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Damian Kołata
w Cushman & Wakefield

ÔÔCushman & Wakefield

7R Z KOLEJNĄ
INWESTYCJĄ NA ŚLĄSKU
ÔÔ7R, fot. 7R

Na początku lutego br. do działu
powierzchni przemysłowych i logistycznych międzynarodowej firmy
doradczej Cushman & Wakefield
dołączył Damian Kołata, który zajął
stanowisko Associate.
Damian posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu
łańcuchem dostaw w międzynarodowym środowisku. Swoją karierę
rozpoczął od zarządzania zakupami

7R Park Sosnowiec to kompleks trzech nowoczesnych obiektów
klasy A, zlokalizowany w przemysłowej części Sosnowca, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1 i zaledwie kilka kilometrów
od autostrady A4. Inwestycja położona jest w samym sercu
aglomeracji śląskiej, co gwarantuje dostęp do infrastruktury Nowy prezes
miejskiej oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
PKO Leasing
Oddanie 7R Park Sosnowiec do
użytku zaplanowane jest na III
kw. 2019 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma
Atlas Ward.
– 7R Park Sosnowiec to nasza
kolejna inwestycja na Śląsku.
Widzimy bardzo duży potencjał
tego regionu, dlatego już teraz
planujemy następne projekty
dedykowane firmom, które
chcą otwierać tutaj swoje oddziały. Ze względu na rosnącą liczbę klientów, z którymi
współpracujemy w tej części
kraju zdecydowaliśmy się również na otworzenie czwartego
biura 7R właśnie na Śląsku –
mówi Maciej Krawiecki, Leasing
Director w 7R SA.
Dostępną w ramach 7R Park
Sosnowiec przestrzeń będzie
można elastycznie zaaranżować i dopasować nie tylko pod

typową powierzchnię magazynową czy wysokiej klasy powierzchnię biurową, ale także
lekką produkcję. Pierwszym
najemcą 7R Park Sosnowiec
będzie operator logistyczny
specjalizujący się w przesyłkach kurierskich, który zajmie
ok. 10 tys. mkw. w magazynie
typu BTS.
We wszystkich trzech obiektach 7R Park Sosnowiec deweloper zastosuje rozwiązania
energooszczędne takie jak
m.in. oświetlenie LED czy ogrzewanie za pomocą promienników. Odporność ogniowa
magazynów zostanie podniesiona do najwyższego poziomu
powyżej 4 000 MJ/mkw. Dzięki
zastosowanym ekologicznym
rozwiązaniom 7R Park Sosnowiec objęty jest certyfikacją
BREEAM.

ÔÔPKO Leasing, fot. PKO Leasing
Rada Nadzorcza PKO Leasing powołała Pawła Pacha na prezesa
zarządu spółki. Funkcję obejmie
od 4 marca 2019 roku. Paweł Pach
jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z branżą
finansową związany jest od 18 lat,
z czego od 16 pracuje w Grupie
Kapitałowej PKO Banku Polskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie
managerskie w obszarze bankowości i leasingu. W latach 2010–2014
pełnił funkcję prezesa zarządu PKO
Leasing. Pod jego kierownictwem

i zapasami, a później dodatkowo
koordynował transgraniczny przepływ towarów, włączając w to logistykę importu i dystrybucji oraz
procedury celne. Następnie był
odpowiedzialny za optymalizację
procesów magazynowych, koordynację poszczególnych operacji
logistycznych oraz optymalizację
kosztów operacyjnych na rynku
wschodnioeuropejskim. Jest pomysłodawcą jednego z pierwszych
sklepów internetowych na Ukrainie. Ostatnio wspierał również
otwarcie centrum dystrybucyjnego dla największej europejskiej
internetowej platformy modowej.
Damian to absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie.

spółka awansowała z odległej,
dziesiątej pozycji w 2010 roku do
top 3 w 2013 wśród polskich firm
leasingowych. W tym czasie uruchomiono także działalność spółki
zależnej – PKO Leasing Sverige AB
w Sztokholmie w Szwecji.
– Ostatnie lata były okresem dobrej koniunktury na rynku leasingu
w Polsce, który wzrastał w dwucyfrowym tempie, a PKO Leasing zajęło
pozycję krajowego lidera. Najbliższa
przyszłość przyniesie jednak spowolnienie dynamiki usług leasingowych,
rozwój nowych modeli biznesowych
i konsolidację branży. Powołując nowego prezesa zarządu PKO Leasing
postawiliśmy na doświadczonego
menadżera znającego zarówno
spółkę, jak i bank, którego model
przemiany w technologicznego lidera musi zostać powielony w spółce
leasingowej z korzyścią dla klientów
i wyników finansowych spółki. –
mówi Rafał Antczak, przewodniczący
Rady Nadzorczej PKO Leasing.
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CLEAR LEASE™ –KRÓTKIE
I PROSTE UMOWY NAJMU
ÔÔPrologis, fot. Prologis

O wszystkich naszych projektach myślimy przekrojowo, więc upraszczamy procesy,
zapewniając tym samym dodatkowe korzyści naszym klientom. Dlatego oferujemy
Clear Lease™, nowy rodzaj umowy najmu, która gwarantuje naszym klientom pełną
przejrzystość procesu najmu i przewidywanych kosztów.
W nowej – krótszej i prostszej – formie
umowy uwzględniamy stałe opłaty eksploatacyjne na cały okres najmu. Co to oznacza? Nasi klienci wszystkie standardowe
koszty operacyjne i opłaty administracyjne, a także koszty konserwacji i napraw,
mają w całości określone bezpośrednio
w umowie. Dzięki temu zyskują pewność
co do wszystkich kosztów jeszcze przed
zawarciem kontraktu.
Z Clear Lease™ zaliczki na poczet opłat
eksploatacyjnych oparte na prognozach
i rozliczanie na koniec roku na podstawie
realnych kosztów to już przeszłość. Uła-
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twiamy klientom budżetowanie własnych
wydatków, a wszystkie szacunki i kalkulacje
bierzemy na siebie i ponosimy za to pełną
odpowiedzialność. Po przeprowadzeniu
przekrojowej i szczegółowej analizy danych
z wielu lat i obiektów, mamy pewność, że
nasze wyliczenia są precyzyjne, dlatego
ryzyko bierzemy na siebie.
Współpracując z nami, klienci mogą
zapomnieć o żmudnych kontrolach całorocznych wydatków i mogą poświęcić swój
czas i energię na dalszy rozwój własnego
biznesu.
Więcej na temat Clear Lease TUTAJ.
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Publikacja specjalistyczna

Wzmocnione kadry GEFCO
Freight Forwarding

ÔÔGEFCO, fot. GEFCO

Grupa GEFCO ogłosiła nominacje na kierownicze
stanowiska w ramach swojej linii biznesowej
Freight Forwarding. Osoby te będą odpowiadać
za rozwój poszczególnych obszarów związanych
z transportem morskim i lotniczym na całym
świecie. Wśród powołanych specjalistów jest
Alicja Szewczyk – Polka objęła funkcję Global
Human Resources People and Culture Manager.
Wszystkie osoby powołane na nowe stanowiska w pionie Freight Forwarding Grupy GEFCO
będą odpowiadać za dalszy rozwój poszczególnych obszarów działalności. Nominacje mają
na celu przede wszystkim zwiększenie wartości
usług dla klientów w sektorze nauk przyrodniczych i medycznych oraz wzmocnienie działalności spółki w regionie Azji i Pacyfiku.
W 2019 r. pion Freight Forwarding odpowiedzialny za transport morski i lotniczy będzie
kontynuował działania, które przyczyniły się
do jego dużego wzrostu w ostatnich latach.
W szczególności chodzi tu o trwające 7 lat partnerstwo z firmą Westcon International, które
zostało przedłużone na kolejne 3 lata i obejmuje
zarządzanie transportem powietrznym w 28
krajach na 5 kontynentach. Innym przykładem
są rozwiązania do transportu dźwigów zaprojektowane dla belgijskiej firmy Sarens przez
zespoły Industrial Project Cargo odpowiedzialne
w Grupie GEFCO za ładunki wielkogabarytowe
i ciężkie.
Nominacje ogłoszone przez Grupę GEFCO:
• Alicja Szewczyk, Global Human Resources
People and Culture Manager
• Valentin Elistratov, Global Commercial Director
• Karin Van Den Brekel, Life Science and Health
Care Global Manager
• Katherine Shek, Regional Director for Asia
• Peter West, Country Director for Australia and
New Zealand.
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RUSZA CENTRUM LOGISTYCZNE
ZALANDO LOUNGE W OLSZTYNKU
ÔÔRedip, fot. Redip

Zalando Lounge, klub zakupowy Zalando,
rozpoczął współpracę z dostawcą usług logistycznych Fiege e-Com North w celu obsługi procesów operacyjnych centrum dystrybucyjnego Zalando Lounge w Olsztynku.
Fiege nadzoruje proces rekrutacji na około
500 stanowisk, które zostaną utworzone dla
centrum w środkowej fazie inwestycji.

głównymi kryteriami wyboru Olsztynka
jako lokalizacji dla centrum logistycznego
w Polsce.

Zalando Lounge ma około 15 milionów
członków na 13 rynkach europejskich i oferuje wyłączny dostęp do 2500 marek z rabatami do 75 procent. Stanowi uzupełnienie
Zalando Fashion Store o specjalne kampanie
sprzedażowe dostępne przez ograniczony
czas, skierowane do klientów szukających
doskonałego stosunku jakości do ceny.

W lipcu 2018 r. Zalando Lounge świętowało
ceremonię zawieszenia wiechy w centrum
o powierzchni 130 000 metrów kwadratowych. Poza Großbeeren w Niemczech,
obiekt w Olsztynku jest pierwszym międzynarodowym centrum logistycznym
Zalando Lounge. Magazyn wyposażony
będzie w zaawansowane technologie automatyzacyjne, m.in. sortery porządkujące pojedyncze artykuły pod konkretne
zamówienie oraz sorter zewnętrzny, który
kierować będzie towar do właściwego miejsca dostawy. Operacje będą prowadzone
przez Fiege od początku marca 2019 roku.
Dzięki inwestycji w nowe centrum logistyczne udoskonalimy obsługę naszych
klientów w całej Europie i uzyskamy większą elastyczność w optymalizowaniu naszej działalności. Rozmiar i konfiguracja
nowego centrum pozwala nam rozszerzyć
ofertę o dodatkowe marki i artykuły, takie
jak na przykład tekstylia domowe. Zaledwie kilka miesięcy po uroczystości zadaszenia, nasz partner może już rozpocząć
rekrutację pracowników. Cieszymy się na
współpracę z Fiege, której celem jest zarządzanie obiektem i stworzenie silnego
zespołu pracowników – mówi Martin Rost,
Senior Vice President Offprice (Zalando
Lounge i Outlets).
Ponieważ nadzorujemy już polskie centrum logistyczne Zalando w Gardnie pod
Szczecinem, cieszymy się, że również Zalando Lounge dołączyło do partnerstwa
z nami i powierzyło nam obsługę centrum
w Olsztynku. Swoją pracą i zaangażowaniem będziemy wspierać Zalando Lounge
w dalszym udoskonalaniu procesów obsługi klienta i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Jesteśmy przekonani,
że nasz wykwalifikowany zespół operacyjny
w Polsce zapewni Zalando Lounge serwis
na najwyższym poziomie, jakiego oczekują
klienci klubu – wyjaśnia Piotr Kohmann,
Prezes Zarządu Fiege e-Com North.
Wysoki potencjał rekrutacyjny, a także
dogodne położenie geograficzne i infrastruktura, z bezpośrednim połączeniem
z drogami ekspresowymi S51 i S7 były
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SZYBSZE DOSTAWY DO MEDIOLANU
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wystartował
z codziennym połączeniem z Sosnowca do Padwy i Mediolanu.
Dzięki uruchomionej ostatnio linii towary rodzimych eksporterów trafiają teraz w 48 godzin do odbiorców w północnych
Włoszech, a w pozostałe rejony tego kraju w ciągu 72 godzin.
„Start tego połączenia to znaczne udogodnienie i usprawnienie procesów logistycznych dla
przedsiębiorców z województwa opolskiego, śląskiego,
małopolskiego i okolic, którzy
sprzedają swoje wyroby włoskim klientom. We wszystkie
dni robocze zestaw kontenerów
wymiennych z polskimi towarami wyrusza z sosnowieckiego
oddziału Dachser późnym wieczorem i do 14:00 następnego
dnia jest w Padwie, a następnie
o 20:00 właściwy kontener dociera do Mediolanu. Taki szybki

i, co najważniejsze, regularny
serwis pozwala polskim firmom
na bezproblemowe rozplanowanie transportów i łatwiejszą
współpracę z kontrahentami
z Italii”, komentuje Jarosław
Wojnarski, regionalny kierownik sprzedaży ze strykowskiego
oddziału Dachser.
Linia łącząca Sosnowiec,
Padwę i Mediolan działa codziennie w obu kierunkach –
operator notuje bowiem duże
zapotrzebowanie na przewozy
towarów również z Półwyspu
Apenińskiego do naszego kraju.

Włochy to od lat jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Według danych
opublikowanych przez GUS
w 2018 roku do naszego kraju
sprowadzono stamtąd towary
warte przeszło 48 mld zł. Rów-

nolegle eksport do Włoch osiągnął wartość ponad 43 mld zł.
Plasuje to Włochy odpowiednio
na czwartym i piątym miejscu
wśród krajów o największym
saldzie wymiany handlowej
z Polską.

BRANŻOWY STANDARD OD 40. LAT
ÔÔOHRA, fot. OHRA

Firma OHRA, jako producent
systemów regałowych, wyspecjalizowała się w szczególności
w zakresie towarów długich
i ciężkich i jest dziś europejskim liderem rynku oraz specjalistą w zakresie regałów
wysięgnikowych. W 2019
roku firma obchodzi 40-lecie
istnienia pod hasłem:„40 Jahre
OHRA – we will „rack” you!”.
Korzenie firmy sięgają lat 60tych, kiedy to jej założyciel,
Ottokar Hölscher, uzupełnił
swoją agencję produkującą
wózki widłowe o sprzedaż regałów produkowanych przez
firmy zewnętrzne. Wkrótce
potem firma rozpoczęła produkcję własnych systemów
regałowych. Zaliczały się do
nich również regały wysięgnikowe, które pokrywały zapotrzebowanie rynku na regały
do składowania długich towarów. OHRA opatentowała
samoblokujące się ramię wysięgnikowe, które jest obecnie punktem odniesienia dla
wszystkich systemów regałów
wysięgnikowych. Dzięki temu

rozwiązaniu wysokość półek regałów wysięgnikowych
można zmieniać szybko i bez
użycia narzędzi, a ramię wysięgnikowe ustępuje w przypadku zderzenia, co chroni regały, wózki widłowe, a przede
wszystkim towary. W 1979 r.
Ottokar Hölscher przekształcił
obszar sprzedaży regałów we
własną firmę – i tak narodziła
się firma OHRA Regalanlagen
GmbH.
Wszystkie nośne części regałów OHRA – zarówno w przypadku regałów paletowych
jak i wspornikowych – są dziś
produkowane z walcowanych
na gorąco profili stalowych
o litych ścianach. Pozwala to
na uzyskanie wysokiej ładowności przy jednoczesnym zachowaniu smukłej konstrukcji.
Dzięki tym wysokowydajnym
systemom regałowym OHRA
ugruntowała swoją pozycję
szczególnie w takich branżach
jak handel materiałami budowlanymi czy przetwórstwo
drewna. „Ponadto zawsze oferowaliśmy specjalne rozwiązania dla różnych branż – również dzięki naszemu bogatemu
asortymentowi akcesoriów,

w które można wyposażyć
nasze regały przeznaczone
do różnych zadań”, podkreśla
Thomas Jerschkewitz, kierownik sprzedaży OHRA w Niemczech. Rozwiązania regałowe
OHRA można obecnie znaleźć
w operach, jak również w zakładach recyklingu samochodów lub w marinach (w przypadku zimowania jachtów).
OHRA wychodzi naprzeciw
trendowi budowy hal regałowych i rozwiązań automatycznych, posiadając własny
dział projektowy, który może
towarzyszyć również większym
projektom budowlanym. „To
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ukierunkowanie na klienta
daje nam decydującą przewagę nad konkurencją”, mówi
Raymond Wolsey, kierownik
sprzedaży eksportowej.
OHRA z optymizmem patrzy
w przyszłość. Jeśli w gospodarce dojdzie do spowolnienia,
to Dr Andreas Hölscher, syn
założyciela firmy, a obecnie
dyrektor zarządzający OHRA,
jest przekonany co do pozycji swojej firmy: „Dzięki naszej
pozycji rynkowej wychodzimy z kryzysu jeszcze silniejsi.
Rynek oczyści się sam, a my
stoimy na solidnych fundamentach”.
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Alberto Nobis nowym CEO
DHL Express Europe

ÔÔRedip

STRATEGICZNA
WSPÓŁPRACA
W ZAKRESIE
PROJEKTÓW
BUILD-TO-SUIT
ÔÔ7R, fot. 7R

7R, ogólnopolski deweloper działający na
rynku nieruchomości komercyjnych oraz
InSite Real Estate, amerykański deweloper
i inwestor, poinformowali o zawiązaniu
strategicznego partnerstwa – 7R InSite.
Firmy 7R oraz InSite Real Estate połączyły swoje doświadczenia deweloperskie
z dwóch kontynentów do stworzenia
wspólnej propozycji w zakresie realizacji
inwestycji typu Build-to-Suit dla najemców
z sektora przemysłowego i logistycznego
na terenie całej Polski.
– Współpraca z partnerem takim jak InSite Real Estate to kolejny kluczowy etap
dynamicznego rozwoju 7R i odpowiedź na
wysokie zapotrzebowanie na obiekty- projektowane i budowane dla dedykowanego
odbiorcy. Dla naszych klientów współpraca
ta oznacza liczne korzyści operacyjne i ekonomiczne – mówi Bartłomiej Krawiecki,
członek zarządu 7R SA.
7R InSite to synergia lokalnej wiedzy i doświadczenia, międzynarodowego zasięgu
i kapitału w celu zapewnienia najemcom
kompleksowej obsługi projektów typu Build-to-Suit – od znalezienia odpowiedniej
lokalizacji, poprzez projektowanie, zarządzanie projektem i budowę, doradztwo
prawne, a także zarządzanie nieruchomościami po ich oddaniu do użytku.
– Polska jest kluczowym rynkiem w europejskiej strategii wzrostu InSite. Cieszymy się,
że nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym partnerem takim jak 7R, aby realizować
nasze europejskie projekty. 7R ma bogate
doświadczenie na polskim rynku i nie możemy się doczekać, aż wykorzystamy nasze połączone siły, aby zapewnić efektywny, przejrzysty i proaktywny proces projektowy, który
spełni oczekiwania naszych klientów – mówi
Kevin Van den Daelen, Director of European
Industrial Property w InSite Real Estate.

Spółka DHL Express mianowała Alberto Nobisa
nowym prezesem firmy w Europie, co oznacza
jednocześnie jego powrót do Zarządu Globalnego DHL Express. Nobis był Globalnym Dyrektorem Finansowym DHL Express w latach
2009–2012, po czym w roku 2013 powrócił do
swoich rodzinnych Włoch. Jako Prezes DHL
Express Italy, Alberto Nobis pomógł zintensyfikować rozwój dywizji na rynku włoskim. Z dniem
1 stycznia 2019 r. przejął w DHL Express Europe
obowiązki Johna Pearsona, który został globalnym CEO DHL Express.
Dla DHL Express jakość i rozwój to od zawsze
filary naszych sukcesów – mówi John Pearson,
CEO DHL Express. Od chwili przeprowadzki do
Włoch na stanowisko Dyrektora Zarządzającego
Alberto pokazał, że potrafi skutecznie koncentrować się na obu tych obszarach – komentuje

John Pearson, slobalny CEO DHL Express.
Alberto Nobis pracuje w DHL Express od
ponad 10 lat, w tym na licznych stanowiskach
kierowniczych. Aktualnie swoim nowym stanowisku odpowiada za prawie 50 krajów w Europie i koncentruje się na wynikach regionu we
wszystkich czterech wymiarach, które definiują
strategię firmy: zaangażowanie pracowników
zapewniające obsługę najwyższej jakości, co ma
pozytywny wpływ na lojalność klientów oraz,
ostatecznie, na rentowność sieci DHL.
To wielki zaszczyt i zarazem wspaniałe wyzwanie – zostać CEO DHL Express Europe. Na tym
stanowisku mogę wykorzystać 10 lat doświadczenia, jakie zdobyłem pracując w DHL Express
oraz liczyć na wsparcie ludzi i sieci przy zwiększaniu naszej wydajności dla klientów w całej
Europie – powiedział Alberto Nobis, nowy prezes
DHL Express na Europę. Ogromnie się cieszę na
współpracę z John’em Pearson’em nad przejściem na kolejny poziom rozwoju DHL Express.

ZAPRASZA

ZAKRES TEMATYCZNY
> MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
> NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
> ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE I OMNICHANNEL
> BUDOWNICTWO MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE

www.modernlog.pl
W TYM SAMYM CZASIE
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STRATEGICZNE INWESTYCJE
W TECHNOLOGIĘ LITOWO-JONOWĄ
ÔÔRedip, fot. Redip

Jungheinrich AG i Triathlon Holding GmbH
połączyły siły, by założyć JT ENERGY Systems GmbH, spółkę joint venture zajmującą się produkcją i recyklingiem systemów
akumulatorów litowo-jonowych. Firma
będzie miała siedzibę w Glauchau w Saksonii. Rozpoczęcie projektu jest zależne od
zatwierdzenia przez odpowiednie organy
ochrony konkurencji.
Firma Jungheinrich posiada 70 procent
udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, gdzie Triathlon posiada pozostałe 30
procent. Firma ma rozpocząć działalność
w sierpniu 2019 r. JT ENERGY Systems zamierza stworzyć około 100 nowych miejsc pracy
w zakładzie w ciągu najbliższych kilku lat.
Zarówno Jungheinrich jak i Triathlon
są znane ze swojego wiodącego w branży poziomu wiedzy w dziedzinie technologii litowo-jonowej w szerokim zakresie
zastosowań. Ta rozległa wiedza zostanie
połączona w ramach JT ENERGY Systems.
Celem spółki joint venture między Jungheinrich i Triathlon jest poszerzenie zdolności
produkcyjnych obu firm w celu zaspoko-

jenia stale rosnącego zapotrzebowania na
systemy akumulatorów litowo-jonowych
oraz dalszego rozwijania wiodącej pozycji
technologicznej w tej dziedzinie. JT ENERGY
dostarczy produkty dla obu firm.
Hans-Georg Frey, Prezes Zarządu Jungheinrich AG: „Dla naszych klientów efektywność energetyczna i maksymalna dostępność wózków widłowych to kluczowe
przewagi konkurencyjne. Wspieramy ich
w tym zakresie gamą wózków i rozwiązań,
które wykorzystują zalety technologii litowo-jonowej. Gwałtowny wzrost sprzedaży,
jakiego doświadczyliśmy w ostatnich latach,
pokazuje, że sektor intralogistyki podejmuje
zdecydowane kroki w kierunku technologii
litowo-jonowej. Jungheinrich wcześnie rozpoznał ten trend. Obecnie działamy w jednym
miejscu oferując wszystko, od naszych własnych urządzeń do magazynowania energii
i zasilaczy po ładowarki, a nasza wszechstronna wiedza w zakresie energii czyni nas
liderami innowacji w sektorze. Ta współpraca
z Triathlonem pozwoli nam wykorzystać kolejny niewykorzystany potencjał na rynku
wózków elektrycznych i przyspieszyć rozwój
tej przyszłej technologii. ”

Martin Hartmann, Dyrektor Zarządzający Triathlon Holding GmbH: „Jesteśmy
dumni z tego, że podejmujemy ten krok
z firmą tak szanowaną jak Jungheinrich
AG. Wierzymy, że wspólne przedsięwzięcie
spowoduje, że osiągniemy większe korzyści
skali i zakresu, co z kolei znacznie zwiększy
naszą konkurencyjność. Ten krok da naszym klientom i partnerom dostęp do jeszcze szerszej gamy najnowocześniejszych
systemów akumulatorów litowo-jonowych
opartych na najnowszej technologii. ”

NOWY KIERUNEK DŁUGOTERMINOWEGO ROZWOJU
ÔÔPrologis, fot. Prologis

Bazując na opiniach, rozmowach i raportach branżowych możemy śmiało powiedzieć, że ubiegły rok był rekordowym na
rynku nieruchomości logistycznym. O silnych fundamentach
rynku stanowiły i nadal stanowią, pozytywne nastroje wśród
konsumentów oraz rekordowo niski poziom pustostanów.
Miniony rok był najlepszym
rokiem również w historii naszej działalności, co doskonale
odzwierciedlają nasze najwyższe w branży wyniki finansowe
i operacyjne, ale nie tylko. Prologis w szybkim tempie wychodzi poza branżowe schematy.
Oto, co na ten temat mówi nasz
Prezes i CEO, Hamid R. Moghadam:
OBEJRZYJ VIDEO
ROBIMY WIĘCEJ
Jak Hamid Moghadam podkreślił w swoim liście do interesariuszy, przed nami jeszcze
ogrom możliwości. Rozwijamy
nasze inicjatywy w zakresie środowiska, społecznej odpowie-

dzialności i ładu korporacyjnego (ESG). Poszerzamy ich zasięg
o kolejne obszary i obieramy
nowy kierunek długoterminowego rozwoju z naciskiem na
innowacje i technologie, tak aby
zapewnić naszym partnerom
biznesowym wartość dodaną.
Postępy, jakie poczyniliśmy
w 2018 roku, stanowią punkt
wyjścia do wielu nowych inicjatyw, takich jak:
• ukierunkowanie na klienta
umożliwiające zaspokajanie stale zmieniających się
potrzeb naszych globalnych
partnerów logistycznych;
• inwestycje w technologie i innowacje, dzięki którym nasi
klienci będą mogli rozwiązać

swoje problemy i skuteczniej
prowadzić swoją działalność;
• własne badania i zaawansowane analizy, które będą
stanowiły podstawę do określania nastrojów wśród konsumentów, trendów w zakresie modernizacji łańcucha
dostaw i innych istotnych
aspektów w branży nieruchomości logistycznych.
WYPRZEDZAMY PRZYSZŁOŚĆ
W centrum naszych działań są
stale zmieniające się potrzeby

Chronometr wydarzeń

naszych klientów. Dzięki globalnej skali naszej działalności
mamy możliwość pozyskiwania i wykorzystywania cennych
danych, aby pomóc naszym
klientom w rozwiązywaniu
ich największych problemów.
Współpracujemy, aby nasi partnerzy mogli się rozwijać i osiągać sukcesy.
Więcej o tym, w jaki sposób
osiągamy te cele w naszym
Rocznym Raporcie 2018.
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ŚRODOWISKOWY DIALOG

Tomasz Branecki

ÔÔRedakcja

Na dynamicznie rozwijającym się rynku logistycznym powstają
inicjatywy, które z czasem przeradzają się w stałe pozycje na mapie ciekawych wydarzeń branżowych. Konferencja Specjalistów
Logistyki, odbywająca się w dniach 14–15 marca br. w Warszawie, jest tego rodzaju przedsięwzięciem zorganizowanym przez
firmę z bardzo bogatym „stażem branżowym”, a co za tym idzie
wiedzą i doświadczeniem. Firma JARTOM Real Estate, to jedna
z najdłużej działających firm doradczych rynku nowoczesnych,
nieruchomości magazynowych i przemysłowych.
Działając od 1992 r. firma specjalizuje się w doradztwie i pośrednictwie na rynku nowych
magazynów, centrów dystrybucyjnych i hal produkcyjnych
w całej Polsce, pośrednicząc
w negocjowaniu cen i czynszów. Pomaga przy wyborze hal
i magazynów dedykowanych
pod konkretną działalność i lokalizacje, finalizując transakcje
najmu czy zakupu.
Tomasz Branecki – prezes
JARTOM Real Estate, otwierając konferencję powiedział , że
wydarzenie jest unikalnym na
rynku wydarzeniem ze względu na jego merytoryczne treści

które wynikają z unikalnego doświadczenia, jakie firma zebrała przez ponad 25 lat działania
jako doradca na rynku nieruchomości magazynowych i produkcyjnych. Konferencja zorganizowana wraz z Partnerami
i Klientami firmy, zapewniła
maksimum praktyki, wymianę
doświadczeń i rozwiązań stosowanych na rynku logistycznym.
Przedstawiono bardzo bogaty program w którym uczestnicy konferencji zapoznali się
z „case study” wybranych przypadków oddających podstawowo podejście do etapów planowania i realizowania inwestycji
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logistycznych. Wybór lokalizacji
zakładu produkcyjnego lub magazynu, wybór pomiędzy opcjami: najem, zakup, budowa, czy
outsourcing sprzętu logistycznego, nieruchomości i usług, to
zagadnienia będące kluczowymi w planowaniu inwestycji logistycznych. Grono ekspertów
szczegółowo omówiło te zagadnienia odnosząc się do bardzo
wyrazistych przykładów.
Ciekawie zaprezentowana
problematyka ochrony dachu
przed przeciążeniem przedstawił Edward Antoszkiewicz –
prezes WISENE, firmy posiadającej unikatowy system ochrony
dachów magazynów przed obciążeniem śniegiem. Wprawdzie, zimę mieliśmy łagodną
i nie było tak intensywnych opadów śniegu, ale lepiej być przygotowanym, gdyż wiedza o tym
czy należy odśnieżyć dach, ma
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji i kosztów.
To unikatowe rozwiązanie zainstalowane jest w magazynach
o łącznej powierzchni blisko
2 mln metrów kwadratowych.
Dwóch przedstawicieli logistyki sprzętowej było partnerami konferencji, firmy OMV
Polska i Polsad Jacek Korczak,
prezentowały wózki widłowe
wykorzystywane w magazynach oraz centrach logistycznych i przemysłowych. Wózki
widłowe to najczęściej wykorzystywany sprzęt w opera-

Klaudiusz Ziemniecki

cjach przeładunku towarów.
Nowoczesne ergonomicznie
dopasowane do pracy rozwiązania oraz systemy nadzoru
i bezpieczeństwa instalowane
w wózkach, staja się nieodłącznym elementem ich wyposażenia. Te rozwiązania poprawiają
znakomicie własności użytkowe, a co za tym idzie również
zwiększają efektywność i bezpieczeństwo przeładunków.
Klaudiusz Ziemniecki – dyrektor zarządzający OMV Polska, zwrócił uwagę na charakter
konferencji, która sprofilowana
była na nieruchomości przemysłowe i magazyny. Jednak

obecność wózków widłowych
i zaprezentowanych w nich
rozwiązaniach wzbudziła spore zainteresowanie.
Pokazy wózków widłowych
CESAB wyposażonych w nowoczesne rozwiązania diagnostyczne i kontrolne interesowały
uczestników konferencji, którzy
nie zważając na aurę oglądali
sprzęt na przygotowanym placu.
System wykrywania obecności
pracownika w pobliżu wózka widłowego, to najnowsze rozwiązanie, wpływające na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Nowy
jakościowo system oferowany
w opcji skutecznie chroni pra-

cowników pieszych przed kolizja
z wózkiem widłowym w magazynie czy placu składowym.
Dwudniowa Konferencja Specjalistów Logistyki pokazała, że
istnieje potrzeba spotkań i wymiany informacji w środowisku
logistycznym o czym mówił na
rozpoczęciu prof. zw. dr hab.
inż. Stanisław Tkaczyk, z Wyższej
Szkoły Logistyki – przewodniczący Rady Programowej konferencji. Ten swoisty środowiskowy
dialog ma szansę stać się ważnym forum wymiany myśli i informacji praktyków i naukowców
badających procesy i zjawiska
występujące w logistyce.

Edward Antoszkiewicz
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI
W 2040 R.
ÔÔCEBRE, fot. CEBRE

Za ponad 20 lat królować będzie
elastyczne podejście do procesów
biznesowych, a sztuczna inteligencja będzie wspierać nasze działania
w życiu codziennym – wynika z analizy firmy doradczej CBRE.
Zgodnie z globalnymi szacunkami,
liczba ludności na świecie przekroczy 9,2 mld., z czego ponad 65% zbędzie zamieszkiwało obszary miejskie.
W najnowszym raporcie „Portfolio
2040” eksperci CBRE przedstawiają
jak przemiany gospodarcze, społeczne i technologiczne będą kształtować
branżę nieruchomości przyszłości.
Publikacja odnosi się do wiodących
globalnych trendów, których wpływ
obserwować będzie można także na
polskim rynku.
CBRE wzięło pod lupę aktualne globalne trendy biznesowe i społeczne
oraz działania przedsiębiorstw i na
tej podstawie przygotowało raport
„Portfolio 2040”, prognozujący główne przemiany na światowym rynku
w kolejnych dwóch dekadach. Wśród
nich znalazły się m.in. uelastycznienie
procesów biznesowych i udoskonalenie umiejętność natychmiastowego
dostosowania się do zmian zachowań konsumenckich. Inną kluczową
zmianą będzie też dynamiczny wzrost
wykorzystania nowoczesnych technologii, co również odnosi się do polskiego rynku. Jak wynika z wcześniejszych
badań CBRE, aż 69% firm w Polsce
zdaje sobie sprawę, że w najbliższych
latach innowacje zaczną mieć ogromny wpływ na prowadzoną przez nie
działalność biznesową, a 62% z nich
planuje inwestycje w technologie
związane z nieruchomościami.

ELASTYCZNE
I SAMODOSTOSOWUJĄCE SIĘ
– Przewidujemy, że nadchodzące
dekady będą charakteryzować się
powszechną otwartością na ciągle
zachodzące zmiany. Według analiz
CBRE, dane zmienią sposób, w jaki
organizacje porozumiewają się ze
swoimi klientami, pracownikami
i resztą świata. Dzięki niezakłóconemu obiegowi informacji podaż będzie
przewidywać i odzwierciedlać popyt,
a inteligentne budynki same będą
tworzyć i dostosowywać swoje przestrzenie pod najemców – komentuje
Joanna Mroczek, Szefowa Działu Doradztwa i Badań Rynku CBRE.
Obecnie niektóre organizacje eksperymentują i instalują cienkie ścianki
działowe, tworząc w ten sposób nowe
przestrzenie, których powołanie do
życia i zlikwidowanie jest kwestią kilku
dni. W roku 2040 inteligentne budynki
same będą wprowadzać takie zmiany i udogodnienia. Będzie to możliwe
dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, gdzie potrzeby użytkowników
będą na bieżąco analizowane i prognozowane, a przestrzeń odpowiednio do
nich dostosowana – zgodnie z kulturą
organizacyjną i marką firmy, tak aby
umożliwić korzystanie z niej ciągle
zmieniającej się grupie najemców.
Co za tym idzie, umowy najmu będą
zawierane na krótszy czas i będą bardziej elastyczne. Będziemy mieli do
czynienia z większą otwartością na
pracę w dzielonych przestrzeniach –
nawet w przypadku konkurujących ze
sobą podmiotów. Elastyczne aktywa
stanowić będą nawet 50% portfeli firm.

Bilans

Branża TSL z perspektywy
rekrutera: z jakimi wyzwaniami
mierzą się pracodawcy?

ÔÔWebEye Polska

Choć branża TSL dynamicznie się rozwija, a pracodawcy
planują zwiększać zatrudnienie, to osiągnięcie tego celu
nie jest wcale proste. Jakie
są największe wyzwania rekruterów w branży TSL oraz
oczekiwania pracowników
od zmieniającego się rynku
pracy?
Według badania ManpowerGroup na I kwartał
2019 roku dotyczącego perspektyw zatrudnienia, polscy pracodawcy przewidują
wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze Transport,
Logistyka i Komunikacja
na poziomie 20 procent.
W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku
prognoza ta zwiększyła się
o 13 punktów procentowych.
Tym samym jest to najbardziej optymistyczna sytuacja
sprzyjająca zatrudnieniu
w tej branży od ostatnich
pięciu lat.
Trend ten potwierdza również raport na temat “Sytuacji społeczno-politycznej
kraju w styczniu 2019 roku”,
przygotowany przez Główny
Urząd Statystyczny. Zgodnie
z nim przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
w styczniu br. ukształtowało
się na poziomie 6368,4 tys.
osób, a w samym tylko transporcie i gospodarce magazynowej zwiększyło się o ponad
5 procent.
Jak dane te przekładają się
na sytuację firm, szukających
nowych pracowników?
Obecnie mamy do czynienia z dominującym rynkiem
pracownika, na co wpływ ma
również bardzo niska stopa
bezrobocia w Polsce, która
w styczniu 2019 roku wyniosła 6,1%, oraz zachodzące zmiany demograficzne.
W konsekwencji, znalezienie właściwego pracownika
oraz przekonanie go, aby
w firmie pozostał na dłużej
staje się z jednym z kluczo-

wych wyzwań obecnych
pracodawców, szczególnie
w branży IT oraz w branży
transportowej – tłumaczy Kamila Loranc – HR Manager
WebEye Polska, rekrutująca
pracowników dla branży TSL.
Czym firmy są w stanie
przyciągnąć pracowników?
– O sukcesie firmy i jej
przewadze nad konkurencją
decyduje przede wszystkim
kapitał ludzki. W tej sytuacji
zaczynamy obserwować
swoistą walkę o pracownika,
którą firmy muszą prowadzić
w bardzo przemyślany sposób, oparty na skutecznej
strategii personalnej – wyjaśnia Kamila Loranc. – Wraz
z niedoborem kadr zmieniają
się również kryteria, którymi pracownicy kierują się
przy podejmowaniu decyzji
o nowym miejscu pracy. Kluczowym argumentem nie są
już tylko zarobki. Pracownicy coraz częściej skupiają się
na innych aspektach, takich
jak indywidualna ścieżka
rozwoju oraz możliwość
awansu w ramach organizacji, work-life balance czy
wsparcie i możliwość nauki
od doświadczonych, dobrze
znających organizację menedżerów oraz współpracowników.
Potwierdzają to dane. Według badania “Best Employers”, przygotowanego przez
AON Hewitt, pracowników
w Polsce motywuje już nie
tylko odpowiadające im wynagrodzenie, ale też możliwość zachowania równowagi
między życiem zawodowym
i prywatnym (50%), kultura
organizacyjna firmy (41,8%)
oraz kompetencje współpracowników. Potwierdza
to też raport “Global Human
Capital Trends 2018”, przeprowadzony wśród ponad
11 tysięcy liderów biznesowych i HR-owych w 124 krajach, w tym blisko 200 osób
z Polski.
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UMOWA NA KOLEJNE 5 LAT

BLISKO
100 MLN ZŁ
ZYSKU NETTO

ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Największy polski kompleksowy operator logistyczny ROHLIG SUUS Logistics przez kolejne 5 lat
będzie obsługiwał Dywizję Systemów Termicznych spółki Valeo Autosystemy – jednego z największych producentów części samochodowych w Europie. Nowa umowa została podpisana jako ÔÔMLP
przedłużenie 10-letniej współpracy.
MLP Group opublikowało
skonsolidowane wyniki fiNowa umowa ROHLIG SUUS pejskiej, a magazyn jest często wych klientów Valeo opiera
nansowe za 2018 rok. W tym
Logistics ze spółką Valeo Au- odwiedzany przez logistyków się na systemie BTT („built to
tosystemy to przedłużenie Valeo z innych części Europy truck”), co oznacza, że już na okresie Grupa zarobiła na czywspółpracy trwającej już od oraz koncernów motoryza- etapie kompletacji zamówie- sto 92,4 mln zł niemal podwa2009 roku. Przez dekadę, ROH- cyjnych, którzy są pod dużym nia wysyłkowego należy ułożyć jając wynik sprzed roku. PrzyLIG SUUS Logistics dostosowy- wrażeniem stosowanych roz- zamówienia dokładnie według chody wzrosły z kolei o 36,3%
wał do rosnącej liczby operacji wiązań – mówi Krzysztof Moryś, sekwencji załadunku i późniejdo 141,5 mln zł.
(z 40 tys. do 160 tys. jednostek Region External Flow Manager szego rozładunku z samochoobrotów – wejść i wyjść) zarówno rozmiar powierzchni
magazynowej (z 3 tys. m kw.
w Skawinie do 13 tys. m kw.
w pobliżu fabryki Valeo), jak
i wielkość zespołu (z 16 do 42
operatorów).
Firma zrealizowała też liczne usprawnienia, dzięki którym
wskaźniki jakościowe wzrastały
do referencyjnych poziomów
w europejskiej skali mapy outsourcingu klienta.
– Zdecydowaliśmy się na
przedłużenie współpracy
z ROHLIG SUUS Logistics ze
względu na profesjonalną
obsługę i partnerskie doradztwo, idące w parze z wysoką
jakością świadczonych usług.
Potwierdzają ją liczby. Główny
wskaźnik, który mierzy zgodność komponentów wydanych w systemie just-in-time
na magazyn fabryczny Valeo,
zwany service rate, to regularne
99,0 – 99,5%. Projekt realizowany przez ROHLIG SUUS Logistics zyskał dla Valeo miano
referencyjnego, w skali euro-

SSC SC & VPS – Eastern Europe
Region w Valeo Autosystemy.
– Przedłużenie umowy bardzo nas cieszy, bo dowodzi zrozumienia potrzeb odbiorców,
wysokiej jakości świadczonych
przez nas usług i daje nam
wszystkim niewątpliwą satysfakcję z dobrze wykonywanej
pracy – mówi Łukasz Kuliński,
dyrektor krakowskiego oddziału ROHLIG SUUS Logistics.
ROHLIG SUUS Logistics zarządza magazynem komponentów Valeo Autosystemy,
zapewniając pełny zakres usług
od przyjęcia towaru od dostawców zewnętrznych, przez kompletację, wydanie just-in-time
do fabryki, prowadzenie składu
celnego, składów konsygnacyjnych, półwyrobów oraz wyrobów gotowych.
Firma przyjmuje następnie
towary z fabryki, zapewnia
kompletację i wydanie przesyłek do ostatecznych odbiorców
z całego świata branży automotive. Zarządzanie procesem
wysyłek dla jednego z kluczo-

du bezpośrednio na produkcję
odbiorcy.
– Operacje dla Valeo wymagają od nas szybkiej reakcji
i dostosowania usług do różnorodnych wymagań odbiorców, co przy ogromnej liczbie
operacji, stanowi nie lada wyzwanie. Nasz czas na reakcję
na zamówienie komponentowe to maksymalnie 2 godziny –
niezależnie od pory doby lub
dnia tygodnia, w takim czasie
musimy zamówienie przyjąć,
skompletować i przygotować
do wysyłki. Natomiast obsługa
wyrobów gotowych obwarowana jest setkami skomplikowanych instrukcji wysyłkowych.
O skali naszych działań niech
świadczy fakt, że samych chłodnic samochodowych wyjeżdża
od nas blisko 1 milion miesięcznie – mówi Paweł Dudziński,
Project Manager.
W ramach nowej umowy,
firma ROHLIG SUUS Logistics
wdrożyła w magazynach Valeo
Autosystemy wózki systemowe
VNA do obsługi komponentów
i półwyrobów fabrycznych wraz
z automatyczną nawigacją systemową. Trwa proces wdrożenia systemu JDA WMS, który
po części zastąpi, a po części
będzie współgrał z systemami
klienta SAP i Bar-flow. Planowana jest również dalsza ekspansja powierzchni magazynu
o 3 tys. m kw.
Valeo Autosystemy to
jeden z pięciu klientów
ROHLIG SUUS Logistics
z branży automotive w Polsce.
Dalszy rozwój obsługi tego sektora zajmuje wysokie miejsce
w strategii rozwoju spółki.
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Zarząd MLP Group zapewnia,
że sytuacja finansowa spółki
jest doskonała. Poza rozwojem
w kraju priorytetowy pozostaje
rynek niemiecki. W tym roku
możliwe jest również rozpoczęcie działalności w Austrii w okolicach Wiednia.
MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w 2018 roku uzyskał
141,5 mln zł przychodów, czyli
o 36,3% więcej w porównaniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przez dwanaście miesięcy ub.r. Grupa
zanotowała 151,1 mln zł zysku
na działalności operacyjnej, co
jest wynikiem blisko trzy razy
wyższym niż rok wcześniej (było
55,2 mln zł). Z kolei na poziomie
wyniku netto MLP Group osiągnęło 92,4 mln zł zysku, co oznacza poprawę o 95% względem
poprzedniego roku. Deweloper
powierzchni magazynowych na
koniec 2018 r. posiadał kapitały
własne (aktywa netto) o wartości 815,4 mln zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na
koniec 2017 roku. W minionym
roku wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 24% do
1,44 mld zł (334,3 mln euro).
„Osiągnięte w 2018 roku wyniki są bardzo dobre i dają nam
mocne podstawy do realizacji
naszej strategii rozwoju w Europie, na rynkach na których jesteśmy obecni. Ostatnio podpisane
transakcje wynajmu w Niemczech potwierdzają słuszność
przyjętej przez nas strategii” –
podkreślił Radosław T. Krochta,
Prezes Zarządu MLP Group S.A.
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ZMIANY W PRAWIE 2019
ÔÔinFakt

Aż 94% mikroprzedsiębiorców ankietowanych przez inFakt deklarowało, że wprowadzone w 2018 roku zmiany prawne nie
wywarły wpływu na prowadzenie przez
nich działalności gospodarczej. Czy zatem
nowe rozwiązania dostępne od 2019 roku,
takie jak ZUS od przychodu lub rozliczanie
wynagrodzenia współmałżonka w kosztach działalności, ułatwią życie polskim
przedsiębiorcom?
NAJWIĘKSZE NADZIEJE POKŁADANE
W ZUS OD PRZYCHODU
Najwięcej przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym
przez inFakt, firmę oferującą nowoczesne
rozwiązania księgowe, pozytywnie ocenia
wprowadzenie możliwości wyliczania składek ZUS w zależności od przychodu oraz
uwzględnienie wynagrodzenia małżonka
w kosztach działalności gospodarczej.
Trzeba jednak pamiętać, że ZUS od przychodu nie jest rozwiązaniem adresowanym
do wszystkich. Ustawodawca zastosował
sporo wykluczeń, jak np. limit przychodu
63 000 zł netto w skali roku czy limit czasu
prowadzenia działalności (ze składek od przychodu mogą skorzystać jedynie osoby, które
w roku wcześniejszym prowadziły działalność
przynajmniej przez 60 dni; poza tym przelicza
się go proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w ciągu roku, jeśli była
ona prowadzona tylko przez pewien czas).

pracowniczych. Jest to zmiana, która ma na
celu głównie ograniczenie kosztów pracy.
Do tej pory pracodawcy musieli bowiem
gromadzić znaczne ilości papierowych
dokumentów w zabezpieczonych biurach
lub archiwach, co generowało dodatkowe
koszty działalności. W dodatku według nowych przepisów można będzie skrócić czas
przechowywania tych dokumentów z 50
do 10 lat. Będzie to możliwe w przypadku pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy od 1 stycznia 1999 r. do
31.12.2018 włącznie. Warunkiem skrócenia
okresu przechowywania jest dostarczenie
do ZUS dwóch dokumentów: ZUS OSW oraz
ZUS RIA. W przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. z automatu
będzie obowiązywał dziesięcioletni okres.

JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRATY
PONIŻEJ 5 MILIONÓW ZŁOTYCH
Od 2019 r. istnieje możliwość jednorazowego rozliczenia straty, której wartość nie
przekracza 5 mln złotych. Opcja ta będzie
dostępna dla strat wygenerowanych od
2019 r, co oznacza że straty z lat poprzednich będą rozliczane na dotychczasowych
warunkach – minimum przez 2 lata, maksymalnie przez 5 lat. Jeśli podatnik w 2019 r.
wygeneruje stratę w wysokości 6 mln, to
w 2020 r. będzie mógł rozliczyć maksymalnie stratę w wysokości 5 mln. Pozostała kwota (1 mln) podlega rozliczeniu
w pozostałych latach – minimalnie dwóch
(50%), a maksymalnie w ciągu pięcioletniego okresu.

WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA
W KOSZTACH
Kolejna dobrze oceniana nowość dotyczy
wynagrodzeń członków rodziny. Mianowicie
od 2019 r. można w kosztach działalności
rozliczyć wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci. Do tej pory nie było to możliwe. Ustawodawca wskazał, że wynagrodzenie musi być wypłacone i otrzymywane na
podstawie np. umowy o pracę lub zlecenie,
w której określona jest jego wysokość. Jeśli
wynagrodzenie nie zostanie wypłacone, to
przedsiębiorca nie będzie mógł tego kosztu rozliczyć. Co ważne, ustawodawca nie
wskazał, w jaki sposób ma być wypłacane.
Można zatem małżonkowi wypłatę przekazać na konto lub do rąk własnych – przy
czym przy wypłacie gotówkowej należy mieć
potwierdzenie odebrania środków np. podpis pracownika – małżonka na liście płac.
ELEKTRONICZNE DANE OSOBOWE
Co piąty badany uznał, że korzystną zmianą
jest możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej, w tym akt
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W CZOŁÓWCE ZRÓWNOWAŻONYCH FIRM NA ŚWIECIE
ÔÔCHEP

Brambles, czołowa firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw w ponad 60 krajach, działająca głównie pod marką CHEP,
została uznana przez magazyn Barrons[1] drugą najbardziej
zrównoważoną firmą na świecie, ustępując jedynie Accenture,
globalnej firmie świadczącej profesjonalne usługi w obszarach
strategy, consulting, digital, technology i operations.
Barrons, amerykański tygodnik
publikowany przez Dow Jones
& Company, wraz z Calvert Research and Management, wzięli pod lupę 1000 największych
przedsiębiorstw publicznych
pod względem wartości rynkowej na 24 rynkach rozwiniętych
(z wyłączeniem USA) i ocenili je
wykorzystując ten sam proces
oceny w pięciu kategoriach interesariuszy, które są używane
do uszeregowania listy w Stanach Zjednoczonych.
Brambles zyskało uznanie
firmy Calvert Research za zrównoważone pozyskiwanie zasobów i wydajność pracy. Według
firmy badawczej: „Brambles
przeprowadza ankiety zaangażowania pracowników i wykorzystuje poufne informacje
zwrotne w celu usprawnienia
działalności operacyjnej. Zapewnia także szkolenia online
i indywidualny coaching dla
pracowników oraz ma w ofercie
pionierskie palety wykonane
z odpadów”.

Juan José Freijo, globalny
dyrektor ds. zrównoważonego
rozwoju Brambles, powiedział:
„Jesteśmy niezmiernie dumni
z faktu, że zostaliśmy uznani za
światowego lidera zrównoważonego rozwoju. Długoterminowa,
zrównoważona wartość, którą
tworzymy dla wszystkich interesariuszy, jest generowana przez
naszą globalną skalę i cyrkularny
model biznesowy, który definiuje
nie tylko sposób, w jaki działamy,
ale także to, kim jesteśmy. W naszej pracy zawsze eliminujemy
marnotrawstwo i zmniejszamy
zapotrzebowanie na zasoby naturalne w całym łańcuchu dostaw, dlatego cieszymy się, że
ponownie nas doceniono”.
MSCI I DJSI
Ponadto, piąty rok z rzędu
firma Brambles utrzymała
w swojej branży wiodącą pozycję w rankingach ESG prowadzonych przez MSCI (Morgan
Stanley Capital International) 2].
Badanie MSCI ESG dostarcza

Indeks Logistyczny Rynków
Wschodzących Agility na rok 2019

ÔÔAgility

Branża logistyczna z zadowoleniem odbiera 5-procentowe tempo
wzrostu na rynkach wschodzących
w 2019 roku, jednak zadziwiająco
wielu ankietowanych menedżerów
przygotowuje się na kryzys związany z tarciami na linii USA – Chiny,
zmianami stóp procentowych oraz
niepewnością w kwestii Brexitu.
Taki wniosek wynika z Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących
na rok 2019, opublikowanego po
raz dziesiąty przez Agility, globalnego dostawcę zintegrowanych
rozwiązań logistycznych i spedycyjnych.
W ankiecie Agility, przeprowadzonej wśród 500 ekspertów

z branży logistycznej, 55,7 proc.
respondentów uznało, że wzrost
gospodarek rozwijających się na
poziomie 5 proc. to wynik „całkiem
dobry.” W 2018 roku rynki wschodzące urosły o 4,7 proc., a bieżące
prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują, że
w 2019 roku wzrost ten wyniesie
4,5 proc. Jednocześnie, 47,1 proc.
menedżerów twierdzi, że kryzys
na rynkach wschodzących jest
„prawdopodobny” lub „wysoce
prawdopodobny.” Jak pokazują
wyniki ankiety, rosnące napięcie
i wprowadzenie taryf celnych mogą
spowodować 10-procentowy spadek wielkości handlu między Chinami i USA.

dane w najwyższym standardzie „Gold Standard” i jest
używane przez 46 spośród 50
najlepszych menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów
na całym świecie. W raporcie
MSCI stwierdzono, że: „Brambles wciąż pozostaje liderem
branży pod względem istotnych
ryzyk ESG, demonstrując zaangażowanie w zrównoważony
rozwój poprzez kompleksowe
programy dotyczące wszystkich
kluczowych kwestii, w zakresie
których oceniamy branżę”.
Firma Brambles w zestawieniu z branżowymi konkurentami w sektorze usług komercyjnych i dostawczych osiągnęła
najlepsze wyniki w zakresie
najbardziej istotnych zagrożeń związanych z ESG i możliwości zarządzania ryzykiem.
W 2018 r. 99,4% drewna pochodziło z certyfikowanych źródeł, co zbliżyło firmę do celu
na 2020 r. wynoszącego 100%.
Brambles zostało uznane za
jedną z sześciu na świecie firm
przodujących w walce z wylesianiem w łańcuchu dostaw
przez CDP, brytyjską organizację non-profit, której celem jest
analizowanie skutków zmian
klimatu dla głównych światowych spółek giełdowych.

W ubiegłym roku firma Brambles została uznana za jedno
z dwóch czołowych przedsiębiorstw według indeksu Dow
Jones Sustainability Index (DJSI)
w kategorii usług komercyjnych
i rynku dostaw. To był piąty rok
z rzędu, w którym Brambles
zostało uwzględnione w DJSI.
Promując najwyższe standardy z zakresu zrównoważonej
działalności korporacyjnej, DJSI
jest pierwszym, globalnym rankingiem najlepszych firm pod
względem zrównoważonego
funkcjonowania. Powstaje
w oparciu o sprawdzoną metodologię indeksowania S&P Dow
Jones oraz analizę RobecoSAM,
w której stosuje się finansowo
istotne czynniki środowiskowe,
społeczne i biznesowe.
Więcej informacji można
znaleźć na www.msci.com.

Ankieta jest częścią Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących
Agility na rok 2019 (Agility Emerging Markets Logistics Index 2019),
dorocznego przeglądu nastrojów
panujących w branży, połączonego
z rankingiem 50 czołowych rynków
wschodzących. Indeks pokazuje
wskaźnik ich konkurencyjności
w oparciu o krajowy i międzynarodowy potencjał logistyczny oraz
warunki prowadzenia biznesu. Przy
tworzeniu rankingu uwzględniane
są czynniki ważne z punktu widzenia operatorów logistycznych, firm
spedycyjnych, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów.
W pierwszej dziesiątce znalazły się
Chiny, Indie, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Indonezja, Malezja, Arabia Saudyjska, Meksyk, Katar, Turcja i Wietnam. W obszarze logistyki

krajowej najwyższe pozycje zajęły
Chiny, Indie i Indonezja, w logistyce międzynarodowej Chiny, Indie
i Meksyk, natomiast najlepsze warunki dla działalności biznesowej
zapewniają ZEA, Malezja i Katar.
„Firmy szukające nowych możliwości znajdują je na rynkach
wschodzących, gdzie istotnym
czynnikiem wzrostu są małe i średnie przedsiębiorstwa, czerpiące korzyści z dostępu do najnowocześniejszych technologii i bankowości
mobilnej” mówi Essa Al-Saleh, CEO
Agility Global Integrated Logistics.
„Jednocześnie eksperci w branży
logistycznej obawiają się, że te rynki
mogą okazać się podatne na wpływ
negatywnych skutków wielkich wyzwań geopolitycznych”.
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The 20 Most Sustainable International
Companies, [online: https://www.barrons.
com/articles/the-20-most-sustainable-international-companies-51549658423]
[2]
Rankingi MSCI ESG pomagają inwestorom identyfikować zagrożenia i możliwości
związane z czynnikami środowiskowymi,
społecznymi i biznesowymi (ESG) w ich
portfelach. Firmy są badane i oceniane
w skali od „AAA” do „CCC” zależnie od
narażenia na specyficzne dla branży zagrożenia ESG oraz posiadane zdolności
zarządzania ryzykiem w porównaniu
z konkurentami.
[1]
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AUTONOMICZNY KURIER FEDEX

Nowe rozwiązanie FedEx obsłuży przesyłki ze sklepów tego samego dnia
ÔÔFedEx, fot. FedEx

FedEx Express ogłosił wprowadzenie autonomicznego
robota – FedEx SameDay Bot
– który dostarczy zakupy ze
sklepów jeszcze tego samego
dnia. FedEx już współpracuje
w tym zakresie z takimi firmami, jak AutoZone, Lowe’s,
Pizza Hut, Target, Walgreens
czy Walmart.
W USA, gdzie zadebiutuje nowe
rozwiązanie, ponad 60 proc.
klientów lokalnych sklepów
mieszka w odległości nie większej niż 5 km od sklepu, co
daje przedsiębiorcom szansę
dotarcia do klientów na skalę
lokalną. Dzięki robotowi, sprzedawcy będą mogli obsłużyć zamówienia składane w ich sklepach jeszcze tego samego dnia.
„FedEx SameDay Bot został
zaprojektowany po to, by zredefiniować pojęcie lokalnej dostawy i pomóc sprzedawcom
jeszcze lepiej spełniać zmieniające się oczekiwania klien-

tów” – powiedziała Brie Caree,
wiceprezes odpowiedzialna za
marketing i komunikację w FedEx. „Ten robot to znakomite
narzędzie, które rozwiązuje
zawiłości i skraca czas dostaw
w e-commerce do jednego
dnia, będąc jednocześnie bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska.” – dodała.
Robot FedEx został opracowany przy współpracy z firmą
DEKA Development & Research
Corp. oraz jej założycielem, Deanem Kamenem, autorem szeregu innowacyjnych projektów,
takich jak Segway® czy iBot™.
„Ten robot dysponuje zdolnościami nieporównywalnymi
z innymi pojazdami autonomicznymi” – mówi Kamen.
„Konstrukcja urządzenia bazuje na iBot’cie, zaawansowanym
systemie elektrycznego wózka
inwalidzkiego, który umożliwia
osobom niepełnosprawnym
poruszanie się po trudnym
terenie, a nawet wchodzenie
po schodach. Mam nadzieję,

że dzięki wykorzystaniu w nowych obszarach, iBot stanie
się jeszcze bardziej dostępny
dla osób, które moją problemy
z poruszaniem się”.
Wdrożony przez FedEx Bot
został zaprojektowany do bezpiecznego przemieszczania się
po chodnikach, wzdłuż dróg
i dostarczania niewielkich paczek do domów i biur. Urządzenie wykorzystuje m.in. rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
pieszych stosowane w iBotcie,
jak również zaawansowane
technologie autonomiczne,
w tym LiDAR i liczne kamery,
na bieżąco analizujące otoczenie. Zastosowane tu algorytmy uczenia maszynowego
pozwalają robotowi wykrywać
przeszkody i w porę ich unikać,
wytyczając bezpieczną ścieżkę,
z uwzględnieniem przepisów
i zasad bezpieczeństwa. Zastosowane tu unikalne technologie umożliwiają również poruszanie się po nieutwardzonych
podłożach, jak również pokony-
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wanie krawężników, a nawet
schodów. Dzięki temu, robot
jest w stanie dostarczyć przesyłki pod same drzwi adresata.
Pierwsze testy nowego rozwiązania planowane są latem
tego roku w Memphis, gdzie
mieści się główna siedziba FedEx Express. W tej chwili firma
oczekuje na niezbędne zgody
władz miasta.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że FedEx planuje program
pilotażowy w swoim rodzinnym
mieście, wprowadzając technologie poprawiające jakość życia
w naszej społeczności” – powiedział Jim Strickland, burmistrz
miasta Memphis.
Pierwsze testy zostaną przeprowadzone w ramach usługi
FedEx SameDay City, oferowanej
w 1900 miastach w 32 krajach,
realizowanej przez pracowników
firmy za pomocą tradycyjnych
pojazdów. Robot będzie stanowił
uzupełnienie tej usługi.
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ROŚNIE EKSPORT
DO SIECI DIY
ÔÔDachser, fot. Dachser

Eksport towarów z Polski do europejskich sieci DIY zrealizowany
za pośrednictwem Dachser w 2018 r. podwoił się (102% r/r) pod
względem liczby przesyłek. W tym samym okresie międzynarodowy operator logistyczny dostarczył do ponad 18 tys. marketów
z branży budowlano-ogrodniczej na całym kontynencie łącznie
około 6 mln przesyłek.
– Dachser jako międzynarodowa grupa ma ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze
przedsiębiorców dostarczających towary do europejskich
sieci sklepów typu „dom
i ogród”. Znamy się na tym jak
mało kto, dzięki czemu coraz
więcej firm z branży DIY powierza swoją logistykę właśnie
nam. Jest wśród nich także
stale rosnąca grupa polskich
producentów, którzy z powodzeniem umacniają swoją
pozycję na zagranicznych rynkach. To wyraźnie widoczne
za naszą zachodnią granicą,
a także na Słowacji i w Czechach, w Austrii czy Francji –
komentuje Juliusz Pakuński,
kierownik rozwoju biznesu
Dachser DIY-Logistics.
Europejski rynek sprzedaży
produktów DIY jest zdominowany przez międzynarodowe sieci handlowe. Niemcy,
gdzie trafia najwięcej polskich
przesyłek z branży DIY, to jednocześnie największy rynek
pod względem obrotów sieci
typu „dom i ogród” na kontynencie. W 2017 roku prawie
3500 tamtejszych marketów
budowlanych sprzedało produkty o wartości ponad 38 mld

euroi. Dachser dostarcza do
zagranicznych sklepów z branży „dom i ogród” szeroki wachlarz produktów rodzimych
firm, m.in. armaturę sanitarną, meble łazienkowe, artykuły oświetleniowe, urządzenia
wentylacyjne i grzewcze, elektronarzędzia, a także różnorodne elementy wyposażenia
ogrodu, jak choćby, co ciekawe, dużo popularniejsze za
granicą niż w kraju, karmniki
dla ptaków.
Operator w ramach rozwiązania korporacyjnego Dachser
DIY-Logistics zapewnia eksporterom kompleksową logistykę
dostaw do sieci marketów typu
„dom i ogród” w całej Europie.
Serwis obejmuje nie tylko
transport przesyłek do marketów, ale też szeroką gamę
usług dodatkowych na terenie
sklepu, organizowanych we
współpracy z merchandiserami w poszczególnych krajach,
np. wyłożenie produktów na
sklepowe półki, ich odpowiednią ekspozycję czy przeprowadzenie akcji promocyjnych.
Dachser obsługuje również
zwroty oraz świadczy usługi
magazynowania produktów
sezonowych.

Dachser przygotowuje
się na Brexit

ÔÔDachser, fot. Dachser

Wystąpienie o numer EORI, przypisanie właściwych kodów produktom, zgromadzenie dokumentów
czy porozumienie się zawczasu
z zagranicznymi kontrahentami – to
wskazówki operatora logistycznego
Dachser, jak eksporterzy i importerzy mogą przygotować się na
scenariusz tzw. twardego Brexitu.
Wielka Brytania jest trzecim
eksportowym partnerem Polski.
Według GUS od stycznia do listopada 2018 r. krajowe firmy sprzedały na Wyspy towary o wartości
54,2 mld zł (12,8 mld euro). W przypadku importu ten kraj także jest
ważnym kierunkiem handlowym –
znajduje się w pierwszej dziesiątce
importerów. Biznes wszystkich tych
firm czeka duża próba w związku
z planowanym wyjściem Wielkiej
Brytanii z UE, głównie dlatego,
że cały czas nie wiadomo, w jaki
sposób ten rozwód zostanie przeprowadzony. To z kolei oznacza,
że opcja twardego Brexitu nadal
jest zagrożeniem. Jeśli ziści się najczarniejszy scenariusz, Wielka Brytania z dnia na dzień stanie się dla
Polski tzw. krajem trzecim, zgodnie z regułami WTO, czyli towary,
które nie przejadą przez Eurotunel przed północą 29 marca, będą
musiały przejść odprawę celną.
Z całą pewnością klienci powinni
mieć na uwadze, że wtedy czasy
dostaw się wydłużą i w pierwszym
okresie trudno będzie określić je
z dużą dokładnością.
„Skończył się czas, kiedy przyszłość biznesu można było opierać wyłącznie na nadziejach, że
do twardego brexitu nie dojdzie.
Teraz trzeba działać. Dachser,
zarówno jako międzynarodowa
grupa, jak i w Polsce, już od dawna
szykuje się na każdą z możliwości – zatrudniamy dodatkowych
specjalistów od spraw celnych,
przygotowujemy się organizacyjnie i informatycznie. Chcemy też
wesprzeć w tym naszych klientów, bo mamy świadomość, że
lata trwania unii celnej sprawiły,
że obecnie importerzy i eksporterzy mogą nie mieć wiedzy ani
doświadczenia, jak przeprowadzić
formalności związane z odprawą”,
mówi dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
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Dachser przygotował dla swoich
klientów listę kontrolną, przedstawiającą punkt po punkcie kolejne
kroki, których spełnienie pomoże
przygotować firmę do przejścia
procedur celnych. Dachser, jako
operator globalny, dysponujący
własną agencją, składami celnymi
oraz statusem AEO w wielu krajach,
jest przygotowany, żeby wziąć na
siebie większość formalności celnych. Na liście są jednak warunki,
o których spełnienie zawczasu powinien zadbać sam eksporter czy
importer.

Najważniejszym z nich jest posiadanie tzw. numeru EORI. Firmy,
które go nie mają powinny zgłosić
się po niego do lokalnego urzędu
lub oddziału celno-skarbowego.
Oprócz tego trzeba zadbać, żeby
wszystkim wyrobom, które mają
przekroczyć granicę, przyporządkować odpowiednią taryfę celną
zgodnie z systemem zharmonizowanym oraz TARIC. To oznacza, że
dla każdego z produktów trzeba
ustalić właściwe kody. Ponadto
w przypadku nieuregulowanego
Brexitu do wszystkich przesyłek
trzeba będzie przedkładać faktury
handlowe, które muszą zawierać
odpowiedni zestaw informacji, aby
na ich podstawie można było stworzyć i dokonać zgłoszenia celnego.
To oznacza, że tego typu informacje i dokumenty należy gromadzić
już teraz. Dachser radzi także, aby
firmy skontaktowały się ze swoimi
partnerami handlowymi – odbiorcami lub dostawcami – i ustaliły
z nimi czy są gotowi do złożenia
deklaracji celnej.
„Procedury celne to dość skomplikowana materia, a my mamy
w niej doświadczenie, możemy
więc na zlecenie eksporterów
i importerów przejąć formalności
związane z odprawami. Już teraz
ważna jest jednak ścisła współpraca
na linii Dachser – klient, aby możliwie sprawnie przeprowadzić cały
ten proces i służyć radą na każdym
etapie dostawy”, doradza Grzegorz
Lichocik.
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EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW
ÔÔCHEP, fot. Pixabay

Wdrażanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, usprawnianie procesów logistycznych oraz oszczędności kosztowe to
niezbędne składowe zrównoważonego łańcucha dostaw. W odpowiedzi na wyzwania rynku związane z optymalizowaniem
zasobów CHEP Polska i Nestlé Waters już kolejny rok z rzędu
współdziałają w projekcie kooperacji transportowej.
Według najnowszego raportu
PwC, w ciągu najbliższych 5 lat
rynek transportu i logistyki będzie się zmieniać pod wpływem
kilku czynników. Wśród nich
siłami napędowymi zmian będzie digitalizacja, przesunięcia
w handlu międzynarodowym,
rozwiązania software, zmiany
wewnętrzne w handlu oraz
rozwój rozwiązań w obszarze
maszyn i urządzeń. Jednym
z najważniejszych trendów jest
digitalizacja procesów, która
w branży transportowej i logistycznej nie jest zjawiskiem nowym. Eksperci w raporcie zwracają uwagę, że firmy logistyczne
będą wykorzystywać digitalizację nie tylko, aby zwiększać
przychody, ale też upraszczać
procesy, przekształcać usługi,
produkty oraz modele biznesowe, a także redukować wpływ
braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.
WSPÓŁPRACA NA RZECZ
EFEKTYWNEGO ŁAŃCUCHA
DOSTAW
Współpraca CHEP Polska
z Nestlé Waters rozpoczęła
się w 2015 roku. W trakcie jej
trwania, portfolio usług CHEP,
z jakich korzysta koncern, stale ewoluowało. Początkowo
Nestlé Waters wynajmowało
palety drewniane typu euro.
W kolejnych latach zaczęto korzystać z półpalet drewniano-metalowych oraz rozwiązań
wystawowych LMS. Pomimo
że pooling w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia efektywności łańcucha
dostaw Nestlé, zmieniający się
rynek wymagał dalszych optymalizacji w obszarach związanych z transportem. Firmy,
szukając odpowiedzi na tego
typu wyzwania, wprowadziły
nowe rozwiązanie polegające
na współpracy transportowej.

Partnerzy eliminują puste przejazdy ciężarówek ograniczając
zużycie paliwa i redukując emisję CO2, co wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko.
CHEP, korzystając z unikalnej
kombinacji skali i zasięgu swojej działalności oraz dostępu
do baz danych, które pokazują
przepływ towarów w transporcie, był w stanie zaproponować rozwiązanie zmniejszające
koszty transportu i negatywny
wpływ na środowisko, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału transportowego Nestlé.
CHEP przeanalizował trasy
przejazdów, jakie pokonują dostawcy Nestlé Waters
z zakładu produkcyjnego do
głównego odbiorcy – wiodącej
sieci handlowej. Na podstawie
zebranych informacji zaproponowano optymalną trasę
między trzema podmiotami.
Tak powstały domknięte kółka
transportowe, które eliminują
pusty przejazd ciężarówek po
rozładunku dostawy. Ten sam
transport po zdaniu towaru
odbiera palety CHEP ze sklepu i dostarcza je do zakładu
produkcyjnego. Obecnie ist-

nieją dwie takie linie, których
przepustowość wynosi ponad
150 tys. palet czyli około 330
aut rocznie.
– Codzienne dostawy towarów, szczególnie w wysokim sezonie, to wyzwanie dla producentów i dostawców. Istotnym
jest, aby maksymalnie uszczelnić ten proces. Kooperacje
transportowe są odpowiedzią
na to zapotrzebowanie. Współpracując z CHEP oszczędzamy
podwójnie – zmniejszając koszty
transportu i negatywny wpływ
na środowisko – mówi Sebastian
Pietrzak, Kierownik ds. Operacji
Łańcucha Dostaw Nestlé Waters.
GOSPODARKA
CYRKULACYJNA WSPIERA
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Eksperci Deloitte wskazują, że
gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), uwzględniając
ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje
ilość odpadów i emisji, ale także znacznie ogranicza koszty.
Według wyliczeń Komisji Europejskiej, przyjęcie jej założeń
może przynieść unijnym firmom
oszczędności rzędu 600 mld
euro, co w przeliczeniu na udział
w ich rocznym obrocie dałoby
8 proc. wydatków mniej.
Dzięki kooperacji transportowej CHEP Polska i Nestlé Waters
w 2017 roku ograniczono trasy
ciężarówek o 6 213 kilometrów,
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tym samym redukując poziom
emisji CO2 o 6 ton. Korzystanie
z systemu wynajmu palet przyniosło kolejne oszczędności
środowiskowe. Usługa poolingu
zamkniętego CHEP w łańcuchu
dostaw Nestlé Waters przyczynia się również do zmniejszenia
wycinki lasów.
– Gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z priorytetów w zakresie ochrony
środowiska. Model biznesowy
umożliwiający ponowne wykorzystywanie wysokiej jakości materiałów przez dłuższy
czas i z większą wydajnością,
podnosząc w ten sposób konkurencyjność gospodarki, jest
wpisany w DNA naszej firmy.
Oferowana przez nas usługa
poolingu opiera się na współużytkowaniu stałej jakości palet
i kontenerów przez wielu klientów – mówi Kinga Di Salvo, Country General Manager CHEP
Polska i kraje bałtyckie. W CHEP
idziemy o krok dalej. Projektujemy efektywne rozwiązania
z obszaru całego łańcucha dostaw, które mają realny wpływ
na wsparcie sprzedaży, generują oszczędności nie tylko kapitałowe, ale też środowiskowe.
Nasze podejście opiera się na
kompleksowym spojrzeniu na
sieć logistyczną, uwzględniając
strategie i wymagania naszych
partnerów biznesowych – dodaje Di Salvo.
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POJEMNIKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA E-GROCERY
ÔÔGeorg Utz, fot. Georg Utz

Jak pokazują najnowsze wyniki badań, już 16% Polaków
czyli co siódmy regularnie
kupuje już produkty spożywcze w Internecie*. Rośnie
zaufanie do branży e-grocery
i tempo wzrostu tego rynku,
które aktualnie szacuje się na
15–20% rocznie. Polacy mają
coraz mniej czasu i są coraz
bardziej otwarci nowe modele
biznesowe, które zwiększają
ich komfort życia.
W branży e-grocery klienci
doceniają oszczędność czasu oraz dostawę zakupów
do domu. Udział tej branży
w całości handlu spożywczego
w kraju nie przekracza jeszcze
1% oraz funkcjonuje głównie
w dużych miastach. Nie mniej
jednak, Polska coraz bardziej
goni pod tym względem Europę
Zachodnią, a oferta, jak i liczba
e-sklepów są coraz szersze.
E-grocery to wymagający
pod względem logistycznym rynek. Największe wyzwanie stanowi dostawa. Oprócz szybkiej
realizacji zamówienia, ważne
jest dostarczenie produktów
w stanie nienaruszonym i o jakości, jaką gwarantuje sklep
stacjonarny. Szczególnie ważne
jest to w przypadku produktów
świeżych, takich jak warzywa
i owoce, mięso czy nabiał. Możliwość otrzymanie artykułów
odpowiednio zabezpieczonych
i pozbawionych jakichkolwiek
uszkodzeń może przekonać
klientów do regularnego korzystania z zamówień przez
internet. Ważne jest przy tym
uproszczenie i automatyzacja
czynności na każdym etapie
logistyki – od kompletacji produktów, do obsługi zamówień
poprzez wygodny i ergonomiczny transport do klienta końcowego. Pomóc w tym mogą
rozwiązania firmy Georg Utz,
producenta opakowań, pojemników i palet wielokrotnego
użytku z tworzywa sztucznego.
W ofercie Georg Utz są zarówno pojemniki do magazynów automatycznych, jak

również do kompletacji, czy
dostaw artykułów spożywczych do domu klienta. Nasze
rozwiązania są bardzo trwałe
i służą klientom zwykle wiele
lat. Mogą występować z logo
klienta oraz w wybranym kolorze. Wykorzystanie systemu
pojemników wielokrotnego
użytku oznacza redukcję ilości kartonów, które zwykle po
wypakowaniu towaru stają się
dla otrzymującego zamówione
towary klienta odpadem.
Przykładem pojemnika do
magazynowania i transportu
wewnętrznego jest EUROTEC.
Produkt ten jest przeznaczony
do automatycznej obsługi we
wszystkich popularnych systemach magazynowych. Dzięki
specjalnym wpustom, pojemniki EUROTEC są idealnie przystosowane do manipulacji przez
robot przemysłowy, umożliwiając precyzyjne zamocowanie
na automatycznych przenośnikach. Pojemnik występuje
w bardzo wielu wymiarach oraz
wariantach dna oraz kolorach.
Odpowiednio dobrany rodzaj
dna do planowego obciążenia
pojemnika, eliminuje ewentualną możliwość jego wygięcia
oraz zapewnia właściwe przemieszczanie na przenośnikach.
Dodatkowo pojemnik może zostać wyposażony w specjalne
przegrody, dzielące na komory,
dla ułatwienia przechowywania
i kompletacji drobnych produktów spożywczych.
W zakresie pojemników wielokrotnego użytku, których jesteśmy producentem branża
e-grocery oczekuje często uniwersalnego rozwiązania, które
z jednej strony będzie dobrze
współpracować z przenośnikami i podajnikami automatycznymi, w które wyposażone są
nowoczesne centra dystrybucyjne, gdzie odbywa się kompletacja zamówień. Z drugiej
strony taki pojemnik powinien
również umożliwiać jak najbardziej ergonomiczne wykorzystanie podczas ręcznej obsługi
przez kurierów, dostarczających zamówienia do klientów

końcowych. Ogromnie ważne w tej branży jest ochrona
przed zgnieceniem, wylaniem
czy uszkodzeniem artykułów
spożywczych. Dlatego nasze
pojemniki posiadają specjalne uchwyty na reklamówki
lub przegrody oddzielające od
siebie różny asortyment. Dzięki
takiemu rozwiązaniu torby wypełnione zakupami umieszcza
się wewnątrz pojemników na
specjalnych zaczepach, które
gwarantują bezpieczeństwo
przewożonej żywności. Jest
to duża przewaga w stosunku
do tradycyjnych, kartonowych
opakowań, w przypadku których np. sytuacja rozlania czy
zgniecenia produktu powoduje zniszczenie kartonu i jego
zawartości, a często również
sąsiadujących opakowań. Ponadto pojemniki plastikowe
ustawiane w stosie, nie niszczą się pod swoim ciężarem, co
może mieć miejsce w przypadku opakowań z kartonu.
Do kompletacji i dostaw
zamówień do domu klienta świetnie sprawdzają się
tzw. pojemniki obrotowe o profilu trapezowym i wymiarach
600 x 400 mm, które można
ustawiać w stos i przewozić
jeden na drugim. Po wypakowaniu zawartości natomiast
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wystarczy pojemnik obrócić
o 180 stopni, a ograniczymy
powierzchnię załadunkową
nawet o 85%.
W ofercie mamy również pojemnik Internesta, o wymiarach
600 x 400 x 243 mm. Jest to lekkie i wytrzymałe opakowanie,
które z powodzeniem może
być wykorzystywane w całym
procesie obsługi zamówień online – od momentu kompletacji
w sklepie lub magazynie, aż po
dystrybucję do klienta. Innowacją w przypadku Internesty
jest zastosowanie wymiennych
przegród, umieszczonych wewnątrz – w specjalnych prowadnicach. Dzięki takiemu
rozwiązaniu można segregować zamówienia i oddzielać od
siebie różne grupy produktów –
np. świeże owoce i warzywa od
środków do sprzątania domu,
a także zwiększyć bezpieczeństwo produktów podczas transportu do klienta końcowego.
W przypadku wszystkich
pojemników Georg Utz można
zastosować etykiety z kodami
kreskowymi, co umożliwi zarządzanie systemem dystrybucji
i pełną kontrolę obiegu pojemników. W ofercie firmy znajdują
się również wózki transportowe, kompatybilne z tego typu
pojemnikami.
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TELEMATYKA PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO TRANSPORTU
ÔÔRedip, fot. Redip

Zgodnie z danymi Unii Europejskiej, na które powołuje się
międzynarodowe Stowarzyszenie TAPA, zajmujące się bezpieczeństwem dostaw, w wyniku kradzieży produktów i rosnącego ryzyka transportu w ramach łańcucha dostaw europejscy
przedsiębiorcy ponoszą straty w wysokości ponad 8,2 miliardów
euro rocznie. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać, by zapewnić
bezpieczeństwo transportu i wysyłanych w trasę pracowników?
Telematyka pomaga m.in. w planowaniu trasy, eliminacji opóźnień oraz w efektywnym zarządzaniem pracą kierowców
i transportem towarów. Ułatwia też komunikację między
kierowcą, a firmą, przekazując
centrali na bieżąco informacje
kluczowe z punktu widzenia
pracy przewoźników i spedytorów, m.in. w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu
pracy, zboczenia z wcześniej
wyznaczonego kursu czy próby kradzieży transportowanych
produktów. W efekcie telematyka pomaga nie tylko oszczędzić
czas i koszty przejazdu, ale też
znacząco poprawia jakość pracy
kierowcy oraz bezpieczeństwo
transportu.
NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI
Możliwości ochrony transportowanych towarów przed
kradzieżą są praktycznie nieograniczone. Wszystko dzię-

ki rozwiązaniom, bazującym
na telematyce, ułatwiającym
odpowiednie zabezpieczenie transportu. Sensory na
drzwiach oraz specjalne czujniki wewnątrz pojazdów, monitorowanie drzwi przestrzeni
ładunkowej wraz z sygnalizacją ich otwarcia czy blokada
plandeki cargo uruchamiająca
natychmiastowy alarm w przypadku jej uszkodzenia to tylko
niektóre narzędzia, zwiększające bezpieczeństwo transportu
w trakcie próby włamania.
Z roku na rok zauważamy
wzrost świadomości klientów
w obszarze zaawansowanych funkcji, poprawiających
bezpieczeństwo transportu.
Przedsiębiorstwom transportowym polecamy m.in. alarmy
wywoływane przez czujniki
w pojeździe, które wyświetlają
się w aplikacji u klienta. Przedsiębiorstwo może otrzymać informację o zdarzeniu zarówno
w formie mailowej czy SMS-em,

więc może zareagować od razu,
jeszcze zanim złodziej zorientuje się, że odpowiednie służby
zostały poinformowane o próbie kradzieży. W zapewnieniu
bezpieczeństwa kierowcy oraz
przewożonych produktów
istotną rolę odgrywa również
alarm napadowy. Naciśnięcie
przycisku napadowego przez
kierowcę prowadzi do wyzwolenia tzw. cichego alarmu, który jest niezauważalny dla napastnika, a wyraźnie widoczny
w aplikacji i przekazany odpowiednim służbom – tłumaczy
Paweł Wloczek – Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.
BEZPIECZEŃSTWO
PRACOWNIKÓW
Bezpieczeństwo transportu nie
ogranicza się jedynie do kradzieży ale również bezpieczeństwa
samego przejazdu. Przewoźnik
powinien odpowiednio zadbać
również o bezpieczeństwo wysyłanych w trasę pracowników.
– Dzięki aplikacji WebEye Navigator spedytorzy i kierowcy
mają dostęp do informacji na
temat dozwolonych i sprawdzonych, a przez to bezpiecznych
tras. Aplikacja integruje również
dane z europejską platformą
Truck Parking Europe, dzięki

Logistyka kontraktowa

czemu kierowca otrzymuje listę ponad 22.000 europejskich
parkingów, przeznaczonych
dla samochodów ciężarowych.
Dzięki niej przewoźnicy mogą
sprawdzić m.in. listę parkingów
w określonym kraju czy mieście, wskazówki dojazdu czy
możliwość wyszukania postoju
według określonych usług, tj.
dostęp do miejsc noclegowych
i restauracji, stacji paliw, możliwość skorzystania z internetu czy
bankomatu. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia też dostęp
do 27 000 poufnych wskazówek
związanych z terenami przemysłowymi – dodaje Paweł Wloczek.
Rozwiązania telematyczne
chronią kierowcę zresztą nie tylko przed napadem czy kradzieżą transportowanych towarów,
ale również przed nim samym.
Dzięki monitorowaniu i rejestrowaniu czasu pracy kierowców
w czasie rzeczywistym system
automatycznie alarmuje dyspozytora o przekroczeniu dozwolonego czasu jazdy kierowcy.
Rozwiązanie to, wymuszone
na europejskich przewoźnikach
przez Unię Europejską, ma na
celu zmniejszyć liczbę wypadków z winy kierowców samochodów ciężarowych, spowodowanych w wyniku zmęczenia.
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AWARIA CENTRUM DANYCH? WARTO POMYŚLEĆ
O DISASTER RECOVERY
ÔÔAndrzej Niziołek, starszy menedżer regionalny Veeam Software w północnej i południowej części Europy Wschodniej

We współczesnych, ciągle
zmieniających się środowiskach informatycznych firmy
mogą korzystać z chmur oraz
rozwiązań typu DRaaS (ang.
Disaster Recovery as a Service).
Usługa przywracania działania
po awarii zapewnia firmom
odpowiednią ochronę danych
i ciągłą dostępność.
Awaria systemu informatycznego na skutek klęsk żywiołowych
czy działania człowieka mogą
przysporzyć każdej firmie znaczących problemów. Spadek
produktywności pracowników
znajduje się na dolnym końcu skali, choć związane z nim
koszty mogą wkrótce wzrosnąć.
Jak ocenia firma Gartner, firmy tracą średnio 5600 USD za
każdą minutę przestoju. Nieplanowana przerwa w świadczeniu usług może się zdarzyć
w każdej firmie, w każdej chwili. Działy IT muszą więc zadbać
o plan awaryjny, który sprawi,
że niezależnie od sytuacji dane
pozostaną dostępne, a skutki
ewentualnego incydentu zostaną ograniczone do minimum.
Planu takiego nie można traktować jako dodatkowego rozwiązania, ale jako biznesowy

imperatyw. Według firmy IDC
80 proc. przedsiębiorstw, które
nie wdrożyły planów usuwania
skutków awarii, w przypadku
takiego problemu po prostu
upadnie. Plan awaryjny to dziś
konieczność w każdej firmie.
Rozwój technologii cyfrowych pociągnął za sobą wysokie
oczekiwania względem przedsiębiorstw, od których wymaga
się nieprzerwanego świadczenia
usług. Przestoje mogą oznaczać
dla klientów duże problemy.
Z pomocą przychodzi chmura,
która oferuje znakomitą alternatywę dla dotychczasowych,
tradycyjnych metod usuwania
skutków awarii, takich jak serwery zlokalizowane poza siedzibą firmy czy odzyskiwanie
danych z taśm. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z DRaaS
udostępnionego przez wybranego dostawcę lub umieszczać
w chmurze kopie zapasowe.
Dzięki temu w przypadku awarii organizacja nie doświadcza
opóźnień wynikających z czasu
potrzebnego działom IT na przywrócenie sprawności serwerów
zainstalowanych lokalnie.
NA CZYM POLEGA DRAAS?
Jest to kompleksowy proces
usuwania skutków awarii

oparty na replikacji serwerów
fizycznych lub wirtualnych,
która umożliwia przełączanie
awaryjne. W rezultacie aplikacje
o znaczeniu krytycznym mogą
odzyskać sprawność praktycznie zaraz po incydencie. Dzięki
niższym kosztom jest łatwiej
dostępny dla mniejszych firm,
które wcześniej mogły mieć
trudności z wdrożeniem takiej
usługi we własnym zakresie.
Natomiast skalowalność DRaaS
jest ważna z perspektywy większych organizacji, których potrzeby mogą być zróżnicowane
w zależności od liczby aktualnie
używanych serwerów, aplikacji
i baz danych.
Aby opracować najlepszą
dla danego przedsiębiorstwa
strategię usuwania skutków
awarii, powinno się wziąć pod
uwagę kilka znaczących czynników w kontekście szerszej
strategii biznesowej. Ważne
jest przewidzenie skutków
biznesowych niepożądanego
incydentu, ustalenie tego, które aplikacje i procesy są kluczowe dla ciągłej dostępności
usług oraz określenie akceptowalnego czasu przestoju dla
każdego z procesów biznesowych – czasu poprzedzającego zaprzestanie świadczenia
usług. Warto opracować kilka
hipotetycznych scenariuszy.
Jednakże samo opracowanie planu usuwania skutków
awarii jest niewystarczające.
Koniecznością jest sprawdzanie jakości kopii zapasowych
i możliwości ich pełnego odtwarzania, jak również tego,
czy plan został w pełni wdrożony. Przedsiębiorcy powinni też
mieć świadomość, że przestoje
w pracy systemu IT mogą zdarzyć się każdemu, więc kiedy
taka sytuacja nastąpi, powinni
zachować spokój, stosować się
do zaplanowanych procedur
i przede wszystkim informować swoich kontrahentów
o zaistniałym incydencie, jak
również o pracach nad przywróceniem usług.

Komentarze

CO NA TO POLSCY
PRZEDSIĘBIORCY?
Przedsiębiorstwa działające
w Polsce są świadome tej sytuacji. Jak wskazuje badanie poświęcone rozwiązaniom umożliwiającym utrzymanie ciągłości
biznesowej i odzyskiwania awaryjnego (ang. Business Continuity / Disaster Recovery) przeprowadzone podczas konferencji
VeeamON Tour Poland 2017,
aż 90 proc. polskich organizacji
deklaruje, że zapewnianie ciągłości biznesowej jest dla nich
priorytetem. Według badania
Veeam 63 proc. respondentów
wdrożyło plany odzyskiwania
awaryjnego, co jest obiecujące,
jednakże 16 proc. ankietowanych nie wie, czy ich organizacje dysponują takimi planami.
Wiele organizacji (60 proc.) stosujących rozwiązania Business
Continuity / Distaster Recovery
często nie przeprowadza terminowych i dokładnych testów
dostępności lub nie tworzy
odpowiednich polityk w celu
ochrony przed zagrożeniami.
40 proc. zaniedbuje również
regularne i częste testy technologii, poprzestając na przeświadczeniu, że jednorazowa
inwestycja w określoną technologię jest wystarczającą gwarancją utrzymania bezpieczeństwa. Technologie DRaaS, czyli
odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę są preferowane
przez 29 proc. respondentów.
Organizacje nie są w stanie
skutecznie poradzić sobie z przestojem bez solidnej i niezawodnej polityki tworzenia kopii zapasowych. Wciąż istnieją firmy,
które w ogóle nie wdrożyły odpowiednich rozwiązań dostępności. W dodatku obserwujemy niepokojące zjawisko zaniechania
przez firmy testowania tychże
rozwiązań. Warto pamiętać, że
sama inwestycja w nowe technologie nie zapewni jednakże
całkowitej ochrony – potrzebne
jest stałe utrzymywanie dostępności przez regularne testowanie
posiadanych rozwiązań.
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