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EWALD RABEN UHONOROWANY MEDALEM
ÔÔRaben, fot. Raben

Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej
gospodarki odznaczono przedstawicieli 34
podmiotów: przedsiębiorstw, urzędów,
fundacji i organizacji. Wśród nich znalazł się
Ewald Raben, CEO Grupy Raben, która jest
obecna na polskim rynku już od 1991 roku.
Firma, która 28 lat temu rozpoczynała swoją
działalność w Polsce od 12 pracowników
i wynajmowanego magazynu w Baranowie pod Poznaniem, dzisiaj ma 53 oddziały i zatrudnia ponad 5 000 osób w całej
Polsce. Ponadto, posiada własne oddziały
w 12 krajach Europy, zatrudnia ponad 10
000 pracowników oraz dysponuje około 1
200 000 m2 powierzchni magazynowych. Całym biznesem zarządza natomiast ze swojej
centrali w Robakowie pod Poznaniem.
„Czuję się zaszczycony, że znalazłem
się w tak szacownym gronie. Reprezen-

tuję trzecie pokolenie rodziny, która od
1931 roku zajmuje się transportem towarów, i praktycznie całe moje życie zawodowe związane jest z Polską. Gdy przyjechałem tutaj na początku lat 90. ubiegłego
wieku, gospodarka dopiero zaczynała się
rozwijać. Zmiany były bardzo dynamiczne,
dokonywały się nie tylko na naszych oczach,
ale też dzięki nam” – wspomina Ewald Raben. – „Jestem bardzo dumny, że mieliśmy
w tym swój udział i zostało to docenione.
Chciałbym zadedykować ten medal tym,
którzy ponad ćwierć wieku temu zaufali
mi, młodemu Holendrowi, który miał wizję
stworzenia międzynarodowej firmy logistycznej, i wszystkim, którzy współtworzyli
ją ze mną w późniejszych latach. To nasz
wspólny sukces, który przyczynia się do
wzrostu polskiej gospodarki.” – podkreślił.
Okolicznościowy Medal na 100-lecie Odzyskania Niepodległości został ustanowio-

Karolina Tokarz – Lider Pracy Organicznej

ÔÔPROMAG, fot. PROMAG

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wręczyło już po raz kolejny nagrody dla osób krzewiących
ideę pracy organicznej. W tym roku
Godność Lidera Pracy Organicznej
przyznana została Pani Karolinie
Tokarz – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelnej PROMAG S.A., która obok
tego zaszczytnego tytułu uhonorowana została także statuetką Honorowego Hipolita, symbolizującą

nawiązanie do XIX-wiecznego prekursora nowoczesnej gospodarki
i kształtowania nowoczesnego społeczeństwa – Hipolita Cegielskiego.
Statuetką tą, przyznawaną od
2001 roku, uhonorowanych zostało
dotąd wielu wybitnych Polaków,
którzy udowadniają jak wiele można osiągnąć dzięki pracy organicznej. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w dniu 15.05.2019 w Auli
Lubrańskiego UAM.

ny uchwałą Rady Ministrów z dn. 8 maja
2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania
Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Zasłużonym dla polskiej gospodarki w imieniu Prezesa Rady
Ministrów wręczyła je minister technologii
i cyfryzacji Jadwiga Emilewicz.

Jak powiedziała nam Pani Karolina
Tokarz – „Idea Hipolita Cegielskiego
jest nadal żywa wśród Wielkopolan. Dla mnie oznacza ona wszechstronną działalność na rzecz społeczeństwa, a w tym podejmowanie
wyzwań nowej epoki cywilizacyjnej
i kulturowej, zmierzającej do stworzenia silnej, innowacyjnej i opartej
na wiedzy polskiej gospodarki. Czuję
się zaszczycona otrzymując to odznaczenie i dołączając do znamienitego grona wyróżnionych.”
Przez wiele lat jako Dyrektor
ds. Handlu i Marketingu, a obecnie
jako Prezes Zarządu PROMAG S.A.,
Pani Karolina Tokarz wciela w życie
idee zapoczątkowane przez Hipolita
Cegielskiego. Za sprawą jej sprecyzowanej wizji oraz odważnych decyzji,
firma PROMAG S.A. poszerzyła swoje portfolio produktowe, rozwijając
kompetencje w obszarze automatycznych, systemowych rozwiązań intralogistycznych, rozwijając ofertę pod

marką własną i rozbudowując własne
zaplecze produkcyjno-magazynowe.
Dziś PROMAG S.A. to firma nowoczesna, stabilna, oparta na wiedzy
technicznej i doświadczeniu blisko
450 wykwalifikowanych pracowników, pracujących w centrali w Poznaniu oraz w 10 Oddziałach w całej
Polsce. W nowoczesnym biurowcu
w siedzibie firmy mieści się CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ,
którego celem jest rozwój polskiej
myśli intralogistycznej oraz edukacja firm w kierunku wdrażania rozwiązań rewolucji 4.0. W Koninku pod
Poznaniem znajduje się centrum
logistyczne firmy o powierzchni
ponad 24 tys. m2 , a w Bolechowie
zlokalizowany jest, zautomatyzowany w ostatnim czasie, zakład produkcyjny. Systematyczny rozwój
spółki przez ostatnie dekady może
być przykładem na to, że na sukces
firmy składa się jasna wizja menedżera i ciężka praca całego zespołu.
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FULFILLMENT CENTER LPP DLA KANAŁU E-COMMERCE
ÔÔLPP, fot. LPP

LPP SA wynajął 25.400 m2 powierzchni
od PNK Group na terenie PNK Park SEREĎ
na Słowacji. W ciągu 3 lat powierzchnia
wynajmowana może zostać zwiększona
do 32.700 m2.
LPP SA, największy polski producent odzieży
w Europie Środkowej i Wschodniej (właściciel pięciu marek odzieżowych: Reserved,
Cropp, House, Mohito i Sinsay) w ramach
swojej strategii rozwoju na najbliższe lata
wynajął 25.400 m2 powierzchni przemysłowej od PNK Group na terenie PNK Park
SEREĎ na Słowacji. Umowa przewiduje
możliwość najmu kolejnych 7.300 m2 w tym
samym budynku w ciągu trzech lat. Dzięki temu spółka mogłaby zająć cały drugi
budynek PNK Park SEREĎ o powierzchni
32.700 m2. Firma JLL działała w charakterze
konsultanta przy przygotowaniu i realizacji
umowy najmu, która dotyczy jednej z największych transakcji odnotowanych ostatnio na rynku słowackim.
LPP SA wykorzysta ten budynek jako
Fulfillment Center dla kanału e-commerce,
który oprócz Słowacji będzie obsługiwać
cały region Europy Środkowej. Spółka skupi
się na automatyzacji procesów magazynowych w celu zapewnienia wysokiej wydajności i skrócenia czasu realizacji zamówień. Planowane jest również wyposażenie
obiektu w nowoczesne biura i stołówkę,
aby zapewnić pracownikom jak najlepsze
warunki pracy.
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„Cieszymy się, że firma o tak mocnej
pozycji rynkowej jak LPP SA wybrała
nasz park przemysłowy. W nieco ponad
pół roku udało nam się wynająć budynki przemysłowe wybudowane w 2018 r.”
– powiedział Azamat Yerzhanov, Partner
Grupy PNK Europe. „Transakcja z LPP SA
zakłada możliwość wynajęcia 7.300 m2
w ukończonym budynku w PNK Park SEREĎ na okres trzech lat”.
„Decyzja w sprawie najmu nowego magazynu na Słowacji, który będzie pełnił
funkcję Fulfillment Center dla kanału e-commerce, wpisuje się w naszą strategię rozwoju międzynarodowej sieci dystrybucji. Lokalizacja i sam obiekt zostały
starannie wybrane, w ścisłej współpracy
z JLL Slovakia. Spełniają one szereg kry-
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teriów, takich jak: bliskość kluczowych
dla LPP rynków, dostępność siły roboczej
i specyfikacja techniczna budynku pozwalająca na wdrożenie najnowocześniejszych
technologii intralogistycznych oraz automatyzację procesu realizacji zamówień
w najbliższej przyszłości” – wyjaśnia Piotr
Dopierała, Dyrektor ds. Logistyki LPP.

Połączone struktury
DPD Polska

ÔÔDPD

30 kwietnia 2019 r. nastąpiło połączenie prawne
spółek DPD Strefa Paczki oraz DPD Polska sp.
z o.o. Działanie to ma na celu przyspieszenie
rozwoju grupy kapitałowej DPD Polska.
Spółka DPD Strefa Paczki należąca do grupy
kapitałowej DPD Polska sp. z o.o. była dotychczasowym operatorem sieci punktów nadań
i odbiorów DPD Pickup. Celem połączenia jest
ujednolicenie procedur i systemów operacyjnych, wdrożenie nowych narzędzi IT usprawniających nadania i płatności w sieci Pickup,
a także usprawnienie procesów obsługi klienta.
Zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek
handlowych, nastąpiło przeniesienie całego majątku DPD Strefa Paczki na spółkę DPD Polska sp.
z o.o. jako spółki przejmującej. Z chwilą wpisu
połączenia do rejestru, DPD Polska sp. z o.o.,
wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki
przejmowanej i jest następcą prawnym i kontynuatorem działalności, praw i zobowiązań firmy
DPD Strefa Paczki. Wszelkie umowy zawarte
przez DPD Strefa Paczki pozostają w mocy, a ich
stroną staje się DPD Polska sp. z o.o.
Sieć punktów nadań i odbiorów DPD Pickup
powstała w listopadzie 2016 roku w wyniku włączenia sieci DPD Strefa Paczki do międzynarodowej struktury Pickup. Dziś liczy ona ponad
42 tys. punktów zlokalizowanych w 26 krajach
Europy. W Polsce na sieć DPD Pickup składa się
obecnie ponad 2,2 tys. placówek.

Chronometr wydarzeń
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DACHSER W ŁÓDZKIEJ GRZE
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych, został partnerem XIII
edycji łódzkiej gry miejskiej Marketing
Challenge. Impreza organizowana przez
Studenckie Koło Naukowe Marketingu
UŁ MarkeTEAM odbędzie się 11 maja.
W wydarzeniu weźmie udział ponad 20
zespołów złożonych ze studentów i absolwentów uczelni z całej Polski.
– Dachser to organizacja mająca otwartość na młodych ludzi wpisaną w swoje
firmowe DNA. Od lat chętnie angażujemy
się więc w różnorodne projekty kierowane do studentów. Zostaliśmy partnerem Marketing Challenge, bo wartości
takie jak zaangażowanie oparte na pasji
i współpraca leżą u podstaw naszej kultury organizacyjnej – komentuje dr inż.
Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. – Dzięki wyjątkowej formie przedsięwzięcia, jaką jest gra miejska, będziemy mieć także okazję do przybliżenia
uczestnikom projektu, na czym polega
działalność Dachser. Jedno z zadań jest
bowiem w pewien sposób powiązane
z naszą firmą – dodaje prezes.

Marketing Challenge to studenckie
przedsięwzięcie, mające za zadanie połączenie zabawy z rozwojem osobistym
uczestników. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu marketingu oraz praktycznych umiejętności
podczas ciekawych zadań i jednoczesne
doskonalenie kompetencji, takich jak kreatywność, skuteczna komunikacja, szybkie
podejmowanie decyzji i efektywna praca
w grupie. Co roku w projekcie bierze udział
blisko 120 osób. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji akcji jest "Ciemna strona
marketingu".
Marketing Challenge rozpocznie się
w sobotę 11 maja o godzinie 8:00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trzyosobowe zespoły złożone ze

studentów i absolwentów w kilka godzin
będą musiały zmierzyć się z niemal dwudziestoma zadaniami z obszaru marketingu i nie tylko. Poszczególne zadania będą
odbywały się w różnych lokalizacjach na
terenie Łodzi. Ogłoszenie zwycięzców
i rozdanie nagród odbędzie się podczas
wieczornej gali.

DB Schenker otrzymał
Złoty Listek CSR

ÔÔDB Schenker

DB Schenker znalazł się w gronie firm, którym
przyznano Złote Listki CSR. Partnerem merytorycznym zestawienia była firma doradcza
Deloitte.
Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem
w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Otrzymują ją firmy, które realizują wytyczne dotyczące CSR w biznesie i w relacjach z interesariuszami, w tym pracownikami – stosują
międzynarodowe standardy, a swoje działania
opierają na najlepszych lokalnych i globalnych
praktykach.
Analiza ankiety przeprowadzonej wśród
największych firm w Polsce pozwoliła na wyłonienie trzech grup przedsiębiorstw, którym
przyznano Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR.
W zestawieniu wzięło udział 111 podmiotów,
które zostały ocenione w siedmiu obszarach:
ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska,
dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Pytania w kwestionariuszu opracowano na podstawie międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności
ISO 26000. Listki „Polityki” zostały przyznane
po raz ósmy.

Chronometr wydarzeń
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ŚCIEŻKI TECHNOLOGICZNEJ EWOLUCJI
ÔÔMTP, fot. MTP

Do tej wycieczki nie potrzeba
wehikułu czasu, choć wyprawa
może przypominać podróż do
przyszłości. Trzy ścieżki zwiedzania szlakiem nowości
technologicznych dotyczących
flagowej oferty tegorocznej
edycji targów ITM Polska,
Modernlog, 3D Solutions –
to atrakcja, której nie można
przeoczyć. Co pokażą wykwalifikowani przewodnicy?
Ostatnia edycja bloku targów
ITM Polska udowodniła, że koncepcja zwiedzania targów wytyczonym szlakiem z ekspertem
to strzał w dziesiątkę. Z oferty
skorzystało wielu zwiedzających. Formuła wycieczki nie
tylko umożliwia skorzystanie
z fachowych porad, bezpośredni kontakt z dostawcami najnowszych technologii, ale też
dzięki uporządkowanej tema-

tycznie trasie pozwala gościom
targowym zaoszczędzić czas.
Korzystający ze ścieżek odwiedzają stoiska wybranych firm,
których oferta produktowa zawiera najnowsze technologie
dla zintegrowanego przemysłu.
PRZEMYSŁ 4.0, CZYLI
INTELIGENTNE MASZYNY,
SYSTEMY I PROCESY
PRODUKCYJNE
Ścieżką Przemysłu 4.0 powinni podążać wszyscy spragnieni
wszelkich innowacji w przemyśle. Poznają inteligentne systemy, maszyny i dowiedzą się
jak powstają zaawansowane
procesy produkcyjne. Tematowi przewodniemu będzie
towarzyszyć także ekspozycja
w duchu: smart factory. Przewodnicy – branżowi eksperci
oprowadzą chętnych gości po
stoiskach wystawców posiadających najnowsze rozwiązania

technologiczne wpisujące się
ideę przemysłu 4.0. Nie zabraknie fachowych porad i branżowych ciekawostek.

Godziny zwiedzania:

5 czerwca 2019 r. godz. 12:00
6 czerwca 2019 r. godz. 10:00
LOGISTYKA 4.0, CZYLI
NADCHODZI AUTOMATYZACJA
Logistyka 4.0 zakłada automatyzację procesów, samokontrolę i możliwość adaptacji do
zmieniających się warunków.
Ten ogólnoświatowy trend
wymusza na firmach zmiany,
niekiedy wręcz rewolucyjne.
Logistyka 4.0 to nie tylko hasło
przewodnie targów Modernlog,
ale też nazwa kolejnej ścieżki
zwiedzania bloku targów ITM
POLSKA. Znaczna część procesów manualnych została już
zastąpiona przez maszyny a następne zmiany przed nami. Firmy prześcigają się w tworzeniu
nowoczesnych oprogramowań,
które usprawniają te procesy.
Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają również
umożliwić komunikację między
ludźmi, maszynami, sprzętem,
rozwiązaniami logistycznymi
i produktami. O taką kompleksową ofertę będzie można zapytać bezpośrednio podczas
wycieczki ścieżką: Logistyka 4.0.

Godziny zwiedzania:

DPD kolejny
raz z tytułem
„Superbrand”

ÔÔDPD Polska

DPD Polska, lider polskiego rynku
kurierskiego, podczas Gali finałowej XIII edycji Superbrands, po raz
czwarty z rzędu odebrała tę prestiżową statuetkę. Wyróżnienie jest
potwierdzeniem przynależności
marki do grona najsilniejszych
brandów na rynku. Honorową statuetkę w tym roku odebrał Paweł
Pawlikowski, reżyser, scenarzysta,
zdobywca Oscara.

Uroczysta Gala wieńcząca XIII
edycję projektu Superbrands Polska odbyła się 9 maja w hotelu Hilton w Warszawie. Statuetki odebrali
przedstawiciele 30 marek konsumenckich i biznesowych – laureatów tytułu Superbrands 2019.
– Przynależność do grona najsilniejszych marek na rynku jest dla
nas powodem do dumy. Cieszymy się tym bardziej, że jury tego
konkursu są konsumenci. Godło
Superbrands jest potwierdzeniem
wysokiej rozpoznawalności i pozytywnego odbioru marki DPD w Polsce – mówi Łukasz Zembowicz, czło-

DRUK 3D CZYLI
TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI
Motoryzacja, medycyna, przemysł lotniczy, stoczniowy,
obronny czy transportowy – coraz więcej branż wykorzystuje
druk 3D. Szczegóły dotyczące
obsługi zaawansowanych urządzeń metrologicznych a także
najnowsze rozwiązania branżowe będzie można śledzić
podczas wycieczki ścieżką:
Druk 3D. Przez cztery dni wystawcy będą prezentowali aktualne trendy w technologiach
przyrostowych. Zwiedzającym
towarzyszyć będą wykwalifikowani przewodnicy, którzy
podzielą się ekspercką wiedzą
i przybliżą chętnym rozwiązania
obecnych na targach producentów i dystrybutorów drukarek
i skanerów 3D.

Godziny zwiedzania:

5 czerwca 2019 r. godz. 10:00
6 czerwca 2019 r. godz. 12:00
Targi odbędą się 4–7 czerwca
2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W tym samym czasie będzie
można jednocześnie zwiedzać
ekspozycje targów: ITM Polska,
Modernlog, 3D Solutions, Subcontracting oraz Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle.
Wszystkich zainteresowanych ścieżkami zwiedzania zapraszamy do kontaktu!
Więcej na:
ITMPolska
Modernlog

5 czerwca 2019 r. godz. 14:00
6 czerwca 2019 r. godz. 14:00

3D Solutions

nek zarządu DPD Polska i Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu. – Staramy się, aby siłą naszej marki była
dbałość o komfort klientów i bezpieczeństwo przewożonych przesyłek.
Bardzo dziękujemy za zaufanie.
Superbrands to międzynarodowa, niezależna organizacja działająca od ponad 20 lat w 80 krajach
na całym świecie. Wyróżnia certyfikatami najlepsze światowe marki,
które dzięki usługom, jakie oferują
swoim klientom, osiągnęły rynkowy
sukces.
Proces certyfikacji Superbrands
przebiega w trzech etapach. Na

podstawie statystyk i badań konsumenckich wyselekcjonowanych
zostaje 2000 marek, które następnie są poddawane ocenie w drodze
niezależnych badań Instytutu ARC
Rynek i Opinia na próbie ok. 10 tys.
konsumentów. Podczas tego etapu
ankietowani potwierdzają znajomość danej marki oraz skłonność
do jej polecania. Ostatecznie firmy
są opiniowane w ramach restrykcyjnego procesu oceny dokonywanej przez Radę Marek, w skład
których wchodzą krajowi eksperci
z dziedziny marketingu, reklamy,
PR i brandingu.

Chronometr wydarzeń

4

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

Z A PRA S Z A

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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JUNGHEINRICH
Z NAGRODĄ IFOY
ÔÔJungheinrich, fot. Jungheinrich

Jungheinrich z kolejnym międzynarodowym sukcesem. Firma
zdobyła nagrodę w prestiżowym konkursie IFOY (International
Forklift Truck of the Year) w kategorii „Wózek Magazynowy”.
Wyróżniony został model do wysokiego składowania ETV 216i
z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym.
Wręczenie tegorocznych
nagród IFOY odbyło się
26 kwietnia w Wiedniu. Spośród 15 nominowanych rozwiązań i urządzeń, 29 niezależnych
jurorów wybrało zwycięzców
w sześciu kategoriach. Trofeum
za najbardziej innowacyjny wózek widłowy otrzymała firma
Jungheinrich za model ETV 216i.
Jury konkursu argumentując
przyznanie nagrody, doceniło
„wyjątkowe korzyści dla klienta”, jakie niesie ze sobą praca
z tym urządzeniem. Wpływ na
taką decyzję miał fakt, że jest to
pierwszy na świecie wózek wysokiego składowania z w pełni
zintegrowanym akumulatorem
litowo-jonowym.
Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że ETV 216i ma
liczne zalety. Zwarta konstrukcja zapewnia większą zwrotność
pojazdu. Dzięki temu operator
ma znacznie większą swobodę

ruchów i lepszą widoczność swojego otoczenia. To przekłada się
na sprawną obsługę maszyny, co
podnosi poziom bezpieczeństwa
w magazynie. W porównaniu
z konwencjonalnymi wózkami
wysokiego składowania, ETV
216i wpływa na znaczny wzrost
efektywności pracy. Wykorzystując dodatkowy przeciwciężar w wózku, Jungheinrich zdołał przesunąć środek ciężkości
wózka do tyłu, zyskując większą
wydajność. ETV 216i może podnieść na wysokość 9 metrów
nominalny ładunek o wadze
1,6 tony – to o 230 kilogramów
więcej niż w porównywalnych
modelach. Ponadto, prędkość
podnoszenia z ładunkiem wzrosła aż o 23 procent.
To wyjątkowe wyróżnienie
w imieniu firmy Jungheinrich
odbierał Christian Erlach, członek zarządu Jungheinrich AG.
Miał on zaszczyt przyjąć je z rąk

Nowości Baumalog w Poznaniu

ÔÔBaumalog, fot. Baumalog

Firma Baumalog, produkująca automatyczne
systemy magazynowe i transportowe, podczas
targów ITM Polska zamierza zaprezentować
dwie nowości. Firma informuje o poszerzeniu

Andreasa Scheuera, ministra
transportu. Dziękując za otrzymaną nagrodę, Christian Erlach
powiedział: „Jesteśmy pierwszym producentem w branży
intralogistycznej, który konsekwentnie rozwija technologię litowo-jonową w swoich wózkach
widłowych. Korzyści wynikające z zastosowania tej technologii są wykorzystywane już na
etapie projektowania naszych
maszyn. To sprawiło, że zintegrowaliśmy akumulator li-ion
z pojazdem, czyniąc z ETV 216i
najbardziej kompaktowym i wydajnym urządzeniem w swojej
klasie. Kupując ten model, klienci Jungheinrich zyskują lepszą
ergonomię pracy, wyjątkową
zwrotność maszyny i większą
efektywność wykonywanych

swojej oferty regałów windowych włoskiej firmy
Modula, której jest autoryzowanym dealerem.
Gama dostępnych regałów Modula powiększa
się o model Slim, który wyróżnia kompaktowy
rozmiar i uniwersalność – zajmuje tylko 3 m²
powierzchni, może mieć do 7 m wysokości i pomieścić do 25 ton artykułów.
Regały automatyczne włoskiego producenta
służą głównie do składowania przedmiotów
drobnych i lekkich – doskonale sprawdzają się
m. in. jako magazyn części zamiennych, narzędzi
i komponentów w wielu gałęziach przemysłu.
Stosowanie automatycznych regałów windowych to wymierne korzyści m. in. w postaci
szybkiego i wygodnego dostępu do składowanych towarów, skrócenia i ułatwienia procesu
kompletacji czy zwiększenia powierzchni magazynowej wykorzystując dostępną wysokości hali.
Drugą nowością od Baumalog, o której będą
mogli porozmawiać wszyscy zainteresowani
zwiedzający, będzie komorowy system magazynowy, który firma wprowadza do swojej oferty
w odpowiedzi na rynkowe potrzeby przedsiębiorstw, składujących bardzo duże ilości materiałów dłużycowych.

zadań. W przyszłości, podczas
projektowania kolejnych modeli, będziemy dalej korzystać
z technologii litowo-jonowej”.
NAGRODY IFOY
Nagroda IFOY (International
Intralogistics and Forklift Truck
of the Year) przyznawana jest
firmom za najbardziej ekonomiczne oraz innowacyjne
rozwiązania i jest uznawana
za najważniejsze wyróżnienie
w dziedzinie intralogistyki.
Zwycięzcy są wybierani co roku
przez niezależne Jury, składające się z czołowych międzynarodowych dziennikarzy branżowych. Jungheinrich jest obecnie
niekwestionowanym liderem
laureatów IFOY – zdobywając
łącznie 10 nagród od 2003 roku.

System komorowy, umożliwiający magazynowanie tysięcy ton materiałów, składa się
z nośnej konstrukcji stalowej wraz z setkami
bądź tysiącami ruchomych półek (szuflad) do
składowania dłużyc np. profili lub prętów. Pomiędzy strukturą regałów porusza się układnica
magazynowa, transportująca żądany materiał,
który finalnie jest pobierany lub uzupełniany za
pomocą suwnicy lub żurawia.
Magazyn komorowy pozwala uporządkować duże ilości materiałów dłużycowych niezbędnych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw, oraz zapewnić szybki, bezpieczny
i wygodny dostęp do nich w wielu miejscach
hal produkcyjnych.
Dodatkowo na targach ITM firma zaprezentuje
stację załadunkowo-rozładunkową wraz z półką
do składowania blach o wymiarach 3m x 1,5 m,
będącą nieodłączną częścią wszystkich automatycznych systemów magazynowania blach –
regałów MonoTower i TwinTower oraz systemu
składowania z użyciem układnicy magazynowej.
Ze wszystkimi zaletami rozwiązań stosowanych przez Baumalog można będzie zapoznać
się na stoisku 19 w pawilonie 6.
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PEKAES WSPIERA REPREZENTACJĘ „ISKIEREK”
ÔÔPEKAES, fot. PEKAES

W dniach 21–26 maja, grupa
młodzieży ze Stowarzyszenia
„Iskierki Wyobraźni” będzie
walczyć o mistrzostwo w Światowych Finałach Odyssey of
the Mind na Uniwersytecie
Michigan State w East Lansing
w Stanach Zjednoczonych. Podobnie, jak w latach poprzednich, firma PEKAES udzieliła
wsparcia reprezentacji „Iskierek” i zapewniła transport
scenografii na konkurs.
W świecie smartfonów, ciągłego
zabiegania i pośpiechu znalazło
się trochę miejsca dla pełnej pasji młodzieży, która postanowiła
wziąć los w swoje ręce i zawalczyć o marzenia. Grupa zdolnych i ambitnych młodych ludzi została laureatami I stopnia
w tegorocznym Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu w Gdyni. Na to osiągnięcie pracowała
przez wiele miesięcy kosztem
swojego wolnego czasu. Teraz
mają szansę na przygodę swojego życia – wyjazd na Finały Światowe Odysei Umysłu w USA.
Drużyna Iskierkowa znalazła
się wśród 896 Drużyn z całego świata, które mają szansę
powalczyć o mistrzostwo. Ambitni reprezentanci „Iskierek”
przez wiele miesięcy z pasją
realizowaliautorską opowieść
o wszechstronnie utalentowanym włoskim artyście i uczonym epoki Renesansu. Stroje,
rekwizyty, scenografia zostały
wykonane w większości z materiałów recyclingowych, a wszystko to w budżecie do 430 PLN!!!
Scenografia wyobrażająca pracownię mistrza została wykonana z wykorzystaniem zdjęć
RTG, kartonu, samodzielnie
wykonanych ponad 200 szkiców mistrza, jutowych worków
po ziemniakach, łubianek na
owoce, kabli i części komputerowych, elementów z samodzielnie wyczesanej wełny odzyskanej ze starych poprutych
swetrów oraz ponad 35 000
zużytych kapsułek po kawie.
Przetransportowanie takiej
scenografii zza ocean wiązało

się z pewnymi wyzwaniami logistycznymi ze względu na gabaryty kilkusetkilogramowego
ładunku.
– Przy niestandardowych zleceniach, ważne jest zaplanowanie całej operacji i odpowiednie przygotowanie załadunku
i rozładunku przesyłki. Udało
się nam ustawić skrzynię na
krótszym boku na dodatkowej
palecie, co pozwoliło spełnić kryteria i wyekspediować scenografię drogą lotniczą. – stwierdzaMaciej Furman, Air Freight
Forwarding Manager PEKAES.
Usługa, którą zapewnił PEKAES obejmowała, rozładunek,
ważenie i parametryzację, handling, kontrolę bezpieczeństwa
oraz odprawę celną.
– Uczestnictwo w Finałach
Światowych Odysei Umysłu
to wielka przygoda, ale też
jeszcze większe wyzwanie. Na
szczęście nie zostaliśmy z nim
sami. W przetransportowaniu
ogromnej scenografii jak zawsze mogliśmy liczyć na firmę
PEKAES, która wspiera nas już
kolejny raz. Firma podjęła się
dostarczenia naszych dekoracji
na miejsce konkursu i pokryła
wszelkie koszty z tym związane.
Transport dotarł już bezpiecznie na miejsce; teraz pozostaje
czekać na dzień naszego występu. Jak zawsze dołożymy wszelkich starań, by godnie zaprezentować nasz kraj na Finałach
Światowych. Na pewno będziemy walczyć do końca! – mówi
Zuzanna Sierakowska, trenerka
Odysei Umysłu ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni”.
– Cieszę się, że cała operacja
przebiegła pomyślnie. Teraz
trzymamy kciuki za udział „Iskierek” w Finałach Światowych
Odysei Umysłu. To wspaniała
inicjatywa! Zawsze jesteśmy
otwarci na projekty edukacyjne,
które wspierają rozwój młodych
talentów. – dodaje Joanna Więckowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji PEKAES.
Odyseja Umysłu to program edukacyjny, realizowany
w formie międzynarodowego konkursu, który kształtuje

u młodych ludzi kreatywność,
systematyczność, jak i umiejętność pracy grupowej. Wszystkie elementy wykorzystywane
w zadaniach są wymyślone
i samodzielnie wykonane przez
dzieci, a realizacja zadania wymaga wielu godzin współpracy
całego zespołu. Konkurs ma za
zadanie rozwijać zdolności twórcze, i pozwala MARZYĆ, MYŚLEĆ
i TWORZYĆ. Maksymą każdego
Odyseusza jest: „W Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą”.

Sente na 1. miejscu
na Dolnym Śląsku!

ÔÔSente, fot. Sente

Wyniki tegorocznego rankingu Diamenty Forbesa były znane już kilka
miesięcy temu, lecz uroczyste gale
rozdania nagród w poszczególnych
województwach rozłożono w czasie.
Gala na Dolnym Śląsku odbyła się
17. maja w Hotelu Monopol. Statuetka w kategorii firm od 5 do 50 milionów przychodów trafiła do Sente.

POWÓD DO DUMY
Diamenty Forbesa to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień
biznesowych w kraju. Ranking powstaje na podstawie danych dotyczących przychodów firm oraz
tempa rozwoju. W kategorii firm
z przychodem ze sprzedaży od 5
do 50 mln Sente zajęło 1. miejsce
w rankingu Dolnego Śląska oraz 9.
miejsce w rankingu ogólnopolskim
Jak podkreśla Prezes Sente, Daniel
Urban, wysokie lokaty w zestawieniu Diamenty Forbesa to rezultaty
zmian, które zaszły w firmie: “Myślę, że ten sukces jest efektem za-
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angażowania wszystkich naszych
pracowników, całej naszej firmy.
To pokazuje siłę zmian, które zaszły
w Sente w ciągu kilku ostatnich lat.
Odeszliśmy od tradycyjnego modelu zarządzania na rzecz dużej autonomii zespołów i wpływu każdego
z nas, każdego z pracowników, na
rozwój firmy. Rezultaty pokazują
nam, że zmiany były dobrą decyzją.”

LATA DYNAMICZNEGO
ROZWOJU
Sente specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych
dla szybko rozwijających się firm.
Wspiera rozwój firm handlowych
i produkcyjnych tworząc dedykowane systemu ERP, WMS, MRP
i CRM. Firma może pochwalić się
średnim wzrostem przychodów na
poziomie niemal 160%. Tak dynamiczny rozwój to efekt nastawienia
na partnerską współpracę z klientami i wspólne osiąganie celów
biznesowych.
Relacja z rozdania nagród znajduje się TUTAJ
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SZÓSTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO
DNIA RÓŻNORODNOŚCI
ÔÔFOB, fot. FOB

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło
temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia
realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera
przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.
Z okazji VI Ogólnopolskiego
Dnia Różnorodności po raz
pierwszy Polskę odwiedziła
replika słynnej nowojorskiej
rzeźby Fearless Girl. Partnerem
głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank,
a partnerem Siemens Polska.
Organizowany przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
Ogólnopolski Dzień Różnorodności co roku gromadzi ekspertów i ekspertki zajmujące
się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem,
dyskryminacją. Wśród gości
i uczestników są przedstawiciele/ki biznesu, administracji,
NGO i nauki, którzy spotykają
się, aby wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami
i inspiracją do dalszego działania.
Szósta edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Odwaga
i równowaga”. Konferencja była
okazją do dyskusji na temat
możliwości i wyzwań, jakie stoją
przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością w dobie
work-life integration oraz dokonujących się przemian społeczno-demograficznych. Uczestnicy i uczestniczki spotkania
podjęli temat form wsparcia
przez pracodawców kobiet,
które chcą połączyć ambitne
cele zawodowe z równowagą
w życiu osobistym. Nie zabrakło również dyskusji o wpływie
rozwoju nowych technologii na
zachowywanie granicy między
pracą i prywatnością.
Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki najnowszego badania dotyczącego zarządzania różnorodnością
w Polsce, przeprowadzonego
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy

z partnerem, Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
– Biznes aktywnie odpowiada na wyzwania współczesności związane z zarządzaniem
różnorodnością. To tematyka
podejmowana zarówno przez
pracowników i pracownice różnych szczebli, jak i członków
oraz członkinie zarządów firm.
Fundamentalną kwestią jest
odwaga konieczna do wdrażania rozwiązań, które umożliwiają podważanie utartych
schematów oraz wykorzystanie potencjału różnorodności i budowanie włączających
organizacji. – mówi Marzena
Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
Z okazji VI Ogólnopolskiego
Dnia Różnorodności do grona
Sygnatariuszy Karty Różnorodności dołączyli następujący
partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Brown-Forman
Polska Sp. z o.o., CCC S.A., ING
Bank Śląski, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., LPP S.A., Grupa
Velux w Polsce.
FEARLESS GIRL PO RAZ
PIERWSZY W POLSCE
Z okazji VI Ogólnopolskiego
Dnia Różnorodności, dzięki
staraniom State Street Bank –
partnera głównego wydarzenia – Polskę po raz pierwszy
odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl,
która symbolizuje potrzebę
obecności kobiet w zarządach
firm, a także odpowiedniej,
proporcjonalnej reprezentacji
płci na wszystkich szczeblach
organizacyjnych.
– Z ogromną radością gościmy Fearless Girl w Polsce
na otwarciu naszego biura

w Krakowie oraz podczas konferencji w ramach VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności
w Warszawie – komentuje Julian Harding, dyrektor zarządzający State Street Global
Advisors w Polsce. – Jesteśmy
dumni z roli, jaką odegrała
w otwarciu dyskusji na temat
obecności kobiet w zarządach
firm, a także odpowiedniej,
proporcjonalnej reprezentacji
płci na wszystkich szczeblach
organizacyjnych. Fearless
Girl to tylko jeden z elemen-

tów realizowanego przez nas,
szerszego programu odpowiedzialnego nadzoru nad aktywami. Ten program stanowi
fundament naszej misji odpowiedzialnego inwestowania
w celu zapewniania dobrobytu ekonomicznego i rozwoju
społecznego – dodaje Julian
Harding.
Dostępny jest zapis video VI
Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
FACEBOOK

DB Schenker dzieli się swoją wiedzą

ÔÔDB Schenker

DB Schenker, wiodący operator
logistyczny, zachęca młodzież do
podjęcia pracy w logistyce. W oddziałach firmy odbywają się spotkania dla uczniów szkół o profilach spedycyjnych. Uczestnicy mają
możliwość praktycznego poznania
specyfiki zawodu.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 10
w Warszawie odwiedzili podwarszawski odział i magazyn DB Schenker w Młochowie. Wizyta w obiektach firmy była okazją, by sprawdzili
swoją wiedzę w praktyce.
– Chciałabym w przyszłości iść na
studia logistyczne lub transportowe. Podobała mi się wizyta w DB
Schenker, jestem pod wrażeniem
wielkości przedsiębiorstwa – powiedziała Natalia. Inny uczeń, Paweł, wyjaśnił, że jego tata z zawodu
jest spedytorem i on też chciałby
kształcić się w tym zakresie. Przyznał, że dzięki wizycie w obiektach
DB Schenker dowiedział się wielu
rzeczy i zobaczył miejsca, do których na co dzień nie miałby dostępu.
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– DB Schenker oferuje wiele możliwości rozwoju – również w skali
globalnej. Praca w międzynarodowym środowisku nad innowacyjnymi i często interdyscyplinarnymi
rozwiązaniami biznesowymi daje
okazję zdobycia cennego doświadczenia – wyjaśnia Dominik Seroka,
Specjalista ds. HR w DB Schenker
i dodaje – Możliwość obserwacji codziennej pracy załogi DB Schenker
w centrach logistycznych z pewnością ułatwia uczniom zrozumienie
specyfiki kluczowych usług i procesów. Uczestnicy spotkań poznają
strategią biznesową i wizję organizacji. Nasi pracownicy dzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniem
związanymi z zaspokajaniem potrzeb klientów, zgodnie z najlepszymi standardami jakości i bezpieczeństwa.
DB Schenker obsługuje handel
i przemysł w globalnej wymianie
towarów, wykorzystując transport
lądowy, lotniczy i fracht oceaniczny,
a także logistykę kontraktową. Sieć
firmy obejmuje blisko 2000 lokalizacji w ponad 130 krajach.
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NOWA WYSZUKIWARKA
INDUSTRIAL.PL
ÔÔCushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Industrial.pl – jedna z najbardziej popularnych wyszukiwarek powierzchni
magazynowych i logistycznych w Polsce
należąca do firmy Cushman & Wakefield
– otrzymała nową szatę graficzną. Oprócz
nowego wyglądu i inteligentnej nawigacji
na stronie będzie można znaleźć pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref
Ekonomicznych.
Nowa wersja wyszukiwarki Industrial.
pl została zaprojektowana zgodnie
z technologią „Responsive Web Design
(RWD)”. Oznacza to, że witryna otwiera
się optymalnie na każdym urządzeniu
elektronicznym, bez względu na wielkość
i rozdzielczość ekranu, a także bez utraty
dostępu do najważniejszych funkcji i zakładek. Dzięki zastosowaniu optymalizacji danych oraz treści, poruszanie się po
Industrial.pl jest teraz szybsze i bardziej
wydajne.
„Zmiany były podyktowane rosnącymi
oczekiwaniami użytkowników, którzy wymagają większego komfortu podczas wyszukiwania interesujących ich informacji.
Nowa strona charakteryzuje się przejrzystym designem ukierunkowanym na UX,
a za jej stworzenie odpowiada agencja kreatywna Minteractive”, powiedział Mateusz
Brzeziński, Marketing Manager w dziale
powierzchni magazynowych, Cushman &
Wakefield, odpowiedzialny za cały proces
powstawania strony.

na temat średniego wynagrodzenia. To
jednak nie wszystko – dzięki nowej funkcjonalności, tj. przyciskom AUTOSTRADA,
LOTNISKO, CENTRUM, PORT czy TERMINAL INTERMODALNY, oprócz informacji
o dystansie do każdej z wymienionych lokalizacji, pokazywana jest optymalna trasa
do każdego z tych kluczowych miejsc. Dla
większego komfortu wyszukiwania wszystkie nieruchomości podzielone zostały
według filtrów na trzy typy: MAGAZYNY
DO WYNAJĘCIA, BUDYNKI NA SPRZEDAŻ
i GRUNTY INWESTYCYJNE.

INTELIGENTNA NAWIGACJA
Strona podzielona została na pięć prostych
w obsłudze modułów: Nieruchomości,
Aktualności, Kalkulator SSE, Kontakt oraz
Szukam Nieruchomości. Zakładką, która
zmieniła się najbardziej są Nieruchomości.
Po kliknięciu w link, użytkownik przenosi
się na interaktywną mapę Polski z zaznaczonymi obiektami magazynowymi, a po
wybraniu interesującej go inwestycji, otwiera się nie tylko szczegółowy opis nieruchomości ze zdjęciami, ale także najświeższe
informacje na temat regionu, m.in. wskaźnik pustostanów, czynszów bazowych czy
powierzchni w budowie.
Mając na uwadze jak istotna na rynku
magazynowym jest odpowiednia lokalizacja inwestycji, w nowym serwisie Industrial.pl dostępny jest także szczegółowy
opis regionu oraz bieżące dane makroregionalne, takie jak populacja, liczba osób
bezrobotnych, studentów, czy informacje

Chronometr wydarzeń
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LAUREATKI TYTUŁU „KOBIETA W LOGISTYCE 2018”
ÔÔRedakcja, fot. Redakcja

Tytuł „Kobieta w Logistyce roku” przyznawany jest co roku od 8 lat podczas Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej
menedżerkom, które pracują zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych. Celem wyróżnienia jest promowanie
kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego oraz zaangażowania w rozwój branży
logistycznej, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni. Autorką i organizatorką Forum
Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak, wydawca i redaktor naczelna portalu
Pracujwlogistyce.pl.
20 maja 2019 roku, w trakcie
8. Forum Kobiet w Logistyce,
które odbyło się w Janowie
Podlaskim, ogłoszono laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce
2018”. Tytuły i statuetki zostały
wręczone:
• Katarzynie Kędzierskiej, dyrektor obsługi klienta, łańcucha
dostaw i logistyki w Europie
Centralnej, BASF Polska w kategorii „Kobieta w Logistyce
2018 – odbiorca usług TSL”
• Lidii Dziewierskiej, prezes zarządu Loconi Intermodal w kategorii „Kobieta w Logistyce
2018 – dostawca usług TSL”.
KATARZYNA KĘDZIERSKA
Dyrektor obsługi klienta, łańcucha dostaw i logistyki w Europie
Centralnej, BASF Polska – z logistyką związana od ponad 10 lat.
Samodzielnie reorganizowała
i optymalizowała pracę działu logistyki i customer service
w BASF Polska. Jak napisał jej
zespół w zgłoszeniu do statuetki – to osoba na której wsparcie
zawsze można liczyć i to zarówno w kwestiach operacyjnych
jak i prawnych. Katarzyna Kę-

dzierska inicjuje i znakomicie
koordynuje wprowadzane
zmiany dzięki szerokiemu
spojrzeniu na problem i kompleksowemu podejściu do
współpracy z innymi działami
w BASF. Nigdy nie poddaje się
atmosferze chaosu i nieustających problemów płynących
z rynku usług logistycznych.
Chłodnym okiem błyskawicznie analizuje sytuację, układa
i wdraża plan naprawczy albo
usprawniający, licząc się przy
tym z opiniami i sugestiami
podwładnych oraz współpracowników, jednocześnie pokonując pewną bezwładność
decyzyjną ogromnej korporacji.
Wolne chwile Pani Kasia spędza z rodziną albo podróżuje
poznając świat.
LIDIA DZIEWIERSKA
Prezes zarządu Loconi Intermodal – z branżą logistyki kontenerowej związana od 2010 roku.
To jedna z nielicznych kobiet,
o ile nie jedyna w Polsce, na
stanowisku prezesa zarządu
firmy zajmującej się spedycją
i transportem intermodalnym.

Katarzyna Kędzierska
Dyrektor obsługi klienta, łańcucha dostaw
i logistyki w Europie Centralnej, BASF Polska

Przeszła całą ścieżkę kariery
od specjalisty ds. administracji i relacji inwestorskich aż po
prezesa zarządu. Pani Lidia jest
niesamowicie charyzmatyczną
kobietą. To osoba nieustannie
rozwijająca swoje kompetencje. Uczestniczyła w ponad 60
szkoleniach i kursach z zakresu
zarządzania, finansów i relacji
inwestorskich. W ciągu kilku lat
pod jej kierownictwem firma
Loconi Intermodal osiągnęła
pozycję lidera na rynku operatorów intermodalnych w Polsce. Między innymi zawarła

Od lewej: Katarzyna Kędzierska – BASF Polska, Beata Trochymiak – Pracuj w logistyce.pl, Lidia Dziewierska – Loconi Intermodal
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Lidia Dziewierska
Prezes zarządu Loconi Intermodal

strategiczne porozumienie
o współpracy z największym
konkurentem polegające na
wymianie strategicznych zasobów (terminali, wagonów,
rozkładów jazdy). Dzięki niej
powstało też kilka nowych terminali intermodalnych w Polsce, uzupełniających ogólnopolską sieć kontenerowych
punktów przeładunkowych
z torów na drogi. Wewnątrz
firmy uruchomiła autorską platformę edukacyjną – Akademię
Liderów Loconi, skierowaną
do początkujących menedżerów Loconi oraz aspirujących
do roli menedżerów młodych
pracowników. Poza pracą zaangażowana jest w prowadzenie
założonej przez siebie fundacji – Równe Szanse dla Dzieci
i Rodzin, którą stworzyła w celu
udzielania długoterminowego
wsparcia dla wyrównywania
szans kobietom, dzieciom
i rodzinom poprzez np. podnoszenie kwalifikacji, uzyskiwanie niezależności, uzyskanie
dostępu do edukacji, których
wiele kobiet nie ma ze względu
na środowisko lub złą sytuację
materialną. Dla niej ważny jest
człowiek, a w biznesie stawia na
relacje. Prywatnie interesuje się
historią, literaturą biograficzną
i podróżniczą.
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DANE O POLSKIM RYNKU AGD
ÔÔROHLIG SUUS Logistics

Jeden z największych polskich operatorów logistycznych, ROHLIG SUUS Logistics, postanowił
sprawdzić nawyki i zachowania Polaków kupujących duży sprzęt AGD przez internet. Przedstawione dane wskazują, że kupujemy coraz więcej droższego sprzętu. W porównaniu do ubiegłego
roku średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o ponad 100 zł. I choć z roku na rok wydajemy
w internecie coraz więcej, to wciąż znaczna część klientów jest przywiązana do płacenia za
zakupy… gotówką!
Według danych Związku Pracodawców AGD APPLiA Polska
pierwszy kwartał tego roku był
dla producentów sprzętu AGD
bardzo dobry. W porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku firmy sprzedały do
dystrybucji o 6 proc. więcej dużych urządzeń AGD, a ich wartość była aż o 9 proc. wyższa.
E-COMMERCE NA FALI
Zdaniem ekspertów ROHLIG
SUUS Logistics, lidera firm
dostarczających sprzęt AGD
w Polsce, motorem napędowym rynku jest zwiększenie
popularności sprzedaży online. – Wartość rynku e-commerce dynamicznie rośnie. W tym
roku ma ona osiągnąć 50 mld
zł. Co ciekawe, Polacy przez
internet chętnie kupują nie
tylko odzież, książki czy bilety
do kina, ale także droższe produkty, takie jak sprzęt AGD. Widać to w liczbie realizowanych
przez nas dostaw sprzętu, która
się systematycznie zwiększa –
mówi Sławomir Wujek, Dyrektor Produktu Dystrybucji Krajowej w ROHLIG SUUS Logistics
Z danych ROHLIG SUUS Logistics wynika też, że pomimo

cyfryzacji handlu i coraz większego upowszechnienia płatności mobilnych, klienci wciąż są
przywiązani do gotówki. I choć
udział płatności online się zauważalnie zwiększa (w Q1 2018
wynosił on 45 proc., w Q1 2019
już 57 proc.)to wciąż niemal co
druga dostawa wciąż opłacana
jest przy odbiorze.
– Sklepy internetowe oferują dziś zróżnicowane formy
płatności elektronicznych –
od szybkiego przelewu przez
płatność kartą po systemy
typu PayPal lub BLIK. Pomimo to klienci wciąż chętnie
korzystają z opcji płatności
przy odbiorze. Decydując się
na wydatek rzędu kilku tysięcy
złotych, często chcą najpierw
zobaczyć produkt, ocenić, czy
jest on zgodny z zamówieniem
i czy nie posiada wad. Zwłaszcza, że mogą takiego towaru po
prostu nie przyjąć bez żadnych
konsekwencji – dodaje Sławomir Wujek.
WYDAJEMY CORAZ WIĘCEJ
Warto też zauważyć, że kupujemy coraz droższy sprzęt AGD.
Świadczy o tym rosnąca średnia wartość zamówienia, która

w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosiła 1884 zł,
podczas gdy w analogicznym
okresie tego roku osiągnęła już
poziom 1990 zł. Jak podkreśla
Sławomir Wujek istotną rolę
odgrywa tu zmiana przyzwyczajeń oraz możliwości finansowych klientów.
– Polacy zwracają coraz
większą uwagę na klasę energetyczną, wybierając urządzenia zużywające mniej prądu, czy
wody. Lubią też nowinki technologiczne – kiedyś możliwość
sterowania pralką za pomocą
smartfonu była uznawane za
fanaberię producenta, dziś jest
już niemal standardem. Sprzęt
staje się „inteligentny”, a co za
tym idzie – droższy. Jednak wraz
z rozwojem gospodarczym kraju, rosną także zarobki Polaków,
których na taki sprzęt po prostu stać. Dlatego możemy spodziewać się, że wartość koszyka
zakupowego będzie się systematycznie zwiększać – mówi
ekspert ROHLIG SUUS Logistics.
LODÓWKI NA WAKACJE
Jakie sprzęty dużego AGD Polacy kupują najczęściej online?
Aż 20 proc. spośród wszystkich

Bilans

dostarczonych towarów stanowią lodówki. Na kolejnych
miejscach znalazły się pralki
(15 proc.), zmywarki (14 proc.)
i piekarniki (12 proc.). Zakupów najczęściej dokonujemy
w okresie wakacyjnym (lipiec –
wrzesień) oraz przed świętami
Bożego Narodzenia (listopad –
grudzień). Co ciekawe, kupującymi online i wybierającymi
dostawę sprzętu najczęściej
są mieszkańcy wsi i miast poniżej 100 tys. osób. W pierwszym kwartale bieżącego
roku stanowili oni aż 74 proc.
spośród wszystkich klientów
e-marketów. Dla porównania
dostawy na terenie miast od
100 do 500 tys. mieszkańców
stanowią 17 proc. a powyżej
500 tys. – 9 proc. wszystkich
dostaw.

O raporcie przygotowanym przez ROHLIG SUUS
Logistics SA

Zaprezentowane dane zostały opracowane na podstawie
ponad 50 tys. dostaw dużego
AGD, zrealizowanych przez
ROHLIG SUUS Logistics. Analiza objęła dostawy zamówień
z centrów dystrybucyjnych
marketów elektronicznych,
realizowane na terenie całego kraju. ROHLIG SUUS Logistics SA jest krajowym liderem
wśród firm realizujących dostawy sprzętu AGD zakupionego w internecie.
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RAPORT WIDLAK LIST 2019

Poprawa wyników
netto Grupy BIK

ÔÔAndrzej Szymkiewicz

Branża logistyczna, przeżywa niezwykłą dynamikę rozwoju mierzoną ilością zbudowanej powierzchni magazynowej, liczbą przewiezionych ładunków, ilością dostarczonego towaru do
odbiorcy czy zakupionego sprzętu. Rok 2018 charakteryzował się wysokim rozwojem gospodarczym, będący na fali wzrostu PKB był większy o 5,1% względem roku poprzedniego. Jednocześnie
poziom bezrobocia jest najniższy od lat. Na koniec roku wyniósł 5,8%.
RYNEK POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH
I PRZEMYSŁOWYCH
Ubiegły rok charakteryzował
się wysokim popytem i podażą powierzchni przemysłowych
i magazynowych. Popyt brutto
wyniósł 4,01 mln mkw., a do
użytku oddano 2,21 mln mkw.
nowej powierzchni magazynowo – produkcyjnej. Wskaźnik
pustostanów utrzymał się na
takim samym poziome co rok
wcześniej i wynosił 4,5%. Na
koniec roku odnotowano, ze
w budowie pozostawało jeszcze
prawie 2 mln mkw. powierzchni
magazynowych.
RYNEK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
Na podstawie danych rejestrowych Urzędu Dozoru Technicznego, można stwierdzić, że
rynek wózków widłowych się
rozwija, a liczba rejestrowanych wózków rośnie. Wskazuje
na to przedstawiona w raporcie Widlak List 2019 sytuacja
na rynku wózków widłowych
w Polsce. Analiza dotyczy liczby zarejestrowanych wózków
widłowych w 2018 roku, w podziale na wózki nowe i używane oraz ze względu na rodzaj
napędu.
Dominującym udźwigiem
w 2018 roku były wózki o tonażu do 2 ton, które stanowią
51,1% wszystkich rejestracji –

jest więc to niewielki wzrost
w porównaniu do roku poprzedniego. Drugie miejscu
zajęły te o udźwigu od 2 do
3 ton (24,5% wszystkich rejestracji), a trzecie – od 3
do 4 ton (15,1%). Na kolejnych miejscach uplasowały
się pojazdy o tonażu od 4
do 5 ton (4,6%) oraz od 5 do
6 ton (2,8%). Udział wózków
o większych udźwigach jest
wciąż nieznaczny – to około
1,8% wszystkich rejestracji.
Widoczna jest tendencja zmiany dominacji nowe vs używane wózki widłowe na korzyść
tych pierwszych.
Z danych Urzędu Dozoru Technicznego wynika, że
2018 rok był kolejnym z rzędu, w którym odnotowano
zwiększenie ilości rejestracji
wózków widłowych. W szczególności wzrost zauważono
w regionach, gdzie branża magazynowa odgrywa ważną rolę
tj. Warszawa, Poznań i Łódź.
W tych miastach widoczna
jest duża popularność wózków widłowych o napędzie
elektrycznym.
LEASING WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
W 2018 roku nastąpił, podobnie jak w roku wcześniejszym,
wzrost wartości środków finansowych przeznaczonych
na leasing wózków widłowych

oraz liczby wózków oddanych
w leasing. Wartość środków finansowych wyniosła 944,6 mln
PLN, natomiast liczba wózków
10 307 szt. Na polskim rynku
20 przedsiębiorstw prowadziło
działalność leasingową wózków
widłowych.
RYNEK WEDŁUG WITS
Rynek wózków widłowych
w ostatnich dwu latach ostro
„przyspieszył” kolejny rok z rzędu przekroczono liczbą pięciu tysięcy maszyn(5616 szt.,
w 2017 r. były to 5882 wózki
widłowe). Dynamika wzrostu
18% jest wprawdzie mniejsza
od tej z roku ubiegłego(23%),
ale poziom wyjściowy jest inny.
Rozwijająca się w dobrym tempie gospodarka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu wewnętrznego,
gospodarka magazynowa dostosowując się do potrzeb
zmieniającego się rynku, oferuje sprzęt spełniający jego
oczekiwania.
OPINIE DOSTAWCÓW
W raporcie Widlak List publikujemy opinie dostawców wózków widłowych i innych podmiotów związanych z rynkiem,
ich opinie są w swej istocie
zbieżne i różnią się niuansami,
potwierdzając dobry czas dla
wózków widłowych. Bo to jest
dobry czas dla tych maszyn,
a szczególnie dla wózków
z napędem spalinowym, które
znacząco poprawiły dynamikę
wzrostu aż o 48% r/r, wzmacniając tym samym udział w dostawach do 24%.

Więcej w raporcie
Widlak List 2019

Bilans

ÔÔBiuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

O 19% do 5,3 mln zł wzrosły w 1
kwartale 2019 roku przychody Grupy BIK w ujęciu r./r. W tym okresie
Grupa realizująca projekty logistyczne i handlowe zarobiła na
czysto 1,8 mln zł, czyli niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
Jednocześnie wartość kapitałów
własnych czyli aktywów netto
zwiększyła się o 2,6% do 99,2 mln zł.
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszym kwartale
2019 r. osiągnął 5,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza
wzrost o blisko 19% w ujęciu r./r.
Grupa zanotowała 2,7 mln zł zysku
z działalności operacyjnej, czyli 9%
więcej niż rok wcześniej. Poprawiła jednocześnie niemal trzykrotnie
zysk netto do poziomu 1,8 mln zł
względem 0,6 mln zł uzyskanych
w tym samym okresie poprzedniego roku.
Przez pierwsze trzy miesiące
tego roku Grupa BIK zwiększyła
jednocześnie wartość kapitałów
własnych o 2,6% do 99,2 mln zł.
Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 125,4 mln zł,
co oznacza wzrost o 12% względem
końca minionego roku. „Główny
wpływ na zwiększenie wartości
nieruchomości inwestycyjnych miał
zakup gruntu pod Wrocławiem.
Przygotowywany na tym terenie
park logistyczny dostarczy około
47 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura
Inwestycji Kapitałowych S.A.
Grupa BIK zarządza aktualnie
trzema parkami logistycznymi:
Centrum Logistycznym Kraków
I, Centrum Logistycznym Kraków
II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej
powierzchni najmu wynoszącej
67,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także
budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych
w segmencie parków handlowych
(retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest Retail Park Karpacka
w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2 oraz
Galeria Nad Potokiem w Radomiu
oferująca 5,2 tys. m2 powierzchni
użytkowej.
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OPŁACANIE NALEŻNOŚCI
CELNO-PODATKOWYCH PRZEZ INTERNET
ÔÔDHL

Jednym z celów DHL Express jest upraszczanie handlu międzynarodowego. Dlatego też firma wdrożyła kolejną innowację dla
wszystkich importerów. Celem nowego systemu jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rozliczania opłat za należności
celno-podatkowe.
Po wystawieniu faktury celnej
klient otrzyma link do strony internetowej, gdzie będzie można natychmiastowo dokonać
płatności. Informacja o opłaceniu należności trafi zarówno
do kuriera, jak i do systemów
finansowych, co umożliwi automatyczne rozliczenie faktury.
W przypadku braku płatności
za fakturę, system w ciągu kolejnych dwóch dni wyśle klien-

towi powiadomienia z przypomnieniem.
Wprowadzenie nowego systemu opłacania faktur celnych
jest częścią prowadzonej przez
nas strategii, która ma na celu
uprościć i skrócić cały proces
dostawy tak bardzo, jak tylko
to możliwe – mówi Konrad
Trywiański, Dyrektor Finansów DHL Express Poland –
Dla klientów korzystających

z oferty zagranicznych sklepów
online skuteczna i szybka przesyłka jest jednym z głównych
czynników wpływających na
zadowolenie. Wiedząc o tym,
nie tylko nieustannie szkolimy
pracowników, ale również dążymy do automatyzacji części
procesów.
Po dokonaniu płatności
klient zyska dodatkowo automatycznie możliwość zarządzania dostawą z poziomu
aplikacji On Demand Delivery,
z którą jest zintegrowany nowy
system. ODD to innowacyjne
i globalne narzędzie służące do
zarządzania dostawami prze-

syłek, które znacznie zwiększa skuteczność pierwszego
doręczenia. Warto podkreślić,
że DHL Express jako jedyna firma oferuje takie rozwiązanie
bezpłatnie w 165 krajach na
świecie.
Daje ono klientom w Polsce
elastyczność przy wyborze dogodnego terminu oraz miejsca
odbioru paczki – może być to
na przykład jeden z ponad 700
punktów DHL Service Point,
znajdujących się między innymi
na dworcach czy w sklepach lub
jeden ze stacjonujących w sieciach Biedronka i Carrefour
automatów SwipBox.

ZAGRANICZNY KAPITAŁ
INWESTUJE W NIERUCHOMOŚCI
ÔÔCBRE, fot. CBRE

Aż 90% wszystkich inwestycji
w nieruchomości komercyjne
w Polsce w I kwartale 2019
r. pochodziło z zagranicznego kapitału – wynika z raportu CBRE „Poland Market
Outlook 2019”. Prym wiodła
Wielka Brytania i Niemcy –
każdy z tych krajów miał 27%
udziału.
Na kolejnych miejscach znalazły się Polska i USA, z 9% wkładu. Łączna kwota kontraktów
na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła
745 mln euro. Aż 72% całego
wolumenu transakcji zostało
ulokowane w obiektach biurowych, natomiast na drugim
i trzecim miejscu znalazły się
magazyny i hotele, a już poza
podium – obiekty handlowe.
Eksperci CBRE prognozują, że
w 2019 roku kolejnego rekordu
nie będzie, ale inwestorzy mogą
zachować optymizm – wartość
lokowanego kapitału utrzyma
się na podobnym poziomie, co
w 2018 r.
– Wciąż odczuwamy dobre
nastroje, które pozostały po
wyjątkowym 2018 r. Obser-

wujemy silne zainteresowanie
inwestycjami w Polsce, grupa
aktywnych inwestorów jest wyraźnie większa w porównaniu
do poprzedniego roku. Mamy
graczy z nowych kierunków
geograficznych i generalnie
konkurencja pomiędzy funduszami jest większa. To powoduje że dla tematów które
aktualnie prowadzimy uzyskujemy bardziej agresywne ceny
niż było to rok temu. Podobny
trend jest także widoczny na
innych rynkach europejskich.
Dodatkowo Polska ma ugruntowaną pozycję, podtrzymywaną przez niskie stopy procentowe, bardzo dobrą sytuację
gospodarczą, silne rynki najmu
oraz pozytywne nastroje konsumenckie. Ceny nieruchomości rosną, a jednocześnie
zmniejsza się ich globalna
podaż. Dzięki temu w naszą
stronę cały czas spogląda coraz więcej zagranicznych firm.
Szacujemy, że dzięki temu wolumen inwestycyjny w 2019 r.
utrzyma się na podobnym poziomie, co w 2018 r. – mówi
Przemysław Felicki, Dyrektor
w Dziale Rynków Kapitałowych, CBRE

ZAGRANICA ŁAKOMIE
PATRZY NA REGIONY
Aż 9 na 10 euro ulokowanych
w nieruchomościach komercyjnych w naszym kraju pochodziło z zagranicznego kapitału –
wynika z najnowszego raportu
CBRE „Poland Market Outlook
2019”. Największy udział miały
Niemcy i Wielka Brytania – każdy z udziałem 27%. Dużą rolę
odegrały też kapitały z Polski i USA, z wkładami po 9%.
Utrzymuje się duże zainteresowanie inwestorów rynkami
regionalnymi – w I kwartale 2019 roku ponad połowa
wszystkich transakcji dotyczyła nieruchomości położonych
poza Warszawą. Jak wskazują

Bilans

eksperci CBRE, to efekt odczuwalnego wzrostu kosztów działalności na stołecznym rynku.
Zyskują przede wszystkim Kraków i Gdańsk, z wartościami
inwestycji osiągającymi odpowiednio blisko 120 i 110 mln
euro, obejmującymi około 16%
i 15% całego wolumenu. Większość tego kapitału została ulokowana w biura – w Gdańsku
na takie nieruchomości wydana została cała kwota, a w Krakowie – 78%.
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
I WSPOMAGANIA JAZDY
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel optymalizuje swoją flotę pojazdów ciężarowych
w celu redukcji emisji spalin i maksymalizacji bezpieczeństwa na
drogach. W przyszłości, przedsiębiorstwo zakupi wyłącznie modele
wyposażone w funkcję asystenta skrętu. Pierwsze trzysta pięćdziesiąt
pojazdów trafi do Niemiec i Francji. Wykorzystywane pojazdy spełniają wszelkie obostrzenia dotyczące zużycia paliwa i emisji spalin.

PRZEJŚCIE NA
TECHNOLOGIĘ
LITOWO-JONOWĄ
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, do 2022
r. planuje zastąpić swoją przeszło sześciotysięczną flotę podnośników wykorzystywanych w terminalach i magazynach
energooszczędnymi wózkami na akumulatory litowo-jonowe.
Proekologiczny projekt obejmie całą Europę, w tym oddziały
Dachser w Polsce. Dzięki temu operator zmniejszy emisję CO2
o 9,6 tys. ton rocznie.
W najbliższych latach Dachser chce wdrożyć technologię
litowo-jonową we wszystkich
lokalizacjach Dachser Road Logistics w Europie. Do tej pory
podnośniki na akumulatory litowo-jonowe zostały wprowadzone do użytku w niemieckich
terminalach firmy w Radeburgu, Erlensee (Food Logistics)
oraz Fryburgu. Wymiana floty
wózków będzie przeprowadzana również w polskich oddziałach Dachser Road Logistics
w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Sosnowcu, Wrocławiu, Strykowie i Warszawie.
W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami
kwasowo-ołowiowymi, baterie
litowo-jonowe działają blisko
trzykrotnie dłużej przy znacznie
krótszym czasie ładowania. Korzystanie z nich zdecydowanie
zwiększa więc wygodę i elastyczność użytkowania napędzanych tak wózków. Eliminuje
to również konieczność utrzymywania specjalnych pomieszczeń do ładowania akumulatorów, co oznacza dla firmy
więcej powierzchni do obsługi

przesyłek w terminalach przeładunkowych.
„Jeśli weźmiemy pod uwagę
oszczędności związane z redukcją kosztów utrzymania i zmniejszoną szkodowością, ponieważ
nie musimy już codziennie wyjmować akumulatorów z wózków
do ładowania, to już dziś można
powiedzieć, że przejście na flotę
litowo-jonową się nam opłaca”,
wyjaśnia André Bilz, szef zespołu
ds. zarządzania flotą i wyposażeniem terminali w Dachser.
Zakrojona na międzynarodową skalę wymiana sprzętu
przez grupę Dachser jest także istotnym działaniem prośrodowiskowym. Po pierwsze,
konwencjonalne baterie, które
mają około 1200 cykli ładowania, zawierają ołów – toksyczny
metal ciężki, który w ogniwach
litowo-jonowych nie jest stosowany. Po drugie, akumulatory
litowo-jonowe są energooszczędne, co pozwala zredukować emisję CO2 do atmosfery
o ok. 1600 kg rocznie na jeden
wózek. Wymiana 6 tysięcy
podnośników oznacza zatem
zmniejszenie szkodliwej emisji

Kuehne + Nagel, wybrało rozwiązania kilku producentów
i intensywnie je testuje, aby
zdobyć doświadczenie w użytkowaniu różnych systemów.
Przykładami rozwiązań technicznych, które są implementowane w funkcję asystenta
skrętu są systemy optyczne,
radarowe i ultradźwiękowe.
„Bezpieczeństwo drogowe
jest strategicznym celem firmy
w drodze do zrównoważonego rozwoju. Korzystając z kilku
systemów oferowanych przez
różnych producentów zwiększamy swoje doświadczenia
i wiedzę. Mając możliwość
porównania, możemy pracować nad poprawą bezpieczeństwa drogowego naszej
floty i skutecznie ją optymalizować. Samochody ciężarowe
są wysokowydajnymi środkami transportu. Świadomie
wybieramy niskoemisyjne
i energooszczędne pojazdy,

chcąc wpłynąć na ich większą,
globalną akceptację na rynku
przewozowym.” – Uwe Hött,
zastępca dyrektora spedycji
drogowej w Kuehne + Nagel.
Zakup nowych ciągników
siodłowych umacnia pozycję
firmy na dwóch ważnych europejskich rynkach – francuskim
i niemieckim. „Chcąc oferować
Klientom najlepszą możliwą
obsługę, koncentrujemy się na
zwiększaniu naszych zasobów
o pojazdy najnowszej generacji.
Nadal inwestujemy w rozbudowę floty naczep dostosowanych
do obsługi logistycznej sektora farmaceutycznego. Francja
i Niemcy to strategiczne rynki,
które stymulują naszą działalność w zakresie transportu
drogowego. Nabycie trzystu
pięćdziesięciu pojazdów silnikowych w tym roku umacnia
naszą pozycję tam, gdzie transport drogowy ma największy
potencjał”, skomentował Hött.

dwutlenku węgla o 9,6 tysięcy
ton rocznie. Tylko w naszym
kraju uda się w ten sposób
zredukować roczny poziom
zanieczyszczenia o 131 ton CO2
w stosunku do stanu obecnego.
„Dachser stale inwestuje
w najnowocześniejsze obiekty
logistyczne i sprzęt, a to finalnie
znajduje przełożenie w jeszcze

wyższej jakości naszych usług”,
wyjaśnia Michael Schilling, COO
Road Logistics w Dachser. „Projekt wymiany wózków jest doskonałym przykładem tego, jak
rentowność i zrównoważony
rozwój mogą iść w parze, co
z kolei przynosi korzyści naszym klientom”, dodaje Michael
Schilling.
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DHL EXPRESS:
TESTY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH W KRAKOWIE
ÔÔDHL Express Poland

W połowie kwietnia na ulice Krakowa wyjechał nowy dostawczy samochód DHL Express. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego
gdyby nie fakt, że auto jest w pełni elektryczne. To efekt współpracy DHL Express Poland z firmą Nissan, która dostarczyła polskiemu liderowi międzynarodowych przesyłek ekspresowych do testów elektrycznego VAN-a Nissana e-NV 200.
– Decyzja DHL Express Poland
o rozpoczęciu testów elektrycznego auta dostawczego
wynika bezpośrednio z proekologicznej polityki firmy.
Dbając o środowisko, a także
wpisując się w naszą globalną
strategię GoGreen pod hasłem
„Zero emisji do roku 2050”
polegającej na zmniejszaniu
emisji zanieczyszczeń chcemy
wprowadzić do naszej floty kurierskiej samochody napędzane paliwami alternatywnymi.
Naszym celem jest posiadanie

7 proc. floty samochodowej
tzw. GoGreen do 2025 roku –
mówi Agnieszka Błaś, Dyrektor Operacji i Członek Zarządu
DHL Express Poland.
Program ochrony środowiska GoGreen, będący wkładem
firmy w zrównoważony rozwój
firm na świecie poprzez ekologiczną logistykę, zakłada na
przyszłość bardzo ambitne
cele. Do 2050 DHL Express
chce całkowicie wyeliminować
produkcję zanieczyszczeń powstających na skutek operacji

logistycznych. Celem do 2025 r.
jest obniżenie emisji związków
węgla w porównaniu z poziomem z 2007 r. aż o 50 proc.
W planach firmy jest także wyszkolenie w 80 proc. pracowników na specjalistów programu
GoGreen i zaangażowanie ich
w działalność związaną z ochroną środowiska i klimatu. W ramach tych działań DHL Express
ma zamiar wraz z partnerami
co roku sadzić milion drzew.
Testy elektrycznego Nissana odbyły się w Krakowie,

gdzie od 4 stycznia bieżącego
roku działa pierwsza w Polsce
Strefa Czystego Transportu.
Jej wprowadzenie umożliwia
samorządom ograniczenie
wjazdu pojazdów do pewnych obszarów miejskich
w określonych godzinach.
Z opłat pozostają zwolnione
m.in. auta wodorowe, napędzane gazem ziemnym, a także pojazdy zasilane elektrycznie. Kraków jako pierwszy
w Polsce skorzystał z ustawy
o elektromobilności.

TENEUM – NOWATORSKI SYSTEM ERP OD SENTE
ÔÔSente

Jeśli biznes ma rozwijać się szybko, to nic nie może go ograniczać. Przepływ informacji
i zadań między członkami zespołów i zespołami musi być być płynny. To wyzwanie
w złożonych organizacyjnie firmach, w których w realizację jednego projektu czy
procesu zaangażowanych jest wiele osób i kilka zespołów. Aby jeszcze skuteczniej
wspierać rozwój i zwiększać efektywność działania firm, Sente opracowało nową
odsłonę autorskiego systemu ERP – Teneum.
ELASTYCZNOŚĆ W PROCESACH
System Teneum to nowatorskie podejście do budowania rozwiązań klasy ERP,
CRM, WMS, POS. Stanowi odpowiedź na
potrzeby szybko rozwijających się firm,
działających w dynamicznym otoczeniu
biznesowym. Wiele systemów ERP koncentruje się na liczbie funkcji i obsłudze
procesów. Powtarzalne procesy to jednak
tylko część zdarzeń, które każdego dnia
pojawiają się w organizacjach. W zależności od specyfiki biznesu i charakteru
pracy konkretnego zespołu, zdarzenia
nietypowe to od kilku do kilkudziesięciu
procent wszystkich zdarzeń.
Dlatego Sente stworzyło nowy system,
który oprócz fundamentu, jakim jest obsługa procesów, pozwala na zwinne zarządzanie zadaniami i zdarzeniami nietypowymi.
Teneum to kolejny krok w ewolucji podejścia do projektowania i funkcjonowania
systemu ERP w organizacji. To pierwszy
system, który w sposób skuteczny łączy
podejście zadaniowo – procesowe z funkcjonalnością ERP, WMS, CRM i POS.

SYSTEM NERWOWY FIRMY
Teneum to system nerwowy firmy, który
stanowi jeden, spójny ekosystem, łączący
wszystkie działy, zespoły i osoby. Sercem
systemu jest obszar Workflow. Zaprojektowany od podstaw moduł zarządzania
przepływem pracy pozwala na zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich działań
i spraw, jakimi powinien zająć się dany
operator. Niezależnie jakiego obszaru ERP
to działanie dotyczy – obiegu faktur, weryfikacji zamówienia, sprawdzenia wyników
raportu czy analizy – użytkownik wszystkie
swoje zadania realizuje w jednym panelu.
Integracja z kalendarzami pozwala na zarządzanie własnym czasem pracy w sposób
wygodny i ergonomiczny. Gotowe analizy dotyczące przebiegu poszczególnych
procesów czy spraw pozwalają na ocenę
efektywności pracy organizacji i dają wiarygodny materiał do podejmowania decyzji
o zmianach.
Ale nie tylko przepływ pracy jest ważny.
Aby szybciej realizować swoje zadania,
operatorzy potrzebują błyskawicznego
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dostępu do informacji. Do tej pory wymagało to znalezienia określonej funkcji czy
raportu w systemie ERP – dlatego wiele
z funkcji takiego systemu nigdy nie jest
używanych. Szybki dostęp do informacji
to innowacyjna funkcja systemu Teneum,
wbudowana w samo jądro systemu. Aby
dotrzeć do odpowiedniego dokumentu,
kartoteki, raportu, zadania czy procesu,
wystarczy użyć jednej wyszukiwarki.
System Teneum to również nowoczesny
interfejs użytkownika, zgodny z dobrymi
praktykami UX, dostępny stacjonarnie, jak
i z poziomu przeglądarki oraz urządzeń
mobilnych.
ROZWÓJ TRWA
System Teneum to kontynuacja doświadczeń Sente zdobytych przy projektowaniu
i budowie dotychczasowego rozwiązania –
systemu Sente S4. Wszystkie obszary biznesowe, które były wspierane dotychczas
przez system Sente S4, są wspierane również przez system Teneum. Nowości, które
niesie za sobą Teneum, to nie koniec zmian
zaplanowanych przez Sente. Na przestrzeni najbliższych miesięcy architekci systemu
będą kontynuować prace nad kolejnymi
rozwiązaniami, które będą jeszcze efektywniej wspierać dynamicznie rozwijające
się organizacje.
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CZWARTA GENERACJA TACHOGRAFÓW
ÔÔInelo, fot. Inelo

Powstał, by usprawnić walkę inspektorów transportu drogowego z manipulacjami czasem pracy
kierowców zawodowych. Ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo na drodze. Nie ma wątpliwości, że jest potrzebny. Jednak, czy tak częste ulepszanie go ma sens? Tachograf cyfrowy, bo
o nim mowa, nazywany teraz inteligentnym, od 15 czerwca ma być montowany we wszystkich
nowych pojazdach o DMC powyżej 3,5 tony. To już czwarta modyfikacja cyfrowego urządzenia.
Czy teraz dzięki smart tacho skończy się wreszcie era jazdy na wyłączniku?
WALKA Z WIATRAKAMI?
307 tys. PLN mandatu dostał
w grudniu słoweński kierowca
na terenie Danii, gdzie tamtejsi funkcjonariusze wykryli
wyjątkowo wyszukany system, służący zakłócaniu zapisu tachografu. W lutym WITD
z Kielc spotkała drugi w Europie, a pierwszy w Polsce przypadek manipulacji poprzez złącze
diagnostyczne, zaś na początku
marca dolnośląska ITD ujawniła podczas kontroli wyłącznik
rejestratora sterowany pendrive’em. Jazda na magnesie czy
też korzystanie z cudzej karty
to najchętniej wybierane sposoby obejścia przepisów. W zaledwie 60 minut świętokrzyscy
inspektorzy wychwycili aż dwa
pojazdy, stosujące nielegalne
praktyki. Wszystkie wymienione przypadki jednoznacznie
wskazują na powszechność
działań, mających na celu
ominięcie norm czasu jazdy.
Pomysłowość kierowców nie
zna granic, a systemy zakłócające tacho są coraz bardziej
złożone. Władze w całej Unii
Europejskiej zaostrzają kary,
inspekcje kontrolne nieustan-

nie szkolą się w możliwościach
wykrywania nielegalnych praktyk, a mimo to wydaje się, że
kierowców i przedsiębiorców
to nie zniechęca.
– Każda kolejna wersja cyfrowego tachografu zawiera szereg zabezpieczeń, które mają
znacznie utrudnić możliwość
ingerencji w jego zapis. Niestety, im nowsza wersja tacho,
tym bardziej zaawansowany
mechanizm urządzenia zakłócającego jego pracę – informuje
Mateusz Włoch, ekspert marki
Inelo, producenta systemów do
analizy i rozliczania czasu pracy
kierowców. – Często jednak zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy, mimo wysokich kosztów
i dużego ryzyka (wysokie mandaty, utrata licencji czy nawet
więzienie), wciąż decydują się
na manipulacje. Jednak smart
tachografy, oprócz wspomnianych zabezpieczeń, zawierają
w sobie także funkcjonalność,
znacznie usprawniającą możliwość wykrywania nielegalnych
praktyk, czyli zdalną preselekcję – dodaje ekspert.
Zdalne kontrole dadzą radę
Jedną z podstawowych funk-

cji tachografów 4.0. jest walka
z plagą manipulacji. Szereg zabezpieczeń uniemożliwiających
ingerencję w zapis urządzenia
to jedno, ale najważniejszą
funkcjonalnością, w którą wyposażono nowe rejestratory,
jest możliwość zdalnej kontroli.
Jak to działa?
Smart tachograf został wyposażony w antenę DSRC, dzięki
czemu inspekcje mają możliwość sczytania poszczególnych informacji zdalnie. Dane
o naruszeniu bezpieczeństwa
tachografu można sprawdzić
nie zatrzymując pojazdu – co
znacznie usprawni proces kontroli.
– Dzięki temu systemowi
do kontroli będą zatrzymywane jedynie te samochody,
w przypadku których inspektorzy będą mieli podejrzenie,
że mogło dojść do ingerencji
w zapis tacho. Takie rozwiązanie pozwoli wychwycić z pewnością większą ilość pojazdów,
w których stosuje się nielegalne praktyki – wyjaśnia Mateusz
Włoch z Inelo.
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Nowa era
w projektowaniu

ÔÔRedip

Dzięki nowoczesnym technologiom pobierania i modyfikowania
danych można szybciej i dokładniej projektować, a także budować
i modernizować hale magazynowo
– przemysłowe, biurowce czy centra handlowe.
Na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku szczególnie ważną
rolę odgrywa czas. W przypadku nieruchomości komercyjnych projekt
czy to zupełnie nowego, czy przebudowy już istniejącego budynku
powinien powstać jak najszybciej
od momentu pozyskania zlecenia,
aby w jak najkrótszym czasie mogła
się rozpocząć realizacja inwestycji.
Równie istotna, co sprawne przygotowanie projektu, jest możliwość
szybkiego nanoszenia zmian do
wstępnej koncepcji przedstawionej
przez projektanta. Wszystko to jest
możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak
na przykład standard BIM (Building
Information Modeling).
– Nowoczesne programy, bazujące na standardzie BIM, ułatwiają
prezentację projektu inwestorowi
już na początkowym etapie współpracy. Projektant przedstawia model bryłowy – wirtualny odpowiednik budynku, a nie skomplikowane
rysunki techniczne, co ułatwia komunikację i umożliwia sprawną
wymianę informacji oraz dokładne zrozumienie potrzeb klienta –
podkreśla Marta Malewska, Senior
Architect w Space2Design.
Pracując w standardzie BIM zyskujemy też szereg dodatkowych
usprawnień i udogodnień. Wśród
nich jest np. możliwość zastosowania modelu do marketingowych
celów prezentacyjnych (w metodzie
tradycyjnej opracowanie wizualizacji jest osobnym zadaniem), generowanie zestawień ilościowych
materiałów budowlanych do
przygotowania wyceny realizacji
inwestycji, czy przedstawianie elementów modelu budynku w różnej
grafice, np. w konwencji schematu
do celów prezentacji. Te wszystkie
dodatkowe opracowania tworzymy
z powstałego modelu bez konieczności wykonywania osobnych dokumentacji.
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RABEN WIĘKSZOŚCIOWYM
UDZIAŁOWCEM FIRMY SITTAM
ÔÔRaben, fot. Raben

Na mocy porozumienia, w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy Grupą Raben a firmą Sittam, w lipcu 2019 r. Grupa
zwiększy swój udział w spółce Sittam Srl do
51%, stając się tym samym większościowym
udziałowcem lidera włoskiego rynku międzynarodowego transportu drobnicowego.
Zakup ma na celu wzmocnienie pozycji obu
firm na rynku włoskim i europejskim.
Poszerzenie portfolio produktów i podwyższenie doskonałości operacyjnej, ku wyższej
satysfakcji klientów, to strategiczne cele,
którymi kierują się obie organizacje. Dlatego właśnie, w drugiej połowie kwietnia
2019 r. spółka Sittam i Grupa Raben osiągnęły porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy, czego wyrazem są zmiany
w strukturze własności oraz zarządzania.
Wynikiem porozumienia jest decyzja, na
mocy której w lipcu 2019 r. Grupa Raben
zwiększy swój udział w spółce Sittam Srl do
51%, natomiast dotychczasowy większościowy właściciel Sittam, rodzina Bertola,
pozostanie długoterminowym udziałowcem spółki, zachowując 49% udziałów.
Dodatkowo, obaj właściciele postanowili
wspólnie zwiększyć kapitał Sittam, aby
dzięki silniejszej pozycji sprostać wyzwaniom współczesnego rynku.
Dodatkowo, pod koniec kwietnia 2019 r.
kierownictwo Sittam Srl zostało wzmoc-

nione przez Wojciecha Brzuskę, managera
Grupy Raben, z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży TSL. Objął on stanowisko
CEO w firmie Sittam.
„Włochy to obecnie partner nr 4. w światowej wymianie międzynarodowej, dlatego rozwój połączeń do i z tego rynku, jest
z punktu widzenia strategii Grupy niezwykle istotny. Trwająca właśnie transformacja, to kolejny krok na drodze integracji
Raben z Sittam Italy. Po uruchomieniu
połączeń drobnicowych Sittam z Europą
Centralną i Holandią, a następnie siatki
codziennych połączeń do/z Niemiec, przyszedł czas na następny kamień milowy.”
– wyjaśnia Wojciech Brzuska, CEO Sittam
Trwająca zmiana jest częścią międzynarodowej strategii Grupy Raben. Jej
konsekwencją będzie wzrost zadowolenia
klientów i silniejsza pozycja obu firm nie
tylko na włoskim, ale przede wszystkim na
europejskim i światowym rynku. Zakup jest
potwierdzeniem zacieśniającej się współpracy łączącej obie firmy.
Sittam aktywnie współpracuje z wieloma wiodącymi firmami, w ramach różnych
branż na włoskim rynku. Dla obecnych
partnerów, przejęcie większościowych
udziałów przez Grupę Raben nie oznacza drastycznych zmian. Spółka będzie
kontynuować współpracę z dotychczasowymi podmiotami na dotychczasowych
zasadach.

Kolejny skandynawski oddział
Dachser Air & Sea Logistics

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział
logistyki transportu lotniczego i morskiego
w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser ASL mieści
się w Göteborgu. Szwecja jest następnym, po
Danii i Finlandii, krajem skandynawskim, gdzie
znajdują się oddziały operatora obsługujące
fracht lotniczy i morski.
„Dachser Air & Sea Logistics Szwecja to dla nas
kolejna inwestycja w globalną sieć transportu
lotniczego i morskiego oraz sposób na umocnienie pozycji na rynku skandynawskim – mówi
Jochen Müller, dyrektor operacyjny Dachser Air
& Sea Logistics.
Portfolio usług obejmuje wszystkie międzynarodowe usługi lotnicze, morskie i kolejowe,
a także odprawy celne i magazynowanie. W nowej lokalizacji Dachser ma ośmiu pracowników,
a w przyszłości planuje zatrudniać 20 specjalistów
w dziedzinie transportu lotniczego i morskiego.
Göteborg jest drugim co do wielkości miastem
w Szwecji i znajduje się tam największy port
eksportowy w północnej Europie. Miasto jest
też położone przy autostradzie E-road, która
jest jednym z najważniejszych połączeń drogowych dla Szwecji i Norwegii w kierunkach
północ-południe. Dzięki szwedzkim oddziałom
Dachser obsługującym transport drogowy, operator może teraz zaoferować swoim obecnym
i potencjalnym klientom pełen zakres multimodalnych usług logistycznych.
W Skandynawii Dachser Air & Sea Logistics ma
swoje biura także w duńskim Kolding (uruchomione w 2018 r.) oraz w Kopenhadze. Oddziały
ASL działają również w Finlandii, m.in. w Helsinkach.
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WYZWANIA DLA TRANSPORTU
ÔÔOCRK, fot. OCRK

Przedstawiciele polskiej branży transportowej nie mają wątpliwości, że czeka ich
trudny czas. Dla wielu z nich to być albo
nie być funkcjonowania ich biznesu. Jakie
widzą wyzwania?
W najnowszym badaniu Ogólnopolskiego
Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) aż
połowa firm wskazała na brak wykwalifikowanej kadry pracowników. Na drugim miejscu znalazły się skomplikowane regulacje
i przepisy w ustawodawstwie – rodzimym
i zagranicznym. Na podium jest też pakiet
mobilności, czyli temat, który od wielu
miesięcy podgrzewa europejską scenę
polityczną, a także polski rynek transportu drogowego.
– Brak wykwalifikowanej kadry to z perspektywy ostatnich lat największe wyzwanie, z którym mierzy się polska branża transportowa. Jednym z głównych powodów
deficytu kadrowego może być fakt, że to
jedna z najbardziej starzejących się grup zawodowych w Europie. Kierowcy w polskich
przedsiębiorstwach przewozowych w większości są w średnim wieku, a tylko 15 proc.
z nich stanowią osoby mające 21–30 lat.
Obecnie mamy do czynienia z brakiem
nawet 100 tys. pracowników, a wszystko
wskazuje na to, że w najbliższych latach
liczba wakatów może zwiększyć się nawet
o 200 tys. W jaki sposób radzą sobie przewoźnicy? Coraz częściej rozwiązaniem staje
się zatrudnienie pracownika ze Wschodu.
Obecnie już 14 proc. kierowców to obcokrajowcy, głównie z Ukrainy – mówi Kamil
Wolański, ekspert OCRK.
Według danych GUS coraz więcej Polaków będzie opuszczać rynek pracy przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie pracowników, którzy rozpoczynają swoją karierę
zawodową. Ostrożne szacunki wskazują,
że do 2050 roku liczebność drugiej grupy
może być mniejsza nawet o 5 mln. Wśród
nich znajdują się pracownicy transportu.

ZAGUBIENI
Blisko 4 na 10 przedstawicieli branży transportowej, którzy wzięli udział w badaniu
OCRK, wskazało jako jedno z głównych
utrudnień w prowadzeniu firmy transportowej – zrozumienie i dostosowanie się do
skomplikowanych i wciąż zmieniających się
przepisów w polskim ustawodawstwie. We
wrześniu ubiegłego roku weszła w życie
nowelizacja ustawy dotyczącej transportu
drogowego w Polsce. Następnie zaczęły
obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne zasady w zakresie zgłaszania towarów
wrażliwych, czyli ustawa SENT. Natomiast
od czerwca 2019 roku w każdym fabrycznie
nowym pojeździe ciężarowym obligatoryjnie muszą działać tak zwane inteligentne
tachografy. To tylko kilka przepisów, które w ostatnich miesiącach towarzyszyły
transportowcom. Sen z powiek spędzają
też europarlamentarzyści, którzy wykonali następny krok na ścieżce legislacyjnej
prowadzącej do zatwierdzenia tak zwanego pakietu mobilności. Zatem czy jest się
czego bać?
CORAZ BARDZIEJ REALNE
W badaniu OCRK zapytaliśmy respondentów o nastroje i obawy względem
kluczowych zmian z punktu widzenia
przewoźników, jakie mają być wprowadzone za sprawą tzw. pakietu mobilności.
Na pytanie, w jaki sposób nowe regulacje
wpłyną na funkcjonowanie ich biznesu,
aż 60 procent przedstawicieli firm transportowych odpowiedziało, że negatywnie
lub zdecydowanie negatywnie. Biorąc pod
uwagę ubiegłoroczne analizy prowadzone
przez OCRK, można zauważyć, że świadomość realnego zagrożenia wejścia w życie
restrykcyjnych zmian dotyczących zasad
delegowania kierowców, czasu jazdy oraz
przerw i odpoczynków, znacząco wzrasta.
- Jeszcze rok temu nastroje przewoźników wydawały się bardziej optymistyczne

i pozwalały wnioskować, że wielu z obecnych przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z niekorzystnych zmian, jakie niesie za
sobą przyjęcie przez PE pakietu mobilności.
W tegorocznym badaniu nadal widoczny
jest odsetek firm, które twierdzą, że ten temat ich nie dotyczy – 2 na 10 przewoźników
jest tego zdania. Natomiast jednocześnie
możemy dostrzec, że wzrasta liczba firm,
które są świadome obostrzeń, związanych
z pakietem mobilności, zgłaszają swoje
obawy i z zainteresowaniem śledzą propozycje europosłów. To niezwykle istotne,
ponieważ nie ma wątpliwości, że te zmiany wejdą w życie, w obecnym lub innym
kształcie, a ich skutki z pewnością odcisną
swoje piętno na polskim sektorze transportowym, dlatego przedsiębiorcy muszą być
bardzo czujni – komentuje Łukasz Włoch,
ekspert OCRK.
CO Z TYM KABOTAŻEM?
Tego samego zdania są przewoźnicy, którzy
na co dzień wykonują wiele operacji kabotażowych. Wśród badanych odsetek ten
wynosi 49 proc. – w tym przypadku blisko
6 na 10 uważa, że propozycje europosłów
są niekorzystne dla funkcjonowania i rozwoju polskiej branży transportowej. Przypomnijmy, że możliwe jest ograniczenie
kabotażu do trzech dni oraz wprowadzenie
tzw. cooling period, czyli przerwy wynoszącej 60 godzin, zanim dalsze przewozy
będą mogły być przeprowadzone w tym
samym kraju, tym samym pojazdem. Warunkiem, który trzeba będzie spełnić, aby
zlecać kolejne operacje kabotażowe, jest
konieczność wykonania nowego przewozu
międzynarodowego z państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Biorąc pod uwagę odsetek polskich
przewoźników, którzy jeżdżą do Niemiec
(52%) czy Francji (14%), takie restrykcje
mogą wiązać się nawet z upadkiem firm,
które specjalizują się w tego typu usługach.
Tak drastyczne ograniczenie wykonywania transportów kabotażowych nie ma
nic wspólnego z obowiązującą w UE zasadą swobody przepływu towarów i usług
i jest mocnym ciosem szczególnie dla
polskich przedsiębiorców. Mówimy tutaj
o 25-30 proc. przewozów międzynarodowych, jakie wykonują polscy kierowcy, oraz
40 proc wszystkich kabotaży w UE. Zagrożenie utraty znaczącego udziału w rynku
jest ogromne, a co za tym idzie realna jest
upadłość firm i likwidacja miejsc pracy
w polskim TSL. Warto szukać sprawdzonych partnerów, którzy pomogą przetrwać
w legislacyjnej dżungli – dodaje Kamil Wolański z OCRK.
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