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Karolina Tokarz pokieruje
firmą PROMAG S. A.
ÔÔKamil Kubicz, Foto: PROMAG S. A.

Piotr Sukiennik otrzymuje nagrodę

Piotr Sukiennik laureatem
„Manager Award 2016”
ÔÔŹródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

Sprawujący od ponad 5 lat funkcję Dyrektora
Generalnego FM Logistic w Polsce Piotr Sukiennik, otrzymał prestiżową nagrodę „Manager
Award 2016”, przyznawaną przez wydawnictwo
Business Magazine Manager.
Piotr Sukiennik z FM Logistic związany jest od
20 lat. Funkcję Dyrektora Generalnego polskiego oddziału międzynarodowej Grupy FM pełni
z powodzeniem od ponad 5 lat. Przedsiębiorstwo, którym zarządza znajduje się obecnie na
trzecim miejscu w rankingach firm logistycznych pod względem wysokości obrotów, na
drugim w ocenie klientów, jest także numerem
1. w logistyce kontraktowej. Ponadto, tylko
w ciągu ostatnich dwóch lat firma otrzymała
liczne nagrody z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi, w tym nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz tytuł „Odpowiedzialny
Pracodawca – Lider HR 2015”
FMLogistic zatrudnia obecnie blisko 3 tysiące
osób, posiada 9 platform logistycznych i 17 hub’ów przeładunkowych na terenie całej Polski.

Nowym Prezesem Zarządu i Naczelnym Dyrektorem PROMAG S. A. została Karolina Tokarz.
Zastąpiła na stanowisku dotychczasowego
Prezesa – Lesława Łuczaka, który objął z kolei
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Karolina Tokarz jest związana z PROMAG od
kilkunastu lat. Od 1999 roku zarządzała siecią
sprzedaży oraz marketingiem Spółki, pełniąc
funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu a od
2002 roku również Członka Zarządu PROMAG
S. A. Jest absolwentką Politechniki Poznańskiej
i Studium Menedżerskiego w Wyższej Szkole
Biznesu w Poznaniu. Od 2015 roku pełni funkcję
członka Rady Naukowej IliM oraz Rady Biznesu
WBMiZ Politechniki Poznańskiej. Jest również
laureatką wielu ważnych nagród i wyróżnień.
Za swoją dotychczasową aktywność zawodową
została odznaczona m.in. srebrnym medalem
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor
omnia vincit”, statuetką „Przyjaciel Sukcesu” dla
najlepszych menedżerów w kraju oraz Brązowym Krzyżem Zasługi – państwowym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta RP.
– Pan Lesław Łuczak kierował firmą PROMAG
od 1998 roku i nie mam wątpliwości że był to
dla nas bardzo dobry czas – mówi Karolina Tokarz, nowy Prezes Zarządu i Naczelny Dyrektor

Karolina Tokarz

PROMAG S. A. – Zbudowaliśmy w tym czasie
własną sieć sprzedaży, w 2000 roku wprowadziliśmy na rynek pierwsze produkty sygnowane
marką PROMAG, a trzy lata później jako jedna
z pierwszych firm produkujących wyposażenie
magazynowe uruchomiliśmy sklep internetowy. Sukcesom rynkowym i sprzedażowym
towarzyszyły kolejne premiery produktów,
ważne dla naszej firmy przeobrażenia organizacyjne oraz duże inwestycje, jak chociażby
budowa Centrum Logistycznego w Koninku
czy Centrum Techniki Magazynowej PROMAG.
Dziś jesteśmy liderem w intralogistyce z bogatą
i w pełni kompleksową ofertą wyposażenia
magazynowego, dostępną niemal od ręki –
podkreślała po nominacji Karolina Tokarz.
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W tym roku do dyspozycji pracowników oddany
został nowy gmach siedziby głównej, znajdujący
się w Mszczonowie koło Warszawy.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji usług logistycznych znajduje odzwierciedlenie w postaci wielu nagród i wyróżnień
przyznanych firmie. Tym razem wyróżnienie
„Manager Award”, przyznawane najlepszym managerom i osobowościom polskiego rynku przypadło w udziale także Piotrowi Sukiennikowi.
– To dla mnie ogromny zaszczyt. Cieszy też
fakt, że zewnętrzni eksperci docenili moje osiągnięcia w dziedzinie zarządzania – mówił podczas uroczystej gali wręczania nagród, Piotr Sukiennik. – Pragnę zadedykować to wyróżnienie
wszystkim managerom w moim zespole, bo bez
nich żaden sukces, w tym także mój osobisty,
nie byłby możliwy – dodał na koniec.
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EKOL ZWIĘKSZA OPERACYJNĄ FLOTĘ
ÔÔ Źródło: EKOL

W celu zapewnienia niezawodności
i ekologiczności floty, Ekol kupił ciągniki
Mercedes Benz Actros 1842 LsnRL Euro
VI Lowliner z dieslowskimi silnikami najnowszej generacji OM 471.
„Ciągniki Mercedes-Benz Actros są
oszczędne i niezawodne. To wybór numer jeden pod względem ekologicznoEkol specjalizuje się w rozwiązaniach in- spółek europejskich dokonując inwesty- ści i wydajności. Dodatkowo, korzyści
termodalnych i jako właściciel 5 promów cji dostosowanych do wymagań rynku w zakresie kosztów są charakterystycztypu Ro-Ro i operator ponad 40 składów i klientów tak, aby zapewnić przewagę nymi wartościami zielonej logistyki,
pociągów towarowych tygodniowo, pra- konkurencyjną pod względem jakości której Ekol jest pionierem od wielu już
gnie wykorzystać oferowane ekologiczne usług. Filozofia biznesu koncentruje się lat.” mówi Ahmet Musul, Prezes Ekol
usługi do wzmocnienia swojej obecności na oferowaniu jak najwyższych stan- Group.
w Europie. Firma oferuje usługi przy uży- dardów międzynarodowym klientom,
ciu 5500 własnych, ekologicznych środ- w których jakość i niezawodność floty
ków transportu. Ekol rozwija dwanaście mają bardzo duże znaczenie.

Jeden z wiodących operatorów 3PL w Europie- firma Ekol Logistics, realizuje
transakcję zakupu 150 ciągników Mercedes-Benz, Actros. Zakup opiewający na
kwotę blisko 12 milionów euro wpisuje się w strategię firmy. Przedsiębiorstwo
akcentuje bowiem jeszcze mocniej swoją obecności poza Turcją, poprzez rozwój
działalności spółek europejskich i zwiększanie floty własnych środków transportu.
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UpHill Race po raz
drugi z DPD Polska
ÔÔŹródło: DPD Polska, Foto: DPD Polska
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DPD Polska była jednym z głównych sponsorów
zmagań kolarzy amatorów w 26. edycji wyścigu
Uphill Race 2016. W zawodach, które odbyły
się 26 czerwca 2016 r, wzięli udział również
pracownicy DPD Polska.
Wyścig wystartował 26 czerwca z centrum
Karpacza. Podobnie jak przed rokiem zawodnicy, w tym dwóch przedstawicieli DPD, mieli
do pokonania prawie 14 km przy różnicy wysokości wynoszącej 1020 m. W tym roku do
rywalizacji przystąpiło 400 kolarzy amatorów.
Po raz pierwszy w wieloletniej historii wyścigu,
walka o zwycięstwo rozegrała się na ostatnich
metrach tuż pod szczytem Śnieżki, gdzie zgromadzeni kibice mogli oglądać sprinterski finisz
w wykonaniu Łukasza Derhelda z Gdyni oraz
Bartłomieja Iwańskiego z Polanicy – Zdroju,
który o sekundę na mecie wyprzedził swojego
konkurenta.
– Świetna organizacja imprezy, jej prestiż
w społeczności kolarzy MTB, a także wyjątkowe
walory krajobrazowe Dolnego Śląska sprawiają,
że postanowiliśmy po raz drugi wesprzeć Uphill
Race. Dodatkowo, do wyścigu na Śnieżkę wystawiliśmy dwóch zawodników reprezentujących
naszą organizację, gdyż chętnie wspieramy naszych pracowników i współpracowników uczestniczących w imprezach sportowych i innych
formach promocji zdrowego stylu życia – mówi
Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.
– Uphill Race Śnieżka to nie lada wyzwanie
dla uczestników, ale także dla organizatora.
Sprawny przebieg imprezy, działania organizacyjne i logistyczne w górach to duże wyzwanie,
któremu staramy się sprostać. Dzięki zaangażowaniu sponsorów i partnerów takich jak
DPD Polska, co roku możemy podnosić poziom
organizowanej imprezy – mówi Maciej Grabek,
dyrektor wyścigu.
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Jeronimo Martins Polska nagrodzony w Wielkopolsce
ÔÔŹródło: JMP, Foto: JMP

Firma Jeronimo Martins Polska, właściciel
sieci sklepów Biedronka, została laureatem
nagrody Orły Tygodnika „Wprost” 2016 w województwie wielkopolskim. Zestawienie we
współpracy z redakcją tygodnika opracowała wywiadownia gospodarcza „Bisnode
Polska”.
Jeronimo Martins Polska S. A. znalazło
się w gronie wiodących przedsiębiorstw
w Wielkopolsce. Zostało nagrodzone jako
firma z największym średnim zyskiem netto
uzyskanym w latach 2012-2014.
W trakcie ponad 20 lat obecności w Polsce
firma JMP znacząco przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki oraz rozwoju infrastruktury regionów i wzmocnienia lokalnych rynków pracy. Od początku działalności
zainwestowała w Polsce ponad 11 mld zł,
dzięki którym sieć sklepów Biedronka liczy
obecnie ponad 2650 placówek i 15 centrów
dystrybucyjnych zlokalizowanych na terenie
całego kraju. Firma, zatrudniając ponad 55
tys. pracowników, pozostaje największym
prywatnym pracodawcą w Polsce.
JMP, jako firma zarejestrowana w Kostrzynie, należy również do grona największych
przedsiębiorstw województwa wielkopol-

skiego. W Kostrzynie ulokowana jest siedziba jednego z 15 regionów, na którą składa
się zarówno centrum dystrybucyjne, jak
i zaplecze administracyjne. W Poznaniu natomiast funkcjonuje m.in. Centrum Usług
Wspólnych firmy. Kolejnym ważnym aspektem obecności JMP w Wielkopolsce jest fakt,
iż spółka reguluje swoje zobowiązania podatkowe w I Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.
Orły Tygodnika „Wprost” 2016 to nagrody dla firm, samorządów oraz wybitnych
osobowości regionu, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu
oraz kraju. Wyróżnienia przyznawane są
firmom, które odnotowały największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat
(2012 – 2014), a także osiągnęły największy
przeciętny procentowy wzrost zysku netto
w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowym
wymogiem jest osiągnięcie odpowiedniej
rentowności oraz brak notowań na listach
nierzetelnych płatników. Lista ma charakter ogólnopolski, a nagrody są wręczane
podczas gal w stolicach regionów. Patronat
honorowy nad projektem Orły Tygodnika
„Wprost” objęło Ministerstwo Rozwoju.
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Kolejna edycja programu
letnich praktyk i staży
ÔÔKamil Kubicz

Z początkiem lipca w PROMAG S. A. wystartowała kolejna już edycja letnich praktyk i staży
dla studentów. W tym roku w rekrutacji wzięło
udział ponad 50 osób, kształcących się głównie
w kierunkach związanych z projektowaniem
i logistyką. Ostatecznie do programu zakwalifikowano 15 osób. Najlepsi mają szansę na
otrzymanie propozycji pracy.
Letnie praktyki potrwają do końca września
i będą się odbywać w Centrali firmy w Poznaniu oraz w Centrum Logistycznym w Koninku.
Program adresowany jest głównie do absolwentów oraz studentów III, IV i V roku takich
kierunków jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
automatyka i robotyka, logistyka, informatyka,
ale także marketing.
– PROMAG jest liderem na rynku polskiej
intralogistyki. Mamy za sobą 35 lat doświadczenia, dysponujemy własnym zapleczem
konstrukcyjno-projektowym i produkcyjnym.
Praktyki zawodowe w tak dużej firmie jak nasza
są na pewno bardzo cennym doświadczeniem
dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają
na rynek pracy. Dla nas jest to z kolei okazja do
tego, by wyłowić te osoby, które dzięki swoim
ponadprzeciętnym umiejętnościom i już posiadanej wiedzy, mogłyby na stałe dołączyć

do naszego zespołu. Dlatego też dużą rolę
przywiązujemy do tego, by zapewnić wszystkim uczestnikom odpowiednią opiekę i przygotować szczegółowy harmonogram praktyk,
odpowiadający poszczególnym specjalizacjom
czy zainteresowaniom studentów. PROMAG
zatrudnia aktualnie ponad 300 pracowników,
a wśród nich jest wielu, którzy swoja ścieżką
kariery rozpoczynali właśnie od praktyk lub
staży. Liczymy, że tym razem będzie podobnie –
mówi Karolina Tokarz, Prezes Zarządu, Naczelny
Dyrektor PROMAG S. A.
Letnie praktyki PROMAG to tylko jedna z wielu inicjatyw Spółki kierowanych do studentów.
Firma współpracuje na co dzień m.in. z Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Logistyki
w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu, Uniwersytetem Artystycznym
w Poznaniu oraz licznymi szkołami średnimi
kształcącymi logistyków. Efektem tej współpracy są m.in. wykłady pracowników PROMAG na
uczelniach, zajęcia studyjne w CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ PROMAG czy konkursy dla
studentów. Spółka wspiera też aktywnie wiele
projektów unijnych, których celem jest podnoszenie jakości edukacji na uczelniach wyższych
i w szkołach średnich.
Za swoja aktywność PROMAG został dwukrotnie uhonorowany nagrodą „Wielkopolski
Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”
w kategorii Dbałość o lokalny rynek pracy.

POLSCY PRZEWOŹNICY
TONĄ W DŁUGACH
ÔÔ Źródło: Cargo.pl, Foto: Cargo.pl

Zobowiązania przewoźników zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Dłużników
przekroczyły 514 mln zł – podaje biuro informacji gospodarczej KRD.

Polscy przewoźnicy znaleźli się w gorszej
sytuacji po wprowadzeniu przez Rosję
embarga na unijne produkty. Do tego do-

chodzą problemy związane z płacą minimalną wynikającą z niemieckiej ustawy
MiLoG, wprowadzonej na początku 2015
r. Dalsze pogorszenie sytuacji finansowej
rynku transportowego spodziewane jest
wskutek funkcjonowania francuskich przepisów Loi Macron.
Długi przewoźników rosną z roku na
rok. W ubiegłym roku wynosiły 408 mln
zł, aktualnie wzrosły do wspomnianych
514 mln. Wzrosła również liczba dłużników – z 11,2 do 16,5 tys., spadło jednak
średnie zadłużenie, z 36 tys. 373 zł do 31
tys. 135 zł.
Największe są zaległości przewoźników
względem banków (79,8 mln zł), następnie
firm leasingowych (67,1 mln zł) i ubezpieczycieli (23,8 mln zł).
Zdaniem Krajowego Rejestru Długów
zadłużenie przewoźników wynika m.in.
z działań nieuczciwych kontrahentów, którzy doprowadzają do przedawnienia się
należności.

Nowy inwestor
w województwie łódzkim
ÔÔŹródło: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych, rozbudowuje swoją bazę infrastrukturalną. Spółka powiększy swoje powierzchnie magazynowe do
ok. 100 tys. m2. Inwestycja o wartości kilkunastu
milionów złotych związana jest z rozszerzeniem
współpracy z jednym z kluczowych klientów
i będzie zlokalizowana w Sosnowcu pod Strykowem (woj. łódzkie).
W związku z dynamicznym rozwojem firmy – pozyskiwaniem nowych projektów oraz
klientów z sektora e-commerce – arvato Polska
podjęło strategiczną decyzję o utworzeniu kolejnej, trzynastej lokalizacji w Polsce. Inwestycja
podzielona jest na dwa etapy: pierwszy zakłada otwarcie obecnie budowanego magazynu
o powierzchni 20 tys. m2 na początku września
br., natomiast w drugim – w 2017 roku – zostanie uruchomiona dodatkowa powierzchnia
17 tys. m2. Start operacyjny według planów,
nastąpić ma już w październiku 2016 roku.
W magazynie będą realizowane wysyłki zarówno na teren polski, jak i zagranicę (wstępnie do
8 krajów Europy Zachodniej i Centralnej).
– Konieczność wybudowania nowego magazynu jest spowodowana dalszym, intensywnym
rozwojem naszych usług dla e-commerce. Pozyskaliśmy nowe projekty od klientów z sektora
fashion, którzy potrzebują realizacji najwyższej
jakości usług One Stop E-commerce. W nowopowstałym, nowoczesnym magazynie możemy
zaprojektować procesy w najbardziej optymalny sposób, zapewniając realizację zleceń na
najwyższym poziomie z pełną satysfakcją dla
naszego kontrahenta, jak i, co najważniejsze,
dla klienta końcowego Ta strategiczna inwestycja zapewni nam dalszy rozwój na najbliższe
lata – tłumaczy Lidia Ratajczak-Kluck, Dyrektor
SG SCM / Członek Zarządu w arvato Polska.
– Jeszcze dwa lata temu bezrobocie w Łodzi
wynosiło prawie 13%. Dziś, dzięki inwestorom
takim jak firma arvato Polska, która ma w planach zatrudnienie nawet tysiąca osób, wskaźnik
bezrobocia wciąż spada i wynosi obecnie 9%.
Chciałabym pogratulować firmie arvato sukcesów
na polskim rynku. Cieszy mnie, że w naszym regionie pojawiają się nowi inwestorzy, którzy tworzą
miejsca pracy. Jest to szansa na rozwój i zdobycie
stabilnej pracy dla wielu mieszkańców Łódzkiego
Obszaru Metropolitarnego. Usługi outsourcingu
stanowią jedną z najbardziej perspektywicznych
branż w naszym regionie, mają duży potencjał
rozwoju i mogą stać się siłą napędową wzrostu
gospodarczego. Życzę firmie arvato kolejnych
sukcesów w działaniach biznesowych, pomysłów
na nowe, trafione inwestycje w naszym regionie
i satysfakcji z ich realizacji – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.
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UPS usprawnia obsługę sektora
urządzeń medycznych
ÔÔŹródło: UPS, Foto: UPS
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Firma UPS® poinformowała o rozszerzeniu swojej sieci magazynów terenowych (ang. Field Stocking Locations – FSL) urządzeń medycznych
w Europie. Celem tej inicjatywy jest przyspieszenie dostaw i zapewnienie
lepszej widoczności towarów. Punkty FSL to strategicznie rozmieszczone
placówki, które umożliwiają efektywne przechowywanie produktów.
Usprawniają one dystrybucję w przypadku koniecznej szybkiej dostawy,
zapewniają pełną widoczność towarów, ułatwiają zarządzanie ich kosztami oraz pomagają w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów.
W roku 2014 firma UPS utworzyła w Stanach Zjednoczonych sieć
terenowych magazynów urządzeń medycznych, w pełni zgodnych
z przepisami obowiązującymi w sektorze ochrony zdrowia. Nowe
placówki w Europie wzmocniły globalną sieć UPS, dzięki której terenowi przedstawiciele handlowi mogą pracować wydajniej i zapewnić
swoim klientom usługi najwyższej jakości. Urządzenia medyczne są
przechowywane bliżej szpitali, co ułatwia ich szybką dostawę w pilnych
przypadkach. Wszystkie placówki UPS są objęte najlepszymi w branży
programami zapewniania jakości i zgodności z przepisami oraz zostały
w pełni zintegrowane z globalną siecią transportową UPS.
Najnowszy etap tej europejskiej ekspansji obejmuje przejęcia wyspecjalizowanych dostawców usług logistycznych Poltraf w Polsce i Polar Speed
w Wielkiej Brytanii. Ponadto, UPS otworzył ośrodek spedycji lotniczej na
lotnisku Schiphol w Amsterdamie, który spełnia wymogi obowiązujących
przepisów i został wyposażony w system sterowania temperaturą oraz
rozszerzył swój hub dla produktów medycznych w Roermond.
„Inwestujemy w Europie, aby zaoferować firmom i organizacjom
z segmentu medycznego i nauk przyrodniczych globalne rozwiązania,
które pomogą im spełnić wymagania klientów” – powiedział Geoff Light,
wiceprezes ds. strategii medycznej w UPS.

l

PEKAES z nowym partnerem w Chinach
ÔÔŹródło: PEKAES, Foto: PEKAES

PEKAES, czołowa grupa logistyczna, podpisał umowę z chińską firmą
Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd. Współpraca obejmuje
obsługę drobnicy kolejowej na trasie Europa-Chiny. Grupa PEKAES
wspólnie z nowym partnerem będzie promować i rozwijać rozwiązania

kolejowe w logistyce pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Podpisanie umowy odbyło się podczas międzynarodowych targów
„The 2nd China-Central and Eastern European Countries Investment
and Trade Expo” zorganizowanych w dniach 8-12 czerwca br. w Ningbo.
W spotkaniu uczestniczył Radosław Domagalski-Łabędzki – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Zaprezentowane podczas targów rozwiązania i możliwości realizacji
dostaw przesyłek drobnicowych za pośrednictwem sieci Grupy PEKAES
oraz sam proces realizacji transportu z wykorzystaniem rozwiązań kolejowych, spotkały się z dużym zainteresowaniem chińskich przedsiębiorców. Projekt zyskał także wsparcie lokalnego samorządu w Ningbo.
Jeszcze w lipcu do Polski przyjadą przedstawiciele lokalnego chińskiego
samorządu oraz firmy Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd,
aby omówić szczegóły współpracy.
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UMOWA DWÓCH LIDERÓW W PROLOGIS PARK BŁONIE
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologi

Czołowy globalny lider nieruchomości logistycznych – Prologis, Inc,, podpisał umowę najmu 21 950 metrów kwadratowych
w Prologis Park Błonie z Grupą Allegro, polską spółką z branży nowych mediów, właścicielem największej platformy handlu
elektronicznego w Polsce. Transakcja obejmuje 13 100 metrów kwadratowych i dodatkowe 8 850 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej, która zostanie zajęta w 2017 roku.
To już trzecia umowa podpisana przez
Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej
z firmą z branży e-commerce w ostatnim
kwartale. W transakcji zawarcia umowy
pośredniczyła firma BNP Paribas Real Estate Polska.
„W Allegro nieustannie szukamy nowych
rozwiązań zarówno dla naszych klientów
jak i dla naszego biznesu. Nowoczesne
centrum dystrybucyjne w Prologis Park
Błonie dobrze wpisuje się w nasze potrzeby. Ma również dogodną lokalizację, a to
ma znaczenie dla dostępności pracowników” – powiedział Adam Pawelczak, Suply
Chain Director w Allegro.
„Nasze obserwacje potwierdzają, że
trwa logistyczny boom w segmencie polskiego handlu elektronicznego. Prognozujemy, że do roku 2020 umowy najmu
z firmami obsługującymi e-commerce
mogą sięgnąć nawet 700 000 metrów
kwadratowych.”1 – powiedział Zbigniew
Smyczyński, leasing manager, Prologis
w Polsce. „Cieszymy się, że Allegro na
lokalizację swojego magazynu wybra-

ło nasz park w Błoniu. Logistyczne parki podmiejskie stają się coraz bardziej
atrakcyjnymi lokalizacjami dla firm z tej
branży, ze względu na dostępność kadr,
atrakcyjne koszty pracy oraz relatywnie
niskie koszty wynajmu nieruchomości.
Prologis Park w Błoniu spełnia wszystkie
potrzeby tego sektora”. „Dynamika rozwoju rynku e-commerce jest coraz większa,

co przekłada się na konieczność szybszego realizowania projektów dla głównych
graczy w tym sektorze. Sfinalizowanie
transakcji dla Allegro wymagało od nas
dużej dyscypliny ze względu na napięty
harmonogram.” – powiedziała Martyna
Kajka, Konsultant w Dziale Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.

1 Raport Prologis i JLL, 2015. „Logistyka
e-commerce w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora”

SSI Schäfer kupuje udziały firmy RO-BER
ÔÔŹródło: SSI Schäfer

Strategiczna współpraca z producentem robotów paletyzujących RO-BER zwiększa kompetencje SSI Schäfer w zakresie ważnej i przyszłościowej technologii oraz tworzy potencjał dla integracji i rozwoju wysoce
innowacyjnych rozwiązań zautomatyzowanych.
Grupa SSI Schäfer podkreśla swoje ambicje w dziedzinie robotyki
i konsekwentnie kontynuuje dotychczasową strategię pod hasłem Industrie 4.0. Lider w branży intralogistycznej poinformował dzisiaj na targach
CeMAT o uzyskaniu większości udziałów w zlokalizowanej w Kamen,
specjalizującej się w produkcji robotów paletyzujących firmie RO-BER
Industrieroboter GmbH. „Wysoce wydajne aplikacje z zakresu robotyki są
obecnie centralnym czynnikiem umożliwiającym kompleksowe rozwiązania automatyczne w intralogistyce“, Elmar Issing, wiceprezes Robotics
& Innovations w SSI Schäfer, wyjaśnia strategiczne zaangażowanie firmy.
„Dzięki udziałom w RO-BER będziemy w stanie zaoferować naszym
klientom różnorodne rozwiązania w kluczowej technologii przyszłości.
Portfolio produktów z dziedziny robotyki zostanie również uzupełnione
o inteligentną technikę sterowania.“ Obaj partnerzy chcą wykorzystać
synergię komplementarnych portfolio technologicznych do realizacji
kompleksowych koncepcji intralogistycznych dopasowanych do potrzeb
klienta. Dzięki swoim właściwościom kinematycznym roboty paletyzujące umożliwią specyficzne i całkowicie innowacyjne koncepcje rozwiązań
w zakresie funkcji sortowania i buforowania.

Jako niezależny projektant i producent systemów robotów paletyzujących do komisjonowania i sekwencjonowania jak też składowania
i buforowania, firma RO-BER już od wielu lat jest niezawodnym partnerem w projektach SSI Schäfer. „SSI Schäfer i RO-BER łączy wiele jeśli
chodzi o krąg klientów oraz branże na rynku“, komentuje Dr Hans Gerd
Severin, prezes RO-BER. „Włączenie naszych standaryzowanych systemów robotów w koncepcje SSI Schäfer uzupełni portfolio produktów
tej firmy szczególnie w zakresie paletyzowania End-of-Line i w instalacjach do komisjonowania.“ Z tego względu w minionych latach firmy
współpracowały przy realizacji dużych, międzynarodowych projektów
z zastosowaniem technologii robotów paletyzujących. Najnowszym
przykładem jest magazyn napojów A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH w Heddesheim, spółce-córce Edeka Handelsgesellschaft
Südwest mbH. Zrealizowany został tu między innymi nowoczesny
system szybko rotujący do komisjonowania, wspierany robotami
paletyzującymi.
W przyszłości znacznie rozbudowane zostaną również kompetencje
fachowe RO-BER, zwłaszcza w dziedzinie mechatroniki i sterowania.
RO-BER będzie nadal działać w Kamen jako w pełni samodzielne przedsiębiorstwo na rynku. Dzięki udziałom w RO-BER grupa SSI Schäfer stawia
kolejny ważny krok w stale rozwijającej się, przyszłościowej dziedzinie
robotyki.
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Francuska współpraca

Nowy kontrakt z Electroluxem

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy ze swoim
wieloletnim klientem, siecią handlową Carrefour Polska. ID Logistics będzie zarządzać nowym
Centrum Dystrybucji Carrefour, zlokalizowanym koło Bydgoszczy.
Nowe Centrum Dystrybucji Carrefour o powierzchni 37 tys. m² operacyjnie uruchomione
zostanie w pierwszym kwartale 2017 roku.
Docelowo zatrudnionych będzie tu od 200 do
250 osób. Zgodnie z przyjętymi założeniami,
z podbydgoskiego magazynu dystrybuowane
będą produkty spożywcze, owoce, warzywa,
nabiał, mięso, napoje oraz kosmetyki do wszystkich sklepów sieci Carrefour (hipermarketów,

DHL Global Forwarding, lider frachtu lotniczego
i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post
DHL Group, będzie odpowiedzialny za transport większości drobnicowych przesyłek dla
firmy Electrolux. Szwedzki producent sprzętu
gospodarstwa domowego zakłada, iż roczna
objętość ładunkowa wyniesie ponad 20 tys. m3
i będzie stanowić około 70% wolumenu światowego, obejmując przesyłki ze wszystkich regionów, w tym Azji, Oceanii, Ameryki Północnej,
Europy i Ameryki Łacińskiej.
„Szczególnie w przypadku pilnych projektów,
przesyłek drobnicowych i dystrybucji części
zamiennych, przesyłki LCL są bardzo ważne dla
Electroluxa, gdyż stanowią integralną część
naszego globalnego łańcucha dostaw. Wybraliśmy DHL Global Forwarding do tego zadania
ze względu na niespotykany globalny zasięg

ÔÔŹródło: ID Logistics, Foto: ID Logistics

ÔÔŹródło: DHL

oraz wysoką niezawodność DHL Ocean Connect LCL”, mówi Bjorn Vang Jensen, wiceprezes
Global Logistics w Electrolux.
Polityka firmy “Shipped as Booked” gwarantuje, że towary są odpowiednio zaplanowane dla
danego statku i będą dostarczone na czas niezależnie czy kontener jest zapełniony czy nie.
Elastyczność była głównym kryterium Electroluxa w procesie wyboru spedytora, ponieważ
projekty specjalne oraz części zamienne muszą
być dostarczane w różnych, zmieniających się
ilościach, na które popyt jest nieprzewidywalny.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż kontynuujemy naszą 10-letnią współpracę z Electroluxem.
Nowy kontrakt jest fantastycznym potwierdzeniem jakości usług świadczonych w innych
dziedzinach przez DHL Ocean Connect LCL”,
mówi Michael Young, wiceprezes, Globalny
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, DHL Global
Forwarding.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«
supermarketów i franczyzowych) położonych
we wschodniej i północnej części Polski.
Nowy magazyn typu BTS zostanie w pełni dostosowany do przechowywania i dystrybucji towarów
„ambient“ oraz żywności wymagającej różnych zakresów temperatury kontrolowanej. Zastosowane
zostaną nowoczesne systemy wspierające usługi
magazynowania, pickingu i cross-dockingu, takie
jak m.in. skanery radiowe oraz system komplementacji głosowej Voice Picking. ID Logistics będzie
zarządzać nowym Centrum Dystrybucji Carrefour
w oparciu o system WMS – Infolog GE.
Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju
obu firm, Carrefour i ID Logistics, zastosowane
będą tu także różne, dedykowane rozwiązania
pro-ekologiczne, na przykład oświetlenie typu LED.
Koncepcja nowego Centrum Dystrybucji została przygotowana od podstaw. Dzięki temu
w przyszłości możliwe będzie dopasowywanie
jego funkcjonowania do nowych rozwiązań
technicznych oraz wprowadzanie zmian, dostosowujących magazyn do nowych potrzeb
w ramach łańcucha dostaw sieci Carrefour.

l

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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II EDYCJA „PRZYJAZNY PRACODAWCA TSL”
ÔÔ Źródło: TransPoland

Od dziś można zgłaszać firmy do udziału w Plebiscycie „Przyjazny Pracodawca TSL”. To już druga odsłona ogólnopolskiego plebiscytu, który skierowany jest do firm zajmujących się Transportem Spedycją lub Logistyką. Kapituła wyróżni trzy firmy, które
w szczególny sposób dbają o warunki zatrudnienia oraz wykazują się troską o pracownika. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15
października 2016.
Idea stojąca za przyznaniem wyróżnienia „Przyjazny Pracodawca
TSL” to promocja tych firm, które dbają o stabilność i rozwój
miejsc pracy, rozwój kompetencji i talentów oraz różnorodność
w organizacji, zapewniając jednocześnie godne i przyjazne warunki zatrudnienia. To również możliwość porównania swojej
firmy na tle konkurencji.
ZASADY UDZIAŁU
Do plebiscytu zgłaszać mogą się wszystkie firmy z sektora usług
Transportu, Spedycji lub Logistyki. Laur i tytuł „Przyjazny Pracodawca TSL 2016” przyznany zostanie w trzech kategoriach,
określających wielkość firmy, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych ogółem: małe firmy (o zatrudnieniu do 50 pracowników),
średnie firmy (o zatrudnieniu od 51 – 500 pracowników), duże
firmy / korporacje (o zatrudnieniu powyżej 500 pracowników).
Kapituła, podobnie jak w ubiegłym roku wyłoni zwycięzców na
podstawie punktowej oceny nadesłanych ankiet. Ta zawiera pytania dotyczące trzech obszarów funkcjonowania firmy w zakresie
polityki personalnej: rozwój kadr, wynagrodzenia i motywacja,
zarządzanie kadrami.
„Nagroda „Przyjazny Pracodawca Branży TSL” to nie tylko
ogromne wyróżnienie, ale także potwierdzenie właściwego kierunku naszych starań” – mówi Magdalena Hotyńska, dyrektor ds.
zasobów ludzkich w firmie FM Logistic – laureat tytułu „Przyjazny
Pracodawca TSL’2015”.
Inicjatorami i jednocześnie organizatorami plebiscytu są Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland oraz redakcja portalu Pracujwlogistyce.pl. W kapitule, a zarazem w gronie
Patronów plebiscytu, znaleźli się także przedstawiciele środowisk
naukowych m.in. Wyższej Szkoły Logistyki, Uniwersytetu Gdańskiego.

branże, a szczególnie TSL, która już od kilku lat była na topliście
wśród pracodawców, tworzących najwięcej miejsc pracy. Co to
oznacza? Firmy będą musiały jeszcze bardziej zadbać o przyjazną
atmosferę i dobre warunki zatrudnienia, aby zatrzymać pracownika jak najdłużej i zbudować z nim jak najlepsze relacje oraz jego
zaangażowanie.
Można powiedzieć, że w sektorze usług TSL rozpoczął się
swoisty „festiwal” zachęt i ofert, które mają przyciągnąć uwagę
kandydatów, zwłaszcza wśród spedytorów, handlowców i zawodowych kierowców.
„Jednym ze sposobów na wyróżnienia się na rynku pracy
jest nasz Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”, w którym może
wziąć udział praktycznie każda firma, bez względu na jej wielkość i zasięg działania. Zachęcam do wypełnienia ankiety, bo
to nic nie kosztuje, a daje możliwość spojrzenia i dokonania
autooceny niektórych obszarów zarządzania kadrami przez
pryzmat wskaźników, które mogą decydować o tym, czy nasza
firma spełnia oczekiwania i wyzwania obecnego rynku pracy.
Tegoroczna ankieta różni się nieco od tej z pierwszej edycji Plebiscytu, m.in. zawiera pytania o działalność CSR i edukacyjną”
– mówi Beata Trochymiak, redaktor naczelna i wydawca portalu
Pracujwlogistyce.pl.
FINAŁ
Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz nadanie tytułu „Przyjazny Pracodawca TSL 2016” odbędzie się 9 listopada 2016 r. w Warszawie,
podczas uroczystego bankietu, odbywającego się w ramach IV
edycji targów TransPoland. Jak wskazuje Paweł Konowałek, Menedżer Targów – „Cieszy nas rosnący prestiż i ranga TransPoland,
które już teraz są największym biznesowym wydarzeniem TSL
w tej części Europy. –Plebiscyt to odpowiedź na ogromne zainteresowanie firm ubiegłorocznym debiutem tej inicjatywy, która
wyróżnia rzetelne firmy na tle konkurencji”

PLEBISCYT A WYZWANIA RYNKU PRACY
Ubiegłoroczne zapowiedzi i prognozy agencji badawczych
dotyczące zmian na rynku pracy zaczęły się realizować – rynek Szczegóły można znaleźć pod adresami:
pracy stał się rynkiem kandydata! Ta zmiana dotknęła wszystkie www.trans-poland.pl/plebiscyt-tsl oraz www.pracujwlogistyce.pl.

LOGISTYKA NA EURO 2016
ÔÔ Źródło: GEODIS

Euro 2016 za nami, znamy rezultaty, jednak o „kuchni logistycznej” dowiadujemy się teraz z wiadomych względów, przemieszczanie się ludzi i sprzętu na takich imprezach jest rzeczą naturalną. Transport piłkarzy odbywał się w sposób jawny, niemal
w świetle jupiterów, co inne go sprzęt i wyposażenie. Od pierwszego do ostatniego dnia GEODIS odpowiadał za transport sprzętu sportowego i medycznego wszystkich 24 drużyn biorących udział w rozgrywkach.
120 dedykowanych kierowców, specjalnie
przeszkolonych i akredytowanych przez
UEFA, przemierzyło ponad 100 000 km
przez cały czas trwania mistrzostw. Logistykę całego przedsięwzięcia koordynowało control tower GEODIS, działające 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zrealizowano 148 indywidualnie zarządzanych
planów transportowych. Zespoły GEODIS

wspólnie z logistykami UEFA dopracowywały szczegóły projektu już przez 6 miesięcy przed gwizdkiem rozpoczynającym
mecz otwarcia.
GEODIS zapewnił transport sprzętu
medycznego (w tym np. stołów do masażu…) oraz treningowego (piłki, bramki,
…) każdej z drużyn, przez cały jej pobyt we
Francji. Zarządzanie dedykowanymi dosta-

l

wami do centrów treningowych drużyn,
zlokalizowanych na terenie całej Francji,
rozpoczynało się już na płycie lotniska.
W trakcie mistrzostw, GEODIS przemieszczał sprzęt za drużynami, do ich hoteli oraz
na stadiony, na których rozgrywane były
kolejne mecze.
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GIGANTYCZNA INWESTYCJA DHL PARCEL
ÔÔ Źródło: DHL Parcel, Foto: DHL Parcel

W czerwcu Grupa Deutsche Post DHL otworzyła w Obertshausen, najnowocześniejsze i najbardziej wydajne centrum sortowania
o przepustowości sortowej 50 tys. paczek na godzinę. Na około 37 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wewnętrznej
zamontowano ponad 6 kilometrów linii sortowniczych i przenośnikowych, z ponad 400 punktami terminali sortowniczych,
gdzie pracownicy ładują paczki do dalszej wysyłki. Na potrzeby budowy konstrukcji wykorzystano ponad 2 tysiące ton stali, czyli
jedną trzecią ilości stali wykorzystanej do budowy Wieży Eiffela w Paryżu.

Realizując ten projekt, obraliśmy zupełnie nowy kierunek i po
raz pierwszy przyjęliśmy rolę producenta dla zainstalowanego
systemu sortowania. Zyskaliśmy nie tylko znaczny potencjał
innowacyjny, ale również możliwość ciągłego rozwoju naszej
wiedzy technicznej. Dzięki temu zakład w Obertshausen ustanawiać będzie standardy na przyszłość – nie tylko dla nas, ale dla
całego sektora – mówi Jürgen Gerdes, Członek Zarządu dywizji
Post – eCommerce – Parcel w Grupie Deutsche Post DHL.

Dla porównania, przepustowość sortownicza naszych dotychczasowych punktów wahała się pomiędzy 30 tys. a 40 tys. wysyłek
na godzinę.
Otwarcie 34 sortowni DHL w Niemczech to kolejny krok milowy
w systematycznej ekspansji sieci w Niemczech i ustanowieniu
nowych standardów na poziomie europejskim. Pomijając zwiększenie przepustowości, to skrócenie czasu przesyłek w tranzycie
oraz zwiększenie elastyczności jest celem, mającym spełnić
nieustannie rosnące oczekiwania klientów. W nowej mega-sortowni w Obertshausen, Grupa Deutsche Post DHL wykorzystuje
najnowocześniejszą technologię, która przyśpiesza realizację
zadań, czyniąc je jednocześnie łatwiejszymi dla pracowników.
Spółka zainwestowała w sumie dziesiątki milionów w swoją nową
lokalizację.
Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane po raz
pierwszy w terminalu w Obertshausen położyły podwaliny pod
rozwój nowych produktów i usług dla naszej działalności paczkowej – twierdzi Gerdes. Jeszcze bardziej elastyczne opcje i terminy
dostaw, jeszcze bardziej szczegółowe śledzenie przesyłek i dodatkowe informacje wysyłkowe to tylko przykłady przyszłych usług
mieszczących się w pakiecie DHL Parcel.

REKLAMA
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EKOLOGICZNE MAGAZYNY ROHLIG SUUS LOGISTICS
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics zmienił lokalizację swoich oddziałów w Bydgoszczy i Lublinie i rozszerzył zakres działalności w tych
miastach o logistykę kontraktową. Od lipca br. operator świadczy usługi w nowoczesnych obiektach magazynowych klasy A+,
należących do Panattoni Europe, na powierzchni 3000 m² w Bydgoszczy oraz 2000 m² w Lublinie.

Wskazane centra logistyczne, stanowiące
połączenie terminala przeładunkowego
przesyłek drobnicowych (duża liczba bram,
rampa do obsługi aut dystrybucyjnych)
i magazynu wysokiego składowania, podniosły jakość usług operatora, rozszerzając
możliwości przeładunkowe i zapewniając
szybszą oraz bardziej płynną obsługę. Firma oferuje klientom obydwu regionów
szansę współpracy w ramach dystrybucji

krajowej i transportu międzynarodowego,
świadcząc usługi składowania, kompletacji, przeładunków, czy obsługi kanału
e-commerce. Nowe powierzchnie przystosowano również do magazynowania
szerokiej gamy produktów, w tym artykułów spożywczych czy materiałów budowlanych.
Ważnym elementem budowy obydwu
lokalizacji były ekologiczne rozwiązania,

na które ROHLIG SUUS Logistics położył
szczególny nacisk już podczas prac projektowych. W magazynach zainstalowano
nie tylko oświetlenie LED, obniżające zużycie energii i ograniczające generowanie
odpadów ale wyposażono je także w nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do ładowania elektrycznych wózków
widłowych. Oświetlenie LED zastosowano
również w części biurowej obu obiektów.
– Zależało nam, aby nowe centra logistyczne były przyjazne zarówno dla naszych pracowników jak i środowiska. Zastosowanie tzw. świetlików dachowych,
optymalnie rozmieszczonych w strefach
przeładunkowych zapewnia wysoką
oszczędność energii oraz umożliwia lepsze doświetlenie magazynu i terminala,
co jest szczególnie ważne przy obiekcie
pracującym 24 godziny na dobę, przez
7 dni w tygodniu. Ponadto daje pracownikom naturalne światło, które poprawia
komfort ich codziennej pracy. – wskazuje
Anna Galas, Dyrektor ds. rozwoju logistyki
kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics.

NOWY DYREKTOR DS. ROZWOJU
W ID LOGISTICS POLSKA

l

ÔÔ Źródło: ID Logistics Polska, Foto: ID Logistics Polska

Z początkiem lipca 2016 do zespołu ID Logistics Polska dołączył nowy manager – Sławomir Rodak, który objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju i będzie odpowiedzialny za przygotowanie dedykowanych rozwiązań z obszaru logistyki kontraktowej dla
potencjalnych klientów firmy.
Sławomir Rodak jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskał dyplom w zakresie zarządzania i inżynierii
produkcji. Od 9 lat jest związany z branżą
TSL. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z czołowymi międzynarodowymi operatorami logistycznymi.
Jako logistics solutions designer w Wincanton Polska Sławomir Rodak odpowiadał, m.in. za przygotowywanie projektów
transportowych i magazynowych, analizę danych logistycznych oraz estymacje
kosztów transportowych. Do jego zadań
jako logistics project managera w firmie
Raben należało projektowanie rozwiązań
logistycznych dla całego łańcucha dostaw,
m.in. dla klientów z branży retail, chemicznej i automotive z ukierunkowaniem na
najbardziej wymagającą część procesowa-

nia projektów czyli przygotowywanie rozwiązań w zakresie logistyki kontraktowej.
„Przez ostatnie kilka lat realizowałem
projekty z logistyki kontraktowej dla wielu
klientów z różnych branż, m.in. chemicznej, FMCG, AGD, retail, automotive czy też
odzieżowej. Dzięki temu doskonale poznałem specyfikę zagadnień operacyjnych
klientów, działających w różnych sektorach
rynku. Cieszę się, że dołączyłem teraz do
tak dynamicznie rozwijającej się firmy,
gdzie będę mógł wykorzystać w pełni swoje doświadczenie i wspólnie z zespołem
ID Logistics tworzyć jeszcze lepsze rozwiązania. Dzięki wspólnej pracy będziemy
mogli konsekwentnie umacniać pozycję
ID Logistics jako lidera na rynku usług logistycznych“ zapowiada Sławomir Rodak,
dyrektor ds. rozwoju ID Logistics Polska.

Chronometr wydarzeń
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TRUDNE WZROSTOWE
PÓŁROCZE
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Grupie Kuehne + Nagel udało się zwiększyć zysk brutto o 8 procent, do wysokości 3,257 mln CHF w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2016 roku, podczas gdy obroty netto nieznacznie spadły.
Wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 10 procent do kwoty 547
mln CHF. Zyski w tym okresie wzrosły o 9 procent do 356 milionów CHF w porównaniu do ubiegłego roku.
Dr Detlef Trefzger, CEO Kuehne + Nagel
International AG skomentował: „Pierwsza
połowa 2016 roku została ukształtowana
przez różne regionalne trendy rozwoju
gospodarczego. Handel światowy nie wykazuje tendencji wzrostowych. Nasza strategia, aby skupić się na rozwoju i zdobywaniu udziałów na rynku poprzez oferowanie
rozwiązań branżowych, po raz kolejny doprowadziła do wzrostu wolumenów oraz
wyników.”
SPEDYCJA MORSKA
W spedycji morskiej, Kuehne + Nagel nadal odnotowuje wzrost i, po raz pierwszy,
udało się przetransportować ponad milion
TEU w ciągu kwartału. W porównaniu do
pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego
roku, Grupa zwiększyła przepływ wolumenowy kontenerów o 5,8 proc. Wzrost ten,
znacznie powyżej średniej rynkowej, był
przede wszystkim wynikiem zwiększenia
przepływu towarów w działalności eksportowej z Azji do Europy i USA. W biznesie
transportowym w kontenerach chłodniczych i ładunkach drobnicy morskiej firma
zanotowała również dobre wyniki. Marża zysku operacyjnego do zysku brutto
poprawiła się z 30,8 procent w pierwszej
połowie 2015 roku do 31,3 procent, a EBIT
o 8,3 procent do 221 milionów CHF.
SPEDYCJA LOTNICZA
Na światowym rynku transportu lotniczego malejący popyt i nadmiar potencjału
znacząco wpłynęły na marże. W tym wymagającym środowisku, Grupie Kuehne +
Nagel udało się zwiększyć tonaż o 2,9 procent w drugim kwartale 2016 roku. Spowodowane to było głównie rozbudową usług
ÔÔ KUEHNE + NAGEL

specjalistycznych dla klienta i rozwiązań
branżowych. Silny biznes eksportowy
z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki również
przyczynił się do tego rozwoju. W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy
ubiegłego roku, firma zwiększyła tonaż
o 1,3 procent. Zrównoważona rentowność
znajduje odzwierciedlenie w marży zysku operacyjnego do zysku brutto, która,
osiągając poziom 30,8 procent, była nieco
wyższa od ubiegłorocznego poziomu. EBIT
poprawił się o 8,1 procent do 147 mln CHF.

kwartale Grupa Kuehne + Nagel poprawiła
swoją wydajność i udało się jej zwiększyć
udziały na rynku zróżnicowanego środowiska gospodarczego. Z dzisiejszej perspektywy, na podstawie udanej ukierunkowanej strategii, jesteśmy przekonani, że
możemy kontynuować dynamikę wzrostu
wolumenu i zysku w drugiej połowie roku.”

SPEDYCJA DROGOWA
Znaczny wzrost obrotów netto i zysku brutto
został osiągnięty w spedycji drogowej w drugim kwartale 2016 roku. W pełni zintegrowana Grupa ReTrans w USA i europejski biznes
znacznie przyczyniły się do pozytywnego
działania. W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy poprzedniego roku obroty
netto poprawiły się o 22,6 proc., a zysk brutto
o 12,6 proc. EBIT wzrósł z 14 mln CHF do 17
mln CHF.

WDX S. A., notowana na GPW Spółka oferująca
kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, opublikowała szacunki wyników finansowych osiągniętych w II kwartale
bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 15 proc. do
wartości 34,3 mln zł. Pozytywnie odznaczył się
zysk netto, który wyniósł 1,34 mln zł, wobec
niewielkiej straty w II kwartale 2015 roku.
Zysk EBITDA w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku to 5 mln zł (+128% r/r). Po wyłączeniu w ubiegłym roku nakładów na modernizację
parku maszynowego w Zgierzu, Spółka w ostatnim kwartale wypracowała wyższe marże. Całościowo wyniki I półrocza wypadają podobnie
jak w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku.
– Dobrze i stabilnie oceniamy ostatnie miesiące w działalności Spółki WDX. Rezultaty finansowe osiągnięte przez Spółkę zarówno
w II kwartale, jak i całym półroczu tego roku to
nasze standardowe poziomy, przy założeniu
braku realizacji dużych kontraktów. Mimo to
nasze rentowności wypadły pozytywnie – Rentowność zysku EBITDA w I kwartale 2016 roku
wzrosła o 7,2 p.p. do 14,6 proc, a zysku netto
– 3,9 proc. – powiedział Marek Skrzeczyński,
Prezes Zarządu WDX S. A.
Spółka w ostatnich miesiącach pozyskała nowych klientów, m.in. na rynkach zagranicznych.
Tu m.in. nawiązano współpracą z Grupą SAG,
wiodącym europejskim podmiotem z segmentu automotive. Spółka rozpoczęła realizację
pierwszego kontraktu na dostawę regałów
magazynowych, którego wartość wynosi 2 mln
zł. SAG funkcjonuje nie tylko na rynku szwajcarskim, ale także austriackim, słoweńskim,
rumuńskim, węgierskim, słowackim i w krajach
Beneleksu.

LOGISTYKA KONTRAKTOWA
Pomyślne wdrożenie nowych biznesów
przyśpieszyło w drugim kwartale 2016
roku. W rezultacie zysk brutto wzrósł
w tym okresie o 9,7 procent w porównaniu
z 5,1 procent w pierwszym kwartale 2016.
W porównaniu do pierwszych sześciu
miesięcy poprzedniego roku, wzrost obrotów netto wyniósł 6,9 procent i tym samym
przewyższył wzrost rozwoju rynku. Zysk
brutto poprawił się o 7,4 procent w porównaniu do poprzedniego roku, a EBIT z 56
CHF do 70 mln CHF.
Dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne + Nagel International AG: „W drugim
ÔÔ 2016

ÔÔ 2015

OBROTY NETTO

8, 147

8, 225

ZYSK BRUTTO

3, 257

3, 018

WYNIK OPERACYJNY (EBITDA)

547

497

EBIT

455

410

ZYSK ZA OKRES

356

326

CHF MLN

Bilans

Dobre szacunki
w II kwartale 2016 roku
ÔÔŹródło: WDX
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RX 70 WRACA Z NOWĄ SIŁĄ
ÔÔ Wojciech Podsiadły, Foto: Still

W 10. rocznicę wprowadzenia na rynek wózka spalinowego RX 70 22/35, firma STILL przedstawiła nową wersję modelu. Udoskonalenie projektu objęło zwiększenie liczby dostępnych wariantów, ulepszenie parametrów jezdnych i zapewnienie jeszcze
większej mocy.
W porównaniu ze swoim poprzednikiem,
zaprezentowany na targach CeMAT 2016
pojazd wyróżnia się licznymi usprawnieniami w zakresie stabilności, wydatkowania energii oraz szeroko pojętej ergonomii pracy. Bez zmian pozostaje jednak cel
przyświecający projektantom typoszeregu
RX 70 – stworzenie wózków, gwarantujących wydajną pracę bez względu na nawierzchnię oraz zapewniających maksymalny komfort operatorowi i minimalne
obciążenia środowiska.

dużą moc, dzięki której wózki mogą pokonywać wzniesienia z niespotykaną dotąd
łatwością. RX 70 20/35 są przy tym najwydajniejszymi maszynami w swojej klasie
ze spalaniem wynoszącym około 2,5 l/h.

preferencji. Wielostopniowa regulacja fotela oraz możliwość wyboru jednego spośród trzech układów sterowania (fingertip,
joystick4plus, minidźwignie) gwarantuje
komfort i zachowanie prawidłowej postawy podczas pracy. Zadbano także o doskoKABINA NA MIARĘ POTRZEB
nałą widoczność przez widły oraz dookoła
Szczególną uwagę zwrócono także na pojazdu. Nie bez znaczenia dla bezpiedalsze zwiększanie komfortu pracy ope- czeństwa pozostaje przeciwwaga noweratora. Do kabiny prowadzi szeroki sto- go typu, zapewniająca niskie położenie
pień, a niemal każdy element jej wnętrza punktu ciężkości oraz ponadprzeciętną
można dopasować do indywidualnych stabilność.

NIEWIELKA MASZYNA DUŻEJ MOCY
Linia wózków spalinowych STILL o udźwigu do 3,5 tony zawsze charakteryzowała
się kompaktowymi rozmiarami i optymalnym wykorzystaniem pobieranej energii.
Aby zapewnić jeszcze lepsze przystosowanie do pracy, ofertę poszerzono o pojazdy
o maksymalnym obciążeniu na poziomie
2,0 t. Modele typoszeregu osiągają prędkość do 21 km/h oraz szybkość pionowych
przemieszczeń wideł do 0,6 m/s. Nowe
układy napędu hybrydowego gwarantują

WYDAJNE WÓZKI WIDŁOWE TOYOTA
ÔÔ Źródło: TOYOTA MH

Japoński dostawca wózków widłowych Toyota Material Handling kontynuuje inwestycje w poprawę wydajności, oferując model
Tonero z bardziej oszczędnymi, chroniącymi środowisko silnikami, bez żadnych kompromisów w zakresie mocy. Klienci mogą
wybrać między silnikami diesla i LPG, z przekładnią hydrokinetyczną jak i hydrostatyczną. Wszystkie wózki są wyposażone
w LSPS (wspomaganie układu kierowniczego uzależnione od obciążenia), które redukuje spalanie paliwa i poprawia właściwości jezdne.
KOMPLETNA GAMA MODELI HST
Wszystkie wózki wyposażone w silnik Diesla i LPG do 3,5 tony są dostępne z przekładnią hydrostatyczną, dając klientom
możliwość wyboru napędu – HST lub alternatywnie, wózek z przekładnią hydrokinetyczną. Dla klientów oznacza to, że mogą
wybierać między wariantami wózków idealnie dopasowanych do swoich potrzeb.
Klienci mogą być pewni, że wszystkie modele wózków z przeciwwagą Tonero są
wyjątkowo wydajne. Wpływ na to mają
dwa elementy.
Wspomaganie układu kierowniczego
uzależnione od obciążenia (LSPS) w gamie
modeli Tonero
Wszystkie modele Tonero bez względu
na to czy z silnikiem Diesla czy LPG, przekładnią hydrokinetyczną czy hydrostatyczną, są dostępne wraz z wspomaganiem

układu kierowniczego uzależnionym od
obciążenia (LSPS).
Dzięki temu, operator ma poczucie bardziej komfortowego i intuicyjnego prowadzenia wózka, a ponadto sam wózek
ma bardzo dobre właściwości jezdne, bez
względu na wagę przewożonego ładunku. Ta technologia pozwala na znaczne
oszczędności – od 7 do 14% spalanego paliwa, w zależności od modelu, co przekłada
się na redukcję kosztów posiadania wózka.
Wydajne silniki
Podstawa wysokiej wydajności wózków
Tonero leży w zastosowanych silnikach. Toyota wykorzystuje zasadę Kaizen (ciągłego
udoskonalania) by oferować wyjątkowo
wydajne silniki, napędzane dwoma rodzajami paliw – gazem i olejem napędowym,
Silnik 1ZS to wyjątkowo wydajna jednostka diesla o wyższej mocy, za to 1DZIII dzięki

Technologie

filozofii ciągłej poprawy jest obecnie tańszy w eksploatacji.
Jednostka 1ZS jest zgodna z normą 3B,
gwarantującą niską emisję CO2. Technologia używana w tym silniku ma również
drugą zaletę – niezależne testy spalania
wykazały, że jest on mniej czuły na poruszanie się z dużym obciążeniem, przy dostarczaniu dużej mocy w pełnym zakresie
prędkości.
Co więcej, silnik 1ZS gwarantuje wysoki komfort użytkowania, ponieważ
oprócz możliwości jego wykorzystania
przy wszystkich ciężarach oraz różnych
rodzajach aplikacji, wyróżnia się niskim
poziomem wibracji oraz głośności. Z tymi
cechami ten, wydajny silnik gwarantuje
komfortowe środowisko pracy dla operatora i szybki zwrot z inwestycji dla naszych
klientów.
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Wytrzymała zamiatarka
ÔÔŹródło: Kärcher, Foto: Kärcher

Dla firm sprzątających, zakładów przemysłowo-produkcyjnych, transportu, branży komunalnej, logistyki, oraz wszędzie tam, gdzie codziennie należy sprzątać duży obszar z dużą ilością
zanieczyszczeń, Kärcher wprowadził na rynek
zamiatarkę KM 170/600 R. Może być napędzana
silnikiem spalinowym zasilanym gazem lub
silnikiem diesel. Jej maksymalna powierzchnia
robocza to aż 23520 m²/godz.
Gwarancją żywotności zamiatarki jest jej stalowa rama, wykonana z wykorzystaniem wypróbowanych rozwiązań znanych z maszyn budowlanych, w tym części wyprodukowanych przez
Sauer Danfoss oraz Knorr-Bremse. Przekazywanie
mocy w każdej wersji jest hydrauliczne, a także
wszystkie posiadają bezstopniową regulację wysokości szczotki głównej, co pomaga w uzyskaniu
najlepszych rezultatów oraz zmniejsza jej zużycie.
Wszystkie podstawowe funkcje zamiatarki
(uruchomienie, transport, zamiatanie, zamiatanie ze szczotką boczną) można łatwo włączyć za
pomocą jednego pokrętła. System intuicyjnych,
czytelnie oznakowanych przycisków ułatwia
włączanie pozostałych funkcji. Podstawowy model zamiatarki ma szerokość roboczą 1680 mm
z jedną szczotką boczną, lub 2000 mm z dwiema
szczotkami bocznymi. Trzecią szczotką boczną,
zamontowaną na wysięgniku, można dotrzeć do
trudno dostępnych miejsc, luk, stopni, narożników i krawężników. Dodatkowy system spryskujący wodę przeciwdziała wzburzaniu kurzu przez
szczotki boczne. Jeśli użycie tego system nie jest
możliwe, można zamiast niego zamontować
osłonę przed drobnym pyłem. Zamiatarka KM
170/600 R jest dostępna w wersji czterokołowej,
dobrej dla nierównych terenów. Mając zaledwie
4,5 metrowy promień skrętu, doskonale radzi
sobie nawet w wąskich przejściach.
KM 170/600 R ma w zestawie dwa filtry
płaskie, umieszczone poziomo, o łącznej powierzchni filtracyjnej aż 10 m². 600-litrowy
zbiornik na zanieczyszczenia posiada klapę ze
stali nierdzewnej, która opada automatycznie
po wejściu w tryb jazdy. Dzięki systemowi hydraulicznemu zbiornik z zanieczyszczeniami
można podnieść na wysokość 1,55 m, co pozwala na szybkie opróżnienie do standardowych pojemników na śmieci.
W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości komponenty elektryczne i mechaniczne.
Solidna konstrukcja i łatwy dostęp do podzespołów sprawiają, że maszyna jest wytrzymała
i przyjazna w serwisowaniu. Wygodny dostęp
do silnika i elementów hydraulicznych sprawia
, że urządzenie może być szybko serwisowane.
Wymiana węży hydraulicznych nie stanowi
żadnego problemu. Szczotkę można wymienić bez użycia narzędzi, a szeroki wachlarz
wyposażenia dodatkowego zawiera m.in. dach
ochronny, częściową lub pełną kabinę, a nawet
ogrzewanie lub klimatyzację.

REKLAMA

SUPERELASTYCZNE

PNEUMATYCZNE

OPASKI AMORTYZUJĄCE

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

Raport „E-commerce w Polsce 2016 Gemius
dla e-Commerce Polska” potwierdza, że zakupy
online cieszą się pozytywną opinią badanych
– wyraźnie dostrzegają oni korzyści z tej formy
zakupu w porównaniu z kupowaniem offline.
Wśród najważniejszych z nich wymieniają: wygodę (45 proc.), oszczędność czasu (39 proc.)
i pieniędzy (35 proc.) oraz większy wybór dostępnych produktów niż w przypadku sklepów
stacjonarnych (36 proc.). Zakupy w sieci są także postrzegane jako mało skomplikowane (35
proc.) i bezpieczne (12 proc.). Problemy, z jakimi
spotykają się internauci podczas e-zakupów, to:
długi czas oczekiwania na produkt (35 proc.), natrętne reklamy produktów oglądanych wcześniej
(34 proc.) oraz wysokie koszty dostawy (33 proc.).
– W ubiegłorocznej edycji raportu grupą najchętniej kupującą w polskich sklepach internetowych były osoby w wieku 25-34 lat, w tym roku są
to osoby młodsze, w wieku 15-24 lat. Porównując
ubiegłoroczny i tegoroczny profil socjodemograficzny kupujących w sieci zauważymy, że zwiększyła się liczba nabywców w starszych grupach
wiekowych tj. 35-49 lat i 50+ oraz w najmłodszej
czyli 15-24 lat – mówi Marek Molicki, ekspert
Gemiusa. – To bez wątpienia bardzo dobra wiadomość dla branży e-commerce. Uważam, że
zarządzający e-sklepami powinni bacznie obserwować zwłaszcza najstarszą grupę kupujących,
bo tu w przyszłości będziemy mieli do czynienia
z dużymi wzrostami. To, co niewątpliwie staje się
coraz ważniejszym elementem to logistyka. Dla
wielu klientów sklepów internetowych szybka
i tania lub darmowa dostawa staje się kluczowym elementem decydującym o zakupach.
Warto też zwrócić uwagę na multichanneling,
którego znaczenie na przestrzeni roku wzrosło
o 9 proc. Dziś już 61 proc. badanych przyznaje,
że rozpoczynało zakupy na smartfonie, a finalizowało je na innym urządzeniu – komputerze
lub tablecie. Zarządzający e-sklepami muszą
zastanowić się, jakie wyzwania to zjawisko przed
nimi stawia, bo sposób korzystania z e-sklepów
i w ogóle z internetu jest inny na smartfonach
i laptopach – dodaje Molicki.
– Raport „E-commerce w Polsce 2016. Gemius
dla e-Commerce Polska” jest źródłem istotnej wiedzy dla polskiego rynku e-commerce
i lekturą obowiązkową dla branży. Co roku
możemy zobaczyć, jak zmieniają się trendy oraz
preferencje i zachowania zakupowe Polaków.
Dane zawarte w raporcie definiują aktualne
oczekiwania i aktywność współczesnych konsumentów względem sklepów internetowych
oraz wszelkich podmiotów świadczących usługi
dla e-commerce jak e-płatności, czy logistyka –
informuje Dorota Bachman, prezes zarządu Izby
Gospodarki Elektronicznej.
Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce

NAJPOPULARNIEJSZE
ZAGRANICZNE E-SKLEPY
ÔÔ Źródło: Gemius

Najnowszy raport o polskim rynku e-commerce pokazuje, że zakupy w sieci są dla
Polaków zjawiskiem dość powszechnym i popularnym. Czy na tyle, żeby swobodnie
kupować za granicą, czy też jesteśmy wierni rodzimym sklepom?
Z raportu „E-commerce w Polsce 2016. Gemius
dla e-Commerce Polska” wynika, że zakupy na
stronach zagranicznych są najpopularniejsze
wśród osób młodszych. E-konsumenci w wieku
do 34 lat stanowią 26 proc. deklarujących tego
typu aktywność. W grupie kupujących online
dominują użytkownicy o dochodach gospodarstwa domowego na poziomie powyżej 5 tys.
zł (21 proc.). Popularność zakupów transgranicznych jest najmniejsza wśród mieszkańców
wsi (5 proc.) oraz osób w wieku powyżej 50 lat
(6 proc.).
Polacy w kwestii zakupów internetowych
niechętnie „udają się” za granicę. Tylko 10 proc.
ogółu przebadanych internautów zadeklarowało korzystanie z zagranicznych e-sklepów.
Wśród tej niewielkiej grupy respondentów najpopularniejszą marką jest eBay.com (19 proc.).
Badani często wskazywali również Aliexpress.
com (12 proc.) oraz Amazon.com (9 proc.).
– Choć Polacy najczęściej kupują w polskich
sklepach internetowych, to nie oceniałbym
tego zjawiska w kategoriach lokalnego patriotyzmu czy wspierania rodzimych przedsiębiorców, choć nie wątpię, że część konsumentów
kupuje w sklepach z końcówką .pl właśnie z tych
powodów – wyjaśnia Marek Molicki, ekspert
Gemiusa. – Przyczyna tego zjawiska jest moim
zdaniem znacznie prostsza. Po pierwsze, oferta
2016. Gemius dla e-Commerce Polska” było
poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Opracowanie
dostarcza wiedzy o postawach wobec zakupów
internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci, znajomości marek obecnych
w e-handlu, motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych, kupowanych produktach
oraz wydatkach na poszczególne kategorie,
planach w zakresie zakupów w sieci, źródłach
informacji na temat produktów, efekcie ROPO,
preferencjach dotyczących sposobu realizacji
transakcji internetowych oraz wykorzystaniu
urządzeń mobilnych. Raport został przygotowany przez firmę Gemius dla Izby Gospodarki
Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety
elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI
(ang. computer-assisted web interview) na
reprezentatywnej próbie 1500 internautów
mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano od
7 do 14 kwietnia 2016 roku.
Raport„E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla
e-Commerce Polska” jest już dostępny na stronach Gemius.pl i Izby Gospodarki Elektronicznej.

Sieci handlowe

polskich sklepów internetowych jest na tyle
szeroka, że większość poszukiwanych towarów
można kupić w Polsce. To natomiast oznacza
zazwyczaj krótszy czas dostawy – zwłaszcza
w porównaniu z dostawami z Azji czy USA,
niższe koszty przesyłki oraz co istotne skróconą
drogę do ewentualnych reklamacji. Niewątpliwie, istotnym czynnikiem branym pod uwagę
w czasie zakupów jest cena, a ponieważ ta nie
jest drastycznie wyższa, Polacy decydują się na
zakupy w lokalnych sklepach. Jeśli cokolwiek
zmieni się na rynku to głównie za sprawą pojawienia się polskich wersji światowych gigantów
takich jak Amazon. Choć wydaje mi się, że ta
marka jest dobrze przygotowana do ekspansji, to warto pamiętać wejście na polski rynek
platformy eBay i jej porażkę w starciu z Allegro.
Z przyzwyczajeniem jest bardzo trudno walczyć. Jeśli do nawyków dodamy obsługę klienta
na wysokim poziomie, wówczas polskie sklepy
nie powinny przesadnie martwić się o swoją
przyszłość – dodaje Molicki.
– Wyniki najnowszego badania Gemiusa jednoznacznie pokazują, że choć zakupy online
stały się powszechne, to należy je rozpatrywać
przede wszystkim w kategoriach lokalnego,
polskiego rynku. Mimo, że co dziesiąty internauta dokonał zakupu w zagranicznych serwisach, to zgromadzone dane wskazują, że zjawisko nadal ma charakter incydentalny – mówi
Sławomir Pliszka, prezes PBI. – Składa się na to
wiele przyczyn. Po pierwsze, bogata oferta polskich e-sklepów i serwisów aukcyjnych. Trudno
byłoby wskazać produkty, poza niszowymi
czy kolekcjonerskimi, których nie oferują. Po
drugie, kwestia ceny. Nie ulega wątpliwości, że
często zakupy online w zagranicznych sklepach
są po prostu nieopłacalne: wysoki kurs euro
i dolara, zawyżane przeliczniki walut na złotówkę, koszty przesyłki czy konieczność zapłacenia
cła przy zakupach poza Unią Europejską. Po
trzecie wreszcie kwestia wygody i zaufania –
niektóre kategorie produktowe jak np. odzież
czy elektronika wiążą się z wysokim odsetkiem
zwrotów. Choć w ramach Unii mamy takie same
prawa dotyczące odstąpienia od umowy, to
wiele osób uważa, że szybciej i wygodniej jest
odstąpić i otrzymać zwrot kosztów w przypadku zakupu w Polsce. Wszystko to oznacza, że
choć coraz większa liczba Polaków będzie się
decydować na zakupy online w zagranicznych
serwisach, to polskie sklepy nie muszą się obawiać odpływu klientów – dodaje Pliszka.
Dowiedz się więcej z raportu „E-commerce
w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska”.
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LOGISTYKA W NIESPOKOJNYM
REGIONIE
ÔÔ Źródło: Seifert Polska, Foto: Seifert Polska

KOLEJNA
ZAGRANICZNA
SPÓŁKA VGL
GROUP

Bliski Wschód to jeden z najbardziej niestabilnych regionów na świecie. Wpływają na
to toczące się konflikty o charakterze zbrojnym, politycznym i etnicznym, co z kolei
w znacznym stopniu utrudnia nawiązanie współpracy gospodarczej. Przedsiębiorstwa ÔÔ Źródło: VGL Group
z branży logistycznej mierzą się z wieloma wyzwaniami, które stawia ten region, aby VGL Group, czołowy polski operator,
móc bazować na korzyściach, jakie oferuje ten wciąż niezagospodarowany rynek.
razem ze swoim litewskim partnerem,
spółką Hoptrans, otworzyli w Petersburgu rosyjski oddział – VGL Hoptrans
Russia, oferujący kompleksowe usługi
logistyczne.

Do krajów znajdujących się w obszarze
Bliskiego Wschodu zalicza się Iran, Irak,
Arabię Saudyjską, Egipt, Izrael, Palestynę,
Libię, Algierię, Jordanię, Turcję i Tunezję.
Ze względu na położenie oraz potencjał
gospodarczy oparty na przemyśle naftowym, państwa te od zawsze leżały w kręgu zainteresowania zachodnich przedsiębiorstw z różnych branż, w szczególności
produkcyjnych. Obszar ten pełni kluczową
rolę również ze względu na uwarunkowania geograficzne – swoją strategiczną
rolę zawdzięcza położeniu na styku trzech
kontynentów: Europy, Azji i Afryki, a także
przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z Europy i Afryki w kierunku Dalekiego Wschodu. Siłą napędową do prowadzenia wymiany handlowej były i są firmy
logistyczne, które pełnią kluczową rolę
w międzynarodowym łańcuchu dostaw.
W 2016 roku według prognoz Banku
Zachodniego WBK szacuje się wzrost polskiego eksportu na poziomie 9-10 procent.
Coraz chętniej polskie firmy otwierają się na
nowe rynki – mimo możliwości, które daje im
Europa pod tym względem, coraz chętniej
nawiązują współpracę z krajami bliskowschodnimi. Gospodarki obu regionów mają
duże perspektywy do współdziałania na tym
polu, szczególnie ze względu na zgłaszane
przez Bliski Wschód potrzeby na produkty
spożywcze (zboże, wyroby tytoniowe, cukier,
czekolada, nabiał), techniczne i nowe technologie (elektronika, pojazdy powietrzne
i nieszynowe, inne urządzenia mechaniczne.

Możliwości te potwierdza m.in. Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza. – Firma Seifert
powstała z myślą o transporcie na terenie
Europy, jednak jej ekspansja spowodowała
rozszerzenie działalności, w ramach której
Bliski Wschód stał się jednym z głównych
kierunków – mówi Przemysław Siek z dział
transportu morskiego, kolejowego i lotniczego Seifert Polska – Obsługujemy transport
samochodowy do takich krajów, jak Turcja
czy Iran, zaś transport morski pełnokontenerowy FCL i drobnicowy LCL do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej,
Turcji, Kuwejtu, Izraela, Iraku, Iranu oraz Libanu – dodaje.
Szczególne możliwości w zakresie nawiązania współpracy handlowej oferuje
obecnie Iran. Niedawno Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Unia Europejska zniosły sankcje gospodarcze
i finansowe, w związku z czym przed
przedsiębiorcami otworzyła się duża okazja ku istotnemu rozwojowi działalności
w kierunku Azji. – Największą trudność
sprawia organizacja transportu w rejony
objęte konfliktem lub wojną. Po zniesieniu
embarga na Iran pojawiło się dużo zapytań transportowych, zarówno w imporcie
jak i exporcie. Taka sytuacja powoduje,
że perspektywy rozwoju pod względem
transportowym przedstawiają się bardzo
optymistycznie – komentuje Przemysław
Siek z Seifert Polska.

l

VGL Hoptrans Russia to nowa zagraniczna spółka czołowego operatora
logistycznego VGL Group. Oddział rosyjski został otworzony przy współpracy z litewskim partnerem, operatorem
logistycznym Hoptrans, działającym na
rynku od ponad dwudziestu lat.
Oddział w Rosji to kolejny etap naszego międzynarodowego rozwoju.
Wierzymy, że wzmocnienie kompetencji
VGL Group o własny ośrodek operacyjny w Rosji oraz wiedzę i doświadczenie
naszego partnera, zwiększy naszą serwisową i cenową konkurencyjność na tym,
a także z innych obsługiwanych przez
nas rynkach – mówi Marcin Gruchała,
Prezes Zarządu VGL Group.
VGL Hoptrans Russia będzie oferował
kompleksowe usługi logistyczne z zakresu transportu morskiego, lotniczego, kolejowego oraz drogowego. Celem naszej
rosyjskiej spółki jest świadczenie całego
portfela usług logistycznych na lokalnym
rynku, ale i wsparcie naszych obecnych
klientów z Polski i nie tylko w realizacji
ich potrzeb na rynku rosyjskim. – dodaje
Marcin Gruchała.
Biura w Petersburgu to już kolejny
zagraniczny oddział operatora logistycznego VGL Group. Rok temu uruchomione
zostały dwa zagraniczne oddziały VGL
Shanghai oraz VGL Ningbo, które razem
z oddziałem w Hong Kongu tworzą VGL
China – ośrodek operacyjny VGL Group
na Dalekim Wschodzie.
VGL China działa z licencją NVOCC
oraz International Freight Forwarding
Class A, która upoważnia do prowadzenia działalności spedycyjnej na terenie
Chin. Licencja biznesowa klasy A jest
wydawana przez chińskie Ministerstwo
Przemysłu i Handlu. Umożliwia świadczenie pełnego zakresu usług logistycznych
– od współpracy z przewoźnikami, przez
odprawy celne, aż po magazynowanie
i dystrybucję.

Operatorzy logistyczni
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FM LOGISTIC WE FRANCJI DOŁĄCZA
DO „ALLIANCE FOR YOUTH”
ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: Log4.pl

Kilka międzynarodowych korporacji, m.in. Adecco, Axa, Ernst & Young, Facebook, Publicis, oraz Nestlé – światowy lider w sektorze FMCG, postanowiło w 2013 roku zainicjować program ALLIANCE FOR YOUth. Celem programu jest zmniejszenie bezrobocia
wśród ludzi młodych w Europie poprzez utworzenie do roku 2018 ponad 100 tys. miejsc pracy. Firma FM Logistic, która aktywnie
działa na rzecz integracji zawodowej młodych, postanowiła podjąć to wyzwanie wspólnie z Nestlé. Po włoskiej i rumuńskiej, do
inicjatywy europejskiej dołącza francuska filia grupy.
centrowane na trzech głównych celach, jakimi są: zmniejszenie
poziomu bezrobocia wśród tej grupy wiekowej, wspieranie ponownej integracji zawodowej grup w szczególnie trudnej sytuacji
i rozwój praktyk zawodowych.
Firma FM Logistic France przystąpiła do Alliance for YOUth
w styczniu 2016 r. Poza wspólnymi działaniami (zebrania, warsztaty, itd.) prowadzonymi przez partnerów programu, firma ze
swojej strony zaangażowała się w realizację trzech ambitnych
celów polegających na zwiększeniu:
• liczby uczących się zawodu w stosunku do ogółu zatrudnionych, niezależnie od posiadanego przez nich dyplomu, od
Alliance for Youth to wspólne i indywidualne działania na rzecz
absolwentów szkół zawodowych do absolwentów studiów
zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych.
magisterskich;
Aż 23% młodych Europejczyków uważa bezrobocie za główne • liczby zatrudnianych osób poniżej 26. roku życia, dzięki umowyzwanie, jakiemu społeczeństwo będzie musiało stawić czoła
wom „międzypokoleniowym”, których celem jest trwała intew ciągu najbliższych dziesięciu lat (Źródło: sondaż Nielsena przegracja ludzi młodych na rynku pracy, odsetka umów o pracę
prowadzony na zlecenie Alliance for Youth). W tej sytuacji blisko
na czas nieokreślony zawieranych z osobami pracującymi
200 przedsiębiorstw – partnerów programu, podobnie jak Nestlé
dotychczas w firmie na podstawie umów o staż.
i FM Logistic – podjęło już działania zmierzające do zwiększenia
zatrudnienia wśród ludzi młodych i tworzenia miejsc pracy, skon-

l

DIALOG Z SĄSIADAMI
ÔÔ Źródło: DB Schenker

DB Schenker zaprosił swoich sąsiadów do swojego białostockiego oddziału. Przedstawiciele lokalnych władz, biznesu, uczelni
i organizacji pozarządowych dyskutowali o działaniach firmy i oczekiwaniach lokalnej społeczności. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”.
W spotkaniu wzięło udział kilkunastu
przedstawicieli instytucji państwowych
i samorządowych, organizacji społecznych,
uczelni, środowiska biznesowego, w tym
klientów DB Schenker.
Po krótkiej prezentacji działań DB
Schenker, goście wzięli udział w sesji dialogowej prowadzonej przez konsultantów
z firmy Deloitte. Uczestnicy zastanawiali się
nad tym, jaką rolę powinien odgrywać biznes w sąsiedztwie i jakiego typu działania
w imię dobrych relacji z otoczeniem może
podejmować globalny operator logistyczny. Nie zabrakło odniesień do lokalnego
rynku pracy, współdziałania z uczelniami
i organizacjami pozarządowymi. Każdy
z uczestników przedstawił perspektywę
instytucji lub firmy, którą reprezentował,
pokazując obszary do sąsiedzkiej współpracy.
Zaproszeni goście odniosą się do dokumentu zawierającego wnioski ze spotkania, wpływając w ten sposób na jego
ostateczny kształt. Następnie DB Schen-

ker dokona analizy i podejmie decyzję,
w jakie obszary firma będzie mogła się
zaangażować, odpowiadając na postulaty
sąsiadów.
– Odpowiedzialne relacje ze społeczeństwem wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy DB Schenker,
która chce się rozwijać dbając o równowagę między ekonomią, społeczeństwem
i środowiskiem. Projekt Preferowany Sąsiad identyfikuje realne oczekiwania społeczności względem naszej firmy. Dialog
z sąsiadami pomaga nam stale doskonalić
prowadzone działania i odkrywać obszary,
w których nasze wsparcie jest postrzegane
jako szczególnie istotne – mówi Monika
Pachniak, Dyrektor Rozwoju Biznesu w DB
Schenker.
– Cieszę się, że DB Schenker zdecydował się na dialog ze społecznością lokalną zgodnie ze standardem AA1000SES.
Świadczy to moim zdaniem o dużej otwartości i odwadze. Decydując się na przeprowadzenie sesji dialogowej zgodnie ze

wspomnianym standardem, firma zobowiązuje się bowiem do odpowiedzi na
oczekiwania interesariuszy i do włączenia
wybranych oczekiwań w procesy decyzyjne związane z realizacją działań biznesowych. Dlatego sesje dialogowe organizują
przede wszystkim te firmy, które są liderami odpowiedzialności społecznej w Polsce
– mówi Paulina Kaczmarek z Deloitte.
O BADANIU „PREFEROWANY SĄSIAD”
To już trzecie edycja projektu „Preferowany
Sąsiad. W ramach tegorocznego badania
mieszkańcy okolic 17 terminali DB Schenker w Polsce oceniali firmę w internetowej
ankiecie i telefonicznych wywiadach. Zorganizowano również panel dyskusyjny
z sąsiadami jednego z oddziałów. Operator
chce w ten sposób poznać opinię mieszkańców okolic swoich terminali na temat
działań firmy. Projekt badawczy „Preferowany Sąsiad” jest prowadzony przez DB
Schenker we współpracy z firmą audytorską Deloitte.
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DACHSER INWESTUJE
W EUROPIE

OD 40 LAT TEN SAM
MODEL BIZNESOWY

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na
świecie, buduje nowe magazyny w Austrii, Francji i Niemczech.
Tym samym Dachser umacnia swoją pozycję w ramach logistyki kontraktowej w Europie, oferując zintegrowane usługi
logistyczne obejmujące transport, magazynowanie i usługi
dodane w jeszcze większej liczbie lokalizacji.

W dniu 13 lipca 1976 r. dziewięć niezależnych firm transportowych połączyło swoje siły tworząc DSV. Czterdzieści
lat później to niewielkie duńskie przedsiębiorstwo urosło
do rozmiarów jednego z największych operatorów logistycznych na świecie. Obecnie DSV stanowi numer pięć na
liście globalnych operatorów, zatrudniając ponad 40 tys.
pracowników na sześciu kontynentach. Sukces, jaki firma
odniosła w tym czasie, jest zasługą ciężkiej pracy wszystkich ludzi tworzących DSV. Wśród nich znajdziemy m.in.
Annette Hansen z Danii, która jest związana z firmą prawie
od początków jej istnienia.

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

– Poprzez oferowanie pełnego zakresu usług z obszaru logistyki
kontraktowej, wspieramy naszych klientów także w procesach
zarządzania łańcuchami dostaw na poziomie globalnym – komentuje Michael Schilling, zarządzający pionem biznesowym
Road Logistics w Dachser. Pod koniec czerwca 2016 roku odbyła
się ceremonia symbolicznie inaugurująca rozwój centrum logistycznego w Hörsching obok Linz w Austrii. Nowy magazyn
będzie miał około 10 tys. mkw. przestrzeni magazynowej i ponad
20 tys. miejsc paletowych. Otwarcie nowego magazynu, w który
Dachser zainwestował ok. 10 mln euro, planowane jest na początek 2017 r. Poprzez Hörsching klienci otrzymają kompleksową
usługę z jednego źródła: magazynowanie i dedykowane usługi
jako integralna część logistyki kontraktowej, bezpośrednie połączenia w ramach rozległej sieci transportowej w Europie oraz
przewozu drogą morską i lotniczą świadczonych przez Dachser
Air & Sea Logistics.
We Francji, Dachser właśnie zwiększył swoje powierzchnie
magazynowe w dwóch lokalizacjach. W miejscowości Salon de
Provence, mieszczącej się na południu kraju w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, otwarto magazyn oferujący 12 tys.
mkw. z miejscami na 14,5 tys. palet. Powiększono także istniejący
magazyn w Reims, na północy Francji. Lokalizacja ta, dysponująca
miejscami na 27 tys. palet, oferuje usługi logistyki kontraktowej
głównie dla klientów sprzedających wina i alkohole oraz firm
przemysłowych.

l

ÔÔ Źródło: DSV

Annette dołączyła do DSV w 1983 r. rozpoczynając pracę
w rodzinnym mieście operatora – Skuldelev w Danii. W czasie
swojej kariery zawodowej była ona świadkiem transformacji
niewielkiej lokalnej firmy w światowego giganta: Kiedy rozpoczynałam pracę w Skuldelev nasze biuro mieściło się w przybudówce do garażu przy domu Leifa Tullberga, założyciela
i pierwszego prezesa firmy. Było nas wtedy w sumie jedenaścioro – czwórka spedytorów, cztery osoby odpowiedzialne
za księgowość, Leif i jego żona. Nasze pomieszczenie socjalne
było wielkości malutkiej dziecięcej sypialni i pracowaliśmy
w tym czasie właściwie bez przerwy, żeby tylko ze wszystkim
zdążyć.
Annette opisuje firmę w początkach jej istnienia jako niezwykle dynamiczne miejsce pracy, w którym kolejne pomysły
jej szefa szybko wchodziły w życie, przyczyniając się tym
samym do stałego powiększania zespołu oraz raptownego
rozwoju firmy – od transportu żwiru i piasku, przez materiały
budowlane do drobnicy, cystern i transportu ciężkiego. Na
początku lat 80. firma przestała się mieścić w niewielkim garażowym biurze i przeniosła się do nowego „dużego” obiektu
usytuowanego na sąsiednim parkingu. W ciągu zaledwie
dwóch miesięcy i to miejsce okazało się za małe na stale rozrastający się zespół.
PIERWSZE NOWO WYBUDOWANE BIURO DSV
W SKULDELEV 1984-85
Pod koniec lat 80. DSV powiększyło swoją dotychczasową specjalizację transportu krajowego o dywizję transportu międzynarodowego. Stało się tak za sprawą pierwszego w historii DSV
przejęcia innego operatora. Annette przeniosła się do nowej
międzynarodowej siedziby formy w Oem. W ciągu kolejnych lat
pracy, w miarę systematycznego rozwoju DSV, Annette czekało
jeszcze kilka przeprowadzek – do biura w Rorup, z powrotem
do Oem, do Broendby, aby w końcu osiąść w obecnej siedzibie
głównej DSV w Hedenhusene.
Nie mogę powiedzieć, żeby w mojej pracy kiedykolwiek
było nudno, choć czasem tęsknię za starymi czasami kiedy
byliśmy mniej wyspecjalizowani i dzięki temu angażowaliśmy
się w każdy aspekt naszego biznesu. Zawsze lubiłam rozmowy
telefoniczne z naszymi kierowcami i klientami, kiedy dzwoniliśmy po nich, aby wypełnić nasze ciężarówki. Wtedy nie było
czegoś takiego jaki IT.
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DLACZEGO POLSCY PRZEWOŹNICY
TRACĄ PIENIĄDZE NA
WĘGIERSKICH DROGACH?
ÔÔ Źródło: WebEye, Foto: WebEye

Pierwszego lipca 2016 r. minęły trzy lata od wprowadzenia na Węgrzech elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (e-toll) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Niedostateczna wiedza polskich
przedsiębiorców o obowiązujących regulacjach prowadzi często do niepotrzebnego ponoszenia przez nich kosztów. Firma WebEye – po przeanalizowaniu danych
z ponad 25 000 pojazdów – stworzyła listę najczęściej popełnianych przez spedy- Wzmocnienie oferty połączeń
torów błędów, które skutkują mandatami dla osób korzystających z węgierskiego morskich z Dalekim Wschodem
transportu drogowego.
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

Z doświadczeń firmy WebEye wynika, że
najczęstszym problemem, z którym mierzą
się firmy transportowe, jest brak środków
na bieżącym koncie HU-GO, czyli elektronicznym systemie pobierania opłat drogowych na Węgrzech. W takich przypadkach,
pomimo wpłaty z tytułu użytkowania dróg
(data service), brak odpowiedniej ilości
środków na koncie sprawia, że dane przekazywane przez płatnika zostają odrzucane przez podmiot odpowiedzialny za
pobieranie opłat – National Toll Payment
ServicesPlc. (NTPS). Taka sytuacja może
prowadzić do nałożenia mandatu na firmę. W interesie użytkownika dróg, który
w ramach jednego konta bieżącego zarejestrowanych ma więcej niż 1 pojazd, jest
regularne monitorowanie salda, ponieważ

po wyczerpaniu środków wszystkie pojazdy jednocześnie przestają być uprawnione
do korzystania z przejazdu po drogach.
„Użytkownicy dróg mogą sprawdzać
bieżące saldo przez Internet lub telefonicznie za pośrednictwem NTPS, a także
ustanowić kwotę minimalną dla swojego
konta. W momencie osiągnięcia ustanowionego limitu, system przesyła im automatyczną wiadomość o niskim stanie
konta. Nie jest to ustawienie domyślne,
warto jednak z niego skorzystać, ponieważ
pomaga uniknąć mandatów wynikających
ze zbyt niskiego stanu konta” – powiedział
Paweł Wloczek, Country Manager w firmie
WebEye Polska.

Niedawna wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce,
stała się okazją do zacieśnienia wzajemnej
współpracy obu państw w zakresie nowego
Jedwabnego Szlaku, który zakłada utworzenie
korytarzy transportowych łączących Chiny
z Unią Europejską.
Projekt jest jedną z kluczowych koncepcji
rozwoju gospodarczego Państwa Środka, odwołującą się do dawnego szlaku handlowego
między Chinami, Europą i Bliskim Wschodem.
Przewiduje on rozszerzenie połączeń lądowych
i morskich między Chinami a Europą, co w połączeniu z geograficzną lokalizacją Polski, stanowiącą nasz naturalny potencjał, niesie szansę na
zwiększenie krajowego eksportu.
ROHLIG SUUS Logistics konsekwentnie rozwija swoje usługi w zakresie połączeń morskich
z Dalekich Wschodem, a szczególnie z Chinami,
realizując bezpośrednie serwisy drobnicowe
(LCL) z głównych chińskich portów takich jak:
Shanghai, Shenzen czy Ningbo. Pozostałe połączenia drobnicowe w portfelu operatora to
bezpośrednie linie konsolidacyjne, realizujące
serwisy z Hongkongu, Fuzhou, Xiamen, Tajwanu do Gdańska. Kilka miesięcy temu operator
uruchomił serwis z największego portu Korei
Południowej – Busan, bezpośrednio do Gdańska. Firma obsługuje także połączenia z Bangladeszu (Chittagong), gdzie statek po 35 dniach
osiąga cel podróży w Polsce. Cieszą się one
szczególnym zainteresowaniem importerów
odzieży, zarówno tych działających na rodzimym rynku jak i w Europie Zachodniej.
Regularne serwisy drobnicowe realizowane
są raz w tygodniu, według stałego harmonogramu, z gwarancją wypłynięcia nawet w okresie szczytów sezonowych. Ponadto operator
posiada własne terminale przeładunkowe
zlokalizowane na terenie całego kraju, agencje
celne oraz rozwiniętą sieć dystrybucji, co gwarantuje kompleksową i terminową obsługę
ładunków. Realizuje również odprawy fiskalne ostateczne, uproszczone i z odroczonym
podatkiem VAT.

l l

Operatorzy logistyczni

18

I NF R ASTRU KTU RA

Technologie w branży nieruchomości komercyjnych
ÔÔŹródło: Linkleaders

Współpraca z e-commerce, interaktywne
galerie, ale też wzmocnienie biznesu poprzez
analizę tzw. Big Data i szybsze zarządzanie –
to tylko część trendów zmieniających rynek
nieruchomości komercyjnych. Reakcje na
nowe zjawiska są różne. Według Altus Group
1/3 globalnej branży nieruchomości komercyjnych wykorzystuje archaiczne rozwiązania
IT do zarządzania inwestycjami wartymi 11
bln USD. Tymczasem chiński Dalian Wanda
Group stworzył wraz z tamtejszymi gigantami e-commerce spółkę, która ma wesprzeć
ponad 100 galerii handlowych z jej portfolio.
Specjalną komórkę ds. innowacji rozwija z kolei sieć Westfield. Na rynku wyraźnie zaczyna
rozwijać się model hybrydowy, w którym
tradycyjni gracze rynku będą coraz mocniej
stawiać na technologiczny aspekt swojej
działalności.
Wrażenie momentu przejściowego potęgują dane dotyczące postaw wobec technologii wśród przedstawicieli globalnego rynku
nieruchomości. Globalne wydatki firm z tej
branży na IT, przy uwzględnieniu wielkości
branży, wynoszą według szacunków Altus
Group 50% mniej niż w przypadku sektora
usług finansowych czy sektora publicznego.
Jednocześnie aż 77% badanych firm twierdzi,

że inwestycje w technologie i optymalizację procesów są dla nich priorytetowe. Co
więcej, globalne inwestycje venture capital
w technologie dla nieruchomości osiągnęły
już w 2014 r. wartość prawie 463 mln dolarów.
– Nowe wyzwania technologiczne dla branży nieruchomości komercyjnych związane
są zarówno z działaniami wewnętrznymi –
odnoszącymi się do szybkości i skuteczności
zarządzania – jak i zewnętrznymi – skierowanymi do konsumentów. Cyfryzacja odnosi
się bowiem do niemal wszystkich aspektów
ludzkiej działalności, odzwierciedlając się
tak na poziomie analizy wielkich zasobów
danych, jak i wkraczania m.in. obiektów biurowych, a przede wszystkich handlowych do
świata cyfrowego – mówi Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab S. A., agencji
marketingowo-technologicznej oferującej
dedykowane systemy informatyczne oraz
rozwiązania webowe dla branży nieruchomości komercyjnych.
PRZYSPIESZENIE DZIĘKI DANYM
Ośrodek IDC szacuje, że w ciągu ostatnich
pięciu lat liczba danych w sieci internetowej
wzrosła siedmiokrotnie. Równie duże wzrosty
dotyczą firm, operujących liczbą informacji,

którą nie sposób skutecznie zarządzać za
pomocą tradycyjnych rozwiązań. Tonąc w terabajtach materiału dotyczącego transakcji,
relacji z klientami, strategii działań itd. – muszą one porządkować swoje zasoby. Tymczasem ¾ branży nieruchomości komercyjnych
nie lokuje swoich danych w zintegrowanych
systemach, ale agreguje je w wielu źródłach,
często niekompatybilnych wobec siebie.
– Z podobnym wyzwaniem mierzyliśmy się
w projekcie na rzecz jednej z dużych firm deweloperskich z oddziałami w wielu miastach,
mającej na koncie budowę obiektów biurowych z doskonałą lokalizacją. W momencie
realizacji projektu fakturowanie i budżetowanie w firmie odbywało się w oparciu o programy działające lokalnie, a część rozliczeń realizowano przy wykorzystaniu arkuszy Excel.
Naszym celem było ujednolicenie wykorzystywanego przez firmę oprogramowania,
które przyspieszy i zautomatyzuje procesy
finansowo-księgowe. Ważną rolę odgrywało
także udrożnienie procesów komunikacji
między poszczególnymi komórkami – opowiada Wojciech Zieliński.

REKLAMA
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akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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Dokąd zmierza rynek powierzchni
magazynowych
ÔÔŹródło: CBRE, Foto: CBRE

Czy wiesz, który region Polski posiada największą powierzchnię przemysłową i logistyczną? Jakie regiony mają największe możliwości rozwoju?
Jakie obowiązują praktyki rynkowe oraz jakie wymogi powinny spełniać
nowoczesne obiekty magazynowe? CBRE prezentuje nową edycję „Poland Industrial Destinations 2016”, raport opisujący sytuację na rynku
przemysłowym i logistycznym w Polsce, poddając analizie jakościowej
i ilościowej każdy region. Oprócz analizy SWOT i przeglądu kluczowych
danych, każdy region posiada mapę pokazującą rozmieszczenie istniejących oraz planowanych obiektów magazynowych.
Według ekspertów firmy CBRE pod koniec 1 kw. 2016 istniało ponad
10 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej
w Polsce. Wysoka aktywność deweloperów wskazuje, iż 2016 będzie
kolejnym rekordowym rokiem. Obecnie w budowie znajduje się 750
000 mkw. powierzchni, z czego większość powinna być dostarczona na
polski rynek przed końcem 2016 roku. Systematycznie rozwijają się rynki
z dobrze ugruntowaną pozycją takie jak Warszawa, Górny Śląsk, Poznań,
Wrocław czy Centralna Polska. Niemniej jednak wysoki popyt oraz niski
poziom pustostanów spowodował, że coraz większym zainteresowaniem
cieszą się nowe lokalizacje, czego przykładem jest Region Wschodni,
Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, ale również Trójmiasto oraz Kraków.
Dobra kondycja polskiego rynku magazynowego znajduje swoje
odzwierciedlenie w bardzo wysokiej aktywności najemców. W 2015
roku wynajęto około 2,6 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej, przewyższając w ten sposób rekordowo wysokie
wyniki z 2013 i 2014 roku. Co więcej, 1 kwartał 2016 był najlepszym
w historii początkiem roku na rynku magazynowym pod kątem wysokości popytu – wynajęto niemal 700 000 mkw. powierzchni. Popyt jest
głównie generowany przez firmy logistyczne, sektor motoryzacyjny
oraz sektor FMCG.

Aleksander Kuźniewski

Rośnie na sile również sektor klientów związanych z rynkiem handlu
elektronicznego.
Aleksander Kuźniewski, Zastępca Dyrektora, Dział Wynajmu Powierzchni
Magazynowych i Przemysłowych, CBRE: „Rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Systematycznie zwiększa się podaż nowoczesnych powierzchni w głównych
polskich regionach, ponadto pojawiają się nowe kierunki rozwoju rynku.
Ważną zaletą nowych lokalizacji jest większa dostępność pracowników,
a jednocześnie niższe koszty pracy. Na wysoką konkurencyjność polskiego rynku dodatkowo wpływają stale poprawiająca się infrastruktura
drogowa, atrakcyjne warunki najmu oraz korzystne położenie kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, które sprzyja działalności firm z sektora 3PL.
W rezultacie z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania najmem
powierzchni przemysłowo-logistycznej na polskim rynku.”
Czynsze umowne pozostają na stałym poziomie, nie ukazując istotnych
zmian w odniesieniu do poprzednich kwartałów. Obecnie powierzchnie
przemysłowe i logistyczne w głównych polskich regionach wynajmowane są za około 2,50-3,90 EUR/mkw./m-c. Warszawa wciąż pozostaje
najdroższą lokalizacją, z umownymi stawkami czynszowymi na poziomie
4,00-5,50 EUR/m2/m-c.

Spekulacja kwitnie w Poznaniu
ÔÔŹródło: AXI IMMO, Foto: AXI IMMO

Region Poznania jest jednym z najdynamiczniej
rozwijających się lokalizacji magazynowych
w Polsce. Zasoby nowoczesnej powierzchni
magazynowej w regionie na koniec czerwca br.
przekroczyły 1,5 mkw. Poznań jest trzecim po
względem wolumenu regionem, z wysoką dynamiką wzrostu zarówno po stronnie podaży,
jak i popytu. Nowa podaż tylko w I połowie br.
wyniosła blisko 128 tys. mkw., kolejne ponad 70
tys. mkw. jest w budowie, a w przygotowaniu
ok. 50 tys. mkw. Aktywność deweloperska nie
słabnie, czego najlepszym potwierdzeniem jest
ilość inwestycji w trakcie realizacji.
Większość nowych projektów to inwestycje
spekulacyjne, które w przeciągu kilku miesięcy
znajdują najemców. Klienci coraz częściej ze
względu na dynamiczne zmiany i potrzebę ekspansji w krótkim czasie poszukują powierzchni
magazynowych od zaraz lub z dostępnością
w krótkim terminie. Deweloperzy, aby sprostać
tym oczekiwaniom decydują się na uruchamianie kolejnych projektów spekulacyjnych – komentuje Magda Twarowska, Senior Industrial
& Logistic Consultant w AXI IMMO. Pomimo
wysokiej liczy inwestycji spekulacyjnych poziom pustostanów w perspektywie roku utrzymuje się na niskim poziomie 3-4%. Obiekty

budowane spekulacyjne zapełniają się w ciągu
3-4 miesięcy, dlatego w momencie oddania inwestycji często jest ona w całości lub w ok. 80%
wynajęta – dodaje Magda Twarowska.
Dominującą pozycję w realizacji nowych projektów nie zabezpieczonych umowami najmu
ma deweloper Panattoni Europe, który obecnie
ma swoje inwestycje w gminach Gądki, Komorniki i Tarnowo Podgórne.
WYSOKI POPYT POMIMO NIŻSZEJ
DOSTĘPNOŚCI KADR
Wysoki popyt w regionie jest generowany przez
operatorów logistycznych i sieci handlowe
związane z branżami: motoryzacyjną, dom
i wnętrze, spożywczą oraz elektroniczną. Duża
część nowych umów najmu i ekspansje związana jest z kanałem sprzedaży e-commerce.
Atuty Poznania związane z położeniem blisko
zachodniej granicy, silną aglomeracją i tradycjami logistycznymi sprawią, że region pomimo
spadku dostępności siły roboczej nie traci na
popularności. Poziom bezrobocia w Poznaniu
i okolicy na koniec kwietnia br. wynosił 2,5%
i był najniższy w kraju. Firmy, aby zatrzymać
pracowników oferuję szersze pakiety socjalne
w postaci dowozu do pracy, obiadów czy lep-
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szych stawek za godzinę pracy. Koszty pracy to
tylko jeden z czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacji. Firmy w poszukiwaniu optymalizacji kosztów mogą liczyć na atrakcyjne
stawki czynszów za mkw. powierzchni magazynowej w regionie. Przy dużych kontraktach
powyżej 10 tys. mkw. deweloperzy oferują
czynsz efektywny poniżej 2 euro za mkw.
W perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy możemy spodziewać się utrzymania tempa rozwoju inwestycji magazynowych w regionie. Do końca roku możliwe jest uruchomienie
kolejnych 3-4 projektów. W II połowie roku
poziom pustostanów wzrośnie do 5-6%, co nie
wpłynie znacząco na strategie inwestycyjne
deweloperów, gdyż jest to naturalna konsekwencja realizacji projektów spekulacyjnych.
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