 2023 skonsolidowane
przychody na poziomie 4 mld
zł. Efekty podejmowanych działań widać już obecnie. Porównując rok 2018 do roku 2013
(bazowy dla strategii HIT2023),
przychody wzrosły o około 80%,
do ponad 2,9 mld zł, a w ramach ekspansji sprzedażowej
największym obszarem przychodowym stała się Europa
Zachodnia.
Kongres Polskiego Kapitału
to największe w kraju wydarzenie, organizowane przez
magazyn Forbes, służące wymianie doświadczeń właścicieli
i menedżerów dużych polskich
przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w 15-letniej historii magazynu "Forbes" przyznane zostały
własne nagrody Przedsiębiorcy
Roku magazynu "Forbes", będące uhonorowaniem dokonań
polskiego biznesu. Wśród pięciu kategorii znajduje się Biznesowy Ambasador Roku.

SEGRO Z NAJLEPSZYM
PROPERTY MANAGEREM
TRZECI ROK Z RZĘDU
ÔÔSEGRO. Fot. SEGRO

Maciej Szyma otrzymał nagrodę Warehouse Manager of the Year
w ramach Eurobuild Awards 2019. To kolejne takie wyróżnienie
dla Property Managera SEGRO na przestrzeni trzech ostatnich
lat. Statuetka została przyznana w kategorii Tenants Award, na
podstawie badania opinii przeprowadzonego wśród najemców.
Gala Eurobuild Awards 2019, w czasie której przyznano nagrodę,
odbyła się 3 grudnia w Warszawie.
Nagroda Eurobuild dla managera roku w branży nieruchomości magazynowych przyznawana jest osobie, która
otrzymała najwyższą ocenę
w czasie badania przeprowadzanego wśród użytkowników
22 obiektów magazynowych
przez niezależny instytut badawczy Cantar Millward &
Brown. Ci odpowiadają wcześniej na pytania związane z jakością usług w zakresie zarządzania parkiem. Przy wyborze
laureata, pod uwagę bierze
się przede wszystkim wysoki
poziom obsługi administracyjnej, który znacznie wykracza
poza minimum standardów
oferowanych klientom. Ważne są tutaj takie aspekty, jak
zrozumienie realnych potrzeb
klientów oraz zaangażowanie
managera.
Maciej Szyma pełni rolę
Property Managera SEGRO od
ponad jedenastu lat. Jest od-
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powiedzialny za zarządzanie
parkami logistycznymi w Gliwicach i Wrocławiu, na terenie
których znajduje się w sumie
niemal 230 tys. m2 powierzchni
magazynowej, biurowej i produkcyjnej. Odpowiedzialny jest
za obsługę takich firm, jak Grupa Axel (holenderski operator
logistyczny) czy ASPA Electro
(producent maszyn pod marką
Łucznik). Maciej Szyma wcześniej zarządzał nieruchomościami Citi Banku Handlowego
w Polsce oraz zajmował się
zarządzaniem w Auchan Polska. Posiada w sumie ponad
19 lat doświadczenia w pracy
w branży nieruchomości komercyjnych. Jest absolwentem
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Ukończył też
Podyplomowe Studia zakresie
Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Posiada licencję
Zarządcy Nieruchomości.

8

BI LAN S

ZAKUP GRUNTU
NA ATRAKCYJNYM
RYNKU
ÔÔPanattoni. Fot. Panattoni

Accolade – międzynarodowy inwestor
na rynku nieruchomości komercyjnych –
zakupił działkę o powierzchni 8,4 ha, na
której powstanie jego kolejny park przemysłowy w Bydgoszczy. Panattoni Park
Bydgoszcz II zaoferuje około 37 tys. m2
nowoczesnej powierzchni logistycznej,
której ukończenie zaplanowano na pierwsze półrocze 2020 r. Wartość inwestycji
szacowana jest na około 30 mln euro.
Zakup działki w Bydgoszczy pod Panattoni
Park Bydgoszcz II to kontynuacja strategii firmy, zakładającej realizację inwestycji
w miejscach o największym potencjale rozwoju. Kolejny park w Bydgoszczy, w który
zainwestuje Accolade będzie miał dogodną
lokalizację w granicach administracyjnych
miasta, z dobrym dostępem do środków
transportu miejskiego. Powstanie zaledwie
kilka minut jazdy od istniejącego już, należącego do Accolade, Panattoni Parku Bydgoszcz i w zależności od profilu najemców
zatrudnionych tu będzie ok. 200 – 300 osób.
„Przez cztery lata obecności Accolade
w Bydgoszczy przyglądamy się z bliska temu,
jak doskonale miasto wykorzystuje stawiane
przed nim szanse. To atrakcyjny rynek dla
prężnych, lokalnych przedsiębiorstw, które
chcą rozszerzać lub przenieść swoją działalność do nowoczesnej powierzchni logistycznej, czy skorzystać z ulg podatkowych
oferowanych w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednocześnie dzięki
lokalizacji, wykwalifikowanym kadrom, wieloletnim tradycjom przemysłowym, Bydgoszcz
to także świetne miejsce do prowadzenia
globalnego biznesu.” – mówi Michał Białas,
Head of Poland w Accolade.
Region bydgosko-toruński, zamieszkały jest
przez ok. 2 mln mieszkańców i położony w połowie drogi między portami w Gdańsku a węzłem logistycznym w Łodzi. Bydgoszcz jest też
jednym z 5 największych węzłów kolejowych
w Polsce, leżącym na skrzyżowaniu linii kolejowej 131, łączącej Chorzów z Tczewem i linii
18 z Piły do Kutna. W przypadku transportu
kołowego, Bydgoszcz leży na ważnym szlaku
z Warszawy do Szczecina (budowana droga
S10) oraz w bezpośredniej bliskości drogi S5,
która połączy Olsztyn, autostradę A1 z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem.
Pierwszy park przemysłowy w Bydgoszczy, w który zainwestowało Accolade powstał na przełomie 2016 i 2017 r. i oferuje

50 110 m2 powierzchni przemysłowej w ramach trzech nowoczesnych budynków magazynowych w pobliżu Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego (BPPT).
Park powstał na regenerowanych terenach
poprzemysłowych w miejscu zakładów chemicznych, które zostały zamknięte kilka lat
temu. Obiekt z przeznaczeniem na skła-

dowanie oraz lekką produkcję może być
dowolnie dostosowany do potrzeb jednej
firmy bądź kilku najemców. Wskaźnik obłożenia dla tego obiektu wynosi 100 proc.
Wśród wynajmujących znaleźli się między
innymi firma Oponeo, Rohlig Suus Logistics, DB Schenker czy Sims Lifecycle Services.

IntraLog Poland
Międzynarodowe Targi
Intralogistyki,
Magazynowania
i Łańcucha Dostaw

3 - 5 marca 2020
PTAK WARSAW EXPO
REZERWACJE JUŻ TRWAJĄ!
Nie zwlekaj i już dziś zapytaj o stoisko.

info@intralogpoland.pl
www.intralogpoland.pl
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JAK E-COMMERCE ZMIENIA
POLSKI RYNEK MAGAZYNOWY?
ÔÔCushman & Wakefield. Fot. Cushman & Wakefield

Rozwój e-handlu ma coraz
większy wpływ na rozwój sektora nieruchomości przemysłowych. Źródła należy doszukiwać się w zmianie naszych
przyzwyczajeń zakupowych
– popularyzacja e-commerce
zrewolucjonizowała operacje
logistyczne w magazynach.
To tylko czubek góry lodowej!
Sprawdź, jak handel internetowy odmienia polski rynek
magazynowy.

handlu detalicznym wyniesie
13,7%, podczas gdy jeszcze
w 2017 roku nieznacznie przekraczał 10% (źródło: Statista).
W Polsce wartość rynku e-commerce w 2018 roku przekroczyła 51 mld PLN notując
wzrost aż o 21% w ujęciu rocznym (źródło Źródło: Business
Insider, PMR, Bisnode Polska).
Udział handlu elektronicznego
w całości handlu detalicznego
wynoszący prawie 5%, według
prognoz wzrośnie do 10% już
w ciągu najbliższych 2–3 lat

(źródło: Admitad). W ujęciu
branżowym rozwój ten dotyczy
takich kategorii produktowych
jak odzież i obuwie, sprzęt AGT&RTV, elektronika, FMCG, wyposażenie wnętrz, książki, meble czy części motoryzacyjne.
E-COMMERCE MOTOREM
NAPĘDOWYM POLSKIEGO
RYNKU MAGAZYNOWEGO
Pod silnym wpływem rozwoju
e-commerce pozostaje sektor
nieruchomości magazynowych
i logistycznych. Jego dynamiczny

większych rynków zachodnioeuropejskich). Na rzecz lokalizacji centralnych magazynów
e-commerce w Polsce przemawiają także koszty najmu – nadal
najniższe w Europie. Z uwagi na
powyższe rosnący popyt na powierzchnie logistyczne zgłaszany jest przez zagraniczne firmy
z sektora e-commerce. Dobrym
przykładem jest duża aktywność
tego typu najemców m.in. w rejonie Polski zachodniej, gdzie
realizacja drogi ekspresowej S3
umożliwia sprawną dystrybucję
przesyłek na rynki zagraniczne
takie jak Niemcy i kraje skandynawskie, a po ukończeniu inwestycji – również w kierunku
Czech, Słowacji oraz Węgier.

Czynniki takie jak zmiana przyzwyczajeń zakupowych konsumentów, rozwój handlu transgranicznego i coraz łatwiejszy
dostęp do technologii pozostają jednym z głównych motorów
napędowych handlu elektronicznego na całym świecie.
W 2018 r. liczba klientów w sieci
na całym świecie wyniosła blisko 1,8 miliarda, a w 2019 roku
spodziewane jest przekroczenie 1,9 miliarda (źródło: Admitad). To prawie jedna czwarta
ludności świata. Przewiduje się,
że w 2019 r. całkowity wolumen
sprzedaży detalicznej online
przekroczy 3 biliony dolarów
a prognozowany udział handlu
elektronicznego w całkowitym
rozwój obserwowany w ostatnich latach był w dużej mierze
inicjowany przez zapotrzebowanie firm z sektora sprzedaży
internetowej. Wyraźnym trendem w handlu elektronicznym
jest tzw. cross-border, tj. internetowy handel transgraniczny.
Obserwujemy znaczący wzrost
przesyłek międzynarodowych,
w tym zamówień składanych
zarówno przez zagranicznych
konsumentów w polskich sklepach internetowych, jak również w polskich konsumentów
w sklepach zagranicznych.
Atutem Polski jest centralne
położenie w Europie pozwalające na sprawną obsługę innych
krajów (krajów regionu Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym
krajów bałtyckich, a także naj-

Bilans

Momentem przełomowym
dla naszego rynku był rok 2013,
kiedy to podpisane zostały
umowy na realizację pierwszych
obiektów dla Amazona. Największa na świecie platforma
handlu elektronicznego korzysta już z kilku wielkopowierzchniowych centrów logistycznych
w Polsce m.in. w rejonie Wrocławia, Poznania, Szczecina, Sosnowca czy Bolesławca. Biorąc
pod uwagę dalszą ekspansję
firmy w Polsce, wkrótce będzie
ona dysponować 8 obiektami
wybudowanymi w formule
BTS (build-to-suit) o łącznej powierzchni prawie miliona mkw.
nowoczesnej powierzchni magazynowej.
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ZAKRES TEMATYCZNY
> MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
> NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
> ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE I OMNICHANNEL
> SOFTWARE / IOT
> LOGISTYKA KONTRAKTOWA
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RYNEK PRACY W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
ÔÔManpowerGroup. Fot. ManpowerGroup

Od stycznia do marca nowego roku 7% przedsiębiorstw
z sektora transportu i logistyki będzie rekrutować nowych
pracowników, podczas gdy
żadna z firm w tej branży nie
planuje zwolnień. Kandydaci
będą mieli możliwość znalezienia nowej pracy, ale ofert
będzie mniej niż przed rokiem,
a konkurencja o miejsce pracy większa. Raport ManpowerGroup potwierdza też, że
branża transportu i logistyki
będzie w najbliższych miesiącach stabilnym miejscem do
pracy – 9 na 10 firm nie planuje żadnych zmian związanych
z zatrudnieniem.
Według raportu „Barometr
ManpowerGroup Perspektyw
Zatrudnienia” prezentującego
plany rekrutacyjne firm na czas
od stycznia do marca 2020 roku
7% przedsiębiorstw zajmujących się transportem i logistyką
chce powiększać swoje zespoły,
żadne nie prognozuje redukcji
etatów, 90% nie przewiduje
zmian personalnych a 3% nie
zna swoich planów na najbliższe
trzy miesiące. Prognoza netto
zatrudnienia (różnica pomiędzy
odsetkiem pracodawców planujących wzrost i spadek zatrudnienia) wynosi +7%.
– Najbliższy kwartał będzie
spokojniejszy dla firm i nie zapowiada tak intensywnej jak
w ostatnich miesiącach walki
o kandydata. Osoby poszukujące nowego zatrudnienia
nie będą mogły przebierać
w ofertach, ale opcja zmiany
pracy nadal będzie dostępna.
Firmy w dalszym ciągu powinny utrzymać atrakcyjne oferty i zachować intensywne
sposoby poszukiwania kandydatów, ponieważ wzrosty
zatrudnienia w transporcie
i logistyce nadal będą notowane. W pierwszym kwartale
roku największe perspektywy znalezienia nowej pracy
czekają na pracowników niż-

szego szczebla niewykwalifikowanych oraz wykwalifikowanych jak operatorzy wózka
widłowego. Poszukiwani będą
również kierowcy samochodów ciężarowych, których
niedobór jest silnie odczuwalny. W cenie w kolejnym roku
będą też stanowiska związane z tendencją automatyzacji procesów logistycznych
i magazynowych – wyjaśnia
Kamil Sadowniczyk, dyrektor
w agencji rekrutacyjnej Manpower.
Prognoza rekrutacyjna polskich firm jest niższa o 3 punkty procentowe w stosunku do
ubiegłego kwartału oraz o 11
punktów procentowych w porównaniu do analogicznego
okresu w roku ubiegłym. To
wynik najniższy od wiosny
2013 roku. Choć wyraźnie zmalał odsetek firm deklarujących
zwiększenie zatrudnienia, to
wzrósł udział przedsiębiorstw,
które chcą zachować obecną
liczbę zatrudnionych.
– Najwyższy sezon w logistyce i transporcie mamy już za
sobą i przypada on na ostatni
kwartał roku. Pozostaje jednak
grupa przedsiębiorstw, specjalizujących się w obsłudze poświątecznych zwrotów, która
właśnie w pierwszym kwartale
będzie potrzebowała najwięcej
rąk do pracy. Branża związana
z transportem i logistyką będzie
się w dalszym ciągu rozwijać,
ale duże wzrosty w zatrudnieniu zostały już zrealizowane
w minionych kwartałach, stąd
w najbliższych miesiącach
prognozy rekrutacyjne firm są
mniej optymistyczne. Jeśli 90%
firm planuje utrzymanie swoich
obecnych zasobów personalnych, to zachowanie ich przy
konieczności zapewnienia pracowników w sytuacjach rotacji
wymaga otwartych procesów
rekrutacyjnych, które będą generować ruch na rynku pracy –
dodaje Sadowniczyk.
W ramach raportu „Barometr ManpowerGroup
Perspektyw Zatrudnienia”

zapytano też pracodawców
z państw regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki) o ich plany rekrutacyjne na pierwszy kwartał
roku. W transporcie i logistyce o nową pracę będzie
najłatwiej w Grecji (+24%)
i w Rumunii (+13%). Polska
z wynikiem +7% jest dziesiątym z 26 rynków w regionie.
Dla porównania w Niemczech
i w Holandii prognoza wynosi
po -5%, w Irlandii i w Wielkiej Brytanii po -4%, co jest
zapowiedzią zwolnień w tej
branży.
– W Europie Zachodniej
operatorzy logistyczni szukają
krajów bardziej atrakcyjnych
pod kątem kosztów zatrudnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby klientów w Europie Zachodniej obsługiwać
logistyczne z pozycji Europy
Środkowej. Firmy korzystają
z takiego rozwiązania i przenoszą etaty do Polski. Dlate-

naszego rynku w warunkach
spowolnienia gospodarczego. Duża liczba nowo powstających magazynów oraz
rozwój branży e-commerce,
która z kolei napędza polski
transport, pomogą częściowi
uchronić gospodarkę przed
spowolnieniem – tłumaczy
Sadowniczyk i dodaje – Wyzwaniem dla rozwoju biznesu
w Polsce będzie z pewnością
duży deficyt rąk do pracy,
który wymusza wzrost płac.
Szczególnie dotyczy to stanowisk najniżej wykwalifikowanych, a także kierowców,
spedytorów oraz operatorów
wózków widłowych, których
brakuje na polskim rynku
pracy. To profile zawodowe
najczęściej występujące w tej
branży. Sektor logistyki powinien również cechować się
dużą elastycznością i potrzebuje kandydatów mobilnych,
skłonnych do pracy w różnych
sezonach u różnych praco-

go pomimo spadków prognoz
rekrutacyjnych na Zachodzie,
my nadal notujemy wzrosty
w zatrudnieniu i korzystamy
z wyższych kosztów pracy u naszych zachodnich sąsiadów.
Logistyka to branża, w której
stosunkowo łatwo przenieść
etaty z jednego magazynu
do innego, zlokalizowanego
w Polsce lub w Europie Środkowej. Transport i logistyka
mogą być nawet buforem dla

dawców – uzupełnia ekspert
Manpower.
Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny
w wersji polskiej i angielskiej
na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku
pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów,
a także interaktywne narzędzie
umożliwiające ich analizę, są
dostępne na stronie ManpowerGroup.
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JAKIE BĘDĄ MAGAZYNY PRZYSZŁOŚCI?
ÔÔColliers International. Fot. Colliers International

Colliers International, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, w ramach serii filmów Future Talks by
Colliers opublikowała czwarty odcinek pt. Magazyny przyszłości. Zaproszeni eksperci wypowiadają się w nim m.in. na temat
wyglądu powierzchni magazynowych jutra, wykorzystywanych w nich nowoczesnych technologii oraz tego, jak zmieni się rola
pracujących tam ludzi. Film jest dostępny na blogu Colliers International – Human Centered.
– Rynek powierzchni magazynowych na świecie i w Polsce
rozwija się na niespotykaną
dotąd skalę. Dzieje się to głównie za sprawą branży e-commerce. Rosnący handel online
i logistyka zwrotów wymuszają na sieciach handlowych
nowocześniejszą przestrzeń
magazynową. W najbliższej
przyszłości będziemy mogli
obserwować wzrost zapotrzebowania na projekty miejskie.
Ponadto grunty są coraz droższe, a ich zasób ograniczony,
co wymusza na deweloperach

stosowanie nowego rozwiązania, jakim są magazyny wielopoziomowe –– mówi Maciej
Chmielewski, senior partner,
dyrektor Działu Powierzchni
Logistycznych i Przemysłowych
w Colliers International.
W najnowszym odcinku
Future Talks by Colliers zaprezentowano rynek magazynowy w kontekście obecnych
i nadchodzących trendów oraz
potrzeb wynikających ze zmian
zachodzących w sektorze. W filmie swoją wiedzą podzielili się
eksperci w dziedzinie logistyki

i powierzchni przemysłowych
z firmy Colliers International
oraz Frisco.pl. Czego dowiemy
się z najnowszego odcinka?
Sylwia Pędzińska, senior
partner, dyrektor Działu Innovation & Knowledge w Colliers
International, przedstawi wizję
magazynów, w których dominować będą roboty i automaty, a rola człowieka zostanie
ograniczona do niezbędnego
minimum.
Grzegorz Bielecki, wiceprezes i członek zarządu Frisco.pl,
opowie o nowinkach technolo-

Technologie

gicznych opartych na sztucznej
inteligencji, które w niedalekiej
przyszłości usprawnią procesy
zachodzące w przestrzeniach
logistycznych.
Z kolei Jan Barbasiewicz,
partner, dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International, omówi m.in. stosowaną
już przez wielkie firmy technologię Big Data, umożliwiającą przewidywanie zamówień
w przyszłości.
Zapraszamy do obejrzenia
odcinka pod tym LINKIEM.
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AKUMULATOR WAŻNE URZĄDZENIE W SAMOCHODZIE
ÔÔExide. Fot. Exide

Gdy akumulator jest dobrze naładowany, jego żywotność jest dłuższa. Oznacza to mniejsze wydatki związane z diagnostyką lub
wymianą akumulatora, spokój kierowcy, który w zimowy poranek z łatwością uruchomi auto oraz mniejszy, negatywny wpływ
na środowisko. Dlatego prezentujemy najważniejsze wskazówki dla kierowców i warsztatów samochodowych, dzięki którym
dłużej utrzymają akumulatory w dobrej kondycji – także zimą.
I. PORADY DLA KIEROWCÓW
KIEROWCO, UNIKAJ
GŁĘBOKIEGO
ROZŁADOWANIA!
Napięcie w pełni naładowanego
akumulatora powinno wynosić
12,7 V lub więcej. Napięcie wynoszące 12,5 V (i niższe) oznacza, że akumulator zaczyna się
rozładowywać. Dodatkowo, jeśli
posiadasz pojazd z systemem
Start-Stop i regularnie używasz
go na krótkich dystansach,
z czasem akumulator może
zacząć się rozładowywać samoczynnie. Sporadyczne ładowanie akumulatora, przez co
najmniej 12 godzin za każdym
razem, np. przy pomocy prostownika Exide 12/7, rozwiąże
problem i wydłuży żywotność
akumulatora.
DBAJ O CZYSTOŚĆ
AKUMULATORA
Akumulator powinien być regularnie czyszczony. Dlaczego?
Z czasem na jego obudowie,
klemach i między biegunami akumulatora zbierają się
warstwy brudu i kurzu, które
tworzą warstwę przewodzącą,
sprzyjającą wystąpieniu zjawiska samorozładowania. Dlatego czyszczenie akumulatora
przy pomocy czystego kawałka materiału oraz specjalnej
szczotki do klem, powinno być
czynnością obowiązkową.
SPRAWDŹ ŁĄCZENIA
Wibracje podczas jazdy, szczególnie po trudnym terenie,
mogą spowodować poluzowanie połączeń (np. śrub, kabli).
Sprawdzaj, co jakiś czas, czy połączenia są ciasne, by uniknąć
ich rozłączenia podczas jazdy
lub iskrzenia w czasie rozruchu
silnika.
CHROŃ AKUMULATOR, GDY
NIE JEST UŻYWANY

Akumulatory powoli rozładowują się same, szczególnie,
jeśli nie są używane. Dlatego
warto upewniać się, że akumulator jest w pełni naładowany
podczas dłuższego postoju pojazdu lub „leżakowania” akumulatora poza sezonem – od
czasu do czasu doładowując
go w przypadku spadku napięcia. Uchroni to akumulator
przed utratą zmagazynowanej
energii i wydłuży jego żywotność. Równie ważny jest sposób przechowywania akumulatora – najlepiej w suchym
i chłodnym miejscu (0–25°C
w miarę możliwości).
WYBIERZ OPTYMALNY
AKUMULATOR
Właściwa konserwacja wydłuży żywotność akumulatora,
ale czasami niezbędna będzie
jego wymiana – najlepiej tak,
aby uprzedzić przykrą niespodziankę, np. w mroźny,
poniedziałkowy poranek. Aby
dokonać optymalnego zakupu,
warto skorzystać z profesjonalnej porady mechanika lub dobrego sprzedawcy. Odpowiedni
akumulator można też znaleźć
z pomocą wyszukiwarki akumulatorów online, np. Exide Battery Finder (www.exide.com/eu/
en/brand/exide), wyposażonej
w nowoczesny i przejrzysty interfejs.

II. PORADY WARSZTATOWE

Problemy z akumulatorami,
jakich doświadczają kierowcy, mogą być zdiagnozowane
i rozwiązane z pomocą zaawansowanego testera, w który wyposażone są dobre warsztaty
samochodowe. O czym jednak
powinien pamiętać każdy mechanik? O tym, by akumulator
umieścić na liście rutynowych
kontroli pojazdu. Dlatego
szczególnie zimą:
• sprawdź napięcie akumu-

latora, oceń braki mocy
i doładuj akumulator, jeśli
tego wymaga (aby otrzymać
prawdziwą, „spoczynkową”
wartość napięcia, upewnij
się, że pojazd nie był użytkowany przez jakiś czas i miał
wyłączony silnik, najlepiej
przez noc);
• oczyść akumulator, by zapobiec jego uszkodzeniu i głębokiemu rozładowaniu;
• delikatnie pokryj klemy akumulatora i bieguny (ale nie
przestrzenie pomiędzy nimi)
smarem na bazie miedzi, by
zapobiec oksydacji kwasowo-zasadowej;
• dokręć połączenie akumulatora (wcześniej odpowiednio
mocując klemy).
INTELIGENTNE URZĄDZENIE
DIAGNOSTYCZNE
Zapotrzebowanie na serwisowanie akumulatorów rośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego
współczesnych samochodów.
Zaawansowane urządzenie
diagnostyczne pozwoli warsztatom osiągnąć lepszą pozycję na
rynku. Tester EBT965P od Exide
Technologies jest jednym z najbardziej innowacyjnych i długo
niewychodzących z użycia urządzeń dostępnych na rynku. Jest
on kompatybilny z akumulatorami: EFB (Enhanced Flooded
Batteries), AGM (Absorbent
Glass Mat), GEL (żelowymi) i tradycyjnymi (do 3000 A) do pojazdów osobowych, użytkowych
oraz do zastosowań morskich
i rekreacyjnych.
Urządzenie pomaga także
ustalić, czy alternator, regulator i system ładowania pracują
prawidłowo. Słaba wydajność
alternatora sprawia bowiem, że
akumulator nie będzie właściwie
ładowany podczas jazdy, czego
skutkiem będzie: niższy stan
naładowania, zmniejszona pojemność i przedwczesna awaria.

Technologie

Tester Exide jest także wyposażony w Technologię Profilowanej KonduktancjiTM, która
została zaprojektowana specjalnie po to, aby sprawdzić, czy
akumulator jest zdolny dostarczać ładunek elektryczny przez
dłuższy czas. Wykorzystuje ona
zaawansowane algorytmy przetestowane na produktach Exide, mierzące pozostałości energii dostępnej w akumulatorze,
które zasilają urządzenia elektryczne pojazdu. Pozwala to
mechanikowi stwierdzić, kiedy
klient powinien przetestować
ponownie akumulator, jeszcze zanim zauważy pierwsze
objawy nadchodzącej awarii.
Wynikami z testu można się
podzielić z kierowcą poprzez
e-mail lub wydrukować je na
wbudowanej drukarce.
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KAMPANIA FRESHEXPRESS
„ŚWIEŻO CZYLI ZDROWO”
ÔÔRaben. Fot. Raben

Przepis na zdrowie? Ruch i zbilansowana dieta. A zdrowa dieta
to przede wszystkim świeża i bezpieczna żywność. Fresh Logistics Polska, jako ekspert w dziedzinie transportu produktów
świeżych, codziennie dba by produkty trafiające na sklepową
półkę były świeże i najwyższej jakości. Aby podzielić się swoją
wiedzą z Polakami firma przygotowała kampanię edukacyjną
pod hasłem „Świeżo czyli Zdrowo”. Do współpracy zaprosiła
dietetyczkę i blogerkę Dr Lifestyle.
„Świeżo czyli zdrowo” to kolejna edycja kampanii #FreshExpress, która bazuje na
tzw. influencer marketingu
czyli wykorzystaniu wizerunku
znanych osób do promocji marki. Fresh Logistics Polska ponownie do współpracy zaprosił
znaną dietetyczkę i blogerkę Dr
Lifestyle, która przygotowała
serię edukacyjnych filmów pt.
„Świeżo czyli zdrowo”. Jest to
cykl 10 odcinków, które są publikowane na kanale YouTube
Grupy Raben, oraz promowane
w mediach społecznościowych
infuencerki. Celem akcji jest
propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji oraz szerzenie
wiedzy na temat przechowywania żywności i zdrowego
odżywiania.

„Poprzez kampanię „Świeżo czyli Zdrowo” chcielibyśmy
podkreślić, że Fresh Logistics
Polska to ekspert w dziedzinie transportu i magazynowania żywności, który aktywnie
uczestniczy w kreowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.
Rocznie obsługujemy ponad
milion przesyłek ze świeżą
żywnością, dlatego czujemy
się odpowiedzialni nie tylko
za jakość i bezpieczeństwo powierzonych nam produktów,
ale również za propagowanie
wiedzy przydatnej konsumentom podczas dokonywania
codziennych decyzji zakupowych” – wyjaśnia Ewa Chwiłkowska, Specjalista ds. marki
Fresh Logistics, i dodaje – „Do
projektu zaprosiliśmy naszych

klientów, ponieważ głęboko
wierzymy, że tylko poprzez
współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha
dostaw jesteśmy w stanie realnie kształtować świadomość
społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnej konsumpcji.”
Jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Aby zachować
zdrowie i witalność spędzamy
godziny na siłowni, ale często
zapominamy, że bez zdrowego
odżywiania nie jesteśmy w stanie osiągnąć oczekiwanych
efektów. Dlatego właśnie, aby
wyjść naprzeciw codziennym
dylematom konsumentów powstała kampania „Świeżo czyli
zdrowo” z eksperckimi poradami Dr lifestyle dotyczącymi
kwestii przechowywania żywności oraz polityki zero waste
czyli świadomych zakupów
produktów spożywczych. Dzięki
nim, odbiorcy mogą dowiedzieć
się m.in. jak sprawdzić czy jajko
jest świeże, czy warto kupować
produkty bio oraz jak mrozić
warzywa i owoce, a także jak
przedłużyć świeżość posiłków
na wynos.
"Wiedza Polaków w zakresie przechowywania żywności
i zdrowego odżywiania jest na
niepokojąco niskim poziomie.
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Patronat Grupy Raben umożliwił realizację edukacyjnej serii
#ŚwieżoCzyliZdrowo, w której miałam okazję pokazać
nowym odbiorcom zdrowe
podejście do zdrowego stylu
życia. Uczymy lepszego odżywiania i świadomego przechowywania żywności, dzięki
czemu jedzenie zachowuje
świeżość na dłużej – ten wątek
świetnie łączy aspekt zdrowego stylu życia z działalnością
marki Fresh Logistics." – komentuje Monika Ciesielska,
dietetyczka i autorka bloga
DR Lifestyle.
Kampania #FreshExpress
„Świeżo czyli Zdrowo” wystartowała 5 listopada, a ostatni
odcinek został wyemitowany
6 grudnia. Do tej pory z porad
Dr. Lifestyle skorzystało już ponad 23 000 osób, które obejrzały porady blogerki na kanale
YouTube Grupy Raben. Łączny
zasięg akcji to ponad 200 000
(na YT, FB, Instagram). Projekt
został zrealizowany przy współpracy z firmami Eisberg, OSM
Piątnica, ZPJ Magda, Spomlek,
Hochland, Indyk Wielkopolski,
Graal oraz z Dr Lifestyle i agencją Good For You.
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SYSTEM POBORU OPŁAT
W CZECHACH DZIAŁA
ÔÔSkyToll. Fot. SkyToll

W ciągu pierwszych 10 dni funkcjonowania, w nowym systemie
poboru opłat drogowych w Czechach zarejestrowanych było
około 350 tys. pojazdów, co stanowi ponad 3/4 ich oczekiwanej
liczby. 87,5 tys. zarejestrowanych ciężarówek pochodzi z Polski.
W nadchodzących tygodniach do nowego systemu włączanych
będzie stopniowo kolejnych 110 tys. pojazdów, w tym blisko
31 tys. polskich.

ROHLIG SUUS LOGISTICS
NAD ADRIATYKIEM
ÔÔROHLIG SUUS. Fot. ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS Logistics, jeden z największych polskich operatorów logistycznych, uruchomił nowe biuro w porcie w słoweńskim
Koprze. To miejsce jest istotnym przystankiem na drodze między
Europą Zachodnią, a Bliskim Wschodem. Przywożone są do niego
towary m.in. z Izraela, ale również z Chin, Japonii czy Korei. To
z tego miejsca produkty z Azji są transportowane koleją i drogą
do Europy Zachodniej.
– Nasz nowy oddział, zlokalizowany w najważniejszym porcie
regionu, zdecydowanie poszerza nasze możliwości operacyjne. Trasa przez Koper pozwoli
nam zaoferować klientom
kompleksowe połączenia intermodalne do południowej i centralnej części Europy, skracając
czas transportu nawet o 5 dni.
Jest to atrakcyjne rozwiązanie
dla klientów z Węgier, Rumunii,
Czech, Słowacji, a nawet Austrii
i południowych Niemiec, jako
alternatywa dla portu w Hamburgu – powiedział Tadeusz
Chmielewski, Prezes Zarządu
Rohlig Suus Logistics.
Kluczową rolą nowego biura jest oferowanie kompleksowych połączeń intermodalnych,
jako alternatywnej trasy z Dalekiego Wschodu do Europy
Środkowej i Południowej. Już
teraz słoweńskie biuro obsługuje fracht morski całokontenerowy (FCL) oraz przewóz
przesyłek drobnicowych (LCL),
wraz z usługami dystrybucji na
terenie całej Europy. Ma również pełne możliwości obsługi
cargo lotniczego na lotnisku
w Lublanie.

Port w Koprze odgrywa
istotne znaczenie w projekcie
„Łącząc Europę”, czyli koncepcji
rozwoju dziesięciu ogólnoeuropejskich korytarzy transportowych (tzw. sieć TEN-T). Jedenasty korytarz – tzw. Amber – łączy
słoweński Koper z Warszawą
i granicą z Białorusią. Szacuje
się, że port ma 40 proc. udziału w ruchu kontenerowym na
Północnym Adriatyku i obecnie
jest największym terminalem
w tym regionie zbliżającym się
do przeładunku na poziomie
1 miliona TEU rocznie. Według danych operatora portu,
firmy Luka Koper, w pierwszych dziewięciu miesiącach
2019 roku na inwestycje
w porcie przeznaczono 25 mln
euro. Na koniec września
2019 roku w porcie zatrudnionych było 1700 osób, co
oznacza wzrost w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 40 proc.
Nowy oddział ROHLIG SUUS
Logistics jest szóstym zagranicznym biurem uruchomionym w ciągu ostatnich dwóch
lat, po czterech lokalizacjach
w Czechach i jednej na Węgrzech.

Zarządzające systemem konsorcjum spółek CzechToll
i SkyToll nie spodziewa się
już poważnych utrudnień na
granicach. Dzięki pomocy policjantów ruchu drogowego
oraz znacznie lepszej współpracy kierowców niż oczekiwano, po uruchomieniu systemu
odnotowano jedynie niewielkie
i krótkotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Podczas całego ubiegłego
tygodnia korki tworzyły się jedynie w dwóch miejscach i nie
przekraczały 2 km – na przejściu granicznym ze Słowacją
na autostradzie D2 oraz na
autostradzie D8 w kierunku
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z Niemiec do Ústí nad Labem.
Początkowo istniały obawy,
że po uruchomieniu nowego
systemu mogłyby powstać aż
12 km korki. Pomimo spokojnej sytuacji CzechToll / SkyToll
w dalszym ciągu pozostawia
na granicach podwojoną liczbę punktów rejestracyjnych na
wypadek powstania utrudnień
w ruchu drogowym.
Konsorcjum CzechToll /
SkyToll zainwestowało ponad
60 milionów koron czeskich
na działania mające na celu
podwojenie liczby punktów
obsługi klienta na granicach,
gdzie w takich nadzwyczajnych
przypadkach pracuje łącznie
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700 pracowników. Dzięki temu
obecnie na granicach może się
zarejestrować 15 000 pojazdów
dziennie, a dalsze 65 tysięcy
samochodów dziennie można
włączyć do nowego systemu
w głębi Czech.
W nowy elektronicznym systemie poboru opłat drogowych
w Czechach zastosowano technologie satelitarną. Zastąpiono
tym samym przestarzałą technologię mikrofalową, z której
korzystał dotychczasowy system obsługiwany przez spółkę
Kapsch. Przejście na nowoczesną technologię pozwoliło na
rozszerzenie sieci dróg płatnych także o drogi I klasy. Objęcie opłatą dróg niższych klas
(nie tylko samych autostrad)
przy pomocy przestarzałej
technologii mikrofalowej było
wcześniej ekonomicznie nieopłacalne. Inwestycje państwa
w nowy system zwrócą się już
w 2020 r., poprzez znaczne
oszczędności kosztów użytkowania i zwiększony pobór
opłat. Od 1 stycznia 2020 r.
opłatami objętych zostanie
dodatkowych 860 kilometrów
dróg I klasy. Dochody do budżetu państwa Republiki Czeskiej z tytułu opłat drogowych
w 2020 r. powinny wynieść
około 2,5 miliarda koron więcej niż w 2019 roku.
Konsorcjum tworzone przez
słowacką firma SkyToll, odpowiedzialną za wybudowanie
i dziesięcioletnią eksploatacją
podobnego systemu na Słowacji, oraz czeską spółkę CzechToll wygrało przetarg na elektroniczny system poboru opłat
drogowych w 2018 r., oferując
budowę systemu i dziesięcioletnią eksploatację za 10,75 miliarda koron czeskich. Była to
o 2,7 miliarda koron niższa
cena w porównaniu z drugą
najlepszą ofertą, którą czeskie
Ministerstwo Transportu otrzymało od dotychczasowego operatora, spółki Kapsch. Roczny
koszt samego uruchomienia
nowego satelitarnego systemu
opłat drogowych będzie trzy
razy niższy, niż w przypadku
pierwotnego systemu opłat
mikrofalowych.

PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU
– TRENDY NA 2020
ÔÔVerizon Connect. Fot. Verizon Connect

Gromadzenie i analiza danych
oraz rozwój szybkich sieci komórkowych 5G będą miały
w najbliższych latach kluczowe znaczenie w kontekście
monitoringu flot pojazdów.
Informacje te pozwolą firmom
jeszcze szybciej podejmować
kluczowe decyzje biznesowe.
Zdaniem ekspertów Verizon
Connect w 2020 roku warto
zwrócić uwagę na pięć wyraźnych trendów w rozwoju
branży.
WIDEO JAKO DANE
W 2020 roku możemy spodziewać się dalszego rozwoju inteligentnej analizy danych wideo,
co będzie kolejnym krokiem
w ewolucji urządzeń Internetu
Rzeczy (IoT). W przemyśle transportowym można wykorzystywać wideo na różne sposoby,
związane m.in. z bezpieczeństwem kierowców, wydajnością transportu oraz pojazdami bezzałogowymi. Natomiast
w krótszej perspektywie można
oczekiwać, że dane wideo zapewnią szerszy obraz sytuacji,
co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa kierowców
i transportu, a dodatkowo będzie chronić flotę firmy.
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe już teraz wykorzystywane są w przemyśle transportowym. Te zaawansowane
technologie będą wdrażane
na coraz szerszą skalę, gdyż
firmy i floty zaczną stawiać na
większą produktywność i bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwa,
które będą nadążać za rozwojem techniki, zaczną zyskiwać
przewagę nad konkurencją
w swojej branży, co ostatecznie
doprowadzi do popularyzacji
nowych rozwiązań.
POJAZDY ELEKTRYCZNE
W tym momencie samochody elektryczne to tylko mały

odsetek wszystkich pojazdów na drogach. Ma to zmienić się w kolejnych latach.
W 2019 roku było ich tylko
3,2 miliona, ale do 2030 roku
liczba ta ma wzrosnąć do
26 milionów. Wynika to z faktu, że zarówno publiczne jak
i prywatne organizacje dążą do
bardziej zrównoważonego rozwoju. Wraz z ekspansją tego

BEZPRZEWODOWA
TRANSMISJA DANYCH 5G
Wraz z pojawianiem się sieci 5G, urządzenia połączone
jeszcze mocniej przekształcą
i usprawnią drogi, po których jeździmy. 2020 będzie
w niektórych krajach rokiem
eksperymentów i planowania
rozwiązań zarządzania flotą z wykorzystaniem 5G. To

segmentu, również monitoring
floty obejmie dane unikatowe
dla segmentu pojazdów elektrycznych, np. czas ładowania,
średnie zużycie kilowatogodzin
czy położenie najbliższej stacji
ładowania.

właśnie dzięki tej technologii
drastycznie zwiększy się ilość
i prędkość przesyłania danych
przez sieci mobilne, co umożliwi powstanie bardziej inteligentnej infrastruktury, która
wyniesie istniejące inteligentne pojazdy na nowy poziom.
5G ma potencjał do usprawnienia niemal wszystkiego – od
kanałów wideo i czujników, po
analizę danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to nowe możliwości w zakresie transportu,
ruchu autonomicznego, zarządzania ruchem drogowym oraz
bezpieczeństwa na drogach.
Dokonywanie szczegółowych prognoz zawsze jest
ryzykowne, zwłaszcza w tak
dynamicznie rozwijającej się
branży, jaką jest monitoring
flot i powiązane z nią techniki
transportu. Z pewnością jednak
takie systemy jak telematyka
będą odgrywać kluczową role
w rozwoju firm w najbliższych
latach i warto przyglądać się im
z uwagą.

RUCH AUTONOMICZNY
Ekosystem pojazdów połączonych rozwija się i rośnie w siłę.
Już dzisiaj zaawansowane
systemy wspierania kierowcy
(ADAS) są standardem w większości samochodów i zwiastunem przyszłości systemów
AV, które nadejdą w kolejnych
dekadach. Natomiast wdrażanie technologii 5G to znaczący
krok w kierunku urzeczywistnienia się ruchu autonomicznego. W krótkiej perspektywie
firmy powinny inwestować
strategicznie, aby znaleźć się
w pozycji, z której mogą czerpać korzyści z technologii autonomicznej. Rozwiązania te
mogą pozytywnie wpłynąć na
wydajność, produktywność
i bezpieczeństwo flot oraz pracowników mobilnych.

Logistyka kontraktowa
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CHMURA NOWEJ GENERACJI –
PRZYGOTOWAĆ SIĘ NALEŻY JUŻ DZIŚ
ÔÔAndrzej Niziołek – dyrektor regionalny w Veeam Software

Masowa migracja systemów informatycznych do chmury stworzyła iluzję
pełnej dojrzałości tych rozwiązań. Łatwo zapomnieć, że rozwój technologii
przetwarzania w chmurze to zjawisko
ciągłe, którego tempo wciąż rośnie. Tak
naprawdę jesteśmy dopiero na wczesnym
etapie wdrażania rozwiązań tego typu.
Potwierdzeniem tego spostrzeżenia są
wyniki raportu Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019, według
którego globalni decydenci ds. informatycznych planują wydać średnio 41 milionów dolarów na wdrażanie technologii do
zarządzania danymi w chmurze w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. W rezultacie
trwają prace nad poważnymi zmianami.
Infrastruktura przetwarzania w chmurze
i centra przetwarzania danych przechodzą
do rozwiązań zupełnie nowej generacji.
WARTOŚĆ DANYCH
OSIĄGA MASĘ KRYTYCZNĄ
Przedsiębiorstwa muszą przygotować
się na skokowy rozwój w stosunkowo
krótkim czasie. Według badań przeprowadzonych przez IDC, do roku 2025 rozmiar globalnej sfery danych wzrośnie do
163 zetabajtów. Te 163 biliony gigabajtów to aż dziesięć razy więcej danych
niż w 2016 roku. Rośnie nie tylko ilość,
ale także wartość danych. Im ich więcej,
tym wyższa ich wartość. Firma Statista
szacuje, że do roku 2023 branża wielkich
zbiorów danych (Big Data) będzie warta
77 miliardów dolarów. To kolejne zwiększenie liczby wytwarzanych danych sprawi, że przedsiębiorstwa będą bardziej
zależne od infrastruktury informatycznej
niż kiedykolwiek wcześniej.
Ponieważ firmy przenoszą coraz więcej obciążeń do chmur publicznych, to
szukają one sposobów na płynniejsze
przenoszenie danych pomiędzy chmurą,
a lokalnymi zasobami. Jednym z takich
sposobów jest Cloud-Native — strategia,
która oddziela platformy danych od podstawowej infrastruktury firmowej w celu
stworzenia skalowalnych i elastycznych
aplikacji za pośrednictwem chmury publicznej. Zasadniczo sprawia to, że fizyczna infrastruktura staje się nieistotna co
umożliwia przedsiębiorstwu uruchamianie aplikacji w dowolnej chmurze i na dowolnym urządzeniu. W większości przy-

padków podejście Cloud-Native odnosi się
do środowisk opartych na kontenerach,
przy czym kontenery zapewniają platformę służącą do przygotowania aplikacji
Cloud-Native. Kontenery to przenośna
jednostka, która może działać na dowolnej platformie i szybko uzyskiwać dostęp
do danych, aby zasilać nimi aplikacje.
W uproszczeniu, w środowisku kontenerowym aplikacja jest bliżej danych.
ŚWIAT ZDEFINIOWANY
W OPROGRAMOWANIU
Biorąc pod uwagę podejście nowoczesnych
przedsiębiorstw, stawiające cyfryzację na
pierwszym miejscu, rozwiązania informatyczne muszą być wysoce skalowalne i elastyczne, aby zapewnić ciągłość biznesową.
Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe
sprawdzają się tu idealnie. Podejścia takie
jak Cloud-Native czy „infrastruktura jako
kod” w połączeniu z technologiami takimi jak Kubernetes i Kontenery ułatwiają
wdrażanie systemów informatycznych.
Oznacza to, że dane skalowane są szybciej
oraz że można nimi zarządzać sprawniej
i dokładniej. Firmy nie są hamowane przez
rozwiązania informatyczne – używają ich,
aby przyspieszyć swój rozwój.
Minęły czasy, gdy menedżerowie działów IT musieli ręcznie udostępniać infrastrukturę. Podejście „infrastruktura
jako kod” eliminuje problem konfiguracji i wdrażania sprzętu. Pozwala firmom
stworzyć plan infrastruktury i wdrożyć ją
w wielu lokalizacjach. Praktycznym przykładem może być sprzedawca detaliczny
chcący otworzyć wiele nowych sklepów.
Poprzednio wymagałoby to ręcznej konfiguracji infrastruktury informatycznej dla
każdego nowego sklepu i powtórzenia
tego procesu dla każdej placówki z osobna. Podejście „infrastruktura jako kod”
zapewnia zatem kluczowe korzyści biznesowe. Znacznie obniża czas i koszty
związane z udostępnianiem infrastruktury
w wielu lokalizacjach przez automatyzację tego procesu. Eliminuje to również
możliwość wystąpienia błędu ludzkiego
w trakcie tego procesu.
Wraz z coraz częstszym stosowaniem
przez firmy podejścia Cloud-Native oraz
podejścia opartego na kontenerach, rozwiązania Kubernetes przyniosą wielkie
zmiany. W rzeczywistości działają one jak
orkiestratorzy i umożliwiają zarządzanie
wdrożeniami aplikacji i uruchamianie środowisk kontenerowych w całej organizacji.
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Zapewnia to przedsiębiorstwom zupełnie
nowy poziom elastyczności, a jednocześnie
skraca czas wprowadzania produktów na
rynek i zwiększa zdolność do reagowania
na potrzeby klientów.
ZARZĄDZANIE NOWYMI
ZBIORAMI DANYCH
Te stosunkowo nowe technologie i metody można określić jako całościowe zarządzanie danymi w chmurze. Obejmuje
to zarządzanie danymi w całej chmurze
organizacji oraz przechowywanie danych
przez połączenie tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania ich po
awarii.
Utrzymanie dostępności danych nigdy
nie było jeszcze tak ważne, ponieważ firmy są znacznie bardziej uzależnione od
swoich infrastruktur cyfrowych. Jako, że
ręczne udostępnianie i replikacja środowisk informatycznych jest zastępowane
wysoce zautomatyzowanymi i powtarzalnymi rozwiązaniami, organizacje muszą
odpowiednio zarządzać danymi. Oznacza
to konieczność zainwestowania w solidną
strategię zarządzania danymi w chmurze,
ciągłego tworzenia kopii zapasowych danych, ich replikacji i odtwarzania. Dane
muszą być zarządzane tak samo szybko, jak
są tworzone, przenoszone i eksplorowane
w celu wydobycia z nich cennych informacji. To nakłada obowiązek odpowiedniego
zarządzania danymi na każdą organizację,
która chce uzyskać przewagę nad konkurencją wykorzystując swoje dane.
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