7

2019
ROZBUDOWA
PARKU ZA
38 MLN EURO
W SZCZECINIE
ÔÔŹródło: Accolade, fot. Accolade

Firma Accolade – międzynarodowy
inwestor na rynku nieruchomości
komercyjnych – rozbuduje Park Przemysłowy w Szczecinie na terenach dawnej
fabryki produkującej silniki samolotowe. Dostępna dla najemców powierzchnia ma
wzrosnąć ze 147 tys. m2 obecnie do 220 tys. m2. Wartość dwóch kolejnych etapów
inwestycji szacowana jest na 38 mln euro. Zakończenie budowy III etapu liczącego
40 tys. m2 planowane jest na lipiec 2019.
Accolade dysponuje w Polsce dziewięcioma kompleksami przemysłowymi
o powierzchni 588 tys. m2 i wartości 360
mln euro. Firma wywodząca się z Czech
w Szczecinie pojawiła się w 2016 r., kiedy
to zainwestowała 23 mln euro w tereny

położone po wschodniej stronie Szczecina, w odległości 20 minut jazdy z Lotniska
Szczecin Goleniów.

Zwiększone obroty i zysk

o -7,9% niższa niż w poprzednim rekordowym
roku (-6,0% w walutach lokalnych).
„Interroll może ponownie znacząco zwiększyć
swoje obroty netto w pierwszej połowie 2019 r.,
A także może pochwalić się ponadprzeciętnym
wzrostem zysków przed odsetkami i podatkami (EBIT)” – wyjaśnia Daniel Bättig, dyrektor
finansowy Interroll Holding AG i dodaje: „Ze
względu na niższy poziom zamówień oczekujemy, że dynamika tego biznesu zwolni w drugiej
połowie 2019 r.”
Raport półroczny Interroll za 2019 r. Z pełnymi danymi zostanie opublikowany 5 sierpnia
2019 r. Emisja internetowa w języku angielskim
odbędzie się tego samego dnia o godzinie 9:00
(CEST).

ÔÔInterroll, fot. Interroll

Obroty netto firmy Interroll – eksperta ds. Technologii przenośników, wzrosły do nowego rekordu w wysokości 260,9 mln CHF w pierwszej
połowie 2019 r. (+8,4% więcej niż w poprzednim
roku). Jeśli chodzi o zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT), w tym samym okresie oczekuje
się ponadprzeciętnej poprawy o 20–25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba zamówień spada do 299,0 mln CHF (-7,9%).
Szczególnie dobry w zakresie przychodów był
pierwszy kwartał 2019 r., Obroty netto w pierwszej połowie 2019 r. Wzrosły o +8,4% w porównaniu z poprzednim rokiem do nowego
rekordu w wysokości 260,9 mln CHF (+10,4%
w lokalnych walutach).
Zyski przed odsetkami i podatkami (EBIT), notowany jest ponadprzeciętny wzrost o 20–25%
w porównaniu do tego poziomu w 2018 r.
Wzrostu obrotów netto wynika głównie z dalszej poprawy wydajności i bardzo zdyscyplinowanego podejścia do kosztów i inwestycji.
Wartość przyjętych zamówień w pierwszej
połowie 2019 r. wyniosła 299,0 mln CHF, i jest

Arkadiusz Kawa

NOWY DYREKTOR
INSTYTUTU LOGISTYKI
I MAGAZYNOWANIA
ÔÔILiM, fot. ILiM

Arkadiusz Kawa 15 lipca został powołany
na stanowisko Dyrektora Sieci Badawczej
ŁUKASIEWICZ – Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Dr hab. Arkadiusz Kawa posiada ponad
15-to letnie doświadczenia w logistyce
i e-commerce, które zdobywał podczas
realizacji ponad 60 projektów m.in. dla
Volkswagen, Bpost, Poczty Polskiej, GS1
Polska, Last Mile Experts, Merlin, Digital24, Pepco, Kompanii Piwowarskiej, Autostrady Wielkopolskiej.
W latach 2009 do 2019 pracował na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.
W latach 2005–2009 był uczestnikiem
studiów doktoranckich UEP.
Dr hab. Arkadiusz Kawa pełnił rolę
eksperta naukowego w NCBR, NAWA
i FNP oraz konsultanta w międzynarodoWIĘCEJ na str. 2
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STRATEGICZNI PARTNERZY W DZIEDZINIE LOGISTYKI
ÔÔ

Największy polski producent leków oraz FM Logistic podpisały długoterminową umowę dotyczącą kompleksowej obsługi magazynowej i transportowej dla całego portfela produktów Grupy Polpharma w Polsce. W jej wyniku, FM Logistic zrealizuje w Błoniu
pod Warszawą kolejny etap rozbudowy największego centrum magazynowania i dystrybucji produktów farmaceutycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd będzie realizowana centralna dystrybucja produktów Polpharmy wytwarzanych przez
5 zakładów Grupy w Polsce.
Umowę znacznie poszerzającą dotychczasową współpracę podpisali pod koniec czerwca Markus Sieger, Prezes Grupy Polpharma i Daniel Franke, dyrektor
zarządzający FM Logistic Central Europe.
Tym samym obiekt, który FM Logistic udostępni Polpharmie, stanie się jej centralną
hurtownią i platformą dystrybucji farmaceutyków.
Centralna hurtownia jest odpowiedzią
na ciągłą ekspansję i rosnącą skalę działalności Grupy Polpharma. Pozwoli na
uproszczenie i optymalizację procesów
logistycznych dla wyrobów gotowych,
przyczyniając się również do ochrony środowiska i mniejszej emisji CO2. Umożliwi
także wykorzystanie zwolnionej przestrzeni w magazynach przyzakładowych firmy na potrzeby rosnącej ilości surowców
i półproduktów.
„Po szczegółowej analizie ofert i wielomiesięcznych negocjacjach wybraliśmy
stabilnego i wiarygodnego partnera, doświadczonego w obsłudze produktów farmaceutycznych. Powierzając FM Logistic
wsparcie w zakresie dystrybucji wszystkich naszych wyrobów gotowych, liczymy
na bardzo wysoką jakość współpracy i wie-

emil

loletnie partnerstwo, które przyczyni się
do jeszcze lepszej obsługi naszych klientów i dostępności naszych produktów dla
pacjentów” – mówi Markus Sieger, prezes
Grupy Polpharma.
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FM Logistic zainwestuje ponad 60 mln
zł w rozbudowę obiektu, który odpowiadał
będzie rosnącym wymaganiom jednego ze swoich największych klientów. Po
zakończeniu tego etapu wielobranżowa
platforma FM Logistic Health w Błoniu
będzie miała łączną powierzchnię prawie
92 000 metrów kwadratowych i pojemność ponad 140 000 palet. Oprócz usług
związanych ze składowaniem i dystrybucją
produktów, zarówno na rynek krajowy jak
i międzynarodowy, na platformie na dużą
skalę realizowane są usługi copackingu
i comanufacturingu dla różnych klientów.
„Naszym głównym celem podczas projektowania rozwiązań i negocjacji umowy
było skoncentrowanie się na współtworzeniu wartości dla klientów Polpharmy
w oparciu o najnowocześniejsze procesy
i rozwiązania, które potrafimy wdrażać”
– mówi Daniel Franke, dyrektor zarządzający FM Logistic Central Europe. Bez
wątpienia jakość i bezpieczeństwo operacji były najistotniejszym priorytetem
wspólnej grupy projektowej – dodaje.
Umowa została zawarta na 7 lat. Rozpoczęcie operacji w nowo budowanej hurtowni Polpharmy w Błoniu planowane
jest w II kwartale 2020 roku, po uzyskaniu
przez firmę niezbędnej certyfikacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

STUDIO DTP
NowaPracownia.pl

Nowy dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania – ciąg dalszy ze strony 1.

Publikacja specjalistyczna

wych projektach badawczych. Był również wykładowcą na studiach Executive
MBA i podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice
Gdańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu.
Został laureatem konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego konkursu Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej.
Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji
popularyzatorskich oraz naukowych.
Zarządzanie Instytutem obejmuje
w szczególnym czasie, kiedy zaczyna działać Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, którą
współtworzy poznański Instytut.
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BRANŻOWE WYDARZENIE DLA PROFESJONALISTÓW
ÔÔ

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października
2019 roku w Sosnowcu, będą miejscem dającym możliwość wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości
produktowych oraz rozwiązań technicznych w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.
Spotkanie odbędzie się pod PATRONATEM cenionych instytucji w branży oraz
licznych specjalistycznych mediów. Dzięki
wsparciu PARTNERÓW na targach będą
obecni znakomici specjaliści, co przyczyni
się do zbudowania wydarzenia dobrej
jakości.
WYDARZENIEM TOWARZYSZĄCYM będzie konferencja pod tytułem: „Jakość
i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych
w aspekcie obowiązujących przepisów
prawnych”. Organizatorzy: Zakłady Badań
i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba
w Katowicach, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy RCC, Expo Silesia.

REKLAMA

PONAD TO PODCZAS TARGÓW
ODBĘDĄ SIĘ:
• KONFERENCJA, której Organizatorami będą Stowarzyszenie Elektryków
Polskich SEP oraz Biuro Badawcze ds.
Jakości BBJ SEP.
• SZKOLENIA
• PREZENTACJE
• WARSZTATY
Poprzednia edycja targów otrzymała
liczne podziękowania i została doceniona za wartościowe spotkania biznesowe
w Aglomeracji Śląskiej, niewątpliwie największym rynku przemysłowym w Polsce,
gdzie znajdują się odbiorcy targów.
Zapraszamy do dołączenia do grona
Wystawców. W okresie wakacyjnym firmy
mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków udziału w targach.
Więcej szczegółów znajduje się na stronach:
• www.lumenexpo.pl
• www.salonelektrotechniki.pl

KONTAKT:
Małgorzata Mazur
Menedżer Projektu
kom. +48 510 031 476
e-mail: malgorzata.mazur@exposilesia.pl,
lumenexpo@exposilesia.pl.
MIEJSCE TARGÓW:
Expo Silesia Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowie
www.exposilesia.pl

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

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

GISACO Sp. z o.o. | ul Mszczonowska 76A, 05-090 Janki | www.gisaco.pl
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DACHSER ASL UMACNIA SIĘ W AZJI POŁUDNIOWEJ
ÔÔDachser, fot. Dachser

Międzynarodowy dostawca usług logistycznych inwestuje w swoją południowoazjatycką sieć, by zaspokoić rosnący popyt na
obsługę eksportu i importu w Bangladeszu. Operator otworzył nowe biuro Air & Sea Logistics w Chittagong – drugim co do
wielkości mieście tego kraju.
„Bangladesz to interesujący rynek o bardzo dużym potencjale”, mówi Jude Crasto,
Dyrektor Zarządzający Dachser Air & Sea
Logistics w Bangladeszu. „Gospodarka
rozwija się bardzo stabilnie, a zapotrzebowanie na lepsze i bardziej niezawodne
usługi rośnie. Chittagong ma strategiczną
lokalizację nie tylko ze względu na silną
infrastrukturę i zasięg, ale też ze względu
na bliskość klientów”, dodaje.
Nowy obiekt jest zlokalizowany w pobliżu portu, który jest najbardziej ruchliwym międzynarodowym terminalem
morskim w Zatoce Bengalskiej i trzecim
co do wielkości w całej Azji Południowej.
Jest to zatem bardzo istotny punkt dla
wszystkich dużych operacji importowych
i eksportowych w regionie. W Chittagong
mieszczą się także największe w kraju
zakłady produkcyjne i przemysłu tekstylnego, co czyni tę metropolię biznesowym
centrum południowo-wschodniego Bangladeszu.
Nowo otwarte biuro Dachser Air & Sea
w Chittagong to drugi oddział operatora

w Bangladeszu, po Dhace – stolicy kraju.
W obu lokalizacjach firma zatrudnia łącznie prawie 40 osób. Oprócz konsolidacji
frachtu morskiego dostawca usług logistycznych oferuje konsolidację frachtu

lotniczego w magazynie w Dhace. Dachser
Bangladesz dysponuje ponadto przestrzenią magazynową w Tongi nieopodal stolicy, skąd organizuje dystrybucję towarów
na terenie całego Bangladeszu.

KOLEJNA AGENCJA CELNA OPERATORA
ÔÔRohlig Suus, fot. Rohlig Suus

Na terenie białostockiego oddziału ROHLIG SUUS Logistics powstała agencja celna z magazynem czasowego składowania. Dzięki
niej operator może świadczyć kompleksową obsługę celną wszystkich eksportowanych i importowanych towarów w jednym
miejscu. Nowa agencja jest czternastym tego typu obiektem ROHLIG SUUS w kraju.
Agencja celna świadczy usługi administracyjne związane z przywozem i wywozem
towarów z Unii Europejskiej oraz ładunków przewożonych w tranzycie celnym
przez Polskę. Pełni ona funkcję pośrednika pomiędzy firmą a Urzędem Celnym,
dokonując w jej imieniu m.in. zgłoszeń celnych oraz przygotowując dokumentację
do odpraw eksportowych, importowych
lub tranzytowych. Znacznie ułatwia to
proces eksportu i importu, ograniczając
konieczność transportu towarów do Urzędu Celnego do minimum.
Biuro nowej agencji celnej jest zlokalizowane w siedzibie oddziału Spółki na
terenie parku logistycznego Panattoni
przy ulicy Aksamitnej 8A. Mieści się obok
magazynu czasowego składowania ROHLIG SUUS Logistics, w którym towary mogą
być przechowywane przez 90 dni przed
odprawą celną. W planach firmy jest również otworzenie składu celnego, dającego
możliwość długoterminowego przecho-

wywania towarów i prowadzenia logistyki
kontraktowej.
– Agencja posiada pozwolenie na korzystanie z procedur uproszczonych,
co znacznie ułatwia odprawę towarów.
Mamy także certyfikat AEO i pozwolenie
na odprawę towarów w innym miejscu niż
urząd celny. To duża korzyść dla klientów,
którym zależy przede wszystkim na czasie.
Ich towary nie muszą jeździć od magazynu
do urzędu celnego i z powrotem – mówi
Mirosław Kłósek, dyrektor ds. usług celnych ROHLIG SUUS Logistics.
– Podlasie to region, który aktualnie
bardzo dynamicznie się rozwija. Sprzyja temu infrastruktura drogowa, która
w ostatnich latach bardzo się poprawiła.
Oddanie do użytku drogi ekspresowej S8
spowodowało, że Białystok i jego okolice
stały się dla inwestorów bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie Polski. To stąd
mogą oni transportować towary zarówno
na cały kraj, jak i za granicę, a także ła-

two importować produkty i komponenty ze Wschodu czy nawet Chin. Agencja
również poszerza możliwości eksportowe
rodzimych producentów na rynki pozaeuropejskie – dodaje Grzegorz Pawnuk,
dyrektor oddziału ROHLIG SUUS Logistics
w Białymstoku.
Placówka będzie już czternastą agencją
celną firmy. Odbywać się w niej będzie
odprawa towarów wysyłanych drogą lądową, morską, a także lotniczą. Agencja
będzie działać zarówno na potrzeby ROHLIG SUUS Logistics, jak i zewnętrznych firm
spedycyjnych.
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ŚWIĘTOWANIE WYJĄTKOWEJ ROCZNICY
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, fot. JF Hillebrand

Świętowane rocznice zawsze, związane
są z emocjami, niewiele jest firm, które
świętowałyby ponad stu letnią działalność na rynku. Historia firmy JF Hillebrand rozpoczęła się w lipcu 1844 roku
w Moguncji w Niemczech. Jej założycielem był Johann Friedrich Hillebrand, który otworzył firmę zajmującą się transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz
odprawą celną towarów. Początkowo
transportował głównie wino w beczkach
pomiędzy Niemcami a Holandią, rozwojowi sprzyjała koniunktura na handel
winem. Wykorzystując sytuację na rynku,
JF Hillebrand ugruntował swoją pozycje
w transporcie alkoholi, wykorzystując
dostawy koleją do ekspansji do krajów
Europy Wschodniej.

W Polsce JF Hillebrand Poland obecna jest
od sześciu lat, z siedzibą główną w Gdyni.
Firma współpracuje zarówno z globalnymi
producentami jak i lokalnymi dostawcami
napojów oraz różnych rodzajów alkoholi.
W dniu 11 lipca firma zaprosiła do
Warszawy partnerów biznesowych, firmy współpracujące i przedstawicieli mediów by świętować
nad zielonym brzegiem Wisły
ten wyjątkowy jubileusz. Jak
na urodzinową uroczystość
przystało, były przemowy, tort
i wspólne rozmowy zacieśniające więzi łączące partnerów
biznesowych.
– Dzisiaj świętujemy 175,
urodziny naszej firmy i jest to
naprawdę coś wyjątkowego,
ta działalność przez tyle lat
możliwa jest dzięki Państwu
– naszym klientom, partnerom i firmom z którymi nasza
firma współpracuje. Jesteśmy
firmą, która dostarcza bardzo
szczególnego rodzaju towary,
czasami są to wyjątkowe okazy alkoholi, dla których trzeba
stworzyć odpowiednie warunki

Ellina Lolis, country manager, JF Hillebrand, Warszawa

transportu, aby nie straciły na jakości, nie
mówiąc o uszkodzeniach. Zapewniamy
niezmiennie wysoką jakość dostaw dzięki naszym pracownikom, którzy pracują
w naszej firmie bardzo wiele lat, co jest
bardzo istotne ze względu na taką specyfikę działalności firmy z bardzo długą
tradycją i doświadczeniem. Cieszymy się,
że możemy razem świętować tę szczególną rocznicę powstania firmy, z jej historią
widoczną na zdjęciach i przedstawionej
prezentacji – mówiła Ellina Lolis, country
manager JF Hillebrand Poland.
W ciągu 175 lat działalności JF Hillebrand nie tylko rozwijał usługi logistyczne
i zwiększał swoją obecność na rynku, ale
wdrażał autorskie rozwiązania technolo-

giczne zapewniające bezpieczny i sprawny
proces transportu alkoholi i napojów.
W 2002 roku powstało pierwsze autorskie rozwiązanie informatyczne – system
IT do zarządzania łańcuchem dostaw napojów. W dziale technologicznym powstały także m.in. wykładziny izolacyjne
do kontenerów, narzędzia do monitorowania temperatury wewnątrz kontenera czy najnowsze rozwiązanie – VinLiner, termiczna folia izolacyjna. Kluczowe
znacznie dla JF Hillebrand mają działania
prośrodowiskowe, m.in. firma monitoruje
redukcję emisji CO2 dzięki systemom do
wyliczeń (np. aplikacja myHillebrand) czy
kontrolingu recyclingu VinLinerów oraz
FlexiTanków.

Soren Nymann, area director NorthEurope, JF Hillebrand, Warszawa
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#MOCARZETRAS, CZYLI PASJONACI Z GRUPY RABEN
ÔÔRaben, fot. Raben

Mają moc, chęć do działania i niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów. O kim mowa? #MocarzeTras, czyli
pasjonaci z Grupy Raben. Codziennie widzimy ich na polskich i międzynarodowych drogach kiedy dbają o to, aby niezbędne do
życia produkty docierały do naszych domów. Tym razem można było ich spotkać na żywo, w pełnym wymiarze, bez filtrów na
Master Truck 2019.
Master Truck to jeden z największych zlotów samochodów ciężarowych w Europie. Odwiedzający mieli okazję podziwiać setki stuningowanych czy zabytkowych samochodów ciężarowych, a także
motocykli. Trzy dni doskonałej zabawy, koncertów, konkursów
i pozytywnych ludzi w terminie 19–21 lipca 2019 roku. Ta odsłona była jubileuszową, 15-stą edycją, w związku z tym nie mogło
zabraknąć na niej przedstawicieli Raben Transport. Chyba można
założyć, że każdy z branży zna charakterystyczne białe naczepy
z zielonym lub niebieskim paskiem i czerwonym logo Raben?
Grupa Raben to firma oferująca kompleksowe usługi logistyczne, w tym logistykę kontraktową, drobnicową sieć drogową
(krajową, międzynarodową oraz na wschód), transport w temperaturze kontrolowanej, przewozy całopojazdowe, transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Zespół Raben w Polsce to łącznie
ponad 5 000 pracowników oraz pokaźna flota 4 500 pojazdów,
za których sterami codziennie zasiadają 4,5 tys. kierowców, bez
których w sklepach nie byłoby naszych ulubionych produktów.
Na Master Track 2019 przybyli jako #MocarzeTras (tak lubią
siebie określać pracownicy Raben Transport) – w silnym składzie
– reprezentującym trzy filary działalności firmy: kierowców, flotę
kontraktową oraz serwis pojazdów ciężarowych. Spółka od 26 lat
jest bezpośrednim pracodawcą dla sporej części kierowców
C+E pracujących w Grupie Raben. Wydarzenie było doskonałą
okazją, aby porozmawiać z kierowcami o ich pracy i jej warunkach. Nie ma nic lepszego niż informacje z pierwszej ręki, a tych
można było zebrać sporo od pracowników Raben Transport.
Dysponują oni flotą 180 własnych ciągników, regularnie wymie-

nianych (co 2–3 lata) i serwisowanych. Właśnie dzięki posiadaniu
własnego serwisu pojazdów ciężarowych w Gądkach i Bolesławcu mogą zapewnić niezawodność swojego taboru. Notabene
Raben Transport Serwis obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia
– szeroki zakres usług oraz autoryzacja placówki potwierdza jej
duże doświadczenie. Jednak flota własna to nie wszystko – Raben
współpracuje również z przewoźnikami kontraktowymi w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Tylu ekspertów w jednym miejscu spełniło swoje zadanie
przyciągnięcia odwiedzających na stoisko Raben. Oczywiście
poza ciekawymi rozmowami i materiałami biznesowymi znalazło się miejsce na dobrą zabawę. Gra w transportowe bingo,
zawody z refleksomierzem, symulator jazdy samochodem
ciężarowym, nielimitowany popcorn i wata cukrowa, konkursy
zdjęciowe (wśród których do wygrania była przejażdżka na torze
wyścigowym Lamorghini) i wreszcie najważniejsze – ciężarówki.
Na stoisku Raben mogliśmy podziwiać dwa Mercedesy Actross
1845 oraz zabytkową Scanię-Vabis L56 z 1960 roku, nazwaną
pieszczotliwie „Rabcią”.
Ostatecznie za każdą wielką firmą stoją ludzie, którzy są jej
twarzą i cichymi bohaterami. Każda okazja, dzięki której można
ich poznać, jest bardzo cenna i warta uwagi. W przypadku Master
Truck i firmy Raben mieliśmy okazję spotkać prawdziwych transportowych, pozytywnie zakręconych freak’ów – #MocarzyTras,
którzy budują polską i międzynarodową logistykę już od ponad
28 lat istnienia Grupy Raben na polskim rynku.

Chronometr wydarzeń
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POLSKA CENTRALNA ODPORNA NA KONKURENCJĘ
ÔÔCBRE

W Polsce rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych ma się dobrze niemal we wszystkich regionach. Jednak niektóre
obszary wyróżniają się na tle innych. Strategiczna lokalizacja w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 (północ-południe) i A2
(wschód-zachód), a także sąsiedztwo terminali przeładunkowych w Łodzi i Kutnie powodują, że Polska Centralna nie narzeka
na brak zainteresowania ze strony inwestorów i obfituje w nowo powstające projekty. To właśnie tu w I kw. 2019 r. wystartowała
budowa kolejnych 250 tys. m2 powierzchni magazynowych, co stanowiło najlepszy wynik w Polsce.
Polska Centralna posiada obecnie ponad 2,5 mln m2 nowoczesnej przestrzeni
magazynowej. To gwarantuje jej trzecie
miejsce w kraju – zaraz po bezpośrednich
okolicach Warszawy oraz Górnym Śląsku.
Ponadto w regionie wciąż widoczny jest
przyśpieszony rozwój nowych lokalizacji
przemysłowo-logistycznych, takich jak
Pawlikowice, Kutno, Konstantynów Łódzki
czy Piotrków Trybunalski. Wedle danych
CBRE, w województwie łódzkim do końca
2019 r. przybędzie niecałe pół miliona m2
magazynów, na które w dużej mierze zostały już podpisane umowy najmu. Co
więcej, popyt na powierzchnie wciąż rośnie – w I kw. wynajęte zostało 216 tys. m2,
niewiele mniej niż w wiodącym regionie
warszawskim (225 tys. m2).
– Konkurencyjność polskiego rynku magazynowego na tle europejskim, w szcze-

gólności państw CEE, nadal jest wysoka.
Jedną z najbardziej popularnych lokalizacji
jest region Polski Centralnej, który od lat
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. W przyszłości
presja szybkich dostaw oraz rozwijająca
się moda na magazyny miejskie może
wpłynąć na obniżenie popytu na duże
powierzchnie magazynowe w tym obszarze. Jednak atrakcyjne położenie jest
na tyle istotnym czynnikiem, że region
ten wyjdzie z tego starcia obronną ręką.
Znaczenie ma przede wszystkim dogodny
dostęp do największego polskiego rynku zbytu, jakim jest stolica, oraz bliskość
Łodzi, gdzie powstaje wiele magazynów
miejskich pod e-commerce, jak np. 7R
Park City Flex Łódź czy City Logistics Łódź
I – zauważa Agata Czarnecka, Dyrektor
w dziale Badań Rynku i Doradztwa, CBRE.

Lokalizacja zdecydowanie działa na
korzyść rozwoju nieruchomości magazynowo-przemysłowych w tym regionie.
Nie jest to jedynie zasługa skrzyżowania
dwóch głównych polskich autostrad oraz
drogi ekspresowej S8. Bezpośrednie połączenie kolejowe cargo między Łodzią
a Chengdu w Chinach gwarantuje skrócenie transportu do 2 tygodni, co stanowi
dokładnie połowę czasu potrzebnego na
dostawę w transporcie morskim.
Najprężniej rozwijającymi się sektorami gospodarki w województwie łódzkim są branże: paliwowo – energetyczna,
farmaceutyczna, AGD oraz budowlana.
Wśród najważniejszych firm obecnych
w regionie można znaleźć, m.in. Barry
Callebaut Manufacturing Polska, Euroglas,
Procter & Gamble, Indesit oraz BSH.

WZMOCNIENIE FURTKI DO EUROPY WSCHODNIEJ
ÔÔKuehne + Nagel

Kuehne + Nagel w Austrii przejęło firmę Jöbstl, średniej wielkości przedsiębiorstwo logistyczne z siedzibą w Wundschuh w okolicach miasta Graz. Dzięki integracji Grupy Jöbstl, Kuehne + Nagel rozszerza swoją sieć drogową i umacnia transport w kierunku Europy Wschodniej. W przyszłości, Klienci będą mogli korzystać z serwisu Grupy Jöbstl w zakresie europejskich usług drobnicowych.
„Dodając do naszej oferty portfolio Grupy Jöbstl, jesteśmy
w stanie zaoferować Klientom
więcej usług w regionie i strategicznie rozbudowywać naszą
sieć drogową” – wyjaśnia Uwe
Hött, wicedyrektor dywizji drogowej Kuehne + Nagel w Europe. „Dysponując ponad 130
oddziałami w całej Europie,
Kuehne + Nagel obecnie łączy wszystkie rynki w regionie.
Dzięki integracji z siecią Jöbstl
wzmocnimy dostępne połączenia, szczególnie z sąsiednimi
państwami przy jednoczesnym
zwiększeniu częstotliwości
wyjazdów i skróceniu czasu
dostaw. Zakładamy, że szczególnie duże firmy skorzystają
z naszego rozszerzonego portfolia usług „.
„Bardzo doceniamy silne
zakorzenienie Jöbstla w au-

striackich tradycjach oraz jego
długą historię. Dzięki przejęciu rodzinnej firmy, zyskujemy partnera, który cechuje się
niezawodnością, elastycznością i obsługą Klienta z osobistymi, wartościowymi akcentami, które są niezwykle ważne
dla Kuehne + Nagel”, mówi
Franz Braunsberger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel
w Austrii.
„Cieszymy się, że możemy
dołączyć do Grupy Kuehne
+ Nagel i stać się częścią silnej międzynarodowej sieci
logistycznej. Razem możemy
oferować Klientom szerokie
portfolio usług. Łącząc nasze
sieci budujemy synergie i tworzymy przestrzeń dla wzrostu,
przynosząc wymierne korzyści
naszym Klientom i pracownikom” – dodaje Christoph

Jöbstl, dyrektor zarządzający
i udziałowiec grupy Jöbstl.
Przejęcie zostało zatwierdzone przez właściwe organy
antymonopolowe. W ramach
przejęcia 100% udziałów
w SLM Spedition und Logistik
GmbH w Wiedniu zostanie
przeniesionych na Kuehne +
Nagel. Strony zgodziły się nie
ujawniać ceny transakcji.
O JÖBSTL
Grupa Jöbstl to rodzinny biznes
zbudowany na 95-letniej tradycji. Grupa firm przetwarza
około 550 000 przesyłek rocznie i obsługuje ponad 20.000
m² placówek przeładunkowych
z około 180 pracownikami
w wielu lokalizacjach w Austrii
(Wundschuh, Wallern, Wiedeń
i Fürnitz) i Słowenii (Ljubljana
i Maribor).

Bilans

O KUEHNE + NAGEL
Kuehne + Nagel zatrudnia
ponad 82 000 pracowników
w ponad 1300 lokalizacjach
w 100 krajach i jest jedną
z największych firm logistycznych na świecie. Swoją
ugruntowaną pozycję na rynku zawdzięcza działalności
związanej ze spedycją morską, lotniczą, drogową, a także
logistyką kontraktową, przy
czym wyraźnie skupia się na
zapewnieniu zintegrowanych
informatycznych rozwiązań
logistycznych. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.kuehne-nagel.com.
W Polsce działa od ponad
27 lat świadcząc usługi w 28
lokalizacjach i zatrudniając ponad 2 300 specjalistów. Więcej
informacji na stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl
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CZYM JEST YIELD?

ÔÔAleksandra Sierocińska, Investment Surveyor, Dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieją cztery podejścia do wyceny nieruchomości. Na inwestycyjnym rynku handlowym,
biurowym i magazynowym powszechne jest wykorzystanie podejścia
dochodowego – jest to metoda inwestycyjna z techniką kapitalizacji
prostej. Wynika to z natury tych nieruchomości – generują one dochód,
który można prognozować.
Do wyceny przyszłych stałych dochodów,
a więc de facto wartości nieruchomości,
wykorzystywany jest poniższy wzór:
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI = STAŁY
DOCHÓD ROCZNY Z NIERUCHOMOŚCI
/ STOPA KAPITALIZACJI
Na inwestycyjnym rynku nieruchomości
komercyjnych stopę kapitalizacji z angielskiego nazywa się yield. W związku
z tym, że dochód generowany przez dany
obiekt jest względnie stały, to właśnie
yield ma największy wpływ na ostateczną
cenę nieruchomości. Można powiedzieć,
że inwestor kupujący nieruchomość, de
facto kupuje dochód, jaki ona generuje.
Dla inwestora dokonującego zakupy yield
to nic innego jak oczekiwana stopa zwrotu
brutto z inwestycji w nieruchomość.
To czy yield jest wysoki czy niski, a więc
czy kupowany dochód jest odpowiednio
„tani” czy „drogi”, uwarunkowane jest ryzykiem inwestycyjnym związanym z daną
nieruchomością, ale również sytuacją na
rynku inwestycyjnym (miedzy innymi rentownością inwestycji alternatywnych). Zastosowanie ma tutaj więc zasada premii za
ryzyko jak i prawo popytu i podaży.
Najlepsze nieruchomości na rynku, takie jak wysokiej klasy wieżowce biurowe
w centrum Warszawy, innowacyjne
galerie handlowe
dominujące w największych polskich
miastach, czy nowoczesne parki magazynowe w najlepszych lokalizacjach,
cechują się niskim
ryzykiem inwestycyjnym, a więc również niskimi stopami zwrotu. Dochód
generowany przez
te nieruchomości
jest niejako „droższy”, ponieważ ryzyko polegające na
tym, że będzie on
niższy w następnych latach, jest
niskie. Będzie to

atrakcyjny produkt na przykład
dla towarzystw ubezpieczeniowych, które unikają ryzyka.
Natomiast przestarzałe budynki biurowe zlokalizowane
na obrzeżach miast, mało odwiedzane galerie handlowe czy
parki logistyczne nieprzystosowane do wymagań najemców, charakteryzują się wysokimi stopami kapitalizacji.
Inwestor, który zdecyduje się na ich zakup,
przedstawi niższą cenę, aby zrekompensować sobie wysokie ryzyko inwestycji
– na przykład problem ze znalezieniem
najemców, co ma bezpośredni wpływ na
obniżenie rocznego dochodu generowanego przez taką nieruchomość.
Przykładowo, pewien wysokiej klasy
biurowiec generuje roczny dochód wynoszący 10 milionów euro. Inwestor zainteresowany zakupem tej nieruchomości
ocenia ryzyko związane z tą inwestycją
i składa ofertę na poziomie stopy kapitalizacji 5%. Oznacza to, że zapłaci za ten
biurowiec 200 milionów euro (EUR 10 mln
/ 5% = EUR 200 mln). Jeżeli jego oferta zostanie zaakceptowana, to nieruchomość
ta co roku będzie generowała dochód
równy 5% zapłaconej przez niego ceny i po
20 latach wygenerowany dochód zrówna

Bilans

Aleksandra Sierocińska

się z ceną zakupu, a więc nominalnie inwestycja zwróci się w dwadzieścia lat.
Poniższy wykres przedstawia zmiany
stóp zwrotu dla najlepszych nieruchomości w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat.
Od 2003 roku nieprzerwanie obserwujemy
spadek stóp kapitalizacji, co uwarunkowane jest dojrzewaniem rynku, ponieważ
inwestorzy oceniają polskie nieruchomości
jako coraz mniej ryzykowne inwestycje,
oraz luzowaniem ilościowym (z ang. quantitative easing). Mimo to stopy kapitalizacji
w Polsce nadal są wyższe od tych obserwowanych na zachodzie Europy (przykładowo, zgodnie z raportem Cushman &
Wakefield „Global Investment Atlas 2019”,
stopy kapitalizacji na rynku biurowym
w Niemczech wynoszą 2,50%, we Francji
3,00%, a w Hiszpanii 3,50%), co przekłada
się na rekordowe wyniki wolumenów inwestycyjnych obserwowanych na polskim
rynku nieruchomości komercyjnych.
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Rynek towarów luksusowych

ÔÔDHL, fot. DHL

Młodzi konsumenci coraz bardziej oczekują interakcji ze swoimi ulubionymi markami w internecie. Przedsiębiorcy chcący
osiągnąć w najbliższych latach sukces na
rynku dóbr luksusowych muszą skoncentrować się na cyfrowych platformach
sprzedaży, otwierając się na nowe rynki.
Jednym z najbardziej rozwijających się sektorów rynku dóbr luksusowych jest biżuteria
dla mężczyzn. Jej globalna sprzedaż osiągnęła
w 2017 roku wartość 5,3 miliarda dolarów,
wzrastając w ciągu 5 lat niemal o 25 proc.
Najbardziej popularne są męskie pierścionki,
które stanowią aż o 1/3 wartości. Na kolejnym
miejscu znajdują się naszyjniki i łańcuszki.
W ofercie warto uwzględnić coraz popularniejszą możliwość personalizowania produktów.
Stale rozwija się również światowy rynek
srebra. Jest to jedyny metal w Wielkiej Brytanii, który odnotował wzrost liczby produktów. Amerykańscy jubilerzy odnotowali z kolei
w 2017 roku wzrosty jego sprzedaży wynoszące 17 proc, szczególnie w Chinach i Indiach,
które posiadają łącznie ponad połowę udziału w największym na świecie rynku biżuterii
w Azji.
Pojawienie się nowej klasy średniej i jej
uwielbienie do zakupów produktów premium
spowodowało, że do 2024 roku chiński rynek
towarów luksusowych będzie stanowił niemal
40 proc. całego sektora. Ponad połowa potencjalnych klientów mieszka jednak poza 15
największymi miastami, co sprawia, że aby wykorzystać ten potencjał, niezbędne są również
skuteczne usługi dostawcze.
Nawet 20 proc. transgranicznych zakupów
dokonywanych kanałami online ma wartość
co najmniej 200 dolarów. Liczba ta zwiększa
się jeszcze bardziej w przypadku rynku towarów luksusowych. Kluczem do sukcesu jest
więc zapewnienie klientowi szybkiej i sprawnej
przesyłki – mówi Łukasz Jankowski, Kierownik ds. rozwoju e-commerce w DHL Express
Poland – Klienci decydujący się na dostawę
klasy premium oczekują przede wszystkim
jednego – szybkiego dostarczenia produktu,
za który zapłacił niemałe pieniądze. Przed
wysyłką towarów luksusowych takich jak droga biżuteria należy zweryfikować możliwości
dostawy partnera logistycznego oraz przepisy
celne kraju docelowego ponieważ nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane
w standardowej usłudze.
Dla przedsiębiorców wybór partnera logistycznego jest ważny nie tylko ze względu na
ekspresową i niezawodną dostawę do klienta.
W przypadku tak szybko rozwijającego się rynku bardzo ważne jest również zadbanie o odpowiedni zasięg, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł dotrzeć ze sprzedażą swoich
towarów w niemal każdy zakątek na świecie.

REKLAMA
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ROHLIG SUUS
Logistics w liczbach
za 2018 rok

ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS
Logistics
Ponad 910 mln zł przychodu netto
osiągnął w ubiegłym roku ROHLIG
SUUS Logistics – jedna z pięciu największych firm sektora TSL w Polsce. W tym okresie polska firma
otworzyła kolejne centra logistyczne o łącznej powierzchni 25 tys.
m kw. oraz uruchomiła oddziały na
Węgrzech i w Czechach.
Sektor TSL (Transport Spedycja
Logistyka) to jeden z najszybciej
rozwijających się obszarów polskiej
gospodarki. Potwierdza to liczba
nowo oddanej powierzchni magazynowej w Polsce, która w ostatnim
roku wyniosła 2 mln m kw., przekraczając łącznie poziom 15 mln
m kw. Rośnie też liczba firm, których w ubiegłym roku było aż 36 tys.
(wzrost w ciągu roku o 1,5 tys.). Na
tak dobre rezultaty branży wpływ
miały też wyniki ROHLIG SUUS
Logistics, jednego z największych
polskich operatorów logistycznych.
Jak podaje firma, jej przychód netto ze sprzedaży osiągnął poziom
910 900 tys. zł. Spółka umocniła
swoją pozycję m.in. w obszarze
logistyki kontraktowej i krajowej
dystrybucji drobnicowej, a także
frachtu kolejowego i lotniczego.
– Branża logistyczna rozwija
się bardzo dynamicznie. Dlatego
w 2018 roku otworzyliśmy trzy
nowe multiklienckie centra logistyczne w Szczecinie, Białymstoku
i Krakowie, zwiększając naszą całkowitą powierzchnię magazynową o ponad 30 proc. Sukcesywnie
umacniamy też pozycję w przewozach kolejowych. Ubiegły rok był
dla nas okresem realizacji wielu
projektów w tej kategorii. Liczymy,
że w kolejnych latach – ze względu
na rosnącą wymianę handlową
Europy z Chinami oraz planami
związanymi z Nowym Jedwabnym
Szlakiem – będziemy umacniać nasze kolejowe kompetencje – mówi
Andrzej Kozłowski, członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.
Rok 2018 to dla ROHLIG SUUS
Logistics także istotny rozwój
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Firma otworzyła swoje oddziały
na Węgrzech (Budapeszt) oraz
w Czechach (w trzech lokalizacjach
– Pradze i Ostrawie oraz Libercu,

który to został następnie przeniesiony na lotnisko im. Václava Havla
w Pradze), skąd koordynuje też
działania na terenie Słowacji. I jak
zapowiadają przedstawiciele firmy
na tym nie koniec.
– Międzynarodowy rozwój to
ważny element naszej strategii.
Oprócz stabilnego wzrostu naszym
celem w ciągu najbliższych lat jest
poszerzanie sieci dystrybucji cross-borderowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Bałkanach.
Dlatego bardzo uważnie przyglądamy się tym rynkom. Szczególną
uwagę zwracamy na sytuację w Rumunii i na Słowenii, które mogą
być kluczowe w naszym dalszym
rozwoju w tej części kontynentu –
dodaje Andrzej Kozłowski, członek
Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.
Ubiegły rok był dla firmy także
okresem intensywnych inwestycji.
Oprócz nowych powierzchni magazynowych firma dużo uwagi poświęciła modernizacji i wdrożeniu
nowych technologii. Zdigitalizowano wiele procesów wewnętrznych,
wprowadzono do systemu dystrybucyjnego urządzenia mobilne
oraz system webbookingowy dla
frachtu morskiego i lotniczego,
umożliwiający klientom składanie
zleceń, które są automatycznie generowane w systemie. Dzięki samoczynnym kwotowaniu cały proces trwa zaledwie kilka minut. Jak
jednak podkreśla Andrzej Kozłowski, w związku z nowo powstałymi
centrami logistycznymi innowacje
pojawiły się także w wyposażeniu
obiektów magazynowych.
– Coraz więcej środków przeznaczamy na nowoczesne wózki
systemowe, które są przewidziane
do pracy w magazynach wysokiego składowania w bardzo wąskich
korytarzach (VNA). Umożliwiają
one pobieranie towaru przez operatora z każdego poziomu regału.
Wózki te są automatycznie nawigowane, co umożliwia precyzyjny podjazd pod wskazaną przez
system lokalizację po naciśnięciu
jednego przycisku. To spora inwestycja, ale urządzenia umożliwiają znacznie bardziej efektywne
zagospodarowanie powierzchni
magazynowej. Dlatego będą też
uwzględniane przy budowie naszych nowych obiektów, w tym
największego centrum logistycznego do obsługi rejonu Warsza-

Andrzej Kozłowski członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics

wy o powierzchni 48,5 tys. m kw.,
które powstaje obecnie w Sokołowie koło Janek – mówi członek
Zarządu ROHLIG SUUS Logistics,
dodając, że inwestycje obejmują
także sprzęt zwiększający komfort
i bezpieczeństwo pracowników.
– Jako pierwszy operator logistyczny w Polsce wyposażyliśmy
naszych pracowników w inteligentne rękawice, które dzięki małej i lekkiej jednostce skanującej,
przymocowanej do rękawicy na
odwrocie dłoni, nie tylko zwiększają wygodę pracy, ale także skracają
czas skanowania towarów nawet
do kilkuset godzin rocznie na jedną parę. Wprowadziliśmy także
elektroniczne karty monitorujące,
które wysyłają informacje w razie
wykonania przez pracownika niespodziewanego ruchu np. w sytuacji, gdy upadnie. W najbliższych
latach będziemy kontynuować wykorzystanie nowoczesnych technologii w naszej działalności m.in.
związane z wdrożeniem Robotic
Process Automation (RPA), czyli
oprogramowania wykorzystującego boty, które są w stanie powtórzyć zadany schemat czynności.
Ułatwiają one pracę dyspozytorów, przejmując od nich powtarzalne czynności, jak planowanie
przesyłek na połączenia liniowe

Bilans

między terminalami. Dzięki temu
nasi pracownicy mają więcej czasu
na budowanie relacji z przewoźnikami i klientami. Tylko w ubiegłym
roku na wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań przeznaczyliśmy prawie
10 mln zł – mówi członek Zarządu
ROHLIG SUUS Logistics.
Jak podkreśla Andrzej Kozłowski,
jednym ze strategicznych celów
firmy na kolejne lata będzie umacnianie międzynarodowej pozycji
oraz – co za tym idzie – rozwój
kluczowych segmentów usług: logistyki kontraktowej, produktów
drogowych, frachtu morskiego,
lotniczego i kolejowego.
– Nasi partnerzy oczekują od nas
już nie tylko przewiezienia towaru
z punktu A do punktu B, ale bycia
ich strategicznym doradcą, który
doskonale zna specyfikę międzynarodowych rynków. Obecnie skupiamy się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, która z jednej
strony cechuje się wysokim potencjałem wzrostu, a z drugiej – lokalną specyfiką. Dlatego przykładamy
dużą uwagę do wprowadzenia nowych rozwiązań do każdego z oferowanych produktów, aby móc zaproponować klientom najbardziej
efektywne rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb
– podsumowuje Andrzej Kozłowski.
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WSPARCIE DLA KLUCZOWYCH
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
ÔÔChr. Hansen, fot. Chr. Hansen

Globalna firma biotechnologiczna, Chr. Hansen, wybrała NiceLabel, wiodącego światowego producenta oprogramowania do
projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami, na dostawcę rozwiązania do zarządzania etykietami w sieci.
Chr. Hansen zajmuje się opracowywaniem i produkcją kultur
bakteryjnych, enzymów, probiotyków i naturalnych barwników
dla branży spożywczej, cukierniczej, branży napojów, suplementów diety i pasz zwierzęcych.
Założona w 1874 roku firma ma ponad 3000 pracowników
w ponad 30 krajach, w tym dziesięciu zatrudnionych w biurze
w Wielkiej Brytanii w Hungerford, w hrabstwie Berkshire. Produkty firmy trafiają do ponad miliarda konsumentów na całym
świecie, co przekłada się na 3000 etykiet drukowanych każdego
dnia, w 30 różnych lokalizacjach.
Dzięki uniwersalnym szablonom etykiet oraz technologii
pozwalającej na tworzenie wariantów system zarządzania etykietami NiceLabel umożliwia firmie Chr. Hansen ograniczenie
i konsolidację szablonów etykiet, usunięcie niespójności oraz
usprawnienie przepływów pracy i procesu zapewnienia jakości
podczas projektowania i drukowania etykiet.
Jens Berth, starszy kierownik projektów IT w Chr. Hansen,
opowiada: „Działamy w branży nauk o życiu, co oznacza, że nasze
procesy, w tym etykietowanie, muszą spełniać wytyczne Agencji
Żywności i Leków (FDA).”
„Musimy mieć pewność, że nasze warianty etykiet, odpowiadające gotowym etykietom produktów, są w pełni zatwierdzone
przez naszych specjalistów ds. zapewnienia jakości oraz że nie
można ich już zmienić po tym, jak zostaną utworzone. Umożliwia
to technologia pozwalająca na tworzenie wariantów NiceLabel,
dzięki której mogę być pewien, że każda etykieta jest w pełni
zgodna z obowiązującymi przepisami”.
Rozwiązanie NiceLabel może zostać zintegrowane z systemem
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) SAP firmy Chr.

Hansen przy użyciu pakietu SAP ABAP. Wbudowana funkcja
zatwierdzania szablonów etykiet, z przepływem pracy umożliwiającym późniejsze publikowanie, pozwala na tworzenie etykiet
w systemie NiceLabel i zatwierdzanie ich w systemie zarządzania dokumentacją NiceLabel (DMS). Informacje o etykietach są
wysyłane do systemu SAP, tak aby w każdej partii zostały użyte
prawidłowe szablony, warianty i wersje. Ponadto, jeśli użyta
zostaje niezatwierdzona etykieta, system wygeneruje ostrzeżenie, zapewniając w ten sposób zgodność i identyfikowalność
wszystkich wersji etykiet.
Berth dodaje: „Posiadanie aplikacji do drukowania w sieci
pozwalającej nam na wydrukowanie etykiet z danego zadania,
utworzonego wcześniej w systemie SAP, ma kluczowe znaczenie
dla sposobu, w jaki pracujemy — firma ma setki pracowników
w różnych krajach, którzy przez cały czas tworzą zamówienia
w systemie SAP. Na dodatek, rozwiązanie NiceLabel pomaga nam
ograniczyć liczbę wykorzystywanych szablonów, znacznie ułatwiając zarządzanie procesem i wykrywanie ewentualnych błędów”.
Miso Duplancic, dyrektor ds. zarządzania produktem w NiceLabel mówi: „Etykietowanie stanowi kluczowy proces w przedsiębiorstwie Chr. Hansen. Wykorzystywanie starych technologii
może wiązać się z dużymi kosztami i kłopotliwymi procesami.
Nasz system zarządzania etykietami pozwala firmie szybko
osiągnąć najwyższe poziomy integracji przy znacznie niższych
kosztach niż w dotychczas stosowanych metodach”.
„Pakiet ABAP zapewnia zespołowi IT szybką integrację i krótszy
czas osiągnięcia pierwszych korzyści. Jego członkowie nie muszą
poświęcać kilku miesięcy na przeprowadzenie naprawdę ścisłej
integracji”.
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TRANSPORTY Z ALTERNATYWNYM NAPĘDEM
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser przeprowadza testy samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym w warunkach rzeczywistych. Wyniki uzyskane
w niemieckim Karlsruhe pokazują, że LNG (skroplony gaz ziemny) może stanowić alternatywę dla oleju napędowego nawet
w przypadku tras długodystansowych. Warunkiem jest jednak rozbudowa infrastruktury tankowania tego paliwa.
„TAK” DLA CZYSTEGO POWIETRZA,
„NIE” DLA DIESLI
Ograniczenia dotyczące poruszania się
starszymi pojazdami z silnikiem wysokoprężnym, spełniającymi normy Euro
1-5, obowiązują w rosnącej liczbie europejskich metropolii. W samych Niemczech zakazy dla diesli wprowadziło lub
planuje wprowadzić w najbliższych miesiącach kilkadziesiąt miast. Pojawiają
się też głosy, by ustanowić restrykcje
dla ciężarówek poruszających się po
autostradach. Chcąc przygotować się
zawczasu na ewentualne ograniczenia,
Dachser zwiększa liczbę pojazdów nisko
– i zeroemisyjnych w swojej flocie. Operator już teraz wykorzystuje takie pojazdy
w dystrybucji miejskiej w niektórych europejskich aglomeracjach, ale równolegle testuje też ekologiczne rozwiązania
do zastosowania na długich dystansach.
Obiecującą alternatywą dla oleju napędowego może okazać się LNG.
Dachser zbudował w Karlsruhe mobilną
stację do tankowania skroplonego gazu
ziemnego, by umożliwić testy ciężarówki
napędzanej takim paliwem. Pojazd przejechał łącznie w ramach tego eksperymentu ponad 5 tysięcy kilometrów. Wyniki

przedsięwzięcia okazały się dla operatora
obiecujące.
„Kierowcy byli pod wrażeniem. Nie zauważyli żadnej realnej różnicy w obsłudze ciężarówki w porównaniu do pojazdu
z silnikiem Diesla”, mówi Thomas Leyerle,
odpowiedzialny za flotę i wyposażenie
techniczne w centrum logistycznym Dachser w Karlsruhe. „Zakładany zasięg 1000
kilometrów na jednym baku jest bardzo
realistyczny, co pokazały przejazdy do
Rheine oraz do Szwajcarii”.
PLUSY I MINUSY GAZU
Zastosowanie skroplonego gazu ziemnego jako paliwa niesie za sobą wiele
zalet. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować poziom emitowanych
do atmosfery zanieczyszczeń: CO2 o 20%,
tlenków azotu o 70% i cząstek sadzy aż
o 95% w porównaniu z dieslem. Poziom
hałasu generowanego przez taki silnik
również jest znacznie niższy. Ponadto
pojazdy zasilane LNG są w Niemczech
zwolnione z opłat drogowych w 2019
i w 2020 r., a przy ich zakupie udzielany jest „zielony rabat” w wysokości 12
tys. euro. To wszystko czyni je atrakcyjną
alternatywą dla ciężarówek z silnikiem
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wysokoprężnym. Wciąż istnieje jednak
poważny problem, który znacznie ogranicza skalę użytkowania pojazdów na LNG:
niewystarczająca infrastruktura do tankowania. Według danych NGVA Europe (The
Natural & bio Gas Vehicle Association),
europejskiego stowarzyszenia promującego stosowanie gazu ziemnego jako
paliwa, w całej Europie działało w maju br.
zaledwie 210 stacji do tankowania LNG*.
Z tego względu powszechne wykorzystanie ciężarówek na gaz do transportów na
długich trasach jest obecnie praktycznie
niemożliwe. W najbliższych latach kraje UE, jak również prywatni operatorzy,
planują jednak znaczną rozbudowę sieci
stacji z płynnym gazem ziemnym.
„DACHSER obecnie testuje różne typy
napędów. LNG jest bardzo obiecującą alternatywą dla silnika wysokoprężnego – dowiodły tego testy przeprowadzone w rzeczywistych warunkach pracy ciężarówki”
– komentuje Christian Schütz, kierownik
działu technicznego w Dachser. „Biorąc
jednak pod uwagę ograniczone możliwości
tankowania, musimy przeprowadzić szczegółowe analizy i obliczenia, aby ustalić, czy
i na jakich trasach możliwe byłoby w tej
chwili wdrożenie pojazdów na LNG”.
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PIERWSZE 200 AUTOMATÓW PACZKOWYCH
ÔÔPoczta Polska, fot. Poczta Polska

Poczta Polska oddała do użytku pierwsze automaty paczkowe w Warszawie. Do końca października tego roku w całej Polsce będzie
działało 200 tego typu maszyn. Samoobsługowe urządzenia dołączą do dynamicznie rozwijającej się sieci Odbiór w Punkcie,
dzięki której klienci Poczty Polskiej sami decydują gdzie i kiedy odbiorą swoją przesyłkę.

Automaty paczkowe Poczty Polskiej znajdą się w wydzielonych
strefach dostępnych całodobowo w placówkach pocztowych
oraz w sklepach Biedronka. Do końca sierpnia zostanie uruchomionych co najmniej 100 takich automatów w Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie,
Trójmieście i na Śląsku. Pozostałe 100 maszyn będzie oddanych
do użytku do końca października, czyli jeszcze przed świątecznym szczytem paczkowym.
– Nowe automaty paczkowe są uzupełnieniem naszej sieci
punktów odbioru. Obecnie udostępniamy ponad 11,6 tys.
punktów w całej Polsce, sieć będzie rozwijana z partnerami
ogólnopolskimi w zakresie uruchamiania urządzeń do odbioru
paczek. Chcemy usprawnić odbiór przesyłek, bo z roku na rok

zainteresowanie zakupami w e-sklepach rośnie. W ubiegłym roku
Polacy zamówili ponad 475 mln paczek. Oceniamy, że w 2023
roku wielkość rynku przesyłek z e-zakupami osiągnie wolumen
900 mln – mówi Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.
Badania pokazują, że wraz z rozwojem eCommerce zmieniają
się preferencje i przyzwyczajenia Polaków w zakresie sposobu dostawy przesyłek na korzyść coraz częściej wybieranych
punktów odbioru. Z danych Poczty wynika, że blisko 25 procent
paczek w 2018 roku było odebranych przez klientów w sieci
punktów odbioru. Dzięki automatom paczkowym klienci Poczty
Polskiej zyskają dodatkowe miejsce, z którego będą mogli odebrać swoje przesyłki.
– O tym, że trafiliśmy w gusta Polaków najlepiej świadczą
dane, z których wynika, że do naszej sieci Odbiór w Punkcie tylko
w pierwszym półroczu 2019 nadano prawie taki sam wolumen
przesyłek jak w całym roku 2018. Klienci cenią sobie bliskość
lokalizacji punktów i elastyczne godziny odbioru. Automaty paczkowe to kolejna forma opcji dostawy, która da naszym klientom
jeszcze większy komfort e-zakupów – podkreśla Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż.
Pierwszy automat paczkowy został uruchomiony w nowo
otwartej filii Poczty Polskiej znajdującej się na osiedlu Port Praski
przy ul. J. Sierakowskiego 5 w Warszawie. Kolejnych pięć maszyn w sieci Poczty Polskiej już działa w warszawskich sklepach
Biedronka.

SZTUCZNA INTELIGENCJA DO OBSŁUGI TRANSPORTU
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel rozszerza swój pakiet usług online uruchamiając platformę cyfrową, wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji. Platforma etrucKNow.com pozwala na szybką rezerwację samochodów ciężarowych i rozszerza możliwości biznesowe
przewoźników. Rozpoczęcie działalności w Tajlandii wynika z prognozowanego wzrostu w sektorze przewozów samochodowych
do ponad 31 mld USD do 2023 roku. Platforma zostanie wdrożona w Indiach, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nowej Zelandii
i Australii do 2020 roku.
Za pośrednictwem platformy etrucKNow, spedytorzy otrzymują
dostęp do szybkiej wyceny i możliwości porównania transportu.
Po wpisaniu szczegółów przesyłki, mechanizm AI weryfikuje
wiele punktów danych i automatyzuje proces porównywania
ofert. Dzięki temu, Klient otrzymuje najbardziej konkurencyjną
ofertę na transport. Ponadto, w okresie uruchamiania platformy
Klienci będą mogli zaoszczędzić, dzięki udostępnionym kodom
promocyjnym.
Ważną kwestią dla Klientów i przewoźników jest widoczność
procesów w czasie rzeczywistym. Nadawcy i przewoźnicy, dzięki
możliwości monitorowania i śledzenia transportu zawsze będą
wiedzieć, gdzie są ich przesyłki. Otrzymają także proaktywne
powiadomienia o szczegółach dostawy. Ponadto, etrucKNow
oferuje możliwość rejestracji przewoźników i właścicieli pojazdów ciężarowych i, za pośrednictwem platformy marketplace,
zamiany pustego przejazdu na potencjalny dochód. Platforma
zapewnia dostęp do sieci spedytorów oferujących usługi transportu drogowego. Zarejestrowani użytkownicy podlegają procesowi weryfikacji i wdrożenia.

Chellan Ganesan, wicedyrektor ds. transportu drogowego
w Kuehne + Nagel z południowego regionu Azji i Pacyfiku, mówi:
„etrucKNow.com to łatwa w użyciu aplikacja cyfrowa zaprojektowana i opracowana w oparciu o potrzeby Klientów oraz prognozowane trendy rynkowe. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością kształtowania przyszłości transportu lądowego w Azji”.
Kuehne + Nagel wyznaczyła KPMG Digital Village do pomocy
w rozwoju etrucKNow.com. Platforma etrucKNow to kolejny
krok naprzód w procesie transformacji cyfrowej Kuehne + Nagel.
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OCHRONA DANYCH
W OKRESIE URLOPOWYM

ÔÔAndrzej Niziołek, dyrektor regionalny firmy Veeam Software Europy Wschodniej

Veeam® Software, lider rozwiązań do tworzenia kopii
zapasowych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie
danymi (Intelligent Data Management™), przedstawił najważniejsze wskazówki, które pomogą przedsiębiorstwom
w utrzymaniu produktywności w czasie wakacyjnych urlopów.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy pracownicy działów informatycznych większych przedsiębiorstw i menedżerowie ds.
IT z małych i średnich firm będą korzystać z corocznego urlopu
wypoczynkowego, co oznacza zmniejszenie liczebności personelu. Razem z pracownikami na wakacje nie jadą jednak dane.

Andrzej Niziołek

Zarządzanie danymi w chmurze pozwala organizacjom
zrobić coś więcej niż tylko
utrzymywać funkcjonowanie
na podstawowym poziomie,
nawet gdy firma nie działa
obecnie z pełną wydajnością.
Z uwagi na znaczenie podejmowania decyzji w oparciu
o dane w bankowości, handlu detalicznym czy w opiece
zdrowotnej infrastruktura cyfrowa musi być zawsze w pełni dostępna, funkcjonalna
i chroniona.
1. NIEPRZERWANE
TWORZENIE KOPII
ZAPASOWYCH
Tworzenie kopii zapasowych
to niezbędny proces wspierający inteligentne prowadzenie
biznesu. W raporcie „Veeam
Cloud Data Management Report” na rok 2019, przygotowanym na podstawie badania,
w ramach którego ankietowano 1575 liderów globalnych
firm, stwierdzono, że mniej niż
jedna trzecia przedsiębiorstw
nieustannie tworzy kopie
zapasowe i replikuje aplikacje o kluczowym znaczeniu.
Dzięki integracji rozwiązań do
tworzenia kopii zapasowych

w szerszą strategię zarządzania danymi w chmurze firmy
mogą zmienić tworzenie kopii
zapasowych w bardzo zautomatyzowany, ciągły proces, co
pozwala informatykom skupić się na wspieraniu transformacji cyfrowej. Zapewnia
to także przedsiębiorstwom
spokój ducha i pewność, że
dane są zawsze dostępne, nawet gdy dział IT nie jest w pełni
dostępny.
2. WDROŻENIE OPARTEGO
NA DANYCH PODEJŚCIA
DO PLANOWANIA
WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
Choć okres wakacyjny może
być prawdziwą próbą dla biznesu, nie powinien zaskakiwać przedsiębiorców. Badanie przeprowadzone przez
firmę Veeam dowodzi, że 9 na
10 firm chce wdrożyć inteligentne zarządzanie danymi
i często wykorzystuje przy tym
narzędzia do zarządzania danymi w chmurze, aby wydobyć ze swoich danych większą
wartość. Korzystając z analizy danych, przedsiębiorstwa
mogą efektywniej zarządzać
zasobami ludzkimi i odpowiednio przygotować się na nie-

obecność wielu pracowników,
zatrudniając zastępców lub
z wyprzedzeniem przekazując ich obowiązki pozostałym
członkom zespołu. 91 proc.
szefów przedsiębiorstw uważa
podnoszenie kwalifikacji cyfrowych personelu za element
kluczowy dla odniesienia sukcesu, dlatego firmy powinny
wziąć pod uwagę rozszerzanie
kompetencji informatycznych
nie tylko na działy IT. Podejście
oparte w większym stopniu na
danych może pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu
sezonowej produktywności.
3. MAKSYMALIZACJA
KORZYŚCI PŁYNĄCYCH
Z ROZSZERZONYCH FUNKCJI
INTELIGENTNYCH
Technologie do zarządzania
danymi w chmurze zwiększają automatyzację, a dzięki ich
wprowadzeniu personel działu
ITmoże poświęcić czas i zasoby
na generowanie dla przedsiębiorstwa wartości strategicznej, a nie na czasochłonne,
powtarzalne procesy. Jak wynika z raportu „Veeam Cloud
Data Management Report” na
rok 2019, prawie trzy czwarte
przedsiębiorstw wdrożyło już
lub zamierza wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy
sztuczną inteligencję i uczenie
maszynowe. Technologie te
poza zwiększeniem możliwości
inteligentnych narzędzi i potencjału menedżerów ds. IT
oraz całych działów informatycznych, mogą również zostać
wytrenowane tak, aby wypełnić lukę w składzie personelu

Technologie

w okresie wakacyjnym. Automatyzacja wdrożona w innych
obszarach przedsiębiorstwa
pozwala zmniejszyć obciążenie
poszczególnych pracowników
i zespołów, wynikające z większej ilości pracy spowodowanej
przez nieobecność kolegów.
4. PROAKTYWNA OCHRONA
DANYCH I PREWENCYJNE
CYBERZABEZPIECZENIA
Pracownicy idą na urlop, lecz
cyberprzestępcy i złośliwe
oprogramowanie nadal stwarzają zagrożenie. Cyberataki i nieplanowane przestoje
mogą zdarzyć się w każdej
chwili. Jak wynika z raportu
„Veeam Cloud Data Management Report” na rok 2019,
konsekwencje przestojów
w działaniu aplikacji (tj. utracone przychody i spadek produktywności) kosztują przedsiębiorstwa w sumie 20,1 mln
USD rocznie. Firmy nie mogą
sobie na to pozwolić, a ponad połowa szefów przedsiębiorstw przyznaje, że przerwy
w pracy systemów wpływają
na zaufanie ze strony klientów. Narzędzia do zarządzania
danymi w chmurze pomagają
firmom utrzymać przewagę
i proaktywnie chronić zasoby
cyfrowe oraz zarządzać nimi,
nawet gdy w dziale informatycznym jest za brakuje personelu. Co więcej, inwestycja
w solidne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków awarii może
pomóc firmom chronić dane
w przypadku nieplanowanego
przestoju.
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UMOWA PARTNERSKA Z LOTNISKIEM W WIEDNIU
ÔÔKuehne + Nagel

Nowe wiedeńskie centrum obsługi produktów farmaceutycznych (Vienna Pharma Handling Center – VPHC) przystosowane jest
do szybkiego i kompleksowego serwisu ładunków wrażliwych na temperaturę bezpośrednio z samolotu na transport drogowy
i odwrotnie. Centrum dysponuje powierzchnią 1600 m2 i jest jedynym lotniskiem w Europie Środkowej, które oferuje całościowe
rozwiązanie dla przesyłek farmaceutycznych i medycznych. Charakteryzuje się płynnym łańcuchem chłodniczym, szybkim procesem obsługi oraz krótszym czasem realizacji transportu lotniczego i drogowego.
Kuehne + Nagel korzysta z tej
usługi jako „preferowany partner”. W ramach tego partnerstwa, międzynarodowy operator logistyczny dysponuje
własnym, wyłączonym obszarem. Gwarantuje to jeszcze
większą elastyczność w obsłudze produktów wrażliwych.
„Szybka i sprawna obsługa ładunków jest kluczowym
czynnikiem sukcesu w międzynarodowym transporcie
towarowym. Nowe centrum
obsługi w Wiedniu gwarantuje
krótszy czas realizacji transportu. Do 23 krajów można
teraz dotrzeć w ciągu półtora
dnia, a do 15 krajów – w ciągu 24 godzin. Cieszymy się, że
Kuehne + Nagel opiera się na
naszej elastyczności i doskonałości operacyjnej”, stwierdza
Julian Jäger, członek zarządu
(COO) Flughafen Wien AG.
Heiko Schuhmacher, regionalny manager ds. transportu
lotniczego w Kuehne + Nagel:

„Współpraca Kuehne + Nagel z międzynarodowym
lotniskiem w Wiedniu rozszerzy wachlarz usług dla
naszych Klientów z sektora
Pharma & Healthcare w Austrii i krajach sąsiadujących.
Korzystając z rozwiązania KN
PharmaChain, klienci mają
gwarancję pełnej zgodności
z branżowymi i globalnymi
standardami GxP.
Patrick Mair, manager ds.
transportu lotniczego w austriackim oddziale Kuehne +
Nagel: „Wszystkie usługi, takie
jak pakowanie, przechowywanie, załadunek i rozładunek produktów wrażliwych mogą być
wykonywane w wyłączonym
obszarze. Obiekt znajduje się
bezpośrednio przy płycie postojowej w bliskiej odległości
od samolotów. Pozwala to na
zachowanie ciągłości łańcucha
chłodniczego oraz umożliwia
płynny, transport w temperaturze kontrolowanej do i z sa-

Usługa sprawnego załadunku

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych na świecie, realizuje

molotu, który wcześniej nie był
możliwy na lotnisku w Wiedniu.”
Wiedeńskie centrum obsługi
produktów farmaceutycznych
zostało otwarte w grudniu
2018r i jest częścią Air Cargo
Center. Ten nowoczesny obiekt
zapewnia dwa oddzielne obszary o kontrolowanej temperaturze: obszar CRT (Controlled Room Temperature)
o powierzchni 1600 m2 do obsługi farmaceutyków w tempe-

transport produktów dla Volvo Cars. Części zamienne skandynawskiego producenta trafiają
z miejscowości Torslanda pod Göteborgiem
do szwedzkiego oddziału Dachser, skąd ruszają
dalej do magazynów Volvo Cars w Niemczech.

raturze 15–25°C i dodatkowe
153 m2 na magazynowanie i pakowanie przesyłek w temperaturze 2–8°C. Centrum VPHC
obsługuje wyłącznie wrażliwe
na temperaturę produkty farmaceutyczne. Lotnisko w Wiedniu zainwestowało w ten obiekt
ok. 1,8 miliona euro.
WIĘCEJ INFORMACJI:
www.viennaairport.com/pharmahandling

Dachser odpowiada za organizację regularnych transportów przesyłek Volvo Cars, odbierając towar od klienta sześć razy dziennie.
„Koncepcja, którą stworzyliśmy dla Volvo Cars
jest wyjątkowa. Z niecierpliwością czekam na
efekty, jakie przyniesie ta współpraca” – mówi
Carl-Johan Westas, kierownik oddziału Dachser
w Göteborgu.
Dwie duże naczepy to nowa inwestycja oddziału Dachser w Göteborgu. Firma zapewnia Volvo Cars usługę sprawnego załadunku.
W praktyce oznacza to, że producent na bieżąco
załadowuje naczepę z towarami do Niemiec
w swoim terminalu dystrybucyjnym w Göteborgu, jak tylko skompletuje i zapakuje partię
zamówień. Następnie przesyłki z częściami
zamiennymi są transportowane do oddziału
Dachser – tu po przesortowaniu ruszają w drogę do magazynów Volvo Cars w Niemczech.
„Zapewniamy Volvo Cars usługi dopasowane do ich potrzeb logistycznych. Dzięki takim
koncepcjom, jak usługa sprawnego załadunku,
Volvo zyskuje zunifikowane rozwiązanie logistyczne” – mówi René Sidor, dyrektor zarządzający Dachser Nordic.

Logistyka kontraktowa

15

LO GISTY KA KONTRAKTOWA

15. LAT BRANŻY TRANSPORTOWEJ W UE
ÔÔINELO

Blisko 20 proc. – o tyle wzrosło PKB od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak podaje NIK. Dodajmy, że jednym
z trzech największych sektorów odpowiedzialnych za ten wynik jest transport. GUS natomiast wskazuje, że wartość rodzimego
eksportu wynosiła prawie czterokrotnie więcej w 2018 niż na rok przed integracją. Między innymi to przyczyniło się do nawet
30 proc. udziału w rynku międzynarodowych frachtów – taki wskaźnik świadczy o dominacji polskich firm transportowych
w przewożeniu towarów między krajami UE. 15 lat w szeregach Wspólnoty wystarczyło, by wyprzedzić Niemcy oraz Hiszpanię. Nic
dziwnego – przedsiębiorczym Polakom sprzyjały fundamentalne zasady wolnego rynku i swobody wymiany towarowej i usług.
Tak było do tej pory. A jak będzie teraz?
W Brukseli zapadły decyzje dotyczące
przywódców najważniejszych unijnych
instytucji. Znamy też członków Komisji
Transportu i Turystyki. Co czeka polskich
przedsiębiorców po okresie wzrostów?
*
PIERWSZE KILOMETRY
Początek rozwoju polskiego sektora
transportowego przypada na lata 90
ubiegłego wieku. Wtedy powstawały
największe firmy rozpoczynające stopniową ekspansję krajowego rynku. Trzeba zaznaczyć, że koniec wieku był dla
Polski czasem transformacji systemowej i procesem integracji europejskiej
– przygotowaniem kraju na wejście do
grona państw członkowskich. Oznaczało
to również podniesienie wiarygodności
w oczach zagranicznych inwestorów, a co
za tym idzie wzrost gospodarczy i możliwości rozwoju wielu przedsiębiorstw.
Integracja Polski z innymi krajami
członkowskimi doprowadziła do powstania regulacji, mających dostosować
rodzimą przedsiębiorczość do standardów unijnych i tym samym zmienić
warunki prawne różnych obszarów gospodarczych. Wiele ze wspomnianych
regulacji miało bezpośredni wpływ
na kondycję sektora transportowego
w Polsce. Jednymi z takich zmian były
te dotyczące warunków celnych, regu-

lacji bezpieczeństwa produktów, praw
pracowniczych czy transportu, a nawet
ochrony środowiska. Zmiany te dawały przewoźnikom realne możliwości rozwoju i nawiązania współpracy
z sektorem logistycznym oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi i sieciami handlowymi – mówi Bartosz Najman, wiceprezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców i Inelo.1
To właśnie w tym czasie zaczął się rozwijać outsourcing usług transportowych,
czyli zlecanie przewożenia towarów zewnętrznym firmom. Był to moment, kiedy
centra logistyczne zaczęły nawiązywać
współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi czy sieciami handlowymi i na
wzór UE tworzyć tzw. wyspecjalizowane
operatory. Obecnie przekazywanie działań transportowych firmom zewnętrznym
stosuje około 80-90 proc. przedsiębiorstw,
a polska branża TSL stała się drugim,
co do wysokości wytwarzanego PKB, sektorem gospodarki narodowej.2
BEZGRANICZNIE
Według raportu GUS o polskim transporcie w 2017 roku łączny międzynarodowy transport ładunków samochodami
wyniósł 30,7 proc. ogólnych przewozów

Unii Europejskiej. Oznacza to, że jesteśmy
liderem w tym zakresie.3 Szacuje się, że
już w pierwszym roku po wstąpieniu do
krajów Wspólnoty odnotowano 50 proc.
wzrost przychodu przedsiębiorstw transportowych względem pięciu poprzednich
lat.4 Swobodny przepływ towarów i późniejsze otwarcie granic w ramach strefy
Schengen wpłynęły pozytywnie na rozwój
krajowego rynku usług TSL.
Bartosz Najman ocenia, że to właśnie obniżenie cen usług przewozowych
i optymalizowanie łańcuchów dostaw
stało się kluczowymi czynnikami dynamicznego rozwoju rodzimego transportu,
a idący za tym swobodny przepływ towarów wpłynął na wzrost sprzedaży zagranicznej krajowych produktów w ostatnich
latach. – Już w niespełna 10 lat po wejściu do UE nastąpił eksportowy boom,
w ramach którego liczba polskich firm
dostarczających swoje produkty i usługi
za granicę wzrosła niemal dwukrotnie
w stosunku do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na rynku krajowym.5
Obecnie według raportu GUS w 2018 roku
wartość polskiego eksportu wyniosła 221
miliardów euro, czyli prawie czterokrotnie
więcej niż w roku przed integracją, co miało znaczący wpływ na rozwój krajowych

1 http://ineuropa.pl/in15/prawo-unii-europejskiej-w-polsce/
2 Logistyka, Analiza trendów na polskim rynku TSL
w latach 2007-2016 (1.; 1.1.)

3 GUS, Transport – wyniki działalności w 2017 r.,
Warszawa, Szczecin 2018
4 Economy and Managment 4/2010
5 Polski rynek TSL w świetle danych statystycznych
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przewoźników w skali międzynarodowej6
– dodaje wiceprezes OCRK i Inelo.
PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ
Polski transport drogowy na przestrzeni
ostatnich 15 lat doznał pozytywnej przemiany, ale również i wahań koniunktury.
Rynek europejski miał dwa poważne załamania. W 2008 i 2009 roku, gdy odczuwalny był globalny kryzys, oraz w 2011 i 2012
roku – kryzys zadłużenia w strefie euro.
W obu tych przypadkach, pomimo trudnej
sytuacji i spowolnienia gospodarczego,
rodzimi przewoźnicy odnotowali wzrosty
o 20% w pierwszym i o 10%7 w drugim.
Dodatkowo od ponad czterech lat
w międzynarodowych transportach
drogowych jest coraz bardziej niestabilnie i niepewnie. Przewoźnicy i kierowcy
pracują w chaosie legislacyjnym. Kraje
założycielskie, dbając o rynki wewnętrzne,
wprowadzają nowe regulacje dotyczące
w szczególności płacy minimalnej oraz odbioru odpoczynków tygodniowych, które
w znaczny sposób mają utrudnić działalność firm między innymi
z Polski oraz ograniczyć dostęp do przewozów między krajami UE. Okazuje się, że
obecnie największym zagrożeniem jest
widmo zatwierdzenia pakietu mobilności
w takim kształcie, jaki pozostawili go europarlamentarzyści minionej kadencji.
To być może najtrudniejsza sytuacja
dla przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej od momentu wejścia Polski w struktury unijnych instytucji. O ile
nowe prawo, czyli zbiór zasad nazywany
pakietem mobilności, nad którym Komisja TRAN pracuje od 2017 roku, na pewno wejdzie w życie, pozostaje pytanie,
w jakim brzmieniu i jakie będzie mieć
skutki. Zaproponowane przez posłów
sprawozdawców ograniczenie dostępu
do usług kabotażowych, konieczność powrotów do kraju nawet bez załadunku,
a także zrównanie płac kierowców zawodowych ze Wschodu Europy z truckerami z Francji, Niemiec czy Holandii,
spowoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, zobliguje
do reorganizacji administracji, a w dłuższej
perspektywie obniży konkurencyjność polskich przewoźników na arenie międzynarodowej. Jest to jedno z poważniejszych zagrożeń od lat, z którym będzie się musiała
zmierzyć gospodarka wschodnioeuropejska, a w tym polska branża transportowa
– podsumowuje Bartosz Najman, wiceprezes OCRK i Inelo.
6 GUS, 15 lat Polski w Unii Europejskiej
7 Badanie europejskich rynków wewnętrznych, BCG,
materiały OCRK i Inelo.

LOGISTYKA DROGICH ALKOHOLI
ÔÔJF Hillebrand, fot. JF Hillebrand

Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze
rynku alkoholi i napojów, zrealizował dwie dostawy ostatnich butelek legendarnych alkoholi: 51-letniej japońskiej whisky oraz 20-letniego rumu trynidadzkiego.
Mając do przetransportowania tak unikatowe i drogocenne trunki, spedytorzy
JF Hillebrand musieli wyeliminować wszelkie ryzyka i dostarczyć towar w ściśle
wyznaczonym czasie.
Transport tak drogich alkoholi (gdzie cena
za butelkę liczona jest w tysiącach) wymagał ogromnej precyzji. Do każdego z tych
dwóch projektów operator powołał specjalny team i wyznaczył dedykowane osoby, które czuwały nad transportem. Brano
pod uwagę wszelkie ryzyka. JF Hillebrand
Poland musiał nie tylko zabezpieczyć odpowiednio trunki przed uszkodzeniem,
ale też przewozić je w jednakowej temperaturze na całej trasie dostawy oraz
uwzględnić ryzyko kradzieży.
– Tak luksusowy ładunek musiał być
odpowiednio zabezpieczony pod każdym
względem, a każdy z naszych kooperantów musiał zachować szczególną ostrożność. W przypadku tego typu dostaw,
klient chce mieć całkowite poczucie bezpieczeństwa, dlatego zapewniamy bezpośredni kontakt z naszymi spedytorami
przez 24 h/dobę na każdym etapie realizacji dostawy – mówi Izabela Dąbrowska,
Freight & Operations Manager JF Hillebrand Poland.
51YO KARUIZAWA
51-letnia whisky z destylarni Karuizawa
w Japonii została wyprodukowana w 1964
r. a zabutelkowana w 2015 r. To jedna
z najdroższych i najbardziej unikatowych
whisky na świecie, która została zakupiona i zabutelkowana przez firmę Wealth
Solutions, specjalizującą się w sprzedaży
i tworzeniu limitowanych edycji niezwy-

kle rzadkich alkoholi. Powstały zaledwie
43 butelki tego trunku, a wartość jednej
z nich oscyluje obecnie w granicach 120
– 140 tys. EUR. Karuizawa produkowała
zawsze na niewielką skalę, głównie na
rynek lokalny. Tak było od jej powstania
w 1955 roku, aż do jej zamknięcia w roku
2000. Pozostały po niej wyłącznie beczki pełne wyjątkowych trunków, których
z każdym rokiem ubywa. Ponieważ produkcja została już wygaszona, na świecie
nie pojawią się już nigdy nowe whisky
z Karuizawy. Nikt również nie wie, kiedy
ostatnie pozostałe po niej beczki zostaną
zabutelkowane i sprzedane. Transport
tak cennych i unikatowych butelek, zawierających najstarszą zabutelkowaną
w historii whisky Karuizawa powierzono
JF Hillebrand Poland.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy. Gdy ma
się do czynienia z prawdziwymi „białymi
krukami” na rynku alkoholi, tak jak to ma
miejsce w przypadku naszej firmy, dobrze jest móc oprzeć się podczas realizacji
skomplikowanych projektów na sprawdzonych i pewnych partnerach, którzy
dobrze rozumieją wagę powierzonych
im zadań, a do ich realizacji podchodzą
z pełnym profesjonalizmem, tak jak JF
Hillebrand – mówi Łukasz Baranowski,
wiceprezes Wealth Solutions SA.
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Inwestycje w proekologiczne
rozwiązania przewozowe

ÔÔRaben, fot. Raben

Ograniczenie transportu byłoby trudne i niewskazane dla gospodarki: ucierpiałyby na tym
potrzeby konsumentów i interesy przedsiębiorstw, jak również wyniki ekonomiczne poszczególnych krajów. Można jednak – a nawet
trzeba, w obliczu postępujących zmian klimatycznych – uczynić go jak najbardziej zrównoważonym. Grupa Raben jest świadoma tego
problemu, dlatego jednocześnie inwestuje
w proekologiczne rozwiązania przewozowe
i podejmuje działania na rzecz niwelowania
negatywnych skutków transportu.
Choć transport generuje tylko ok. 15% globalnej emisji gazów do atmosfery, to branża
logistyczna, świadoma odpowiedzialności za los
przyszłych pokoleń, dąży do minimalizowania
swojego wpływu na środowisko. Nie inaczej jest
w przypadku Grupy Raben, która wprowadza
w tej dziedzinie liczne innowacje. Już w 2016
roku przeprowadziła pierwsze testy pojazdów
na gaz – zarówno na krótkich trasach, jak i w dalekim transporcie. W efekcie w Niemczech flota
Rabena wzbogaciła się o dwa ciągniki siodłowe
na LNG, a od roku w samej tylko Polsce na stałe
jeździ ok. pięciu ciężarówek z napędem CNG. Są
to pojazdy o średniej ładowności (ok. 10 palet),
realizujące dostawy krajowe w promieniu 150
km od oddziału. Wśród ich zalet można wymienić korzyści dla środowiska: nieco niższą
emisyjność CO2, a przede wszystkim prawie
całkowity brak cząstek stałych oraz zmniejszenie natężenia hałasu o ok. 10 dB w stosunku
do silników diesla, co ma duże znaczenie przy
dostawach na terenach zabudowanych.
„Niestety, prawie całkowity brak infrastruktury, uwarunkowania rynkowe i wynikające z nich
wysokie koszty inwestycji na razie uniemożliwiają wdrożenia tego rozwiązania na większą
skalę. Dlatego nie tracąc z oczu efektywności
kosztowej i operacyjnej, a zarazem troszcząc
się o środowisko, sięgamy po inne rozwiązania, na miarę obecnej sytuacji.” – tłumaczy
Jakub Krzewina, manager ds. CSR i komunikacji
wewnętrznej w Grupie Raben. – „Pozwalają
one ograniczyć emisję cząstek stałych i CO2 do
atmosfery w przeliczeniu na paletę przewożonego towaru dzięki bardziej optymalnemu
wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej, a w konsekwencji zmniejszeniu liczby transportów
i ciężarówek na drogach.”
W pierwszej kolejności należy wskazać naczepy typu double deck. Grupa Raben inwestuje
w nie już od kilku lat i do końca bieżącego roku
będzie dysponować ilością niemal 700 sztuk.
Umożliwiają one zwiększenie ładowności standardowej naczepy o 100% (z 30 do 60 palet
dzięki piętrowaniu), a nawet 140%, co oznacza
o 20% mniejszą emisję w przeliczeniu na jedną
paletę towaru. Średnio w 2018 roku zwiększono
ładowność do poziomu 122% na trasach mię-

dzy terminalami Grupy Raben. Firma korzysta
również z ok. 700 kontenerów BDF typu swap
body, stopniowo zastępując nimi tradycyjne,
duże naczepy. Zwiększa to elastyczność transportu i przekłada się na możliwość przewiezienia jednorazowo większej liczby palet: naczepa
to 33 miejsca paletowe, zaś jeden kontener
BDF to łącznie 36 takich miejsc – także double
deck – więc w zestawie mogą być nawet 72 palety w jednym transporcie. Rozwiązanie to nie
tylko zapewnia mniejszy współczynnik emisji
dla jednej palety, bo w trasę rusza jeden pojazd zamiast czterech, ale też przyczynia się do
zmniejszenia pustych przebiegów.
W krajach, gdzie pozwala na to prawo (np.
w Czechach i Holandii), Grupa Raben wykorzystuje również pociąg drogowy w wersji „Jumbo”.
Ładowność takiego pojazdu wzrasta nawet do
102 europalet. Jest to naprawdę oszczędne dla
środowiska rozwiązanie na stałych trasach –
w Czechach pozwala obniżyć emisję CO2 o 200
ton rocznie. Kolejnym znaczącym usprawnieniem są naczepy typu CityLiner (100 sztuk), które pozwalają załadować 27 palet. Dzięki swojej
konstrukcji mogą one swobodnie wjeżdżać na
tereny miejskie, z ograniczeniami strefy ruchu,
dostępne dotąd tylko dla pojazdów o maksymalnej przeciętnej ładowności do 15 palet.
Tutaj również udaje
się zmniejszyć emisję
na poziomie jednej
palety towaru, a dodatkowo liczbę ciężarówek poruszających
się po aglomeracjach
miejskich.
Kierując się odpowiedzialnością społeczną, Raben nie
tylko dąży do ograniczenia emisji, ale także stara się niwelować
CO2, który już trafił do

atmosfery. W tym celu sadzi drzewa w ramach
akcji „e-faktura = wyższa kultura”: każdy klient,
który zrezygnuje z papierowej faktury na rzecz
elektronicznej, to jedna sadzonka. W tym roku
niemal 400 pracowników firmy z rodzinami
i przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz fundacją Aeris Futuro w okolicach jeziora Chomęcickiego pod Poznaniem
posadziło 2100 różnorodnych drzew i krzewów,
w tym owocowe i miododajne, stanowiące
wartość dodaną dla egzystującej na okolicznych
terenach fauny. Szacuje się, że rośliny te zneutralizują w ciągu całego cyklu życia 1575 ton
CO2. Grupa Raben prowadzi program „e-faktura=wyższa kultura” już od 2014 roku, w tym
czasie łącznie posadzono niemal 14 000 drzew.
„Z niecierpliwością i nadzieją patrzymy
w przyszłość. Ufamy, że wspólne wysiłki firm,
podmiotów rządowych i pozarządowych pomogą szybko znaleźć rozwiązania uwzględniające aspekty ekonomiczne, środowiskowe oraz
społeczne transportu. Potrzebne jest szerzej
zakrojone partnerstwo. Wtedy nie będziemy
mówić o testowaniu przyjaznych dla klimatu
pojazdów, ponieważ staną się one standardem
i będą używane na co dzień.” – podsumowuje
Jakub Krzewina. – „A tymczasem zazieleniamy
Polskę i podnosimy świadomość społeczną!”
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LOGISTYKA 4.0 BARDZIEJ ELASTYCZNA
I PRZEWIDYWALNA
ÔÔRedip, fot. GEFCO

W jaki sposób robotyka wpływa na wydajność operacji logistycznych? Czy internet rzeczy odegra znaczącą rolę w rozwoju branży?
Na te i inne pytania dotyczące rewolucji w transporcie i logistyce oraz nowych technologii dla Przemysłu 4.0 odpowiadają eksperci. Thierry Almès, Senior Innovation Manager z GEFCO oraz Vincent Champain, President, GE Digital Services Europe & General
Manager w GE Digital oceniają rozwój Przemysłu 4.0 i nowoczesnych technologii stosowanych w logistyce.
– Czy robotyka i urządzenia autonomiczne naprawdę zmienią wydajność transportu i logistyki?

Thierry Almès, GEFCO: Oczywiście, ponieważ to główne czynniki wpływające
na wzrost wydajności. Autonomiczne pojazdy, które w obiektach przemysłowych
nieprzerwanie transportują części z centrum magazynowego na linie montażowe,
podnoszą wydajność linii produkcyjnych.
Analogicznie dzieje się w transporcie drogowym. Podczas testów tzw. platooningu,
czyli zintegrowanego konwoju autonomicznych, cyfrowo połączonych ze sobą
ciężarówek, zauważyliśmy, że zużycie paliwa spada o 5-15% w porównaniu do jazdy
pojedynczymi ciężarówkami. Ogranicza
to koszty i zwiększa wydajność całego
transportu. Z kolei w magazynach, dzięki robotom pomagającym przygotować
zamówienia i autonomicznym wózkom

transportowym, które są lżejsze i bardziej elastyczne w porównaniu do dużych
systemów automatycznych, łatwiej nam
wprowadzać zmiany.
Vincent Champain, GE Digital: Możemy
łatwo śledzić każdą paczkę i być informowani o kolejnych etapach jej transportu
(np. załadunek, transport, rozładunek,
dostawa). Kierowca ciężarówki jest „wspomagany” przez technologię i może łatwo
zoptymalizować swoją trasę. Dzięki informacjom o pogodzie, trasach czy natężeniu
ruchu, wspomniana technologia poinformuje kierowcę kiedy ma przyspieszyć
lub zwolnić, tak żeby optymalnie dotrzeć
z punktu A do punktu B, zużywając przy
tym 4% mniej paliwa. Dodatkowo, również osoba zarządzająca przepływem jest
„wspomagana” przez półautonomiczne
lub coraz łatwiej programowalne roboty,
które zwiększają efektywność, pomagając

w podejmowaniu właściwych decyzji i unikaniu ryzyka.

– Internet rzeczy stanowi wyzwanie dla wielu sektorów. Jaki jest
wpływ IoT na jakość usług w transporcie i logistyce?

Thierry Almès, GEFCO: Dzięki inteligentnym czujnikom umieszczonym na środkach transportu (np. na ciężarówkach czy
opakowaniach), które regularnie wysyłają
informacje o swojej pozycji i statusie za
pośrednictwem dedykowanej sieci telekomunikacyjnej, Internet rzeczy zapewnia
firmom widoczność przepływów towarów
oraz informację o wykorzystaniu zasobów
transportowych w czasie rzeczywistym.
Taka możliwość śledzenia pomaga poprawić jakość usług w dostawach B2B i B2C.
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W ten sam sposób śledzenie wszystkich
towarów magazynowych (paczek, palet
itp.) w trakcie procesów przygotowania
i wysyłki, skutkuje lepszą jakością dostaw
dla zamówień składanych przez firmy
i konsumentów.
Vincent Champain, GE Digital: Internet
rzeczy zapewnia lepszy wgląd w przepływ
towarów, zarówno między zakładem produkcyjnym i magazynem (upstream) oraz
między magazynem a sklepem (downstream). Czujniki umieszczone bezpośrednio
na kontenerach mogą wysyłać w czasie
rzeczywistym informacje o ich stanie lub lokalizacji. Są coraz bardziej inteligentne – za
równowartość 2 dolarów można otrzymać
system tak wydajny, jak ten co pozwolił
stanąć człowiekowi na księżycu. Łańcuch
dostaw jest bardziej przewidywalny, co
oznacza, że możemy efektywnie wykorzystać elastyczność segmentu „upstream”
i „downstream” – przykładowo, umożliwiając fabrykom lepiej reagować na zmiany
popytu w sklepach, lub pozwalając sklepom dostosowywać swoje promocje zgodnie z pracami zakładów produkcyjnych.

Systematyczny rozwój
biznesu i oddziałów

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zwiększył powierzchnię krajowych
oddziałów o blisko 40% w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Firma, która w Polsce specjalizuje
się w obsłudze eksportu, rozbudowała m.in.
terminale przeładunkowe i obecnie dysponuje
ok. 48 tys. m2 powierzchni operacyjnej. Tymczasem w toku są kolejne inwestycje – we Wrocławiu i w podłódzkim Strykowie. Powiększanie
oddziałów wynika z rozwoju biznesu Dachser
w Polsce. W 2018 r. firma zwiększyła obroty
o 16%, do ponad 451 mln zł, a liczba przewiezionych przesyłek wzrosła o 15%, do 1,56 mln.
W Polsce operator od lat rośnie w tempie
dwucyfrowym, zwiększając obroty, wolumen
przesyłek, a także ich tonaż. W 2018 r. krajowy
Dachser przewiózł 546,8 tys. ton towarów, czyli
o 11% więcej niż rok wcześniej.
„Dachser Polska rozwija się obsługując krajowy eksport, zwłaszcza do Niemiec i systema-

– Elastyczność ma coraz większe
znaczenie dla międzynarodowych
firm. W jaki sposób transport i logistyka mogą sprostać temu wyzwaniu?

Vincent Champain, GE Digital: Logistyka
jest istotną częścią globalnego łańcucha
dostaw. Musi stać się bardziej elastyczna
i przewidywalna, aby świadczyć usługi Just
In Time i dostosowywać się do zmian popytu, warunków transportu oraz infrastruktury. Musi być częścią procesu, w którym
wszystkie fazy są ze sobą połączone – na
przykład, umożliwiając tymczasowe przeniesienie produkcji do zakładu w strefie
o dużej sile wiatru, o dużym zasobie odnawialnych źródeł energii, których nie da się
magazynować. Oczywiście to pozwoli nam
również ograniczyć zarówno koszty jak
i oddziaływanie na środowisko naturalne.
Wszystko za sprawą elastycznej logistyki.

tycznie zwiększa udział na tym rynku, przejmując kolejnych klientów. Podstawą naszego
biznesu jest rozbudowana sieć połączeń i oddziałów. To dzięki niej Dachser jest europejskim
liderem w obsłudze drobnicy. Wszystkie polskie
oddziały są zintegrowane z tym systemem,
ale pracujemy, by jeszcze bardziej zwiększać
liczbę codziennych bezpośrednich połączeń,
co przekłada się na krótszy czas transportu.
Dynamiczny rozwój wolumenu powoduje, że
uruchamiamy coraz to nowe codzienne połączenia z innymi oddziałami w całej Europie.
Z Polski na bezpośrednich codziennych liniach
dojeżdżamy do praktycznie wszystkich naszych
oddziałów w Niemczech. Jakość i szybkość serwisu to nasza główna przewaga konkurencyjna,
którą przyciągamy nowych klientów, w tym
z ogromnych branż, takich jak DIY czy chemiczno-kosmetyczna. Wzrost biznesu idzie w parze
z rozwojem naszych oddziałów, stąd nowe inwestycje” – komentuje dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
Oprócz transportu drogowego i logistyki kontraktowej operator rozwija się także w obszarze
obsługi cargo morskiego i lotniczego. Dachser Air & Sea Logistics
w Polsce dysponuje m.in. bezpośrednimi morskimi połączeniami
drobnicowymi z głównymi portami
w Chinach, a praktycznie cały świat
obsługuje poprzez huby w Hamburgu i Frankfurcie (odpowiednio
– przesyłki morskie i lotnicze).
„Import z Chin systematycznie
rośnie. Nasze stałe linie – do Sosnowca i Warszawy – obsługują

coraz większy wolumen przesyłek. W związku
z tym planujemy uruchomienie kolejnych bezpośrednich połączeń. Jednocześnie w związku z napięciami handlowymi na linii Państwo
Środka – USA, rośnie rola wymiany handlowej
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą, na
czym zyskuje także Polska. To zjawisko również
ma pozytywny wpływ na nasz biznes. Wszystko
to w połączeniu z jakością serwisu przełożyło
się na istotny wzrost obsługiwanych przez nas
wolumenów w 2018 r.” – mówi Robert Pastryk,
dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics
Polska.
Rozwój działalności Dachser w Polsce powoduje, że firma zwiększa powierzchnię do
operacji logistycznych – przede wszystkim na
potrzeby przeładunków, ale też logistyki kontraktowej. Wiosną 2019 r. firma dwukrotnie powiększyła oddział w Szczecinie, a kilka miesięcy
wcześniej Dachser Poznań zaczął korzystać
z powiększonego również dwa razy terminalu
przeładunkowego. Z kolei w Strykowie dwukrotnie większy terminal x-dockowy zaczął działać
w jesienią 2018 r. W III kw. zeszłego roku Dachser dodał też nową powierzchnię w oddziałach
w Gdańsku i we Wrocławiu. Z kolei latem 2018 r.
Dachser zaczął obsługiwać przesyłki w dwa razy
większym niż dotychczas obiekcie w Sosnowcu.
W efekcie operator zarządza w Polsce łącznie
ok. 48 tys. m2 powierzchni. To jednak nie koniec
inwestycji. Obecnie trwa budowa nowego wrocławskiego oddziału operatora, a także budowa
nowoczesnego biurowca w Strykowie, dokąd
zostanie przeniesiona siedziba firmy. Dachser
zakłada, że obie te inwestycje zostaną oddane
do użytku na przełomie lat 2019 i 2020.

Thierry Almès, GEFCO: Rozwiązaniem
jest cyfryzacja zarządzania przepływem
towarów w celu ułatwienia wymiany towarów oraz informacji między uczestnikami łańcucha dostaw za pośrednictwem
wspólnych platform cyfrowych – oraz wykorzystanie Internetu rzeczy do śledzenia przepływów w czasie rzeczywistym.
Obie technologie zapewniają większą
elastyczność firmom transportowym, co
pozwala im lepiej wspierać klientów międzynarodowych i reagować
na zmiany zapotrzebowania.
Analogicznie, współdzielenie
informacji pozwala logistykom na dysponowanie zasobami magazynowymi w taki
sposób, żeby dostosować je
do zmian zapotrzebowania
jakie notują ich międzynarodowi klienci.
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