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KOREKTA STAWEK W DHL

Rising Stars Prawnicy
– liderzy jutra 2015

DHL Express, wiodący na świecie dostawca międzynarodowych usług kurierskich,
ogłosił dzisiaj doroczną ogólną podwyżkę średnich cen, obowiązującą od 1 stycznia
2016 r. W Polsce średni wzrost cen wyniesie 3,9%.

ÔÔŹródło: Ponadnormatywni.pl

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

„Istotą DHL Express jest dostarczanie wybitnej jakości usług dla naszych klientów
na całym świecie” powiedział Ken Allen,
Prezes DHL Express. „Nasza doroczna podwyżka cen pozwala nam kontynuować
inwestycje w naszą międzynarodową sieć
usług z określonym terminem doręczenia oraz utrzymać naszą wiodącą jakość
usług. W 2015 roku ogłosiliśmy między innymi duże inwestycje, takie jak nowe węzły w Brukseli w Belgii oraz w Singapurze,
a także rozbudowę węzła w amerykańskim
Cincinnati, obsługującego obie Ameryki.
Kontynuujemy także inwestycje na Bliskim
Wschodzie i w Afryce. Program Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy, który
daje naszym pracownikom wiedzę i umiejętności pozwalające na zapewnienie wybitnej jakości usług.”

DHL koryguje stawki co roku, uwzględniając inflację w Polsce i na świecie, zmianę
kursów walut i inne rosnące koszty, takie jak
dodatkowe wydatki związane z przestrzeganiem bardziej rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa, w każdym z ponad
220 krajów i terytoriów, w których świadczy swoje usługi. Korekty cen są różne dla
poszczególnych krajów, w zależności od
warunków lokalnych i mają zastosowanie
do wszystkich klientów, z zastrzeżeniem
obowiązujących umów. Więcej informacji
na stronie www.dhl.com.

Aktywna komunikacja z rynkiem
ÔÔAutor: Andrzej Szymkiewiczl

Kontynuując swoją działalność edukacyjną Polski
Komitet Narodowy EPAL, zorganizował konferencję
poświęconą tematyce związanej z rynkiem palet.
Jest o czym rozmawiać, bo wiele się dzieje na tym
rynku, nie uregulowano wciąż wiele spraw, które
usprawniłyby obrót paletami i sprawiły, że procesy
obrotu i dystrybucji palet byłyby przejrzyste, a procedury z tym związane nie podlegały dowolnej interpretacji. Rynek palet to bardzo znaczący element
gospodarki, jego wartość szacowana jest na kilka
miliardów złotych.

Do Hotelu Warszawianka w Jachrance koło Warszawy w dniach 24-25 września br., na konferencję
Polski Komitet Narodowy EPAL zaprosił środowiska
naukowe reprezentowane przez przedstawicieli Uniwersytetów w Szczecinie i Gdańsku, Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu oraz praktyków z firmy Eko
Cykl, Kancelarii Prawnej WTB, 4Content, Borusiak
Autoryzowany Dealer VW, a także przedstawiciela
Lasów Państwowych. Goście zaprezentowali ciekawe merytorycznie tematy, dotyczące rynku palet,
każdy dotykał ważnych zagadnień wpływających
na właściwe funkcjonowanie procesów związanych
z gospodarką paletami.
Rynek palet i z wiązana z tym gospodarka paletami w wielu firmach nie jest do końca właściwie
traktowana i chociaż widać znaczącą poprawę, to
sytuacja nie jest najlepsza. Powoli to się zmienia i widać znaczącą poprawę na przestrzeni ostatnich kilku
lat, działania jakie podejmuje PKN EPAL zaczynają
procentowa.

Kapituła prestiżowego konkursu Rising Stars,
organizowanego co roku przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, wyłoniła 30 finalistów tegorocznej edycji.
Wśród laureatów znalazł się prawnik Łukasz
Chwalczuk z Kancelarii Prawnej Iuridica, piastujący równocześnie stanowisko prezesa zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. To
pierwsze tego typu wyróżnienie dla prawnika
tak prężnie działającego w branży TSL.
Łukasz Chwalczuk to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku swojej praktyki
zawodowej nakierował swój rozwój i specjalizację w zakresie obsługi prawnej firm
z branży transportowej. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN) brał czynny udział w pracach
nad ustawą o ruchu drogowym w zakresie
nowelizacji przepisów dotyczących transportu ponadgabarytowego.
W dniu 29 października 2015 r. na uroczystej
gali zostanie ogłoszone nazwisko zwycięzcy
Rising Stars 2015.
REKLAMA
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LEGISLACYJNE ZMAGANIA Z USTAWĄ PZP

ÔÔ Źródło: Lewiatan

Urząd Zamówień Publicznych przygotował oraz udostępnił kolejny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z unijnymi wymogami Polska ma czas na wdrożenie nowych regulacji do 18 kwietnia 2016 roku[1]. W konsultacjach społecznych wzięły udział m.in.: ministerstwa, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe i podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu instytucje zgłosiły szereg zastrzeżeń do proponowanego kształtu ustawy. Dotyczą one przede wszystkim zasad
funkcjonowania tzw. zamówień in house, czyli tym udzielanym przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom.
Uczestnicy konsultacji zwrócili również uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie: sposobu
unieważnienia postępowań, badania rażąco niskiej ceny, kwestii podwykonawstwa czy terminu składania pytań oraz związania
ofertą. Podkreślono, że uwzględnienie korekt jest konieczne, bo implementacja zapisów dyrektyw w zaproponowanej przez UE
formie może doprowadzić nawet do likwidacji rynku zamówień publicznych.
Partnerzy, którzy w ostatnim czasie – na drodze konsultacji społecznych – debatowali nad kształtem nowego prawa dla rynku
zamówień publicznych, wyrazili jednoznaczne zdanie, że obecna forma ustawy jest niedopuszczalna, bo narusza zasady swobody działalności gospodarczej. W związku z tym istnieje realna
obawa, że w krótkim czasie ucierpią na tym główni uczestnicy
rynku – przedsiębiorcy – pozbawieni możliwości racjonalnego
planowania strategii biznesowych oraz zatrudnianie przez nich
pracownicy, którzy nie będą mogli liczyć na stabilne zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie.
„Zamówienia in house wymagają rozwiązania systemowego,
którego wprowadzenie należy poprzedzić wnikliwą analizą, w szczególności ze względu na jego wpływ na gospodarkę – a szczególnie
na sektor przedsiębiorców prywatnych. Dosłowna transpozycja, do
nowej ustawy PZP, postanowień z art. 12 dyrektywy wprowadza bowiem możliwość zlecenia wszelkich zamówień – na roboty budowlane, dostawy i usługi – podmiotom publicznym. Oznacza to, że spółki
państwowe oraz komunalne – z pominięciem postępowania przetargowego – mogą zostać wyznaczone do realizacji zamówień publicznych. Należy podkreślić, że ustawodawca nie jest zobligowany
do implementacji tego artykułu dyrektywy do polskiego porządku
prawnego. Kwestia ta była i nadal pozostaje wyłączną kompetencją
państwa członkowskiego W związku z tym zasadne byłoby prze-

prowadzenie szczegółowej analizy
wpływu tego rozwiązania na funkcjonujące mechanizmy rynkowe.
Wprowadzenie takiego zapisu
może bowiem w znacznym stopniu
ograniczyć możliwość realizacji zamówień publicznych przez przedsiębiorców prywatnych” – mówi
Marek Kowalski, Przewodniczący
Rady Zamówień Publicznych przy
Konfederacji Lewiatan.
„Ministerstwo
Gospodarki
– w tzw. Białej Księdze Zamówień
Publicznych – wyraźnie zarekomendowało, aby zapisy dotyczące
zamówień in house w jak najmniejszym stopniu wpływały na konkurencję. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że jedynym państwem, które do tej pory implementowało wprost dyrektywę unijną
jest Anglia. Rozwiązanie to doprowadziło do rozmontowania ich systemu zamówień publicznych, ponieważ okazało się, że system oparty na dyrektywie UE nie jest spójny z pozostałymi zapisami prawa
dotyczącymi ustaw powiązanych” – dodaje Marek Kowalski.
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WIGeoGIS dołącza do PRCH
ÔÔ Źródło: WIGeoGIS

Firma WIGeoGIS została nowym członkiem
Polskiej Rady Centrów Handlowych. To największa w Polsce organizacja, która skupia
wszystkie firmy związane z branżą centrów
oraz ulic handlowych.
PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży nieruchomości handlowych.
Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council
of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku. Stowarzyszenie
zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju firm
działających na rynku nieruchomości handlowych, promocją pozytywnego wizerunku branży nieruchomości handlowych,
prowadzeniem aktywnego dialogu z organizacjami mającymi wpływ na rozwój branży oraz wydawaniem i aktualizowaniem
raportów.
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Czwarte miejsce w rankingu

Aktualizacja strategii rozwoju

ÔÔ Źródło: JMP

ÔÔ Źródło: Krynicki Recykling

Firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, po raz
kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce największych firm Europy Środkowo-Wschodniej rankingu TOP 500 CEE, przygotowanego przez grupę Coface. Dzięki obrotom, które wyniosły w 2014 r.
8,4 mld euro (ponad 35 mld zł), JMP zajęło 4. miejsce w rankingu,
awansując o jedną pozycję w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. Wśród polskich firm, uwzględnionych w zestawieniu, zajęło
drugie miejsce.
- 2014 r. był szczególnym rokiem zważywszy na trudne otoczenie
makroekonomiczne, deflację cen żywności połączoną ze wzrostem
kosztów i bardzo dynamicznie rozwijającą się konkurencją. Pomimo
tych wyzwań Jeronimo Martins Polska zdołało pozostać na ścieżce zrównoważonego wzrostu i rozwoju, otwierając 211 nowych
sklepów oraz trzy centra dystrybucyjne – w Modlnicy koło Krakowa, w Pruszkowie oraz w Sosnowcu, mając na koniec roku 2 587
sklepów zaopatrywanych przez 15 centrów dystrybucyjnych w całej
Polsce. Sieć Biedronka odwiedziło w ciągu roku ponad 1,25 miliarda klientów, a jej obroty wzrosły o 9,5 proc., przekraczając wartość
35 miliardów złotych. Zespół firmy skoncentrował swoje wysiłki na
stałej poprawie wygody zakupów i komfortu klientów oraz dalszym
rozwoju starannie wybranej gamy produktów wysokiej jakości, oferowanych codziennie w niskich cenach – skomentował ubiegły rok
Pedro Pereira da Silva, Chief Operations Officer (COO) Grupy Jerónimo Martins oraz Country Manager na Polskę.

mCorporate Finance (mCF) przygotował na zlecenie Krynicki Recykling
wstępny raport, w którym rekomenduje prowadzenie dalszych prac
nad trzema możliwymi strategiami rozwoju: organicznym, przez akwizycje oraz pozyskaniem zewnętrznego partnera wspierającego rozwój
spółki. W swoim raporcie mCF zarekomendował zainicjowanie rozmów
z wybranymi podmiotami, które mogłyby wzmocnić kapitałowo lub
operacyjnie Krynicki Recykling w dalszym rozwoju. Rozmowy te mają
służyć weryfikacji zainteresowania poszczególnych podmiotów współpracą ze spółką, jak również warunków, na jakich byłyby gotowe podjąć
taką współpracę.
„Będziemy prowadzić wraz z mCF dalsze prace nad wyborem strategii
rozwoju dla spółki. Jest to istotne, by nadal zwiększać skalę działalności
i umacniać przewagę rynkową. Dziś Krynicki Recykling jest najlepszą
firmą w swoim segmencie na rynku polskim, z najnowocześniejszym
zapleczem infrastrukturalnym i technologicznym. Nasze ambicje są jednak większe – chcemy wychodzić za granicę, rozwijać się organicznie
i przez przejęcia. Taka strategia wymaga współpracy z mocnym partnerem, który pozwoli na szybki i elastyczny wzrost oraz budowanie mocnych sojuszy na świecie. Jako odpowiedzialny zarządzający, współtwórca firmy, mogę zadeklarować, że naszym celem jest wybór jak najlepszej
strategii dla spółki. Dlatego zainicjowaliśmy proces maksymalnie transparentnie, przy udziale profesjonalistów z mCorporate Finance – na ten
moment nie zapadły żadne wiążące decyzje odnośnie wyboru dalszego scenariusza rozwoju” – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu Krynicki
Recykling.

JEST ZWYCIĘZCA TOTALNEJ LOTERII

ÔÔ Źródło: Total Polska Foto: Total Polska

Samochód Citroen C4 Cactus – nagroda główna wielkiego finału w loterii „Czas na wygraną”, trafił do Pana Michała ze Starachowic. Loteria realizowana była w ramach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej dla produktów Total Polska.
Samochód Citroen C4 Cactus – nagroda główna wielkiego finału w loterii „Czas na wygraną”, trafił do Pana Michała ze Starachowic.
Loteria realizowana była w ramach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej dla produktów Total Polska.
Total Polska podsumował loterię „Czas na wygraną”, w której do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród. Przez 3 miesiące, osoby
które kupiły promocyjny olej Total, miały szansę zdobyć m.in. nagrody dzienne – zegarki Timex oraz tygodniowe – rowery lub iPady.
Na zakończenie loterii, w wielkim finale spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wylosowana została nagroda główna – samochód Citroen C4 Cactus. Działania promocyjne trwały od 1 kwietnia do 30 czerwca br. W loterii nadesłano ponad 20 000 zgłoszeń.
Akcji „Czas na wygraną” towarzyszyło szerokie wsparcie reklamowe, w którym zostały
wykorzystane m.in. plakaty, ulotki, wobblery
czy dyspensory. Promocja wydarzenia realizowana była również poprzez reklamy prasowe w wybranych tygodnikach opinii (m.in.
Newsweek, Polityka, Wprost, Auto Świat,
Auto Moto, Motor).
Za koncepcje kreatywną oraz prawną organizację loterii odpowiadała Agencja First
Line Polska. Za strategię i zakup mediów
był odpowiedzialny dom mediowy Vizeum
Polska. Działania z zakresu remarketingu
przygotował Amnet Polska. Kreację video
wykorzystaną w kampanii stworzyła agencja
Isobar Polska. Stronę www oraz kreację do
prasy i POS przygotowała Agencja First Line
Polska, która odpowiada również za prawidłowy przebieg loterii.
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TOMTOM W ŁÓDZKIM BIUROWCU

ÔÔ Źródło: JLL Foto: Krzysztof Niewiadomy

TomTom, światowy lider w branży produktów do nawigacji, podglądu ruchu drogowego i map, podpisał umowę najmu prawie 1 000 mkw. powierzchni biurowej w ORION Business Tower w Łodzi. Firma zajmie najwyższe piętra w budynku. Najemcę
w procesie poszukiwania lokalizacji i negocjowania warunków najmu wspierali eksperci z międzynarodowej firmy doradczej
JLL. Zarządcą ORION Business Tower jest NAI Estate Fellows, który w tej transakcji reprezentował właściciela obiektu.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż TomTom
dołączył do grona Najemców. Jednocześnie cieszymy, że nasz obiekt spełnił oczekiwania tak wymagających klientów”, mówi
Bartosz Pustuł, Dyrektor Działu Zarządzania
NAI Estate Fellows.
Izabela Ciszewska, Starszy Konsultant
w Dziale Reprezentacji Najemcy JLL, komentuje: „Podpisanie przez TomTom umowy najmu to kolejny dobry sygnał dla
łódzkiego rynku biurowego. Zainteresowanie najemców utrzymuje się na wysokim poziomie – porównywalnym z bardzo
dobrym 2014. Na koniec I półrocza 2015
popyt brutto wyniósł ponad 23 000 mkw.,
a w całym ubiegłym roku 45 700 mkw.”
ORION Business Tower oferuje ok. 10 000
mkw. powierzchni biurowej na 16 kondygnacjach. Wielkim atutem budynku jest
lokalizacja – obiekt położony jest w ścisłym
centrum Łodzi u zbiegu głównej miejskiej arterii - Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, w pobliżu przystanków transportu publicznego. ORION może pochwalić się również dobrym dojazdem do Portu Lotniczego Łódź oraz dworców kolejowych – Łodzi Fabrycznej
i Kaliskiej. Bardzo dużym udogodnieniem dla najemców jest także bliskość centrum handlowego Galeria Łódzka i ul. Piotrkowskiej
z jej rozbudowaną ofertą gastronomiczną i rozrywkową.

Nagrodzony spektakularny zwrot
ÔÔ Źródło: Pekaes Foto: Pekaes

Pekaes, jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju, został laureatem I edycji
konkursu CEE Capital Market Awards w kategorii „Turnaround of the Year”.
Projekt ma na celu wyróżnienie najlepszych
spółek giełdowych notowanych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród wszystkich podmiotów zgłoszonych do konkursu
jury, w skład którego wschodzili przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, brokerzy oraz prawnicy, przyznało 21
nagród w trzech kategoriach: spółki, inwestorzy oraz usługodawcy. Jednym z laureatów została
spółka PEKAES, wyróżniona w kategorii „Turnaround of the Year”, skupiającej się na firmach, które
w 2014 roku dokonały najbardziej spektakularnego zwrotu w swojej działalności.
- Zeszły rok był dla nas wyjątkowy i przełomowy w stosunku do lat ubiegłych. Zwiększaliśmy efektywność w kluczowych obszarach naszej działalności biznesowej. W wyniku skutecznie realizowanej strategii optymalizacji kosztowej i włożonego wysiłku organizacyjnego
podnieśliśmy marżowość i komplementarność oferowanych przez nas usług, dokonaliśmy
optymalizacji łańcucha dostaw oraz inwestycji w innowacyjne rozwiązania IT. Pozyskaliśmy
nowych partnerów zagranicznych oraz uruchomiliśmy nowe międzynarodowe połączenia.
Cieszymy się, że rynek docenia nasze starania na rzecz wzrostu wartości i dalszego rozwoju
PEKAES. Uzyskaną nagrodę traktujemy jako wyraz uznania oraz bodziec do dalszego działania
poprawiającego konkurencyjność oraz umacniającego wysoką pozycję rynkową naszej spółki
– przekonuje Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.

Pierwsze miejsce
w 45 kategoriach
ÔÔ Źródło: JLL

W tegorocznej edycji globalnego rankingu Real
Estate Survey, przeprowadzonego przez magazyn finansowy Euromoney, JLL został uznany za najlepszą firmę doradczą w segmencie
nieruchomości oraz najlepszą firmę doradczą
w obszarze wynajmu powierzchni komercyjnych zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy
Środkowo – Wschodniej. Wyróżniono również
zespół ds. wycen nieruchomości jako najlepszy
na rynku polskim.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL
Polsce, komentuje: “Wyróżnienie ze strony Euromoney jest potwierdzeniem kompetencji JLL,
rozumienia rynku oraz potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Nagroda jest szczególnie ważna,
jako że odzwierciedla opinie kluczowych graczy
na rynku nieruchomości na całym świecie.”
Coroczny ranking Real Estate Survey międzynarodowego magazynu Euromoney już po raz
jedenasty zgromadził opinie doradców ds. nieruchomości, deweloperów, menedżerów ds. inwestycji, klientów korporacyjnych i banków na
całym świecie.
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Frigo Logistics inwestuje w kadry

Z Trójmiasta na Kaszuby

ÔÔ Źródło: Frigo Logistics Foto: Frigo Logistics

ÔÔ Źródło: JLL

Polska spółka japońskiego koncernu Nichirei zintensyfikowała
działania dotyczące rozwoju, inwestując w kluczowe obszary dla
zapewnienia czołowej pozycji na
rynku. W związku z dalszymi planami rozwojowymi dotyczącymi
transportu i dystrybucji, 1 września
2015 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zatrudnieniu Pana Krzysztofa Pawlika(foto), który będzie odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
działu transportu.
Krzysztof Pawlik swoje doświadczenie w branży logistycznej rozpoczął ponad 12 lat temu. Jest absolwentem Akademii Humanistyczno
Ekonomicznej na wydziale Transportu. Karierę rozpoczął w firmie
Auchan, gdzie na początku zajmował się koordynowaniem transportu międzynarodowego, a następnie
zajmował stanowisko Managera
Transportu Krajowego. W roku 2009
dołączył do międzynarodowej grupy Logista, na stanowisku Manage-

Według międzynarodowej firmy doradczej JLL, która na początku tego
roku przedstawiła raport pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna – nowe perspektywy rozwoju trójmiejskiego rynku nieruchomości”, to duża szansa dla
regionu, zarówno w obszarze rozwoju rynku pracy, pozyskania nowych
projektów z sektora usług dla biznesu, jak i budownictwa mieszkaniowego
i komercyjnego.
Marcin Faleńczyk, Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania, informuje:„Projekt ten znakomicie wpisuje się w cały plan infrastrukturalny realizowany na terenie województwa, wraz z założeniami polityki gospodarczej,
transportowej i środowiskowej wdrażanej na wszystkich szczeblach: od
miast i regionu aż po zapisy dokumentów UE. PKM będzie miała także istotne znaczenie w redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Wpływ PKM na
Trójmiasto będzie znaczący pod wieloma względami.”
Projekt w założeniach wykorzystuje tereny, m.in. po byłej linii kolejowej,
oraz odcinki słabo wykorzystywanych regionalnych linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK SA. Otwarto właśnie pierwszy etap inwestycji, który zakładał odbudowę sieci kolejowych przewozów regionalnych
poprzez rewitalizację nieczynnej od 1945 roku Kolei Kokoszkowskiej oraz
budowę odcinka łączącego południowe dzielnice Miasta Gdańska z Lotniskiem w Rębiechowie oraz linią kolejową Gdynia – Kościerzyna.
Magdalena Reńska, Dyrektor Trójmiejskiego Oddziału JLL, komentuje:
„Uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego PKM powiększa pulę
pracowników dla Trójmiasta skracając czas ich dojazdu z rejonu Kaszub. Całość sieci komunikacyjnej w Trójmieście dzięki PKM zyskuje nowy wymiar
i nową jakość poprzez zaktywizowanie niektórych typowo mieszkaniowych dzielnic”.

ra transportu gdzie odpowiadał za
dystrybucję na terenie całego kraju. Brał udział w wielu branżowych
szkoleniach oraz warsztatach, dotyczących m.in. negocjacji, transportu, a także zarządzania

,,Frigo Logistic to bardzo dobrze znany na rynku operator
logistyczny produktów mrożonych, który kładzie ogromny
nacisk na bardzo wysoki poziom
świadczonych usług, ciągle
ulepszając swoje procesy – tak
aby spełniać potrzeby swoich
Klientów. Co jest równie istotne
firma ciągle poszukuje i wprowadza nowoczesne rozwiązania”. – mówi Krzysztof Pawlik.

REKLAMA
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JÜRGEN DIEHL ZARZĄDZA NIEMIECKIM BIZNESEM W P3

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

Ogólnoeuropejski właściciel i zarządca nieruchomości, P3,
mianował Jürgena Diehla na dyrektora zarządzającego niemieckim portfolio firmy. Diehl będzie nadzorował rozwój P3
w Niemczech, gdzie firma operuje już ośmioma nieruchomościami o łącznej powierzchni 287 811 m². Z ponad 20 najemcami, niemieckie nieruchomości P3 są niemal w pełni wynajęte,
jednakże firma stara się jeszcze bardziej rozwijać swoje portfolio. Diehl będzie również częścią zespołu ds. rozwoju P3 na
terenie całej Europy Zachodniej.
Diehl dołącza do P3, ogólnoeuropejskiego właściciela, dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych w Europie, z firmy
Prologis, w której był wiceprezesem zespołu zarządzania projektami na region Europy Północnej i był odpowiedzialny za rozwój
i zarządzanie projektami od 2007. Wcześniej również pracował
w branży nieruchomości, w tym jako kierownik projektu dla CorpusSireo i kierownik budowy w Hochtief Construction. Diehl posiada również dyplom architektury, a wczesne lata kariery spędził pracując w tym właśnie sektorze.
Komentując nominację, CEO P3 Ian Worboys powiedział:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Jürgen dołączył do zespo- ruchomości we Włoszech i Francji, niemniej jednak mamy amłu. Z jego doświadczeniem, będzie prawdziwym atutem firmy, bitne plany rozwoju firmy w tych krajach, jak również w innych
a jego pomoc będzie nieoceniona nie tylko w trakcie ustanawia- częściach Europy Zachodniej”.
nia P3 kluczowym graczem na rynku niemieckim, ale także, przy
naszych planach ekspansji w Europie Zachodniej. Mamy już nie-

Martes Sport
w Multishop Jarocin

Zatańczyli dla bezpieczeństwa
ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Raben

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Kolejnym najemcą w parku handlowym Multishop
Jarocin jest sieć salonów sportowych Martes Sport.
Sklep zajmie powierzchnię 513 m kw. i zostanie otwarty w przyszłym roku. Za komercjalizację obiektu odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield.
Martes Sport to sieć wielkopowierzchniowych
sklepów sportowych. Zajmują powierzchnię od 270
do 1200 m kw. W ofercie firmy znajdują się markowe
artykuły sportowe do uprawiania najpopularniejszych
dyscyplin. Dzięki przejrzystej ekspozycji produktów
sklepy Martes Sport są nowoczesne, przyjazne dla
klienta oraz oddają klimat i atmosferę sportu. Funkcjonalna i tematyczna organizacja działów w sklepie pozwala na łatwe poruszanie się po obiekcie oraz szybkie
zlokalizowanie poszukiwanego artykułu.
Pierwszy sklep został otwarty w sierpniu 2005 roku
w Czeladzi. Prężny i konsekwentny rozwój sprawił, że
w tej chwili na terenie Polski znajduje się 130 salonów
sportowych. Z każdym miesiącem na mapie kraju
powstają nowe sklepy Martes Sport. – Oferta Martes
Sport skierowana jest do klientów wymagających,
przywiązujących dużą wagę do marki i jakości. Trafia
w gusta zarówno wytrawnych sportowców, jak i tych,
którzy dopiero szukają odpowiedniej dla siebie dyscypliny – mówi Tomasz Barchański, odpowiedzialny za
rozwój sieci sprzedaży Martes Sport.

3 września odbył się finał II edycji konkursu dla operatorów firm Raben i Fresh Logistics pod
hasłem „Tańczący z paletami”. Wydarzenie jest ciekawym przykładem promocji postaw sprzyjających ograniczaniu liczby wypadków w magazynie. Pomysł, by upowszechniać zachowania
pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa poprzez konkurs dla operatorów, powstał w 2014
roku w związku z realizacją w zakładach Rabena zajęć Akademii Bezpieczeństwa STILL (ABS).
W ramach programu, eksperci firmy prowadzą instruktaże doszkalające dla operatorów, pozwalające odświeżyć i uzupełnić wiedzę na temat eksploatacji wózków widłowych.
„Kwestia
bezpieczeństwa w magazynie jest dla nas
bardzo istotna. W ramach ABS promujemy bezpieczną pracę
na wózkach widłowych i uświadamiamy przedsiębiorców,
że mniejsza ilość wypadków pozytywnie
wpływa na komfort
pracy
operatorów
i koszty użytkowania
sprzętu. ” – wyjaśnia Paweł Włuka, Kierownik Działu Marketingu w Still Polska.
Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, omawiane są dobre praktyki
i pożądane zachowania. W drugiej, praktycznej, operatorzy wózków widłowych pokonują trasę
z przeszkodami, wymagającymi dużej precyzji manewrowania. - Pracownicy magazynowi stanowią kluczowe ogniowo naszego łańcucha wartości. Dbamy o ich bezpieczeństwo na wiele sposobów. Jednak wisienką na torcie jest konkurs Tańczący z paletami, wyłaniający i nagradzający
tych, którzy bezpieczeństwo stawiają na pierwszym miejscu – komentuje Marta Szymborska,
Kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben.
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Wsparcie edukacji logistycznej

Usługa JUSTDRIVE

ÔÔ Źródło: Dachser

ÔÔ Źródło: Raiffeisen Leasing

Dachser, polska organizacja reprezentująca
działającego globalnie operatora logistycznego, po raz piąty została partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której co
roku biorą udział tysiące młodych ludzi. Firma
Dachser najlepszych uczestników olimpiady
zaprasza na płatne, dwuletnie staże. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana
przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu
skierowana jest do uczniów szkół średnich
i policealnych przygotowujących przyszłych
techników spedytorów i logistyków. Cele, jakie
przyświecają jej organizatorom, to rozbudzenie zainteresowania logistyką wśród młodych
ludzi oraz włączenie się w proces edukacji
w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada
organizowana jest od 2008 roku i co roku bierze w niej udział coraz większa liczba młodzieży. W ostatniej edycji 2014/2015 uczestniczyło
blisko 7,5 tysiąca uczniów.
- Partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jesteśmy już po raz piąty. To jedno
z lepszych przedsięwzięć na naszym rynku

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wprowadza właśnie na
rynek nową ofertę skierowaną do jednoosobowych
działalności gospodarczych oraz firm z sektora MŚP.
Dzięki usłudze JUSTDRIVE kompleksowa obsługa
floty, włącznie z naprawami i przeglądami technicznymi, wymianą opon, usługą assistance i ubezpieczeniem, zawarta jest w czynszu.
Nowa usługa Raiffeisen Leasing skierowana jest do
jednoosobowych działalności gospodarczych i firm
z sektora MŚP, które planują finansowanie wynajmem samochodów osobowych przy szacowanych
rocznych przebiegach od 15.000 km do 60.000 km..
Dzięki JUSTDRIVE Klienci Raiffeisen Leasing mają
do dyspozycji pakiet usług serwisowych w autoryzowanej sieci naprawczej, a także pakiet ubezpieczeniowy Assistance, w ramach którego Klientowi
udostępniany jest samochód zastępczy oraz nocleg
w trakcie podróży w przypadku awarii auta. Dodatkowo Raiffeisen Leasing zapewnia zestaw opon
zimowych wraz z ich sezonową wymianą w salonie
oraz kartę paliwową.

Turniej w Prologis Park
Budapest-Harbor
ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, w ostatni piątek zorganizował drugi drużynowy turniej piłkarski na terenie rekreacyjnym
”Zielona Ścieżka” w Prologis Park Budapest-Harbor
na Węgrzech. Z 13 drużyn w skład, których wchodzili
przedstawiciele klientów węgierskich i regionalnych
Prologis, zwycięzcą turnieju i zdobywcą pucharu została firma Brendon. Na drugim miejscu uplasowała
się firma NCR (mistrz turnieju z ubiegłego roku), zaś
trzecie miejsce zajęła spółka Sauflon. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Zielona Ścieżka” w Prologis Park
Budapest-Harbor został otwarty trzy lata temu jako
element strategii Prologis polegającej na budowaniu
relacji z klientami oraz w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju.
„Tegoroczny turniej piłki nożnej organizowany
w Prologis Park Budapest-Harbor okazał się jeszcze
większym sukcesem niż w ubiegłym roku. W rozgrywkach wzięło udział 13 drużyn – o trzy więcej
niż w 2014 roku - powiedział László Kemenes, senior
vice president i szef Prologis na Węgrzech.„Jesteśmy
dumni z naszych osobistych i zawodowych relacji
z klientami, a raz w roku prezentujemy naszą postawę na boisku, a nie w sali konferencyjnej. Jesteśmy
zaangażowani w promowanie zdrowego trybu życia
i zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach,
a nasz turniej piłki nożnej jest doskonałym potwierdzeniem naszych wartości. Chciałbym podziękować
wszystkim uczestniczącym zespołom za wyjątkową
energię i pokazanie sportowego ducha walki.”

edukacji logistycznej. Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu, z którą współpracujemy od lat,
dzięki temu konkursowi wiedzy ma ogromny
wpływ na poprawę jakości kształcenia młodych logistyków w polskich szkołach średnich
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu
Dachser w Polsce. Olimpiada logistyczna wyłoniła wielu zdolnych, młodych ludzi pragnących
związać swoją przyszłość zawodową z logistyką. Wielu z nich zaprosiliśmy do udziału w naszym autorskim programie stażowym, trwającym dwa lata – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

ROBOCZO W CENTRUM
SERWISOWYM CHEP

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

17 września odbyło się kolejne z cyklu spotkanie Forum Podażowego ECR, na którym członkowie kontynuowali dyskusję nad wyznaczaniem priorytetów usprawnień
w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw i IT. Gospodarzem wrześniowego forum była firma CHEP i jej centrum serwisowe w Radomiu.

WSPÓŁPRACA WŚRÓD KONKURENTÓW
Forum Podażowe ECR Polska to spotkanie
menadżerów łańcuchów dostaw reprezentujących zarówno producentów, dystrybutorów,
jak i firmy z otoczenia biznesowego. Przy jednym stole spotykają się partnerzy biznesowi,
konkurenci, jak i firmy których spektrum działania zupełnie nie zazębia się. Forum jest odpowiedzią na wciąż zmieniającą się rzeczywistość
biznesową, w której nowoczesne podejście
do kooperacji jest jednym z filarów działania
na rynku. Dlatego też, każde spotkanie forum
rozpoczyna się od Deklaracji ds. Poszanowania Prawa Konkurencji, której zapis obowiązują
wszystkich uczestników. - Przyjęliśmy założenie,
że „konkurujemy przede wszystkim na półce,
natomiast współpracujemy nad rozwiązywaniem wspólnych problemów logistycznych”.
Właśnie dzięki takiemu podejściu, na Forum
Podażowym toczą się otwarte i żywe dyskusje, co pozwala szybko i skutecznie rozwiązywać problemy jakie diagnozujemy podczas
naszych spotkań.- podkreśla Mateusz Boruta,
Dyrektor Zarządzający ECR Polska

WIZYTA TECHNICZNA
Gospodarzem wrześniowego Forum Podażowego był CHEP Polska, lider poolingu palet
i kontenerów na rynku polskim. Spotkanie
rozpoczęło się od wizyty technicznej w zautomatyzowanym w 2014 roku Centrum Serwisowym CHEP. Linia w Radomiu obsługuje
około 2 miliony palet. Wszystkie inspekcje oraz
naprawy wykonywane są przy wykorzystaniu
w pełni zaautomatyzowanej i zintegrowanej
linii. Komora ta wykorzystuje energię pozyskaną w procesie spalania drewnianych odpadów
poprodukcyjnych.
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BUDYNEK Z CERTYFIKATEM LEED GOLD

ÔÔ Źródło: Skanska Property Poland Foto: Skanska Property Poland

Pierwszy budynek kompleksu Silesia Business Park w Katowicach otrzymał certyfikat w LEED na poziomie Gold. To już dziewiąty
projekt Skanska Property Poland, który uzyskał certyfikat środowiskowy.
Silesia Business Park to nowoczesny kompleks biurowy powstający na terenie dawnej Huty Baildon przy ul. Chorzowskiej, jednej z głównych arterii komunikacyjnych Katowic. W lutym 2015
roku Skanska oddała do użytku pierwszy z czterech budynków.
Biurowiec A oferuje najemcom 12 000 mkw. zielonej powierzchni biurowej na 12 kondygnacjach naziemnych. Jest już w 80%
wynajęty.
„Budynek A kompleksu Silesia Business Park jest kolejnym
projektem Skanska Property Poland certyfikowanym w systemie
LEED. Potwierdza to, że nasze projekty są realizowane zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju, z dbałością o komfort
przyszłych pracowników, a także środowisko naturalne. Stosowanie innowacyjnych, zielonych rozwiązań powoli staje się
w Polsce standardem, wyznaczającym kierunek rozwoju rynku
budynków biurowych, także w miastach regionalnych, takich jak
Katowice”, mówi Paweł Paśnikowski, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju Skanska Commercial Development Europe.

KOMPLEKSOWO DLA SKLEPÓW

ÔÔ Źródło: RetailShow Foto: RetailShow

Trwają intensywne przygotowania do VI Międzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii
i Usług dla Handlu RetailShow 2015. Podczas tego największego wydarzenia branży handlowej
w Europie Środkowo-Wschodniej wystawcy zaprezentują produkty i rozwiązania niezbędne do
wyposażenia i aranżacji placówek handlowych. Z kolei eksperckie Jury wyłoni najlepsze rozwiązania w dwóch konkursach„Best Shop Concept 2015”oraz„Innowacje Handlu 2015”. Targi RetailShow 2015 odbędą się 18 i 19 listopada br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie.
Co roku wśród odwiedzających Targi Retail- poznać się z wyposażeniem sklepów obejmuShow licznie reprezentowani są przedstawiciele sieci spożywczych, odzieżowych, RTV/
AGD, budowlanych i wyposażenia wnętrz,
drogeryjnych, a także saloników prasowych
czy sklepów przy stacjach paliw. Obecni są
także zarządzający centrami handlowymi,
najemcy, osoby prowadzące niezależne placówki handlowe, przedstawiciele firm dostarczających wyposażenie dla sklepów oraz
dystrybutorzy.
KOMPLEKSOWA OFERTA DLA SKLEPÓW
NA TARGACH RETAILSHOW
Goście targów w jednym miejscu znajdą
pełną ofertę produktów i usług niezbędnych
w każdej placówce handlowej. Wystawcy pokażą meble - od regałów sklepowych, mebli
chłodniczych i magazynowych po meble dla
butików, a także oświetlenie odpowiednie do
konkretnego rodzaju sklepu i oferowanego
asortymentu. Prezentowane będą najnowsze
kasy, wagi, oprogramowanie dla handlu, czytniki i drukarki kodów kreskowych, drukarki
fiskalne oraz systemy zabezpieczeń, kontroli
dostępu i obsługi płatności. Będzie można za-

jącym wózki sklepowe i magazynowe, boksy
kasowe, systemy prowadzenia klienta, klimatyzację i wentylację, systemy POS i display oraz
identyfikację wizualną. Obecni będą także
dostawcy systemów informatycznych. Nie
zabraknie także oferty systemów komunikacji
bezprzewodowej i mobilnej, lojalnościowych,
geolokacyjnych, liczenia klientów czy digital
signage, aroma- i audiomarketingu.
Zgłoszeń do obu konkursów należy dokonać do 31 października 2015. Formularze znajdują się na stronie http://www.retailshow.pl/
pl/pobierz.

Analizy geomarketingowe
ÔÔ Źródło: WIGeoGIS

Wiele firm zmaga się z problemem znalezienia i ulokowania placówki w miejscach, które
przyniosą największe zyski i przyciągną pożądaną grupę klientów. Niestety, ich wybór
jest często przypadkowy, a lokalizacja nie
przynosi oczekiwanych efektów. Jak więc
skutecznie zaplanować ekspansję i wybrać
najlepszą lokalizację? Gdzie znaleźć pożądaną grupę docelową? Odpowiedzi na te i inne
pytania udzielają analizy geomarketingowe.
Analizy geomarketingowe wykorzystują system GIS, który pozwala na gromadzenie i wizualizację danych geograficznych na mapie oraz
łączenie ich z geomarketingowymi danymi na
temat rynku i wewnętrznymi informacjami firm.
WIĘCEJ NIE ZNACZY LEPIEJ
Niektórzy wychodzą z założenia, że duża
liczba salonów gwarantuje zysk. Tymczasem
sukces można osiągnąć nawet przy niewielkiej ilości placówek. Sekret tkwi bowiem nie
w ilości, a w wyborze odpowiedniej lokalizacji.
Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się
na ekspansję z wykorzystaniem analiz geomarketingowych. Dzięki nim specjaliści od ekspansji mogą zobaczyć na mapie m.in. dane socjodemograficzne, dane dotyczące siły nabywczej
w podziale na kategorie produktów, wskaźniki
atrakcyjności lokalizacji, w zderzeniu z danymi
firmy, np. z badania kasowego czy programu
lojalnościowego oraz lokalizacjami konkurencji.

Chronometr wydarzeń

8

Cursor SA rzetelnym dostawcą usług

Porozumienie z Toyotsu Recycle Corporation

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

ÔÔ Źródło: Elemental Holding

Spółka Cursor, należąca do giełdowej Grupy Tell, specjalizującej
się w outsourcingu sprzedaży,
zdobyła drugi tytuł Rzetelnego Outsourcera. Wyróżnienie,
przyznawane przez redakcję
Outsourcing Magazine, trafia do
najlepszych firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych.
Cursor jest dostawcą rozwiązań z obszaru e-logistyki
i wsparcia sprzedaży. Spółka
realizuje blisko 2000 projektów
w skali roku. Dzięki rozbudowanej strukturze terenowej Cursor
obsługuje każdej wielkości akcje sprzedażowe i promocyjne
w całym kraju. Spółka zarządza także jednymi z większych
w Polsce centrów logistycznych,
dedykowanych obsłudze sektora e-commerce oraz magazynowaniu i dystrybucji materiałów
marketingowych. Z usług Cursora korzystają m.in. Nestle, Unilever, ING, Samsung i Akzo Nobel.

Elemental Holding – europejski
lider w recyklingu metali nieżelaznych – w dniu 7 września 2015
roku podpisał porozumienie
o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz
współpracę w zakresie recyklingu
zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive
Catalysts). Porozumienie zawarte
na okres dwóch lat zakłada podpisanie umowy o współpracy, co
umożliwi spółce dalszy rozwój,
zwiększenie możliwości technologicznych oraz realizację przyjętej strategii opartej na budowie
kompetencji w zaawansowanych
technologiach odzysku, pozwalających na uzyskiwanie wysokich
marż.
Toyotsu Recycle jest spółką
zależną największego na świecie producenta samochodów
osobowych – Toyota Tsusho Corporation. Japoński koncern jest

W ramach programu „Rzetelny
Outsourcer”
rekomendujemy
firmy, które oferują swoim klientom nowoczesną i sprawdzoną
formułę współpracy. To eksperci,
którzy są sprawdzonymi partnerami biznesowymi w obszarze
outsourcingu – mówi Krzysztof
Kogut, Redaktor Naczelny Outsourcing Magazine.
Cursor otrzymał tytuł Rzetelnego Outsourcera już po raz
drugi. Pierwsze wyróżnienie
zostało przyznane spółce podczas pierwszej edycji konkursu,
w 2008 roku.

pionierem w recyklingu motoryzacyjnych odpadów poużytkowych – w tym zarówno pojazdów,
jaki ich podzespołów – zapewniając zamknięty obieg surowców,
przeprowadzanie kompletnego
procesu odzyskiwania metali
i zastosowania ich w produkcji
nowych katalizatorów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć
punktów zbierania odpadów na
terenie większości krajów Europy
Środkowo – Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu.

REKLAMA
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Transport wiertni o wadze 1900 ton
ÔÔ Źródło: DHL Global Foto: DHL Global

DHL Global Forwarding, lider frachtu lotniczego i morskiego,
wchodzący w skład
grupy Deutsche Post
DHL, pod koniec
maja br. zrealizował
projekt relokacji urządzenia wiertniczego
dla firmy działającej
w sektorze Oil & Gas,
wykonującej odwierty na zlecenie jedenej
z firm z tej branży.
Realizacja projektu,
o wartości ładunku
40 mln USD, polegała na zorganizowaniu
niemal stu transportów specjalnych, w tym
ładunków ciężkich o wadze dochodzącej do
70 ton. Przewóz wiertni o łącznej wadze 1900
ton został wykonany w ciągu zaledwie sześciu
dni, włączając w to weekend. Transport ładunku odbył się z wiertni w woj. mazowieckim do
wiertni w woj. pomorskim.
„Ważnym aspektem w zrealizowaniu projektu było odpowiednie zaplanowanie transportu, koordynacja załadunków i dostaw oraz bezpośredni nadzór nad kierowcami. Od początku
przedsięwzięciu towarzyszyła duża presja czasu ze względu na konieczność zorganizowania
zezwoleń specjalnych i organizację znacznej

Ekonomiczne przesyłki
DHL PARCEL
ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Od września dla klientów biznesowych, posiadających umowę, DHL Parcel uruchamia
drogowe wysyłki z Polski do 28 krajów Unii Europejskiej. Dwa nowe produkty DHL Parcel Connect i DHL Parcel International, to rozwiązania
wspierające dynamicznie rozwijający się rynek
e-commerce w Europie. DHL Parcel zapewnia
proste nadawanie paczek do większości krajów
Unii Europejskiej z możliwością śledzenia przesyłek 24 godziny na dobę. Usługi te są wyjściem
naprzeciw wymaganiom stawianym przez sklepy internetowe, które poszukują korzystnych
kosztowo rozwiązań umożliwiających rozwój
sprzedaży na rynku europejskim.

liczby zestawów specjalistycznych. Zlecenie
zostało zakończone terminowo i z sukcesem“
- mówi Monika Piotrowska, Kierownik Działu
ds. Projektów Przemysłowych, DHL Global Forwarding.
Dział Projektów Przemysłowych DHL GF zajmuje się logistyką transportu przesyłek często wrażliwych, o nietypowych gabarytach,
które wymagają szczególnego podejścia oraz
wyjątkowych rozwiązań. „Podczas transportu
niestandardowego ładunku niezbędna jest
specjalistyczna wiedza, zgranie zespołu, ale
również dobra organizacja wszystkich zaangażowanych stron“ – dodaje Monika Piotrowska.

Ewa Daszkowska Property Managerem w P3

Usługa DHL Parcel Connect bazuje na istniejącej sieci kurierskiej i obejmuje: Austrię, Belgię,
Czechy, Luksemburg, Niemcy, Holandię i Słowację. DHL Parcel International obsługuje pozostałą część Europy, gdzie etap ostatniej mili
realizowany jest we współpracy z lokalnymi
Partnerami DHL, co zapewnia dotarcie do większości miejsc na kontynencie europejskim.

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3, ogólnoeuropejski właściciel nieruchomości logistycznych, mianował Ewę Daszkowską
na stanowisko Property Managera w ramach
rozwijającego się zespołu firmy na terenie Polski, gdzie posiada i obsługuje cztery parki magazynowe o łącznej powierzchni 500.000 m2
z możliwością zabudowy prawie 800.000 m2
dodatkowej powierzchni dla klientów.
Ewa Daszkowska przechodzi do P3 z firmy
CA Immo Real Estate Management Poland,
w której pełniła funkcję Property Managera
oraz była odpowiedzialna za kompleksy przemysłowo-biurowe w Błoniach i Łodzi przez
okres ponad czterech lat. Łącznie Ewa Daszkowska ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Posiada dyplom magistra, uzyskany na
kierunku Stosunki Międzynarodowe na uczelni
Collegium Civitas w Warszawie, ze specjalizacją
w dyplomacji. Ewa Daszkowska podjęła studia
podyplomowe w dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, a ponadto posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Partner Olimpiady Logistycznej
ÔÔ Źródło: DPD Polska

Jej obowiązki obejmują współpracę z takimi klientami, jak Fiege, JMP ID Logistics, FM
Logistic, Inpost oraz Kuehne + Nagel, dbałość
o szybkie i efektywne rozwiązywanie wszelkich zgłaszanych problemów oraz nadzorowanie planowych prac utrzymaniowych w obu
lokalizacjach, a także zarządzanie budżetami
i wykonywanie innych zadań administracyjnych.

DPD Polska ponownie otrzymała status złotego sponsora VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Celem
tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie wśród młodych
ludzi zainteresowania tematyką logistyczną oraz pomoc
w ocenie i profesjonalizacji programu nauczania w szkołach średnich i policealnych. DPD Polska po raz szósty
wspiera ten projekt.
Organizowana od 2008 roku Olimpiada stała się jedną z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w branży KEP
skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła konkurs
w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których
laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu dojrzałości potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Laureaci konkursu otrzymują indeksy uprawniające do podjęcia studiów w poznańskiej Wyższej Szkole
Logistyki.
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MILION SZTUK ODZIEŻY NA DZIEŃ

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Still

Firma LPP, polski potentat branży odzieżowej, jest właścicielem jednego z największych i najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim magazyn pozwala wysyłać do salonów
spółki nawet 1 150 000 sztuk odzieży dziennie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu wielu innowacyjnych rozwiązań – w tym
pojazdów firmy STILL.
Produkty marek LPP dostępne są w Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji, w krajach Bałtyckich, Rosji, Rumunii, Bułgarii,
Chorwacji, Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie oraz na Białorusi, Ukrainie i Węgrzech. Od 2015 firma jest obecna również w Egipcie
i Katarze. Odzież trafiająca do 1 500 zlokalizowanych na całym
świecie salonów, segregowana i nadawana jest przez centrum
dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim. Choć magazyn funkcjonuje bez zarzutu od 2008 roku, stale wprowadzane są innowacje
technologiczne podnoszące wydajność procesów logistycznych
spółki.
DYSTRYBUCJA NA DWIE RĘCE
Centrum logistyczne LPP składa się z dwóch części. Pierwsza
z nich to magazyn wysokiego składowania obsługujący produkty spaletyzowane. W hali o powierzchni przekraczającej 30 000
metrów kwadratowych, funkcjonują 22 wózki widłowe. Większość floty stanowią pojazdy firmy STILL. Druga część obiektu
to w pełni zautomatyzowany, nowoczesny magazyn obsługujący ładunki drobnicowe. Udział tego typu zamówień zyskuje
w ostatnich latach na znaczeniu w związku ze wzrostami sprzedaży za pośrednictwem kanałów e-commerce.

więcioma bramami, strefę kompletacji, której regały są w stanie
pomieścić przeszło 28 tysięcy palet oraz strefę wyjścia. Transport
poziomy w obiekcie realizowany jest w części zasadniczej przy
NOWOCZESNOŚĆ W „KLASYCZNYM” MAGAZYNIE
pomocy przenośników taśmowych o łącznej długości 2 kilomeJako pierwsza powstała część centrum dystrybucyjnego ob- trów. Zasilają je wózki elektryczne niskiego unoszenia typoszesługująca towary spaletyzowane. Wybudowany na przełomie regu STILL FU-X.
2007 i 2008 roku magazyn podzielono na strefę wejścia z dzie-

Społeczna strategia CHEP

Kolejne stacje Total już otwarte

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

ÔÔ Źródło: Total Polska Foto: Total Polska

CHEP - światowy lider w zakresie zarządzania paletami prężnie działa na rzecz
społeczności lokalnych w ramach globalnej strategii CSR. Projekt Zrównoważony
rozwój CHEP miał na celu wsparcie społeczności odznaczających się największymi potrzebami. Kolejna akcja charytatywna w ramach programu odbyła się
podczas organizowanego przez firmę Talent Show. Środki zebrane podczas tego
wydarzenia posłużyły wsparciu Szpitala
Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.
Oddział Okulistyki Szpitala Dziecięcego
przy ul. Niekłańskiej w Warszawie został objęty wsparciem w ramach strategii zrówoważonego rozwoju. Po analizie najpilniejszych
potrzeb ustalony został plan pomocy, który
z sukcesami realizowany jest już od ponad
roku. Pierwszy etap objął pomoc przy remoncie i odmalowaniu. Pracownicy CHEP
przez dwa dni odnawiali sale i korytarz oddziału korzystając z farb, które za symboliczną kwotę przekazał partner biznesowy CHEP

Total Polska konsekwentnie kontynuuje rozwój
sieci stacji paliw. Na mapie Polski pojawiły się dwa
kolejne punkty pod marką francuskiego koncernu: w Łęknicy i Sękowicach, które zlokalizowane
są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy niemieckiej. Obecnie funkcjonuje już 6 stacji paliw Total,
usytuowanych na terenie południowo-zachodniej
Polski oraz w woj. zachodnio-pomorskim.

– firma PPG Industries Polska. Kolejną odsłoną akcji charytatywnej było wystawienie
dwóch świątecznych spektakli dla chorych
dzieci na oddziałach laryngologii i okulistyki. Także w okresie świątecznym za prywatne
środki zakupiona została choinka i ozdoby
świąteczne, które pozwoliły dzieciom i ich
rodzicom spędzić czas Bożego Narodzenia
w szpitalu w bardziej rodzinnej i domowej
atmosferze.

Piąta stacja Total działa w miejscowości Łęknica (woj. lubuskie) od początku sierpnia. Jest ona
położona około 1 km od granicy z Niemcami,
w pobliżu drogi krajowej nr 12. Całodobowa stacja
paliw posiada parking dla odwiedzających oraz
sklep o powierzchni 72 mkw., w którym chętni
mogą zaopatrzyć się m.in. w produkty spożywcze
i przemysłowe, w tym akcesoria do pielęgnacji samochodów.
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Moto-Profil w Prologis Park Chorzów

Na aukcje do Raiffeisen Leasing

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

ÔÔ Źródło: Raiffeisen Leasing

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych,
podpisał umowy najmu o całkowitej powierzchni 33 000 metrów w Prologis Park Chorzów
z firmą Moto-Profil, kluczowym
importerem i dystrybutorem
samochodowych części zamiennych i akcesoriów w Polsce.
Transakcje w budynku drugim
obejmują nową umowę najmu
9 000 metrów kwadratowych
i przedłużenie umowy 24 000
metrów kwadratowych.
Moto-Profil rozpoczął współpracę z Prologis ponad pięć lat
temu, kiedy spółka postawiła na
dynamiczny rozwój i koncentrację na trzonie prowadzonej działalności, a wszelkie kwestie związane z zarządzaniem obiektem
magazynowym zdecydowała się
powierzyć
wyspecjalizowanemu partnerowi zewnętrznemu.
Obecnie w obiekcie pracuje ponad 500 osób, którzy codziennie
obsługują dostawy do sieci 1 000
partnerów handlowych, którzy
dostarczają towary do ponad 11
000 warsztatów samochodowych
na terenie całej Polski.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wprowadza na rynek nową formę zakupu
sprzętu poleasingowego. Nowoczesna internetowa platforma aukcyjna
ma na celu usprawnienie procesu zakupu poleasingowych środków trwałych, m.in. pojazdów i maszyn. Potencjalny nabywca może obejrzeć sprzęt
„na żywo” na placu poleasingowym – MEGASTORE Raiffeisen Leasing.
Nowy portal Raiffeisen Leasing – „Platforma Aukcyjna” – dostępny jest
od 24 września 2015 r. na stronie aukcje.rl.com.pl. Za jego pośrednictwem
można kupić poleasingowe samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe,
a także przyczepy i naczepy, maszyny budowlane oraz rolnicze. Platforma
jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, zarówno
osób fizycznych, jak i firm.
Platforma działa na zasadzie aukcji internetowej. Oprócz szansy na korzystną cenę sprzętu, portal aukcyjny oferuje też przejrzysty proces obsługi sprzedażowej. Platforma jest dostępna przez
24 godziny na dobę.
Od tej pory sprzęt poleasingowy z Raiffeisen Leasing będzie można
zakupić tylko za pośrednictwem aukcji. Dotychczasowy serwis placpoleasingowy.pl będzie dostępny, jednak tylko w formie źródła informacji
o oferowanych sprzętach. Zainteresowani zakupem mogą także obejrzeć
każdy pojazd na Centralnym Placu Poleasingowym, MEGASTORE Raiffeisen
Leasing w Grzędach pod Warszawą. Za wycenę sprzętu oferowanego na
portalu odpowiedzialna jest firma Dekra Polska, zajmująca się usługami
rzeczoznawczymi dla leasingu, bankowości i Car Fleet Management. Dzięki niezależnej ekspertyzie Klient dowie się, w jakim stanie rzeczywiście jest
pojazd, który go interesuje.
Auta pofirmowe stanowią bardzo liczną grupę na rynku wtórnym, gdyż
to właśnie firmy od wielu lat są odpowiedzialne za gros sprzedaży nowych
samochodów. Nie wykupione po zakończeniu umowy 3- czy 4-letnie pojazdy stanowią atrakcyjną ofertę dla zainteresowanych zakupem używanego sprzętu solidnej marki.

„Przedłużenie i rozszerzenie
współpracy o wynajem dodatkowych 9 000 metrów kwadratowych
to jednoznaczne potwierdzenie,
że wybór Prologis jako partnera
i Prologis Park Chorzów jako strategicznej lokalizacji naszego krajowego centrum logistycznego
pięć lat temu był słuszną decyzją
i skutecznym rozwiązaniem biznesowym. Jestem przekonany, że
przed nami kolejne lata wzajemnego rozwoju i dalszej ekspansji”
– powiedział Bogumił Papierniok,
dyrektor zarządzający Moto-Profil.
„Cieszy nas, że polskie firmy budują swoją przewagę w oparciu
o usługi i ofertę Prologis” – skomentował Piotr Brycki, leasing
manager Prologis na Polskę.

Młoda kadra Dachsera w Niemczech Fundacja UPS dla uchodźców z Syrii
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, w niemieckich oddziałach Dachser rozpoczęło praktyki
530 stażystów. Jednocześnie firma przyjęła 28
studentów dualnych studiów logistycznych, aby
przygotować ich praktycznie do pracy w logistyce.
Firma rodzinna, jaką jest Dachser, w samych Niemczech szkoli obecnie 1 341 uczniów w 78 lokalnych
oddziałach.
W Dachser ogromne znaczenie mają szkolenia.
Udział stażystów i praktykantów w ogólnym zatrudnieniu firmy w Niemczech wynosi około 10
procent. W całym kraju firma przygotowuje swoich stażystów do kariery w logistyce w ramach
różnych stanowisk. Oferuje szkolenia z biznesu, IT,
zagadnień technicznych oraz przemysłowych. Połączenie teorii i praktyki przygotowuje naszych
praktykantów i studentów do wymagającej kariery w logistyce – mówi Martina Szautner, dyrektor
działu Corporate Human Resources. Potrzebujemy
ludzi, którzy oprócz posiadania kwalifikacji zawodowych, będą potrafili funkcjonować w zespole
i rozwijać swoją karierę. Uważamy że w firmie, która
działa międzynarodowo, pracownicy muszą także
wychodzić poza podstawowy obszar obowiązków
– dodaje.

Fundacja UPS, filantropijne ramię UPS® współpracuje z Wysokim Komisarzem Narodów
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)
i Światowym Programem Żywnościowym ONZ
(WFP), zapewniając transport pomocy humanitarnej dla uchodźców znajdujących się
w Grecji i na granicy Macedonii. 5 września
dotarły tam przesyłki ze 163 tonami pomocy
humanitarnej, wliczając w to 86 ton batonów
wysokoenergetycznych, 30 tys. koców, 25 tys.
karimat i 1 tys. lamp solarnych. Transport sfinansowała Fundacja UPS w ramach programu
pomocy humanitarnej UPS Humanitarian Relief and Resilience.
Ten najnowszy transport humanitarny odbył
się w ramach trwającej od wielu lat współpracy
między Fundacją UPS a UNHCR, WFP i innymi
agencjami ONZ i organizacjami pozarządowymi. Jako partner UNHCR, UPS pozostaje
w gotowości zapewniania wsparcia logistycznego przy niesieniu pomocy uchodźcom na
całym świecie. Ponadto, Fundacja UPS wspiera
organizację The Salvation Army, która wykorzysta otrzymane środki finansowe na pomoc
uchodźcom docierającym do Rzymu. - Sytuacja
uchodźców jest przejmująca i dotyczy naszej

globalnej społeczności. Już dość dawno temu
zaangażowaliśmy się we wspieranie partnerskich organizacji humanitarnych, dostarczając
ratujące życie dobra ludziom i społecznościom
znajdującym się w kryzysie - powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS.
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CAMSO - TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ SZOSA

ÔÔ Autor: Red. Foto: Log4.pl

Pięć lat minęło jak doszło do połączenia firm Camoplast i Solideal, powstała firma o globalnym znaczeniu, niezwykłym potencjale i wpływie na rynek. Postanowiono wówczas, że znaki
towarowe jakie wnosiły te dwie firmy będą zarządzane niezależnie, proces asymilacji przebiegał w sposób niezakłócony.
Pięcioletnia strategia została zrealizowana i przyszedł czas na
nowe otwarcie, nową strategię rozwoju zakładającą powstanie nowego podmiotu tworzącego jeden organizm. W połowie
br. powstała nowa firma CAMSO, łącząca to co najlepsze w firmach Camoplast i Solideal, wieńcząca wysiłek ponad siedmiu
tysięcy pracowników tej firmy zakończony sukcesem w ciągu
kilku lat wspólnego działania.
Nowa strategia zakłada wykorzystanie ugruntowanego potencjału i jakości w nowym wymiarze obsługi rynku pojazdów off-the-road, firma Camso wyznacza nowe cele wpisane w filozofię
działania bycia „Road Free”. To oznacza większe zaangażowanie
i budowanie autentycznych relacji z klientami i dostawcami, aby
móc rozwiązywać problemy użytkowników maszyn.

Spotk anie z par tnerami biznesow ymi w dniu 17
wr ześnia br. w warszawsk im hotelu B oss, było czę ścią strategii infor mac yjnej fir my reprezentowanej
pr zez Camso Polsk a S.A. W spotk aniu wzięli udział
goście z centrali fir my, Gregor y Fossey – D yrektor
Handlow y na Europę oraz M arcel H rubcin Zone Direc tor, Easter n Europe – M ater ial Handling. G oście
w swoich w ystąpieniach podk reślali znaczenie polsk iego r ynk u na operac yjnej mapie fir my, bardzo do brą współpracę z Camso w Polsce oraz jakość komunik acji z r ynk iem i par tnerami.
Kulminac yjnym punktem spotk ania był ok azjo nalny tor t, któr y był symbolem nowego ot warcia
w jakości działania nowej fir my Camso Polsk a S.A. ,
„R oad Free” - tam gdzie kończ y się szosa, tam działają specjaliści fir my i jej produkt y. N iez w yk ły potencjał fir my jest do dyspoz ycji par tnerów bi znesow ych
i k lientów, nowa jakość w działaniu nabrała oficjalnego w ymiaru.

Koleją na Jedwabnym Szlaku
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics Foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics rozwija serwis kolejowy
na trasie Chiny – Europa – Chiny, zapewniając
połączenia ze wszystkimi uprzemysłowionymi
regionami Państwa Środka. Jest to unikatowa
i jedyna tak szeroka oferta na polskim rynku,
dająca nowe możliwości dla przedsiębiorców.
ROHLIG SUUS obsługuje ładunki klientów
w różnych regionach Chin, na wielu terminalach kontenerowych, jak np. Zhengzhou, Suzhou, Wuhan, Chongqing, Hefei, Changsha czy
Lanzhou. Oferta połączeń z i do Europy obejmuje zarówno główne jak i mniejsze ośrodki
przemysłowe, co wyróżnia ten serwis spośród
konkurencyjnych ofert, jak również otwiera
nowe możliwości działalności dla polskich i europejskich przedsiębiorców w Chinach. Różnorodność serwisów sprawia, że operator może
skutecznie zoptymalizować łańcuch dostaw
dla każdego klienta, tak pod kątem kosztów
jak i czasu realizacji.

Atrakcyjna oferta bezpośrednich połączeń
kolejowych z Chinami oraz krótki czas dostawy, wynoszący 14 dni (do Polski) i 16 dni
(do Niemiec) sprwia, że klienci coraz chętniej
korzystają z Jedwabnego Szlaku, zarówno
w imporcie jak i eksporcie. Według danych Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
całkowita wartość polskiego importu z Państwa

Środka za 2014 rok była rekordowo wysoka i wyniosła ponad 14 mld USD, natomiast wartość
eksportu z Polski do Chin wyniosła wprawdzie
blisko 3 mld USD, ale było to aż o 25% więcej niż
w roku poprzednim. Podobna tendencja wzrostowa widoczna jest w transporcie kolejowym.
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NOWA USŁUGA „ALLEGRO KURIER INPOST”

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

Usługa ‘Allegro Kurier InPost’ to kolejna forma dostawy towarów zamawianych online, która powstanie dzięki współpracy InPost S.A., InPost Express Sp.
z o.o. i Allegro, największej polskiej platformy e-zakupowej. W opcjach przesyłki każdy e-kupujący – obok dotychczasowych sposobów doręczenia ‘Allegro
Paczkomaty® InPost’ oraz ‘Allegro Polecony InPost’ – będzie mógł dodatkowo
skorzystać również z dedykowanej usługi kurierskiej. Obecnie spółki prowadzą
proces integracji swoich systemów informatycznych.
Do tej pory InPost i Allegro umożliwiały
użytkownikom platformy e-zakupowej
skorzystanie z dwóch preferowanych
form przesyłki – ‘Allegro Polecony InPost’
oraz ‘Allegro Paczkomaty® InPost’. Nowością będzie wprowadzenie nowej usługi
‘Allegro Kurier InPost’. „Decyzja o uruchomieniu usługi ‘Allegro Kurier InPost’
wynika z wysokiego poziomu satysfakcji
klientów z rozwiązań oferowanych wspólnie przez Allegro i InPost. Stanowi tym
samym odpowiedź na bieżące potrzeby
konsumentów, którzy oczekują szybkiej
i wygodnej formy doręczenia zamówionego produktu. Skuteczność i rosnącą popularność naszych rozwiązań potwierdza
obecność opcji ‘Allegro Polecony InPost’
w ponad 3,2 mln ofert na platformie Allegro” – komentuje Sebastian Anioł, prezes
InPost SA.
W ramach badania konsumenckiego[1]
przeprowadzonego za pomocą ankiety
on-line dostępnej dla każdego odbiorcy
przesyłki – aż 93% klientów nowej usługi
kurierskiej InPost oceniło dostawę jako
„bardzo dobrą” albo „dobrą”. Jak wynika
z zebranych informacji, wśród kluczowych
kwestii mających wpływ na ocenę usługi
konsumenci najczęściej wskazywali: szybkość, terminowość oraz profesjonalizm
kuriera. „Naszą ambicją jest, abyśmy dostarczali klientom skuteczne i wygodne
narzędzia, dzięki którym zakupy i sprzedaż na Allegro są proste i przyjemne.
Dzięki współpracy z InPost klienci mogą
korzystać z najlepszych na rynku opcji
dostawy, a my wprowadzamy na polski
rynek e-commerce zupełnie nowy – pod
względem ceny i wygody - standard dostarczania zamówień składanych online
– podkreśla Przemysław Budkowski, prezes Allegro.
InPost rozpoczął działalność na rynku
przesyłek kurierskich w pierwszej połowie
2015 roku. Spółka świadczy usługi kurierskie dla klientów indywidualnych oraz
biznesowych. Gwarantowana dostawa
następnego dnia i atrakcyjne ceny usług
– w połączeniu z Paczkomatami® InPost
i największą siecią obejmującą ponad
7000 placówek pocztowych – to jedyna

w Polsce oferta zapewniająca kompleksowy i komplementarny zakres usług logistycznych krajowych oraz międzynarodowych ‘pod jednym dachem’.
Allegro od ponad 15 lat działa jako
operator internetowych platform zaku-

powych: Allegro.pl w Polsce, Aukro.ua na
Ukrainie, oraz Aukro.cz w Czechach. Allegro jest obecnie jedną z najdynamiczniej
rozwijających się firm technologicznych
w kraju.

REKLAMA

Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku

www.epal.org.pl
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EDUKACJA W BEZPIECZEŃSTWO

ÔÔ Autor: Red. Foto: Log4.pl

Warszawski oddział Urzędu Dozoru Technicznego, w dniach 24 i 25 września br. na zorganizowanej konferencji, swoje edukacyjne działania skupił na bezpieczeństwu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Tematyka konferencji pt. „Bezpieczeństwo
eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zależ od nas samych” i prezentacje uświadomiły każdemu uczestnikowi
istotę odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń w magazynie. Świadomość jest nieodzownym czynnikiem
w realizacji zadań, również tych związanych z bezpieczeństwem pracy, a wiedza i świadomość to para gwarantująca bezpieczeństwo, w każdym jego wymiarze.
Arkadiusz Chojnacki, dyrektor warszawskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, otwierając konferencję powiedział,
że bezpieczeństwo eksploatacji wózków
widłowych jest jednym z elementów
działalności UDT. Ponieważ ta instytucja
wielką wagę przykłada do tych zagadnień, realizując powierzone ustawowo
zadania nadzoru nad stanem technicznym urządzeń transportu bliskiego.
Zaproszeni specjaliści omówili aktualny stan prawny w kontekście obowiązujących przepisów i norm, wskazując potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które
mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Specjaliści z Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowego Instytutu
Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia OSPSBHP, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Transportu Samochodowego oraz firm działających na rynku, podzielili się fachową
wiedzą teoretyczną z uczestnikami konferencji.
Praktyczne zastosowanie rozwiązań, mających wpływ na
bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych prezentowali przedstawiciele producentów. O kamerach termowizyjnych
mówił przedstawiciel BTH - autoryzowanego dilera firmy FLIR,

rozwiązania stosowane w wózkach widłowych prezentowali
przedstawiciele firm-marek Linde, Jungheinrich, Stilll i Toyota.
O systemach wspomagających bezpieczna prace na wózkach
widłowych, zapobiegające kolizji wózka i pieszego pracownika w magazynie mówili przedstawiciele firm ELOKON i ENTE.
W bloku tematycznym poświęconym szkoleniom, wystąpili
przedstawiciele ośrodków szkoleniowych, omawiając metodologie prowadzonych zajęć dydaktycznych uwzględniających
problematykę bezpieczeństwa pracy.

Scandinavian Express w nowej szacie

Dofinansowanie dla Grupy Integer.pl

ÔÔ Źródło: Scandinavian Express Foto: Scandinavian Express

ÔÔ Źródło: InPost

Obszerna baza wiedzy
zawierająca poradniki,
artykuły i komentarze
eksperckie, a do tego
blog branżowy poruszający również tematy gospodarcze i kulturalne Skandynawii
– to główne elementy
nowej strony internetowej Scandinavian
Express
Nowa strona internetowa Scandinavian
Express (scandinavian.com.pl), operatora logistycznego specjalizującego się w relacji Europa
– Skandynawia, przełamuje schemat obowiązujący wśród firm związanych z branżą TSL. Oprócz
nowego layoutu, jej głównym elementem nie
jest oferta firmy, ale obszerna baza wiedzy - „Eksperci o logistyce”. Jest to specjalna sekcja serwisu
za pomocą, której eksperci Scandinavian Express
z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją
wiedzą związaną z obsługą logistyczną Skandynawii i nie tylko.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie
1.1/Poddziałanie 1.1.2: „Prace B+R związane
z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Wśród najlepszych przedsięwzięć
znalazła się „technologia przesyłu i dostawy
towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń” opracowana przez specjalistów z Grupy Integer.pl.
Kwota wnioskowanego przez spółkę Integer.pl
SA dofinansowania to ponad 10 mln złotych.
Wielkość środków – którą NCBR zamierza
przekazać przedsiębiorcom posiadającym status „inny niż MSP” – przekroczyła 260 mln złotych. Łącznie Centrum – na wsparcie działów
odpowiedzialnych za wytwarzanie instalacji
pilotażowych i demonstracyjnych – rekomendowało przyznanie środków finansowych 20
projektom: 15 wniosków pochodzi z sektora
dużych przedsiębiorstw, a pozostałe 5 z MSP.

Wśród materiałów publikowanych w firmowej
bazie wiedzy znajdują się m.in. poradniki dedykowane wybranej branży, artykuły poświęcone
poszczególnym usługom rynku oraz wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji na rynku TSL.
Poza tym, internauci mogą śledzić również firmowego bloga, który będzie prowadzony przez
cały zespół Scandinavian Express. Na blogu będą
publikowane materiały w szeroki sposób związane zarówno z branżą TSL oraz gospodarką i kulturą w krajach skandynawskich.
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Mapy zarządzania obszarami sprzedażowymi

Sport w Prologish

ÔÔ Źródło: WIGeoGIS

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Osiągnięcie sukcesu w sprzedaży jest
trudnym zadaniem. Wpływa na nie wiele
czynników, m. in. dostosowanie produktów do grupy docelowej, efektywna sieć
sprzedaży (lokalizacje sklepów) oraz zaplanowanie regionów sprzedaży pod kątem potencjału rynku. Istotne jest również zarządzanie grupą przedstawicieli
handlowych w taki sposób, by ich cele
sprzedażowe odnosiły się do potencjału
rynku. Jak – biorąc pod uwagę wszystkie
te czynniki - najskuteczniej zarządzać
obszarami sprzedażowymi? Odpowiedź
jest jedna – narzędzia geomarketingowe.
Narzędzia geomarketingowe łączą dane
pochodzące z różnych źródeł w jednym
oknie mapy. Dzięki temu umożliwiają analizę przestrzenną zjawisk i procesów oraz
zależności istniejących między nimi, które
nie są widoczne na poziomie analiz tabelarycznych. To mapa pomaga na przykład
dostrzec, który region ma niewykorzystany
potencjał sprzedażowy, bo reprezentacja
grupy docelowej jest duża, a my nie mamy
na jego terenie przedstawiciela handlowego. Narzędzia geomarketingowe wykorzy-

stują przeglądarkę mapową, dzięki której
wizualizowane są mapy tematyczne i tabele
z danymi. Sprawdzą się m.in. w marketingu,
controllingu, planowaniu regionów sprzedaży oraz w rozwoju i ekspansji sieci.
PRZYDATNE
Narzędzia geomarketingowe mają wiele
zastosowań. Przede wszystkim wspomagają decyzje menadżerskie podjęte podczas
planowania strategicznego lub też podczas
analizy działań przedsiębiorstwa. Aplikacje służą także do zarządzania bieżącymi
zagadnieniami firmy na różnym poziomie
jednostek organizacyjnych. Generują również raporty mapowe łączące dane przedsiębiorstwa, informacje socjodemograficzne oraz te dotyczące stylu życia, które
następnie wykorzystywane są np. w planowaniu rozwoju sieci lub podczas analizy danych z badania kasowego. Zaletą narzędzi
geomarketingowych jest także to, że mogą
zostać skonfigurowane pod kątem indywidualnych potrzeb firmy i uzupełnione o dodatkowe moduły.

Logmeeting w WSL
ÔÔ Źródło: WSL

Jak optymalnie obsłużyć wymagającego klienta? Jak zachować przy tym bezpieczeństwo
i wysoką jakość usług? Tego i wiele więcej dowiedzieli się uczestnicy konferencji pt. „Transporters – bohaterskie zmagania logistyka”,
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki
oraz firmę PEKAES SA. Ponad czterystu uczestników – studentów i uczniów szkół średnich
porwała tematyka funkcjonowania branży
transportowej. Dnia 23 września, w Wyższej
Szkole Logistyki gościli eksperci w tej dziedzinie – menedżerowie operacyjni z firmy PEKAES
i SPEDCONT, którzy szczegółowo omówili swoje codzienne wyzwania, trudności i zawodowe
zwycięstwa.

W WSL wystąpili: Maja Kuryłło - Dyrektor Personalny, Kajetan Jagłowski - Dyrektor Spedycji
Morskiej i Lotniczej, Dariusz Czech - Dyrektor
Spedycji Całopojazdowej Krajowej, Łukasz
Sadowski - Dyrektor Drobnicy Krajowej oraz

Firma zaserwowała drużynom i partnerom biznesowym z Czech, popołudnie pełne zabawy.
Prologis, globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, zorganizował w czwartek, 17 września, trzeci coroczny turniej siatkówki plażowej
w Žluté lázně nad Wełtawą w Pradze.

Partnerzy biznesowi i klienci dołączyli do
dwóch drużyn Prologis: czeskiej oraz słowackiej, i spędzili popołudnie w atmosferze przyjaznej rywalizacji z kolegami po fachu. Ponad 40
gości cieszyło się piękną pogodą oraz smacznym poczęstunkiem, prowadząc jednocześnie
rozmowy biznesowe.
W turnieju wzięło udział 14 drużyn. Pierwsze
miejsce zajęli reprezentanci DHL. Tuż za nimi
na podium znalazła się drużyna złożona z zawodników Okury Consulting i Special Service
International, zaś na trzeciej pozycji uplasowała się firma DB Schenker. Wszyscy starali się dotrzymać kroku żeńskiej parze profesjonalnych
graczy, która wspierała uczestników turnieju
na boisku.

DPD Polska partnerem
Olimpiady Logistycznej
ÔÔ Źródło: DPD Polska

Ireneusz Marczak, Menedżer ds. Operacyjnych
SPEDCONT.
Każdy z prelegentów odpowiada w firmie
za inny rodzaj transportu, dla każdego z nich
logistyka to sztuka rozwiązywania problemów.
To poszukiwanie rozwiązań – optymalnych dla
klienta i dla firmy. W rolę poszukiwaczy mieli
okazję wcielić się także uczestnicy konferencji.
W formie otwartej debaty, pod okiem dyrektorów, młodzi logistycy proponowali rozwiązania dla wymagającego klienta, który planował
transport hiszpańskich płytek ceramicznych.
Optymalną drogę i sposób obsługi wspólnymi siłami znaleźli uczniowie, dyrektorzy oraz
redaktor Adam Błuś, który wcielił się w rolę
klienta.
Rozwijające doświadczenie, które w krótkim
czasie zobrazowało, jak wygląda codzienne
funkcjonowanie globalnego operatora logistycznego wzbudziło ogromne zainteresowane uczestników.

DPD Polska ponownie otrzymała status złotego sponsora VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę
Logistyki w Poznaniu. Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie wśród młodych ludzi
zainteresowania tematyką logistyczną oraz
pomoc w ocenie i profesjonalizacji programu
nauczania w szkołach średnich i policealnych.
DPD Polska po raz szósty wspiera ten projekt.
Organizowana od 2008 roku Olimpiada stała
się jedną z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w branży KEP skierowanych do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Centralna Komisja
Egzaminacyjna umieściła konkurs w wykazie
turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej,
których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu
pisemnego egzaminu dojrzałości potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Laureaci
konkursu otrzymują indeksy uprawniające do
podjęcia studiów w poznańskiej Wyższej Szkole Logistyki.
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GOODMAN DYNAMICZNIE ZWIĘKSZYŁ AKTYWA

ÔÔ Źródło: Goodman Foto: Goodman

Na koniec roku finansowego 2015 (tj. na dzień 30 czerwca 2015 r.), Goodman zarządzał na świecie aktywami o wartości 20,9 mld
euro, co oznacza wzrost o 13,6% r/r. W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała 833 000 m2, czyli powierzchnią
o 68% większą niż w poprzednim roku finansowym. Do szybkiego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej przyczyniła się
głównie Polska, gdzie portfolio Grupy podwoiło się i sięgnęło 607 000 m2. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47 000 m2 i 78 000 m2, a na Węgrzech 102 000 m2.
000 m2 powierzchni, z czego w samej tylko Polsce aż 328 000
m2. Pozostałe 10 000 m2 zostało przekazane w Senec, czyli
kluczowym projekcie Goodmana na Słowacji.
Po raz pierwszy Polska była liderem pod względem przekazań
nowej powierzchni w całej kontynentalnej Europie. Przyczyniło się
do tego głównie przekazanie 123 500 m2 powierzchni firmie Amazon we Wrocławiu oraz 82 400 m2 Grupie Muszkieterów w Poznaniu. Ta druga inwestycja była jednocześnie największym projektem
magazynowym zakończonym w I połowie 2015 r. w Polsce. Ponadto,
w najbliższych miesiącach Goodman przekaże 24 900 m2 dla dystrybutora FMCG w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku.
Goodman planuje zwiększać swoje aktywa w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyni się do tego przekazanie klientom pierwszych magazynów w trzech nowych centrach logistycznych w Polsce: Goodman Wrocław IV Logistics Centre, Goodman
Poznań Airport Logistics Centre i Goodman Gliwice Logistics Centre.
Projekty te obejmują zarówno powierzchnię już wynajętą przez
klientów jak też powierzchnię wznoszoną spekulacyjnie.
Na Węgrzech, Goodman nadal będzie się koncentrował na utrzymaniu 100-proc. wskaźnika wynajmu swoich obiektów oraz na rozbudowie portfolio w ramach banku ziemi niedaleko Budapesztu.
W centrach logistycznych w Gyál i Üllő, Goodman może wybudoGOODMAN INWESTUJE W REGIONIE EUROPY
wać kolejne 130 000 m2 powierzchni logistycznej. Goodman Senec
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Logistics Centre ma z kolei priorytetowe znaczenie dla Goodmana
Rok finansowy 2015 był najlepszym dla Grupy pod wzglę- na Słowacji – w centrum tym klienci mogą objąć jeszcze 85 000 m2.
dem powierzchni przekazanej klientom w regionie. W ciągu
ostatnich 12 miesięcy, Goodman zakończył budowę ok. 338

W roku finansowym 2015, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu na łącznie 305 000 m2
istniejącej powierzchni oraz powierzchni, której budowa już
się rozpoczęła. 11 umów na 192 000 m2 dotyczyło nowych
projektów, zaś 14 umów na 113 000 m2 dotyczyło wynajmu
istniejącej powierzchni. Na koniec czerwca 2015 r. Goodman
miał w budowie w Europie Środkowo-Wschodniej 150 000
m2 powierzchni magazynowej, w tym powierzchni wznoszonej spekulacyjnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach
logistycznych z niskim wskaźnikiem pustostanów. Około
90% całkowitej powierzchni w budowie przypada na Polskę. – Ostatnie 12 miesięcy pozwoliły Goodmanowi umocnić
pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą aktywność
deweloperską, szczególnie w Polsce, wspierały działania zespołu zarządzającego nieruchomościami, który zawarł kilka,
często dużych umów z istniejącymi i nowymi klientami. To
pokazuje siłę naszego modelu biznesowego oraz dowodzi,
że klienci cenią nasze podejście jako właściciela obiektów
nastawione na długoterminową współpracę – mówi Błażej
Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

DOBRE PÓŁROCZE DLA GRUPY ID LOGISTICS

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podsumowała swoją działalność w pierwszym półroczu 2015 roku. Firma odnotowała wzrost przychodów i wzmocniła pozycję na światowym rynku usług logistycznych,
szczególnie w zakresie obsługi klientów z branży e-commerce, retail i FMCG. W pierwszym półroczu 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy ID Logistics wyniosły 442,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku. Aż o 55 proc. wzrósł skonsolidowany dochód netto i wyniósł 6,5 mln EUR. To w głównej
mierze wynik kontroli kosztów i redukcji jednorazowych wydatków wykazanych w 2014 roku.
Na ten wynik największy wpływ miała działalność Grupy ID Logistics
w Republice Południowej Afryki, gdzie uruchomienie dwóch regionalnych magazynów zakończyło budowę krajowej sieci dystrybucji
produktów świeżych. Duży wzrost odnotowany został także w Holandii, na co wpływ miało podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z firmą Fujifilm.
„Wyniki finansowe, osiągnięte w pierwszym półroczu 2015 roku,
są potwierdzeniem sukcesu strategii rozwoju Grupy ID Logistics.
Jesteśmy zadowoleni z pozyskania kolejnych klientów, szczególnie
z nowej dla nas branży farmaceutycznej. Nadal będziemy koncentrować się na realizacji założonych celów oraz szybkiej redukcji zadłużenia, co w przyszłości może pozwolić nam na przejęcia innych
firm“ skomentował Eric Hemar, Prezes Zarządu Grupy ID Logistics.
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LEASING JUŻ NIE WYSTARCZY

ÔÔ Źródło: Raiffeisen Leasing

Polska gospodarka ma się całkiem nieźle. W I kwartale 2015 r. GUS odnotował wzrost gospodarczy na poziomie 3,6%,
według szacunków w całym 2015 r. będzie to 3,8%. Efekty to wzrost konsumpcji, więcej miejsc pracy i większe wydatki na inwestycje. Przedsiębiorstwa będą się rozwijać, będą też poszukiwać finansowania dla swoich projektów. Silna
konkurencja i różnorodność rozwiązań dostępnych dla firm w tym zakresie sprawia jednak, że stają się coraz bardziej
wybredne. „Zwykła” oferta leasingu czy pożyczki przestaje im wystarczać.
Według wstępnego szacunku GUS, w pierwszym kwartale 2015
r. odnotowano wzrost PKB o 3,6 % (w zeszłym roku było to jedynie 2,5%). Oznacza to, że po zeszłorocznym spowolnieniu, rynek wraca do dobrej formy. Wartość wydatków prorozwojowych
była w ubiegłym półroczu o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. W niektórych sektorach zwyżki sięgnęły aż kilkudziesięciu
procent.
W odpowiedzi na większe zainteresowanie przedsiębiorców
inwestycjami i wzrost zapotrzebowana na instrumenty finansowe umożliwiające rozwój, rynek oferuje szeroką paletę rozwiązań w tym zakresie. Firmy mają do dyspozycji kredyty bankowe,
programy finansowania z Unii Europejskiej, różne formy leasingu i pożyczek. Żeby zainteresować przedsiębiorcę, zwykła oferta
kredytu czy leasingu przestaje jednak wystarczać. Instytucje finansowe szukają więc nowych kompleksowych rozwiązań, które
zainteresują polskie firmy.
– Do polskich przedsiębiorców ustawia się coraz dłuższa kolejka instytucji oferujących różnorodne formy finansowania
– zauważa Marcin Brześciański, manager ds. produktów Raiffe-

isen Leasing. – Przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi
możliwości, a tym samym coraz bardziej wymagający, co z kolei
wymusza na instytucjach finansujących nowe podejście. Od jakiegoś czasu wojna cenowa przeradza się w konkurencję w obszarze kompleksowości oferty i jej wielowymiarowości. Widać to
bardzo dobrze na przykładzie rynku leasingu, który swój podstawowy produkt wzbogaca o kolejne rozwiązania ułatwiające
przedsiębiorcy prowadzenie bieżącej działalności – ocenia Marcin Brześciański.

NAJGORZEJ W ŁODZI I RZESZOWIE

ÔÔ Źródło: Genesis PR

Według raportu o wypadkach drogowych w polskich miastach w 2014 roku[1] porównywarki OC/AC mfind.pl najwięcej
wypadków w 2014 roku miało miejsce w Łodzi i Rzeszowie[2]. Ich najwyższy odsetek ze skutkiem śmiertelnym odnotowano z kolei w Warszawie (62 ofiary), Łodzi (42) i Poznaniu (41)[3]. Do najbezpieczniejszych miast na mapie Polski
należy Toruń, Białystok i Gorzów Wielkopolski. Jak wynika z raportu mfind.pl najczęstszą przyczyną kolizji jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Pijani kierowcy są natomiast postrachem dróg Łodzi, Krakowa, Opola i Warszawy
– w tych miastach zginęło przez nich aż 150 osób w 2014 roku. Dla porównania w Gorzowie Wielkopolskim w 2014
roku nie odnotowano żadnego takiego zdarzenia.
W 2014 roku w całym kraju w wypadkach drogowych
zginęło łącznie 3202 osób[4]. Stosunkowo bezpiecznymi
miastami – czyli takimi, gdzie liczba wypadków na 10 000
mieszkańców nie przekracza 7 – jest Poznań, Bydgoszcz,
Zielona Góra, Warszawa, a także Lublin.„Polskie drogi
z roku na rok stają się coraz bezpieczniejsze, jednak nadal wskaźnik wypadków pozostaje na wysokim poziomie
w wielu województwach. Niepokojącym jest fakt, że najczęstszą przyczyną kolizji jest wymuszanie pierwszeństwa przez polskich kierowców oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. Jedynie w Katowicach główną
przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość” – mówi
Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu mfind.pl, jednej
z największych porównywarek OC/AC w Polsce.
Wśród głównych przyczyn wypadków drogowych są:
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe zachowanie wobec pieszego, brak odpowiedniej odległości
między pojazdami, nadmierna prędkość, a także nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Bardzo niepokojącym źródłem wypadków jest także nietrzeźwość wśród kierowców. W 2014 roku Policja zatrzymała ponad 140 tysięcy

pijanych kierowców[5]. Do największej ilości kolizji z ich
udziałem doszło w Łodzi – aż 42 zdarzenia. Kolejnymi miastami, w których prowadzący pod wpływem alkoholu spowodowali największą liczbę wypadków były: Kraków (39),
Opole (36) oraz Warszawa (33)[6].
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NOWE WÓZKI BT STAXIO SERII P

ÔÔ Źródło: Toyota Material Handling Foto: Toyota Material Handling

Toyota Material Handling prezentuje na rynku europejskim kompletnie nową gamę elektrycznych wózków podnoszących z platformą operatora. Nowe wózki BT Staxio serii P to 11 modeli o udźwigu od 1,2 do 2,0 ton, które dzielą wiele cech z wielokrotnie
nagradzanym z samojezdnym wózkiem paletowym BT Levio serii P, pomyślnie wprowadzonym na rynek w ubiegłym roku.
Gama wózków BT Staxio SPE, przeznaczonych do transportu poziomego i układania w zastosowaniach o dużej intensywności
pracy, zawiera odpowiedni model dla każdego zastosowania.
Modele SPE120/140/160/200 ze stałymi ramionami nośnymi
do obsługi palet otwartych, modele SPE120L/140L/160L/200L
z podnoszonymi ramionami nośnymi do stosowania na nierównej powierzchni lub do obsługi podwójnych ładunków.
Model z szeroko rozstawionymi ramionami nośnymi SPE140S
do pracy z paletami o różnych rozmiarach oraz dedykowane
wózki do obsługi dwóch palet (SPE200DN/200D) ze specjalną
wąską wersją do obsługi intensywnego ładowania i rozładowywania. Gama ta, dzięki dużej wszechstronności, umożliwia pracę
w każdych warunkach.
Kompaktowe, niezawodne i przeznaczone do intensywnej
eksploatacji wózki BT Staxio serii P osiągają wysokości podnoszenia rzędu 6 m – największe w klasie – i prędkość 10 km dla
szybkiego transportu ładunków. Pozostałe właściwości zostały
zwiększone w stosunku do poprzedniego modelu i są najlepsze
w klasie. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii wózka, zapewniającej doskonałą stabilność podczas podnoszenia.
SPE został zbudowany z myślą o operatorze: niski hałas i poziom
wibracji, napęd i sterowanie 180°, ergonomiczny uchwyt oraz regulowana wysokość ramienia sterowania gwarantują, że praca
z produktami tej serii to przyjemność.
Koncepcja TotalView, umożliwiająca doskonałą widoczność
przez maszt na końcówki wideł znajdujące się na dowolnej
wysokości, poprawia bezpieczeństwo. Rozwiązania z zakresu
ochrony operatora, czyli składane osłony boczne, stałe osłony
boczne lub oparcie oraz układ kontrolujący prędkość podczas
pokonywania zakrętów pozwalają sprawnie i bezpiecznie obchodzić się z towarami.
Toyota Material Handling rozszerza jednocześnie gamę wózków BT Staxio serii W, prezentując 7 nowych modeli. Nowa paleta wózków pieszych SWE przystosowanych do intensywnej

eksploatacji zawiera modele 1,4, 1,45, 1,6 oraz 2,0 tony. Gama
oferuje te same właściwości w zakresie wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa oraz ergonomii, co nowa wersja z platformą. Obie nowe serie są dostępne w wersji przeznaczonej do
użytkowania w chłodni.
„Nasze nowe wózki BT Staxio SPE i SWE idealnie nadają się do
intensywnej eksploatacji i są wielozadaniowe. Skonstruowano je
tak, aby pracowały w sposób szybki i produktywny, a także energooszczędny. Wózki te występują również w wersji baterii litowo-jonowej, w celu jeszcze lepszej optymalizacji energii i poprawienia efektywności kosztowej” mówi Martin Mimer z Product
Management Warehouse Trucks w Toyota Material Handling
Europe. „Nowe wózki BT Staxio są także wyposażone w Toyota
I_Site, co poprawia bezpieczeństwo i produktywność naszych
klientów.”
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DIODY LED W MAGAZYNIE

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Trilux

Szacuje się, że do 2020 roku oświetlenie LED będzie stosowane w 75% magazynów na świecie. Coraz większa liczba przedsiębiorców inwestujących w modernizację lamp potwierdza, że prognozy te mają szansę się urzeczywistnić. Jedną z firm, która
postanowiła zrealizować oszczędnościowy potencjał usprawnienia oświetlenia, jest belgijska spółka Varo. Varo zajmuje się produkcją i globalną dystrybucją wyposażenia ogrodowego oraz narzędzi elektrycznych i ręcznych marek Kreator, Powerplus i Varo.
Firma posiada placówki w Australii, Chinach i Hiszpanii, jednak siedziba i główny magazyn znajdują się w belgijskim Lier - nieopodal międzynarodowego portu w Antwerpii.
Globalne centrum dystrybucyjne Varo zajmuje powierzchnię
24 000 metrów kwadratowych. Każdego dnia obsługiwanych
jest w nim kilka tysięcy palet, a roczna liczba realizowanych zamówień sięga 2 000 000 – wliczają się w to zarówno drobne zamówienia mieszane, jak i całe kontenery. Ze względu na duże
koszty energii elektrycznej, firma podjęła decyzję o modernizacji
oświetlenia.
PRZED MODERNIZACJĄ
Pierwotny system oświetlenia magazynu w Lier składał się z 370
zwieszanych reflektorów typu high-bay. – Strumień świetlny emitowany przez oprawy w magazynie Varo musiał zapewnić odpowiednie
natężenie światła na poziomie wykonywania zadań wzrokowych. Przy
wysokości obiektu wynoszącej 12 metrów wiązało się to z dużymi nakładami energetycznymi. Oprawy reflektorowe gwarantujące uzyskanie
zadanych normami parametrów charakteryzują się bowiem poborami
pomiędzy 250 a 400 W – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia
w firmie TRILUX Polska. – Przy uwzględnieniu liczby lamp koniecznych
do oświetlenia powierzchni 24 000 metrów kwadratowych, dostrzega
się oszczędnościowy potencjał modernizacji oświetlenia. Zauważyło
go również kierownictwo magazynu Varo – dodaje Maciej Gronert. Dla
podjęcia ostatecznej decyzji kluczowa była wizja lokalna w obiekcie
o podobnych wymaganiach oświetleniowych. Reprezentantów Varo
przekonała jakość światła i wymierne korzyści wynikające z wdrożenia
linii świetlnych w technologii LED.
WDROŻONE ROZWIĄZANIE
By uniknąć pomyłek podczas kompletacji i pakowania, w strefach
gdzie wykonuje się tego typu zadania, zapewniono natężenie światła na
poziomie 300 lx, a na stanowiskach wymagających szczególnej precyzji
- 500 lx. W pozostałych częściach magazynu za wystarczające uznano natomiast 200 lx. – Aby zminimalizować ryzyko przykrego efektu olśnienia,
wykorzystano oprawy serii TRILUX E-Line LED z wąskim i wąsko-szerokim
rozsyłem. Ich zastosowanie pozwoliło uzyskać jednorodne, pozbawione
cieni oświetlenie – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia firmy
TRILUX Polska. – Rozwiązanie to wyróżnia także emisja światła o dobrej

jakości przy bardzo niskim zużyciu energii. W zależności od liczby segmentów diodowych, E-Line LED charakteryzuje się poborem mocy od
32 do 162 W, a jej wydajność świetlna sięga 127 lm/W – dodaje.
Aby do maksimum wykorzystać oszczędnościowy potencjał modernizacji, w zakładzie zainstalowano system zarządzania oświetleniem.
Czujniki ruchu zamontowane w alejkach roboczych pozwalają uzależnić
oświetlenie stref pomiędzy regałami od obecności pracowników. Gdy
w korytarzach nikogo nie ma, lampy są wygaszane. Intensywność pracy opraw w hali załadunkowej jest natomiast dostosowywana do ilości
światła naturalnego docierającego do pomieszczenia – tak, by łącznie
zapewniały wymagane natężenie światła.
EFEKTY WDROŻENIA
Modernizacja oświetlenia została entuzjastycznie przyjęta przez
osoby zatrudnione w magazynie. – Obsługując wózki widłowe i regały
wysokiego składowania, nasi pracownicy często spoglądają w górę.
Nowe lampy zwiększają komfort wykonywania tego typu zadań,
dzięki wyeliminowaniu efektu nieprzyjemnych olśnień - mówi
Nico de Troyer, przedstawiciel Varo odpowiedzialny za zagadnienia energetyki.

Ekologiczna drukarka SATO
ÔÔ Źródło: SATO Foto: SATO

SATO globalny lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji ułatwiających pracę i usprawniających operacje, jest liderem w produkcji
etykiet bez podkładu. Swoje rozwiązania firma
SATO zaprezentuje podczas LabelExpo Europe
w Brukseli w dniach 29.09-01.10.2015
Konsorcjum przemysłu etykietowania zainicjowanego przez Maan Engineering (stoisko 11F32)
koncentruje się na samoprzylepnych systemach
aplikacji i wraz z różnymi firmami pokażą, jak technologia bez podkładu wpływa na zmniejszenie
ilości odpadów i emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. W związku

z technologią etykiet bez podkładu, SATO wykorzystuje nową technologię Résiste® LE, która zostanie zaprezentowana na stoisku Appvion (6A21).
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy być
częścią tej wielkiej inicjatywy, której celem jest zebranie różnych producentów z branży etykiet bez
podkładu - od surowców po ostateczne przetworzenie - promowanie wykorzystania technologii
bez podkładu”, komentuje Detlev Müller, Dyrektor
Generalny D / A / CH - SATO Europe.„Dzięki naszej
unikatowej wiedzy i doświadczeniu produkcji
etykiet drukarek, sprostamy każdemu wyzwaniu
z zakresu ochrony środowiska poprzez promowa-
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KAMERA SAMOCHODOWA TO JUŻ NIE GADŻET

ÔÔ Źródło: mfind.pl Foto: mfind.pl

Kamery samochodowe z roku na rok stają się coraz bardziej przystępnym cenowo
i powszechnym wśród kierowców rozwiązaniem. Najtańsze tego rodzaju urządzenie
można kupić już za niecałe 100 złotych. Dobrej jakości nagranie może być z kolei
solidnym dowodem pozwalającym określić rzeczywistego sprawcę wypadku, ułatwić proces ubiegania się o odszkodowanie lub – jak pokazuje przykład rynku polis
komunikacyjnych w USA – zapewnić zniżki w ubezpieczeniu AC/OC. Z nagrań coraz
chętniej korzystają także m.in. sądy i Policja, dla których są one cennym źródłem
informacji o wykroczeniach popełnianych przez piratów drogowych.
„Wykorzystanie urządzeń rejestrujących
przebieg trasy pokonywanej przez kierowcę to trend, który został zapoczątkowany w krajach zachodnich. Wraz z pojawieniem się w Polsce mody na kamery
samochodowe rozpowszechniło się jednak wiele wątpliwości związanych z prawnym aspektem ich wykorzystania. Chodzi
głównie o kwestię ochrony prywatności
osób nagrywanych, która obowiązuje
nawet w sytuacji popełniania przez nich
czynności wątpliwych z punktu widzenia
obowiązującego kodeksu drogowego. Jak
się jednak okazuje, prawo nie zabrania
rejestrowania zachowania innych uczest-

ników ruchu drogowego pod warunkiem,
że takie nagrania są prowadzone jedynie
na własny użytek. W sytuacji, w której autor filmu chciałby jednak podzielić się nim
na przykład na internetowym forum, musi
pamiętać aby zasłonić tablice rejestracyjne pojazdów, które go otaczają. Warto zaznaczyć, że takie nagrania to nie tylko element przestrogi kierowanej od kierowców
do pozostałych uczestników ruchu drogowego, ale także cenne źródło wiedzy dla
organów ścigania. W każdej komendzie
wojewódzkiej znajduje się bowiem zespół
zajmujący się wyszukiwaniem tego rodzaju zapisów audio-wideo” – mówi Bar-

tłomiej Roszkowski (za zdjęciu), członek
zarządu mfind.pl, jednej z największych
porównywarek OC/AC w Polsce.
Po nagrania z samochodowych kamer
wideo coraz chętniej sięgają m.in. sądy,
które uznają je jako znaczący dowód w danej sprawie. Główną podstawą prawną
do dopuszczenia nagrania jako dowodu
jest kodeks postępowania cywilnego[1].
Jednak samo dopuszczenie nagrania
jako materiału dowodowego na ogół nie
wystarcza. Ważne jest też potwierdzenie
jego autentyczności, którą bada biegły
sądowy.

Aluminiowy „Twin Tower” do składowania palet

Wspólna oferta SATO i Datalogic

ÔÔ Źródło: Baumalog Foto: Baumalog

ÔÔ Źródło: SATO

Baumalog Sp. z o.o.,
specjalizująca
się
w budowie automatycznych
systemów
składowania i transportu
wewnątr zmagaz ynowego materiałów
wielkogabarytowych
i dłużycowych, uruchomiła regał aluminiowy do składowania palet w zakładach
produkcyjnych ABB
w Przasnyszu.
Zastosowano
konstrukcję nietypową pod względem wymiarów- regał jest wyposażony w półki o szerokości
6-ciu i głębokości 1.85 m. Na każdej z nich
można składować artykuły o łącznej wadze 1000 kg. Maksymalna ładowność
całkowita regału to 11 000 kg. Składa się
on z dwóch kolumn składowania, windy,
okna dostępowego oraz stołu. Zastosowane oprogramowanie sterujące zapewnia
łatwą i szybką wymianę informacji pomiędzy bazą danych regału, a informatycznym systemem magazynowym (WMS), co
ułatwia bieżącą kontrolę stanów maga-

SATO, globalny lider w dziedzinie rozwiązań
automatycznej identyfikacji ułatwiających pracę i usprawniających operacje oraz Datalogic,
światowy lider w dziedzinie automatycznej
rejestracji danych i automatyki przemysłowej,
wspólnie podpisały umowę sprzedaży w regionie EMEA oferując skaner wraz z drukarką
- rozwiązanie dla klientów z branży detalicznej,
transportu i logistyki, przemysłu, produkcji oraz
sektoru opieki zdrowotnej.
Światowej klasy producent czytników kodów kreskowych, komputerów przenośnych,
czujników, systemów wizyjnych i systemów
znakowania laserowego, Datalogic oferuje innowacyjne rozwiązania dla pełnego zakresu
zastosowań. Ich produkty są wykorzystywane
w ponad jednej trzeciej supermarketów na
świecie, jak również w POS (Point of Sale), na
lotniskach, w usługach pocztowych oraz w aplikacjach żeglugi.
„SATO oraz Datalogic łączy silne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań, które charakteryzują się prostą obsługą i wysoką
skutecznością. Produkujemy również produkty
uzupełniające, które mają wspólnych klientów
na podobnych rynkach”, komentuje Tetsushi
Kondo(foto), Dyrektor Zarządzający SATO Europie. „Mając to na uwadze, postanowiliśmy
wzmocnić strategię sprzedaży przy wsparciu
Datalogic”.

zynowych oraz nadzór nad dostępem do
składowanego asortymentu.
Wdrożenie automatycznego regału Twin
Tower pozwoliło zakładom ABB w Przasnyszu na zminimalizowanie powierzchni
składowania dzięki wykorzystaniu wysokości hali, uporządkowanie i zapewnienie
łatwego dostępu do składowanych palet
oraz skrócenie czasu dostępu do nich,
zwiększenie ergonomii i bezpieczeństwa
obsługi magazynu oraz szybki i bezbłędny obieg informacji.
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STANDARDY NA WAGĘ CZASU

ÔÔ Źródło: DSV

Potrzeba standaryzacji oraz ciągłego usprawniania procesów to jedne z kluczowych elementów rozwoju współczesnej logistyki
kontraktowej. Jak pokazują dane GS1, w krajach skandynawskich blisko 90 proc. wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji jest zgodnych z systemem GS1. A jak to wygląda w Polsce?
Wybór etykiety logistycznej GS1 jest
naturalną konsekwencją standaryzacji
oraz usprawniania procesów zachodzących we wszystkich ogniwach łańcucha
logistycznego. Przy ciągłym oczekiwaniu optymalizacji trudno wyobrazić sobie dzisiaj sytuację, w której ograniczeniem staje się rozbieżność standardów.
Mimo to, zgodnie z danymi GS1 zaledwie kilka procent uczestników systemu
w Polsce stosuje standardową etykietę
logistyczną.
- Stosowanie etykiety w standardzie
GS1 pozwala dostarczać dane w sposób pozwalający na ich automatyczne odczytanie przez odbiorcę. Jest to
także niezwykle istotne na dowolnym
etapie dostawy, ponieważ pozwala
skrócić czas obsługi oraz wyeliminować
ryzyko błędów – mówi Maciej Walenda(foto), Prezes Zarządu DSV Solutions.
Dla zapewnienia pełnej zgodności
z globalnym standardem ściśle współpracujemy z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska. Dzięki
temu przy dowolnej modyfikacji, poprzez wykorzystanie raportów oceniających, jesteśmy w stanie zapewnić
pełną zgodność naszych procesów ze
standardem. Potwierdzenie takie, wykorzystujemy również w sytuacji, w której nasi klienci otrzymują wymagania
dotyczące sposobu realizacji dostaw,
które bardzo często, poza specyfikacją
czysto logistyczną, zawierają konkretne
wytyczne dotyczące formatu etykiet.
Z badań Instytutu logistyki i Magazynowania wynika, że czas przyjęcia
dostawy z zewnątrz poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną
awizacją skraca się nawet o połowę
w porównaniu do przyjęcia realizowanego tradycyjnie.
- Z punktu widzenia operatora logistycznego przyjęcia dostaw są równie
istotne, jak sprawny proces wysyłki
towarów. Towary dostarczane do magazynu, zawierające kody SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej),
czyli globalny identyfikator GS1 używany do indywidualnej identyfikacji
jednostek logistycznych, pozwalają
na sprawną obsługę przyjęć. Numer
SSCC pozwala na śledzenie danej jednostki, co wpływa korzystnie na monitorowanie zamówień i dostaw oraz

automatyzację odbioru towarów. Jest
ona zazwyczaj połączona z ASN, czyli
automatyczną awizacją dostawy. Takie
połączenie funkcjonalności pozwala na
zdecydowane skrócenie czasu obsługi
i optymalizację całego procesu łącznie z ograniczeniem ryzyka czynnika
ludzkiego w procesie. Właśnie dlatego aktywnie promujemy rozwiązania
tego typu wśród dostawców oraz producentów dostarczających towary do

naszych magazynów. Warto również
zauważyć, że standard GS1 to również
inne narzędzia, takie jak rozbudowany
EDI, czy wsparcie procesów globalnego śledzenia towarów, które jeszcze
bardziej rozszerzają spójność i transparentność procesów logistycznych – tłumaczy Maciej Walenda, Prezes Zarządu
DSV Solutions.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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DHL W SIECI E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: DHL Parcel Foto: DHL Parcel

Od 1 września 2015 r. DHL Parcel oferuje nową usługę międzynarodową DHL Parcel Connect. Dzięki tej usłudze, klienci korzystają
z takich samych wysokich standardów DHL Parcel, gdy są w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Czechach, Słowacji lub w Austrii. Od kwietnia 2014 r. DHL Parcel rozszerza swoje sieci dostaw tak, by optymalnie sprostać potrzebom rynku B2C. Ponadto
DHL Parcel planuje zakończyć do 2016 r. budowę swojej własnej sieci w Austrii - także koncentrującej się na usługach B2C.
E-handel nadal jest dynamicznym rynkiem o niesamowitym potencjale
wzrostu, w szczególności w sektorze paczek międzynarodowych. Chcemy wspierać naszych klientów w ich działaniach, maksymalnie usprawniając dostawy międzynarodowe. Kontynuując budowę i rozszerzanie
na inne kraje naszej infrastruktury i usług, zapewniamy jednolite standardy, w tym bezproblemowy przewóz towarów poza granicami - powiedział Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.
Wejście na rynek nowego produktu stanowi kolejny istotny kamień
milowy w budowie europejskiej sieci DHL Parcel. W pierwszym kroku
DHL Parcel skieruje swoją nową usługę DHL Parcel Connect do sprzedawców online w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Czechach, Słowacji
i Austrii, którzy chcą sprzedawać towary za granicą. Oprócz atrakcyjnych
cen, nowa usługa wysyłkowa obejmuje także wiele korzyści, takich jak
regularne odbiory przesyłek, powiązane ubezpieczenie do wartości 500
euro z tytułu utraty lub uszkodzenia, stałe śledzenie przesyłek oraz szereg
usług online związanych z wysyłką paczek.

W sieci DHL Parcelshop

Pocztowe pakiety e-commerce

ÔÔ Źródło: DHL Parcel Foto: DHL Parcel

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

DHL Parcel z okazji podpisania umowy
z Grupą HDS Polska i uruchomienia kolejnych 600 punktów DHL Parcelshop
przygotował prezent dla Klientów.
Pierwsze tysiąc osób, które nadadzą
paczkę między 31 sierpnia, a 13 września w jednym z punktów, otrzyma bon
o wartości 25 zł do wykorzystania na
platformie Allyouneed (www.ayn.pl).

Poczta Polska ruszyła od września z nową ofertą dla Allegrowiczów i wszystkich sprzedających towary przez interet. Dzięki specjalnym
pakietom, jednostkowa cena przesyłki spada
poniżej 3,6 zł. Cena zawiera w sobie opakowanie. Przesyłka jest traktowana także jako wartościowa do 100 zł.
Sprzedaż pakietów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej ecommerce.
poczta-polska.pl. Poczta Polska doręczy pakiety z opakowaniem firmowym w ciągu 2 dni
roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty klienta. Nowa oferta ma wzmocnić pozycję
spółki na rynku e-commerce.
– Zgodnie z naszą strategią do 2020 roku,
głównym obszarem wzrostu firmy będą paczki, przesyłki kurierskie i cały łańcuch wartości
dla eCommerce. Poczta Polska chce osiągnąć
w tym segmencie 1,5 mld zł przychodów, co
oznacza wzrost o 100 proc.– mówi Janusz Wojtas, członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż.

Platforma została stworzona aby zapewnić klientom z branży e-Commerce pełną
obsługę sprzedażową ich produktów w internecie. Jest to miejsce, w którym każdy
klient może wystawić swoje produkty,
a DHL Parcel zajmie się odpowiednimi działaniami stymulującymi popyt oraz dostarczy przesyłki na czas.

CO ZAWIERA PAKIET
W ramach pakietu POLECONEGO, klienci
otrzymują odpowiednią liczbę opakowań firmowych (5, 10 15 lub 20) oraz możliwość nadania przesyłek o masie do 1 kg z gwarantowanym
terminem doręczenia do 3 dni roboczych (D+3).
Opakowanie firmowe może pomieścić małe
przedmioty, takie jak: książki, płyty DVD/CD, gry,
kosmetyki. Wymiar opakowania: szerokość 210
mm x długość 300 mm x grubość 5mm.

Sieci handlowe

ELEKTRONICZNA ODPRAWA
Dużym udogodnieniem zarówno dla sprzedających, jak i kupujących jest aplikacja
eNadawca. Dzięki niej można zarejestrować
przesyłkę, a następnie znacznie szybciej ją
nadać. Pakiety przeznaczone dla Allegrowiczów obejmują przesyłki doręczane w terminie D+3. Dostawa następnego dnia oznacza
nadanie przesyłki do godz. 15 i opłacenie priorytetu, który od 1 września 2015 roku kosztuje 2 zł. W nowej ofercie Poczta Polska oferuje
także bezpłatny zwrot przesyłki. W I półroczu
2015 roku Poczta Polska odnotowała łącznie
20 proc. wzrost wolumenu sprzedaży usług
KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) względem analogicznego okresu 2014
roku, przy równoległym wzroście rynku na
poziomie 7 proc.
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WDROŻENIE W MODELU DYSTRYBUCJI E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: WDX Foto: WDX

Notowana na warszawskiej giełdzie Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, z sukcesem ukończyła kontrakt wyposażenia centrum dystrybucyjnego dla modowej marki LANĈERTO. To kolejny po spółkach Amazon
i Merlin.pl klient WDX z sektora e-commerce, którego wartość według ekspertów z ośrodka badawczego PMR w 2019 roku
w stosunku do roku ubiegłego ma ulec podwojeniu.
LANĈERTO to ogólnopolska firma zajmująca się projektowaniem, szyciem i dystrybucją najwyższej jakości odzieży męskiej
- przede wszystkim wysokiej klasy garniturów. Spółka z Łańcuta posiada 35 własne salony na terenie całej Polski, a ich liczba
systematycznie rośnie. Jednak najwyższą dynamikę sprzedaży
spółka dostrzega głównie w kanale internetowym, w związku
z tym w czwartym kwartale 2015 roku zamierza otworzyć swój
sklep internetowy. Na jego potrzeby LANĈERTO właśnie ukończyło centrum dystrybucyjne dla całej Polski o powierzchni 4 tys.
m2 i możliwości przechowania 50 tys. zestawów, w tym samym
momencie.
– Dostrzegamy nowe trendy na rynku w postaci zmiany nawyków konsumentów, którzy coraz częściej kupują produkty w kanale online. Sygnały płynące od naszych klientów są zbieżne,
dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu e-sklepu. Jego asortyment będzie pochodził z magazynu, wyposażonego w zautomatyzowane przenośniki magazynowe WDX, przygotowane pod
kątem wdrożenia modelu dystrybucji e-commerce. Zaproponowane rozwiązania istotnie zwiększą wydajność pracy, a jednocześnie obniżą generowane koszty i czas potrzebny do realizacji
zamówień – powiedział Tomasz Ciąpała, Wiceprezes Zarządu
LANCERTO S.A.
Główną osią innowacji jest specjalny system przenośników,
który pozwala na transport 500-1000 szt. wieszaków garniturowych w ciągu godziny. Pracownicy LANĈERTO mogą samodzielnie, z pominięciem schodów, transportować produkty w dowolne miejsce magazynu. Pierwsza linia służy do transportu towaru

przywiezionego od producenta i jego przeniesienia z poziomu
0 na 1. Druga linia funkcjonuje odwrotnie. – W ramach projektu
stworzyliśmy specjalnie zaprojektowaną antresolę na poziomie
1, która umożliwia zmagazynowanie dwukrotnie większej liczby
produktów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań logistycznych
opartych na pojedynczym-zerowym poziomie. Ponadto przygotowaliśmy i wdrożyliśmy strefy kompletacji przyjęć i wysyłek,
które dodatkowo usprawnią pracę i pozwolą istotnie zaoszczędzić pozostałą przestrzeń – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.

E-commerce w terenie

Generacje zakupowe Iks i Igrek

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

ÔÔ Źródło: Atrium Poland; JLL Foto: Atrium Poland; JLL

Poczta Polska do 2020 roku chce
osiągnąć 100 proc. wzrost przychodów w segmencie paczek,
przesyłek kurierskich i usług logistycznych dla branży eCommerce.
Znaczący udział w tym obszarze
ma przynieść operatorowi narodowemu obsługa mieszkańców
małych miast i wsi, którzy – wbrew obiegowym opiniom – równie
często, jak mieszkańcy dużych i średnich miast robią zakupy przez internet, wydając w sieci podobne kwoty. Powyższej tezy dowodzą wyniki badań „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców wsi
i małych miast” oraz „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców średnich i dużych miast”, przeprowadzonych przez ARC Rynek
i Opinia na zlecenie Poczty Polskiej.
Zgodnie z przytoczonymi badaniami, najchętniej kupowanym towarem – bez względu na miejsce zamieszkania – jest odzież i obuwie,
nabywane przez średnio 70 proc. internautów głównie na aukcjach
internetowych. Mieszkańców miast i wsi nie różnicuje również motywacja, co do zakupów w sieci. Niezmiennie jest to korzystna oferta
cenowa oraz możliwość zakupów w dowolnym czasie.

Czołowi animatorzy rynku centrów handlowych, firma Atrium
Poland – właściciel, deweloper
i zarządca centrów handlowych
oraz międzynarodowa firma doradcza JLL przedstawiają raport
„Entuzjaści i bywalcy. Generacja
X[1] i Y w galeriach handlowych”.
Raport analizuje style zakupowe
w ujęciu pokolenia X i Y z uwzględnieniem różnic geograficznych.
W badaniu wzięło udział ponad
2 000 klientów centrów handlowych w całej Polsce.
Małgorzata Komarczuk, Dyrektor ds. Marketingu, Atrium
Poland, informuje: „Prowadzimy
stałą analizę rynku, aby móc jak
najlepiej odpowiadać na oczekiwania klientów. Wraz z firmą JLL
podjęliśmy się zupełnie innego
podejścia badawczego, opartego na segmentacji gości centrów

Sieci handlowe

handlowych w Polsce, aby zidentyfikować jakie zachowania,
postawy i nawyki charakteryzują
nas – klientów. Zidentyfikowaliśmy pięć różniących się od siebie
typów, które określiliśmy mianem
stylów zakupowych”.
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CZY REGAŁY Z PLATFORMĄ STEROWANĄ
RADIOWO SĄ JUŻ STANDARDEM?

ÔÔ Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG SA

Znacznie większa przestrzeń magazynowa, poprawa wydajności pracy, a także bezpieczeństwa składowanego towaru
– to tylko niektóre z zalet regałów gęstego składowania z platformą sterowaną radiowo. Nic dziwnego, że z roku na rok
popularność tego typu rozwiązań na polskim rynku magazynowym rośnie - mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu w PROMAG S.A.

PRZESTRZEŃ, WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
Podstawową zaletą regałów gęstego składowania z platformą sterowaną radiowo jest maksymalne wykorzystanie
przestrzeni magazynowej – może być ono nawet o 30%
większe niż w przypadku tradycyjnych systemów wjezdnych. Przemieszczanie ładunku przy pomocy platformy
pozwala bowiem na zwiększenie gęstości i głębokości
składowania w kanale i minimalizuje przestrzeń pomiędzy
poziomami składowania.
− Zainteresowania tego typu produktami jest z roku na
rok coraz większe. Rynek kieruje się coraz bardziej w stronę
rozwiązań zapewniających wysoką efektywność a nie tylko
i wyłącznie niskimi kosztami na etapie inwestycji, z czym
mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu. Inwestorzy są
coraz bardziej świadomi, że zyski – zarówno finansowe jak
i organizacyjne, wynikające z zastosowania tego typu systemu składowania w dłuższej perspektywie czasu wielokrotnie przewyższają koszty poniesione na etapie inwestycji – mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
ds. Handlu i Marketingu w PROMAG S.A.
W systemie proponowanym przez PROMAG S.A. załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w kanałach regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity sterowanego radiowo
za pomocą prostego w obsłudze pilota. Dzięki temu możemy zminimalizować liczbę korytarzy międzyregałowych
i ograniczamy zadania wózków widłowych do kilku podstawowych czynności: umieszczenia palety na początku
kanału, pobrania palety z końca kanału przy rozładunku
oraz przemieszczania satelity pomiędzy kanałami. A to minimalizuje straty związane z ewentualnymi uszkodzeniami
regałów. Bezkolizyjny ruch palet w kanale ma z kolei znaczący wpływ na redukcję prawdopodobieństwa uszkodzenia ładunku.

BRANŻA SPOŻYWCZA I CHŁODNIE
Regały gęstego składowania dedykowane są takim
obiektom jak chociażby chłodnie i mroźnie, gdzie maksymalne wykorzystanie przestrzeni ma ogromne znacznie
przede wszystkim z uwagi na wysokie koszty związane
z koniecznością utrzymaniem niskiej temperatury wewnątrz obiektu. W tego typu rozwiązania inwestować powinny także magazyny ze stosunkowo mało zróżnicowa-

nym asortymentem, magazyny szybko rotujące, w których
utrzymywane jest wysokie tempo pracy, a także cała branża spożywcza (a w szczególności mleczarska i producenci
napojów), gdzie wymagane jest z kolei zachowanie efektywnej rotacji w systemie FIFO. Regały gęstego składowania z satelitą AutoMAG z powodzeniem mogą pracować
także w magazynach „ciepłych”.
Wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, jaki można uzyskać inwestując w system gęstego składowania sterowany radiowo, przekłada się bezpośrednio
na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety.
Regały z platformą sterowaną radiowo pozwalają także obniżyć koszty operacji magazynowych (m.in. minimalizują
czas jałowych przejazdów wózków widłowych) i zapewniają wzrost bezpieczeństwa eksploatacji (operator nie musi
wjeżdżać w głąb bloku regałowego) oraz szybkie i ciche
przemieszczanie palet, co poprawia z kolei komfort pracy
w magazynie.
− Musimy pamiętać, że specyfika funkcjonowania każdego magazynu jest inna, a to narzuca konieczność indywidualnego doboru parametrów wyposażenia m.in. w zakresie wydajności i wytrzymałości. Dlatego produkowane
przez nas systemy gęstego składowania z półautomatycznym satelitą AutoMAG wyposażone są także w szereg
funkcji dodatkowych i różne tryby pracy. Co ważne, mogą
być obsługiwane przez wszystkie typy wózków widłowych
i pracować w systemie FIFO i LIFO. Poza tym posiadają zabezpieczenia przed rozładowaniem się baterii w trakcie
pracy, zaawansowany system zabezpieczenia położenia ładunku i awaryjnego zatrzymania oraz system antykolizyjny, dzięki któremu w jednym kanale mogą pracować dwie
satelity – dodaje Karolina Tokarz.
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AUTOMATYKA W ZAAWANSOWANYCH
SYSTEMACH KOMPLETACJI

ÔÔ Autor: Agata Słysz Foto: Baumalog

Rynek automatycznych systemów transportu wewnętrznego w Polsce w najbliższych latach będzie rósł w tempie dwucyfrowym - wynika z analiz spółki Baumalog - producenta automatycznych systemów magazynowania. To jeden z najszybciej rozwijających się rynków w naszym kraju- twierdzi prezes spółki, Marcin Kozłowski.
To obecnie drugi największy rynek w Europie po rynku samochodowym- wynika z danych FEM (Europejskie stowarzyszenie producentów systemów transportu i składowania). O ile
w krajach Europy Zachodniej dostępność systemów automatycznego transportu występuje od wielu lat o tyle w Polsce
dopiero się rozwija. Przykładem są tu systemy automatycznego magazynowania stali – w Polsce wg naszej oceny jest
ich kilkadziesiąt, w Niemczech, Włoszech czy Francji są liczone w tysiącach.
Tendencje są wyraźne – mówi Marcin Kozłowski- wraz
z rosnącą liczbą zamówień producenci i dostawcy będą coraz więcej inwestować w systemy automatyki magazynowej.
Nie sztuką jest dziś wyprodukować dużą liczbę towarów, ale
zapewnić ich szybki i pewny transport w procesie produkcji
i magazynowania oraz dystrybucji do klienta. Dobrym przykładem jest branża napojowa, gdzie podczas tegorocznych,
długotrwałych upałów okazało się, że sprawny i wydajny
system magazynowy jest kluczowym elementem zapewniającym realizację
zwiększonej ilości
napływających zamówień.
To
ogromna
szansa dla polskich
przedsiębiorstw,
które działają w tej
branży. W pełni
zautomat yzowanych, profesjonalnych magazynów
dystr ybuc yjnych
będą potrzebowały m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją produktów spożywczych, stalowych oraz wszelkiego rodzaju dóbr
trafiających do indywidualnego klienta. Wbrew obawom
również niepewna sytuacja polityczna na świecie i ochłodzenie stosunków między Wschodem z Zachodem są motorem
rozwoju, w związku ze wzrostem wydatków państw na cele
zbrojeniowe. - Warto wykorzystywać te szanse, bo jest to rynek, na którym możemy śmiało konkurować z firmami zagranicznymi o ugruntowanej pozycji – twierdzi prezes Baumalog
Marcin Kozłowski (na zdjęciu) - w niczym im nie ustępujemy:
mamy własne biuro konstrukcyjne i światowej klasy specjalistów, którzy są w stanie zastosować rozwiązania modułowe,
dostosowane nawet do potrzeb niewielkiego klienta, który
z czasem będzie rozbudowywał swój magazyn. Już dziś realizujemy zamówienia dla dużych światowych koncernów,
np. ABB czy Volkswagena Obecni jesteśmy w wielu zakładach
przemysłu ciężkiego tak w Polsce jak i w Europie. Dobrym
przykładem jest uruchomiony niedawno przez nas zaawansowany system kompletacji u jednego z największych europejskich producentów profili aluminiowych – dodaje.
Spółka przymierza się do współpracy z firmami z rynku
hiszpańskiego oraz francuskiego. Perspektywicznym rynkiem

wydaje się również kierunek wschodni, ale dalsza działalność
na nim uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej i poziomu porozumienia między Wschodem a Zachodem. Za nami pierwsze zrealizowane projekty w tym rejonie
i jesteśmy w trakcie prowadzenia zaawansowanych rozmów
o kolejnych instalacjach, jednak szersza współpraca zależna
jest od wielu czynników, na które niestety nie mamy wpływu.
Obecnie spółka poszukuje inwestora. Mamy sprecyzowane plany rozwojowe i potrzebne nam jest dofinansowanie
- mówi prezes Kozłowski- nie wykluczamy pozyskania tej
kwoty ze środków własnych albo wystąpienia o kredyt. Znalezienie inwestora byłoby jednak rozwiązaniem optymalnym.
Spółka Baumalog powstała 4 lata temu. Posiada zakład
produkcyjny oraz własne biuro konstrukcyjne w Błoniu k.
Warszawy, gdzie pracuje zespół inżynierów – konstruktorów.
Obecnie zatrudnionych jest tu 11
specjalistów, lecz
wciąż prowadzona jest rekrutacja. Poszukujemy
doświadczonych
konstruktorów
maszyn, biegłych
w
posługiwaniu
się programami do
projektowania, ale
także elektryków
i
programistów
- mówi prezes
Marcin Kozłowski.
W najbliższym czasie firma zamierza
zwiększyć zatrudnienie o co najmniej kilkanaście
osób.
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Bezpieczeństwo drogich rzeczy

Nowe centrum przeładunkowe UPS

ÔÔ Autor: Marcin Bryjak Menedżer ds. Kluczowych Klientów w DB Schenker Logistics

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Trzy pytania do Marcina Bryjaka, Menedżera ds. Kluczowych Klientów w DB Schenker Logistics, bezpieczeństwo przesyłek
w branży high-tech.

Firma UPS uroczyście otworzyła nowe centrum
przeładunkowe o pow. 12 800 m2 w Strykowie
k. Łodzi. Inwestycja, warta ponad 20 000 000
USD, jest największą tego typu w historii UPS
w Polsce i świadczy o dużym zaangażowaniu
firmy w ten rosnący rynek. Nowy obiekt będzie
pełnić jednocześnie funkcję przeładunkową
i dystrybucyjną dla przesyłek różnej wielkości.
Centrum w Strykowie, o całkowitej powierzchni
niemal 13 000 m2 (co odpowiada powierzchni
dwóch boisk piłkarskich), wyposażone będzie
w rozwiązania technologiczne umożliwiające
sortowanie do 15 000 przesyłek na godzinę.

Wartość przesyłek w branży high-tech jest zazwyczaj wysoka, a towar delikatny. Jak zapewnić
mu bezpieczeństwo?
Bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa
muszą być wprowadzone na każdym etapie działalności operatora logistycznego. W DB Schenker Logistics wszelkie operacje handlingowe są
dokonywane w odpowiednio wyposażonych

terminalach. Stosujemy system monitoringu CCTV
(zespół urządzeń do odbioru i przetwarzania obrazu
oraz dźwięku) na całym obszarze, na którym dokonujemy operacji magazynowych czy przeładunkowych. Korzystamy także z rozwiązań odpowiednio
dobranych do rodzaju dystrybuowanego towaru.
Co pozwala zapewnić bezpieczeństwo w
transporcie?
W tym wypadku oferujemy zaawansowany system aktywnego monitoringu pojazdów GPS. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa, a w razie
potrzeby, na adekwatną reakcję i natychmiastową
informacją dla naszego klienta.
Czy klienci w branży high-tech sprawdzają zdolność operatora logistycznego do zapewnienia
bezpieczeństwa przesyłkom?
Ścisła współpraca operatora z działem bezpieczeństwa klienta oraz możliwość poddawania operatora regularnym audytom bezpieczeństwa przez
samego klienta to jedne z podstawowych wymogów stawianych w branży high-tech.

EXPRESOWE DOSTAWY
SYSTEMÓW REGAŁOWYCH

ÔÔ Źródło: DHL Freight Foto: DHL Freight

DHL Freight, jeden z wiodących dostawców usług frachtu drogowego w Europie, podpisał
umowę z Toyota Material Handling Group, czołowym producentem wyposażenia magazynów. Dotyczy ona transportu nowo wprowadzonej linii systemów regałowych od dostawców do Klientów firmy w całej Europie. Począwszy od września, produkty z szerokiej gamy
rozwiązań regałowych, w tym systemów składowania palet, a także półki i inne systemy
niepaletowe, będą za pośrednictwem sieci DHL Freight dostarczane do nowo powstających
magazynów. Zasadnicze znaczenie ma dostawa w dniu dokładnie określonym w zleceniu,
gdyż od tego zależy terminowa realizacja projektu prowadzonego przez Klienta.
- Kiedy niedawno uruchomiliśmy naszą najnowszą linię rozwiązań regałowych, szybko stało się jasne, że potrzebujemy partnera, który ma wiedzę i możliwości, by zaprojektować i wdrożyć
rozwiązanie odpowiadające specyfice naszych zakładów. Zobowiązujemy się dostarczać rozwiązania wysokiej jakości, idealnie
dostosowanie do wymagań naszych klientów w zakresie magazynowania. Jednym z wymogów jest, aby dostawa miała miejsce
dokładnie wtedy, gdy produkty są potrzebne. A DHL pomaga
nam spełnić obietnice dane Klientom - powiedział Hans Larsson,
Dyrektor ds. Rozwiązań Logistycznych Toyota Material Handling
Europe.
Rozwiązanie zapewnione
przez
DHL jest analogiczne do systemów
projektowanych dla
przemysłu motoryzacyjnego. Każda
przesyłka - w zależności od daty produkcji w zakładzie

Zaangażowanie UPS na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie
w efektywnych energetycznie rozwiązaniach,
umożliwiających maksymalne wykorzystanie
oświetlenia naturalnego, takich jak „smart lighting” (pozwalających sterować oświetleniem
stosownie do natężenia ruchu i dostępności
światła dziennego w danym miejscu) oraz dzięki budowie podziemnego zbiornika na wodę,
w celu częściowego zaspokojenia zapotrzebowania na wodę w budynku.
„Nowe centrum jest potrzebne nie tylko
w celu obsługi i wspierania rozwoju naszych
obecnych klientów, ale również w celu stworzenia przestrzeni dla dalszego rozwoju naszej własnej działalności,” powiedział Pavel Adamovsky,
Dyrektor Generalny UPS Polska. „Inwestycja ta
pomoże naszym klientom jeszcze łatwiej docierać na rynki międzynarodowe. Jednocześnie
tworzymy nowe miejsca pracy i przyczyniamy
się do poprawy sytuacji ekonomicznej na rynku
lokalnym.”

dostawcy, uzgodnionej daty dostawy oraz jej rodzaju
i wielkości - funkcjonuje w sieci jako
ładunek drobnicowy (LTL), częściowy
(PTL) lub całopojazdowy (FTL). Czasy realizacji poszczególnych
zamówień mogą być dla każdego z nich różne, ale niezwykle
ważne jest, by całość wyposażenia dotarła na miejsce uzgodnionego dnia, nawet jeżeli jest ono wytwarzane w różnych zakładach w Europie. Gdy dotrze zbyt wcześnie, prawdopodobnie
nikt nie będzie mógł go odebrać lub nie znajdzie się miejsce na
składowanie, a jeżeli zbyt późno - ekipa montażowa nie będzie
mogła wykonać swojej pracy, opóźniając tym samym otwarcie
magazynu. Z racji, że dostawa określonego dnia była dla Toyota
Material Handling niezwykle istotnym kryterium, DHL zaangażował do projektu ekspertów w planowaniu transportu i wykorzystał szereg narzędzi informatycznych, służących do zarządzania
przepływami.
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EKOLOGICZNA PLOMBA

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych, Carrefour Polska i Keratronik, specjalizujący się w systemach
monitorujących GPS, wdrażają innowacyjne rozwiązanie - plomby elektroniczne. Będą one stanowiły podstawę nowego systemu zarządzania transportem sieci handlowej Carrefour, dopasowanego do przepływu towarów między magazynami a ponad 600 sklepami w całej
Polsce. Wykorzystanie plomb elektronicznych zapewni szeroki zakres informacji dotyczących transportu i kontrolę dostaw, a tym samym
zwiększy bezpieczeństwo oraz pozwoli na optymalizację kosztów w ramach łańcucha dostaw. Zgodnie z planem, proces wdrożenia zakończy się jesienią. Wtedy każdy samochód dowożący towar z magazynu do sklepu sieci Carrefour zostanie wyposażony w plombę elektroniczną.
Plomby elektroniczne wielokrotnego użytku to proste w obsłudze urządzenia, które przymocowywane są do naczep samochodów dostawczych. Oparte na innowacyjnych rozwiązaniach
technologicznych, służą do monitorowania transportu i przekazywania szczegółowych danych o jego przebiegu na platformę
informatyczną. Urządzenia zostały zaprojektowane pod kątem
wymagań transportowych sieci Carrefour.
Plomby elektroniczne wyposażone zostały w nadajnik GPS, co
umożliwia w czasie rzeczywistym śledzenie samochodów dostawczych od momentu załadunku towaru w magazynie do dostarczenia go do sklepu. Monitorowane jest aktualne położenie
samochodu, kierunek w którym jedzie oraz prędkość. Rozwiązanie to w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo dostaw.
W przypadku próby otwarcia lub uszkodzenia plomby podczas
transportu, urządzenie wysyła alert (sms i/lub e-mail). Dotyczy
to również nieprzewidzianych wydarzeń na drogach. Informacja
na ten temat będzie natychmiast przesyłana do systemu, co pozwala na szybki wybór nowej trasy przejazdu. Śledzenie przejazdów samochodów, połączone z analizowaniem i planowaniem,
pozwala na optymalizację tras, skrócenie bezproduktywnych
postojów oraz sprawdzanie czasu pracy kierowców.
Wykorzystanie plomb elektronicznych pozwala na monitorowanie i pełną kontrolę dostaw z magazynów do poszczególnych
sklepów sieci Carrefour. Dzięki przesyłanym danym możliwe jest
dokładne określenie lokalizacji samochodu zbliżającego się do
punktu rozładunku. Sklepy będą informowane o planowanej
godzinie przyjazdu za pomocą sms-a, co pozwoli im na wcześniejsze przygotowanie się do przyjęcia towaru. System daje
możliwość sprawdzenia historii dostaw oraz odczytania szczegółowych danych dotyczących konkretnego przypadku. Dodatkowo, plomba elektroniczna pozwala na monitorowanie temperatury wewnątrz naczepy, co jest ważne w przypadku dostaw
wymagających temperatury kontrolowanej w czasie transportu,
np. owoców i warzyw.

PLOMBY ELEKTRONICZNE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Plomby elektroniczne zapobiegają nieplanowanym otwarciom naczep w czasie transportu. Dzięki temu przewożone
w nich palety nie będą musiały być dodatkowo zabezpieczone. To uprości procesy magazynowe, związane z dodatkowym
foliowaniem palet, a w rezultacie zmniejszy zużycie materiałów
ochronnych. Szacunkowo, rocznie zaoszczędzonych zostanie
4,5 mln metrów kw. kapturów foliowych, chroniących palety
i 6 mln metrów taśmy zabezpieczającej. Tradycyjne plomby jednorazowego użytku, wykonane z plastiku lub metalu, muszą być
właściwie segregowane i utylizowane. W skali roku w dwóch magazynach powstawało 320 kg tego typu odpadów. Wprowadzenie plomb elektronicznych wielokrotnego użytku wyeliminuje
ten problem.

Nowe biura FM Logistic
ÔÔ Źródło: FM Logistic Foto: FM Logistic

W Mszczonowie powstaje nowy Head Office operatora. Nowe biura FM Logistic będą miały powierzchnię 4,5 tys. m2. Inwestycja pochłonęła kilkanaście milionów złotych. Siedziba główna FM Logistic w Polsce usytuowana
była dotychczas na terenie historycznej platformy operatora w Mszczonowie. Nowe biura budowane są przy ul. Tarczyńskiej, tuż obok otwartej
w ubiegłym roku siedziby Transportu Międzynarodowego.
W nowym budynku pracować będzie 300 osób. Dotychczasowe pomieszczenia wykorzystywane na biura zarządu i kluczowych działów w firmie
zajmie prężnie rozwijający się dział transportu krajowego. Generalnym wykonawcą inwestycji jest NG Concept – firma wchodząca w skład FM Group.
Wg planu nowa siedziba FM Logistic będzie oddana do użytku już na koniec br. Prace trwać mają zaledwie 6 miesięcy od momentu wmurowania
kamienia węgielnego. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 13 mln złotych.
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ODBLASKI ZWIĘKSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ PIESZEGO

ÔÔ Źródło: Carefleet Foto: Carefleet

Zasadność i potrzebę noszenia odblasków po zmroku potwierdzają nie tylko policyjne statystyki, ale również matematyczna kalkulacja.
Pieszy wchodzący po zmroku na pasy, w słabo widocznym miejscu, jest widoczny dopiero z 30 metrów. Kierowca jadący z dozwoloną
prędkością 50 km/h ma jedynie 2 sekundy na poprawną reakcję hamowania.

Założenie elementów odblaskowych zwiększa odległość, z której jest widoczny pieszy nawet do 150-200 metrów. Znacząco
wydłuża to czas na poprawną reakcję kierowcy. Jeśli samochód
poza terenem zabudowanym jedzie z prędkością 90-100 km/h,
czas reakcji na dystansie 30 metrów zmniejsza się do 1 sekundy.
To zbyt mało na odpowiednią reakcję kierującego. Po założeniu
odblasku przez pieszego, jego widoczność zwiększy się do 150
metrów, a kierowca zyska 5 sekund na odpowiedni manewr. Przy
włączeniu długich świateł odległość, z jakiej jest widoczny odblask, może zwiększyć się nawet do 1000 metrów przy prostym
odcinku drogi.
ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM
Świadomość zagrożeń wynikających z analizy statystyk wypadków drogowych oraz raportów Komendy Głównej Policji,
po raz kolejny utwierdza o słuszności szóstej już edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Odblaskowi.pl realizowanej pod
patronatem Carefleet S.A. Kampania ma charakter edukacyjny
– podczas prowadzonych w przyjaznej atmosferze zajęć w ponad 20 polskich miastach organizatorzy akcji uświadamiają dzieci i ich opiekunów o tym, jak ważne jest prawidłowe przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa drogowego.
Jak co roku zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na bezpłatne prezentacje i zajęcia edukacyjne. Organizatorzy akcji przemierzą ponad 12 tys. km. od Rzeszowa aż po Szczecin w celu
przekazywania wiedzy poprzez zabawę na temat poprawnych
nawyków poruszania się w ruchu drogowym – mówi Klaudia
Kowalczyk, ambasadorka akcji Odblaskowi.pl z ramienia Carefleet S.A. W tym roku przygotowaliśmy ponad 50 tyś. odblaskowych opasek, które rozdamy w czasie trwania akcji. Mamy
świadomość, że w kwestii bezpieczeństwa na drodze to rodzice
powinni świecić dobrym przykładem przed swoimi pociechami,
dlatego do nich również kierujemy nasze działania przekazując
im specjalnie przygotowane materiały informacyjne – dodaje
Klaudia Kowalczyk.
Tegoroczną akcję popiera również wiele znanych osób ze
świata sportu, kina i muzyki. Wśród nich znaleźli się m.in. Kajetan Kajetanowicz „Kajto”, polski kierowca rajdowy, czterokrotny
mistrz Polski, trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski; Grzegorz Hyży,
wokalista i finalista trzeciej edycji programu X-Factor; Łukasz
Szuba, muzyk i wokalista, uczestnik X-Factor i The Voice of Poland; Bartłomiej Bonk polski sztangista, brązowy medalista olimpijski z Londynu i Mistrz Europy; Paulina Papierska zwyciężczyni
pierwszej edycji Top Model.
ZEBRA W MIASTACH CAŁEJ POLSKI
Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczna edycja została
wsparta Programem Bezpieczeństwa Drogowego „Zebra w mieście”. Projekt jest kompleksowym wsparciem dotarcia do dzieci
ze szkół podstawowych. W ramach szerzenia wiedzy na temat
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, organizatorzy zapraszają uczniów ze szkół podstawowych z całej Polski do
wzięcia udziału w konkursie, który polega na wykonaniu pracy
plastycznej obejmującej tematykę bezpiecznego powrotu ze
szkoły. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zebra.odblaskowi.pl/
zgloszenie i przesłać zdjęcie pracy plastycznej, która zawierać
będzie w sobie dwa elementy – przejście dla pieszych (zebrę)
oraz elementy odblaskowe. Autorzy najciekawszej pracy otrzymają zestaw opasek odblaskowych dla uczniów z całej szkoły.
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2015 r.
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Kolejny magazyn 7R Logistic

Rozwój intermodalu

ÔÔ Autor: Marcin Bryjak Menedżer ds. Kluczowych Klientów w DB Schenker Logistics

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV / Log4.pl

7R Logistic, deweloper i zarządca magazynów
dostarczy kolejny magazyn w Kowalach koło
Gdańska. Nowa inwestycja firmy – hala magazynowa z zapleczem biurowym o powierzchni
17 499 mkw. zostanie ukończona w II kwartale
2016 roku. Kolejny magazyn 7R Logistic powstanie w sąsiedztwie już istniejącego Parku
Logistycznego 7R Logistic Gdańsk-Kowale, na
którym znajdują się trzy obiekty magazynowe
o łącznej powierzchni 60 000 mkw. Wśród dotychczasowych najemców parku są firmy z branży FMCG, logistycznej, odzieżowej, elektronicznej, czy chemicznej m.in.: BBK (właściciel m.in.
marki Home&You), Bać-Pol, Promostars, Jotun,
Intrac, Quick Service Logistics.
- Ze względu na swoje położenie geograficzne i obecność dwóch portów – w Gdyni oraz
Gdańsku – Trójmiasto to bardzo ważny punkt na
polskiej mapie magazynowej. Jesteśmy jednym
z największych właścicieli magazynów w tym
regionie i widzimy duży potencjał do dalszego
rozwoju w tej lokalizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na dostarczenie kolejnego obiektu
w Kowalach. – mówi Ryszard Gretkowski Wice-

Droga morska od lat dominuje na szlaku transportowym pomiędzy Dalekim Wschodem i Europą, głównie
ze względu na korzystne stawki, szczególnie w porównaniu z alternatywnym transportem lotniczym. Coraz
częściej jednak klienci decydują się na trzecią możliwość
– transport intermodalny.
Stawki frachtowe na jednym z najważniejszych szlaków handlowych notowały w pierwszej połowie roku
znaczne spadki, będące efektem ostrej rywalizacji armatorów. Podzielili się oni miejscem na statkach, jednak i to
nie dało gwarancji, że oferowana przez nich przestrzeń
zostanie zapełniona. W ten sposób rozpoczęła się rywalizacja o najkorzystniejszą cenę - ładunku na rynku było
bowiem tyle samo, ale jednocześnie pojawiło się dużo
więcej wolnego miejsca na statkach. Polityka obniżek
zakładała, że lepiej przewieźć ładunek za zaniżoną stawkę, niż nie przewieźć go wcale. Stąd też wziął się problem
wprowadzenia w życie anonsowanych wielokrotnie
podwyżek, które miałyby w założeniu przywrócić stawki
do opłacalnego dla armatorów poziomu. Przewoźnik,
który pierwszy podnosił ceny doznawał natychmiastowego odpływu ładunków do tańszej konkurencji.

prezes 7R Logistic – Obserwujemy duży popyt
na powierzchnie magazynowe w tym regionie,
dlatego liczymy, że czwarty magazyn w Kowalach uda nam się szybko skomercjalizować. Nasze nowoczesne magazyny spełniają wymogi
firm pochodzących z różnych branż, co widać
na przykładzie trzech, już istniejących obiektów w naszym Parku Logistycznym 7R Logistic
Gdańsk - Kowale. Wyznajemy zasadę elastycznego podejścia do potrzeb klienta, dlatego jesteśmy w stanie przystosować powierzchnię wedle
konkretnych wymagań najemcy. – dodaje.

BRANŻA TSL W ODSTAWCE - CZY
STAĆ NAS NA KRYZYS?

ÔÔ Autor: Sylwia Woźniak Foto: SOOT

Zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa nie pozostaje bez znaczenia dla gospodarek państw, borykających się z problemem imigrantów.
Zaostrzony rygor czy kontrole graniczne wpływają na stan oraz kondycję finansową państw bezpośrednio zaangażowanych, jak również
państw ościennych. Jak radzą sobie nasi sąsiedzi i jakim wyzwaniom w czasach kryzysu musi stawić czoła branża TSL?
Sytuacja geopolityczna w Europie pozostaje cały czas jest napięta. Kolejne Państwa wprowadzają kontrolę na swoich granicach.
Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że kraje Europy nie są
przygotowane na falę emigrantów. Słaba organizacja służb zapewniających bezpieczeństwo i brak regulacji prawnych powodują chaos, który osłabia pozycję państw na arenie międzynarodowej.
Węgry i Grecja, od lat zmagają się z problemem migrantów.
W ostatnim czasie ich problemy stały się bliższe kolejnym krajom. Niemcy, Austria oraz Słowacja przywróciły kontrole graniczne. Niektóre państwa rozważają zaostrzenie przepisów
prawnych, nawet pomimo faktu, że mogą one kolidować z prawem międzynarodowym, zapewnią jednak bezpieczeństwo
oraz porządek, którego oczekują obywatele. Prawo to będzie
przewidywać kary za nielegalne przekroczenie granicy, włącznie z aresztowaniem i kara pozbawienia wolności.
Z powodu wprowadzonych kontroli, od poniedziałku na
przejściach granicznych w Austrią czy Niemczech, tworzyły
się kilometrowe korki. Granica między Serbią a Węgrami została zamknięta w ubiegłym tygodniu, ze względu na niekontrolowane ilości imigrantów, płynność na drogach krajowych
i autostradach została zachwiana na głównym szlaku komunikacyjnym między stolicą Serbii - Belgradem, a stolicą Węgier
- Budapesztem. Dziesiątki głównych dróg zostały zamknięte na
całym kontynencie, z powodu wzmagającego się ruchu przemieszczających się imigrantów kierujących się na północ.

Kolejnym punktem zapalnym stała się Dania oraz granica
ze Szwecją, gdzie kierują się uchodźcy chcący przedostać
się do Skandynawii. Sytuacja z tego tygodnia doprowadziła do paraliżu duńskiej kolei. Setki uchodźców udają się na
promy kursujące do Szwecji. Od czwartku do Trelleborga
oraz Goeteborga przybyło ich już 600. W Austrii doszło do
zamieszek, w wyniku których policja została zmuszona do
zamknięcia głównej autostrady, po której przemieszczała się
kolumna złożona z 800-osobowej grupy imigrantów, która
podążała do Budapesztu.
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TAJMAX WYNAJĄŁ MAGAZYN W KALC

Grupa Waimea planuje
dużą ekspansję

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, wynajął firmie Tajmax, prowadzącej sieć sklepów Partner AGD RTV, 6 000 m2 powierzchni magazynowej w Kraków Airport Logistics Centre (KALC). Przeprowadzka do nowoczesnego
i zarazem większego niż dotychczasowy magazynu pozwoli firmie Tajmax zwiększyć
skalę działalności.

ÔÔ Źródło: Waimea Holding SA Foto: Waimea Holding SA

ÔÔ Źródło: Goodman Foto: Goodman

Partner AGD RTV, marka prowadzona
przez firmę Tajmax, to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów detalicznych, punktów sprzedaży hurtowej i internetowej.
Przeznaczeniem nowego obiektu sieci
będzie magazynowanie i dystrybucja artykułów RTV i AGD. – Przeniesienie naszej
działalności do Goodman Kraków Airport
Logistics Centre jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zamówień i wzrost sprzedaży
w naszych sklepach. Jesteśmy przekonani,
że KALC to najlepsza lokalizacja, aby zapewnić sprawną dystrybucję w Małopolsce – mówi Tomasz Gracz, Prezes Tajmax.
Obiekt wynajęty przez Tajmax obejmuje
5 740 m2 istniejącej powierzchni magazynowej oraz 250 m2 powierzchni biurowej
znajdującej się w wybudowanym spekulacyjnie budynku, w którym klientem Goodmana jest również KMC Services. – Dzięki
transakcji z Tajmax wybudowany ostatnio
spekulacyjnie magazyn jest już wynajęty
w 85%. Umowa ta potwierdza również,
że klienci coraz częściej poszukują obecnie gotowej powierzchni magazynowej,
którą można wynająć od zaraz. Dlatego
też planujemy już kolejną inwestycję spe-

kulacyjną o powierzchni 12 000 m2 w Krakowie, której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku – mówi Błażej Ciesielczak,
Dyrektor Regionalny Goodman na Europę
Środkowo-Wschodnią.
Tajmax reprezentowała przy okazji
transakcji firma doradcza AXI IMMO. – Dla
firmy Tajmax poszukiwaliśmy nowoczesnego obiektu magazynowego w dogodnej lokalizacji, do którego można wprowadzić się w krótkim czasie. Goodman
Kraków Airport Logistics Centre spełnia
wszystkie te warunki, dzięki czemu jesteśmy przekonani, że zapewni naszemu
klientowi doskonałe miejsce do dalszego
rozwoju biznesu – mówi Anna Głowacz,
Utworzona w 2014 roku Spółka WaAssociate Director Industrial & Logistics
imea
Holding S.A. poprzez spółki ce AXI IMMO.

Kolejne centrum dla klienta P3
ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3, wiodący ogólnoeuropejski właściciel
nieruchomości logistycznych, wmurował kamień węgielny pod budowę centrum dystrybucji części samochodowych
dla firmy Peugeot Citroen Deutschland
GmbH. Obiekt o powierzchni 20.000 m 2
powstanie w Niedersachsenpark w Neuenkirchen, na północnym zachodzie Niemiec i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Będzie to pierwszy budynek „nowej generacji” firmy P3 w zachodniej Europie,
zaprojektowany i wybudowany zgodnie
z najwyższymi standardami ekologicznymi w celu zapewnienia energooszczędności i obniżenia kosztów operacyjnych.
Nowy obiekt zwiększy portfolio P3 na
terenie Niemiec – obejmujące również
osiem istniejących magazynów – do
307.791 m 2 . Budynek stanie się centralnym węzłem firmy Peugeot Citroen do
obsługi dystrybucji części zamiennych
w Niemczech i pozostałych krajach UE.

Waimea Holding S.A. jeszcze w tym roku
planuje rozpoczęcie realizacji obiektów
logistycznych o łącznej powierzchni
ponad 120 000 mkw. Projekty magazynowe, multimodalne – nowoczesne
terminale cargo, spełniające najwyższe
światowe standardy będą oferowane
pod wynajem potencjalnym klientom.
Grupa Waimea od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Funkcjonuje
na r ynku nieruchomości komercyjnych
jako deweloper, specjalizujący się
w budowie i wynajmie nowoczesnych
powierzchni magazynowych i produkcyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat
wybudowała ponad 85 000 metrów
kwadratowych powierzchni logistycznej, produkcyjnej i biurowej.

Projekt będzie nosić nazwę „P3 Niedersachsenpark” i dzięki niemu całkowita powierzchnia
ogólnoeuropejskiego portfolio firmy P3 po raz
pierwszy przekroczy 3 mln m2.
Pod budowę obiektu przeznaczono teren
o powierzchni 4 ha w obrębie parku, na którym
powstanie magazyn o powierzchni 17.000 m2
wraz z częścią biurową o powierzchni 1053 m2
oraz 2098 m2 powierzchni półpiętra, z możliwością dalszej rozbudowy w przyszłości. Ukończenie budynku jest planowane na kwiecień 2016 r.
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lowe rozpoczęła ekspansję i zdobywanie kolejnych r ynków komercyjnych.
W strategii rozwoju Grupy Waimea jest
dostarczanie dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów wielofunkcyjnych obiektów magazynowych,
przemysłowych oraz biurowych, w tym
inwestycji build-to-suit (BTS) - budowanych na zamówienie indywidualnych
klientów. Niewątpliwym atutem Spółki
jest znajomość lokalnych r ynków nie ruchomości oraz szybkie reagowanie
na nowe tendencje panujące na europejskich r ynkach komercyjnych. Dzięki
temu firma oferuje swoim najemcom
najnowocześniejsze rozwiązania i na
każdym etapie procesu inwestycyjne go dba o zapewnienie najwyższych
standardów. W 2015 roku planuje wybudować i oddać do użytkowania kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni do dyspozycji najemców.
Finansowanie wszystkich inwestycji zapewnione jest z kapitału Grupy Waimea,
obligacji korporacyjnych oraz kredytów
bankowych.
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ANALIZA POZIOMU PUSTOSTANÓW

ÔÔ Autor: Patrycja Dzikowska Foto: Cushman & Wakefield

Wskaźnik powierzchni niewynajętej jest jednym z kluczowych parametrów, które określają kondycję obiektu
handlowego. To także miernik, który jako jeden z pierwszych reaguje na zmiany warunków rynkowych.
Na koniec I poł. 2015 r. w 236 nowoczesnych obiektach handlowych w 15 największych miastach Polski zarejestrowano 230
tys. m kw. powierzchni niewynajętej. Wielkość ta przekłada się
na 3,3% powierzchni najmu w monitorowanych obiektach. Na
dobrze rozwiniętych rynkach największych ośmiu aglomeracji powiększające się zasoby handlowe nie powodują wzrostu
wskaźnika pustostanów – wręcz przeciwnie, notujemy jego systematyczny spadek. Solidna baza klientów o szybko rosnącej sile
nabywczej i stałe zainteresowanie najemców to kluczowe czynniki stymulujące pozytywne statystyki rynkowe.
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat istotnie zmienił się natomiast obraz rynku w miastach 200-400 tys. mieszkańców, gdzie
średni wskaźnik osiągnął 4%. Dynamiczny wzrost zasobów nowoczesnych obiektów handlowych na tych rynkach nie zawsze
spotykał się z wystarczająco silnym popytem ze strony najemców, na co w dużym stopniu wpłynęły globalny kryzys, nasilanie
się konkurencji, zmieniające się zachowania zakupowe konsumentów i optymalizacja portfeli placówek przez niektóre sieci
handlowe, mniej odporne na zawirowania sytuacji ekonomicznej.
W sektorze parków handlowych, po trudnych latach 20122013, kiedy to wzrostowi podaży towarzyszył gwałtowny skok
wolumenu powierzchni pustostanów, od kilkunastu miesięcy
obserwujemy stopniową stabilizację wskaźnika powierzchni
niewynajętej pomiędzy 5% a 6%.
Wraz ze zmianą przyzwyczajeń zakupowych polskich konsumentów następuje wyczerpywanie się formatu handlowego
tzw. starszej generacji. Obiekty o dominującej roli hipermarketu,
kilkanaście lat temu podbijające serca polskich konsumentów,
obecnie systematycznie tracą pozycję na korzyść segmentu
mniejszych placówek handlowych.
Wyraźna polaryzacja następuje w segmencie małych obiektów handlowych (o powierzchni najmu do 20 tys. m kw.). Dobrze
zaplanowane projekty, o solidnych podstawach rynkowych,
przyciągają zainteresowanie najemców i klientów. Niestety,
żywiołowy rozwój tego sektora handlowego przyczynił się do

powstania wielu źle przygotowanych projektów, które obecnie
borykają się z brakiem zainteresowania najemców.
Umania się tendencja preferowania przez najemców obiektów o dominującej pozycji na danym rynku – liderów najszybciej
reagujących na wyzwania rynkowe.
Na poziom pustostanów wpływa wiele czynników, które
trudno jednoznacznie skwantyfikować, nie przyglądając się
konkretnym przypadkom. Chociaż parametry takie jak poziom
konkurencji, jakość oferty i profil konsumentów na danym rynku wydają się decydować o kondycji obiektu handlowego, to
jednak obecne wyzwania rynkowe i ich złożoność wymagają
bardziej kompleksowego podejścia do zjawiska poziomu pustostanów. Znalezienie recepty na poprawienie sytuacji stanowi
wyzwanie dla wielu właścicieli obiektów handlowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie firmy Cushman
& Wakefield Liczy się know-how, do pobrania w pdf

SEGRO rośnie w Czechach
ÔÔ Źródło: SEGRO Foto: SEGRO

SEGRO sfinalizowało zakup budynku magazynowego o powierzchni 11
800 m2 od firmy Damco Czech Republic, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy Maersk, za kwotę 8,4 mln Eur. Obiekt jest zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie SEGRO Logistics Park Prague.
Przedmiotowa transakcja jest kolejnym zakupem dokonanym w ciągu ostatniego roku, który powiększa powierzchnię SEGRO Logistics
Park Prague. W drugiej połowie ubiegłego roku, w imieniu SEGRO European Logistics Partnership, SEGRO nabyło dwa budynki magazynowe
o łącznej powierzchni 21 800 m2. W efekcie portfel nieruchomości zarządzanych przez SEGRO na terenie Republiki Czeskiej wynosi obecnie
prawie 120 000 m².
SEGRO Logistics Park Prague zlokalizowany jest w pobliżu drogi ekspresowej R6, niedaleko obwodnicy miasta, która zapewnia wygodne
połączenie z drogą D5 (Praga-Pilzno) oraz trasą D1 (Praga-Ostrava).
Inwestycja znajduje się w odległości 12 km od centrum Pragi, a także
w sąsiedztwie lotniska w Pradze.
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RYNEK BIUROWY W EUROPIE

ÔÔ Źródło: JLL

Według raportu firmy doradczej JLL „European Office Property Clock Q2 2015”, kryzys
grecki miał jak dotąd ograniczony wpływ na europejski rynek najmu powierzchni biurowej. Poszczególne kraje rozwijają się w różnym tempie, ale ogólny obraz dla rynku
pozostaje pozytywny. Raport „European Office Property Clock” porównuje za pomocą
schematu zegara relatywne położenie poszczególnych rynków w Europie w kolejnych
fazach cyklu zmiany stawek najmu dla najlepszych powierzchni biurowych. Schemat
uwzględnia cztery fazy – przyspieszenia wzrostu stawek najmu (rental growth accelerating), spowolnienia wzrostu (rental growth slowing), przyspieszenia spadku
(rents falling) oraz czynszów spadających do minimum (rents bottoming out).

STAWKI NAJMU
Po tymczasowym spadku (-0,7%) w I kw.
2015 czynsze na europejskim rynku biurowym wróciły na ścieżkę wzrostu w II
kw. Europejski indeks czynszów zanotował ogólny wzrost o 0,5% kw.-do-kw.
Z analizowanych 24 rynków w Europie,
siedem zarejestrowało wyższe stawki
– w tym 5,7% w Barcelonie, 4,5% w Berlinie,1,4% we Frankfurcie i 1,5% w Monachium. Stawki obniżyły się na rynku
biurowym w Paryżu (-1,4% w centrum)
i Warszawie (-2,1%).
Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale
Badań Rynku i Doradztwa, JLL, informuje: „Stawki najmu w Warszawie nieznacznie spadły w II kw. 2015 r., pomimo rekordowego popytu. Obniżka czynszów
jest wynikiem dynamicznie rosnącej
podaży nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście i trend ten utrzyma
się w najbliższym czasie, szczególnie

w starszych, słabiej zlokalizowanych
projektach biurowych, ale również
w inwestycjach mocno konkurujących
o transakcje typu pre-let. Nadal jednak
koszt wynajmu biura w Warszawie jest
wyższy niż w innych stolicach państw
regionu Europy Środkowo – Wschodniej[1].
Spadek ten znajduje to odzwierciedlenie w „Office Clock” przygotowywanym przez JLL co kwartał. Warszawa
znajduje się w prawej, dolnej części
zegara gromadzącej lokalizacje, w których czynsze znajdują się pod presją
zniżkową. Najwyższe miesięczne czynsze transakcyjne w Centrum Warszawy
wahają się od 21 do 23,5 euro za mkw.,
a poza Centrum od 11 do 18 euro za
mkw.
[1] - Nie uwzględniając Rosji i Ukrainy

Kolejni najemcy w North-West Logistic Park
ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park Foto: North-West Logistic Park

Do grona najemców North-West Logistic Park
w Szczecinie dołączyła CEVA Logistic Poland
jedna z wiodących na świecie firm specjalizujących się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Firma CEVA Logistic Poland wynajęła 7 290
mkw. powierzchni w hali C, gdzie zamierza
świadczyć usługi logistyki kontraktowej na
najwyższym poziomie. W budowanej hali E firma ShadowLine na powierzchni 3 400 mkw.
rozpocznie produkcję i konfekcjonowanie
najwyższej jakości produktów osłon słonecznych. Będzie to już szósta firma produkcyjna
na terenie parku magazynowo-produkcyjnego, w którym ponad 50 procent powierzchni
ma przeznaczenie związane z produkcją. Firma
Animex Foods największa na polskim rynku firma mięsna specjalizującą się w produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego oraz przetworów mięsnych wynajęła w hali A 2 720 mkw.
IQ Metal Polska duńska firma, która dostarcza
metalowe komponenty i podzespoły do wielu gałęzi przemysłu, świadczy zintegrowane
rozwiązania metalowe począwszy od projek-

Prologis wynajmuje na słowacji
ÔÔ Źródło: Prologis

Firma Prologis - globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformowała o podpisaniu czterech nowych umów najmu prawie 11 000 metrów
kwadratowych w dwóch obiektach spekulacyjnych
w Prologis Park Bratislava. Transakcje w budynkach
12 i 13 obejmują wynajęcie 5 562 metrów kwadratowych w budynku 12 dla wiodącego dystrybutora
samochodowych części zamiennych i akcesoriów,
2 600 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej i biurowej w budynku 13 dla austriackiej
firmy Kerschner, świadczącej usługi środowiskowe
i w zakresie logistyki, 2 300 metrów kwadratowych
powierzchni dystrybucyjnej i biurowej w budynku
12 dla firmy Spandex, wiodącego dostawcy dla firm
zajmujących się signmakingiem i reklamą wizualną
oraz 342 metrów kwadratowych powierzchni biurowej w budynku DC13 dla firmy PPA Power DS, alternatywnego dostawcy energii.
Prologis sfinalizował również dwie umowy przedłużenia najmu i najmu dodatkowej powierzchni
w istniejących budynkach w Prologis Park Bratislava.
Transakcje obejmują:
• przedłużenie umowy najmu 17 069 metrów kwadratowych i podpisanie umowy najmu dodatkowych 2 945 metrów kwadratowych powierzchni
z dystrybutorem towarów codziennego użytku;
• podpisanie umowy najmu dodatkowych 1 664
metrów kwadratowych i zwiększenie powierzchni biurowej o 118 metrów kwadratowych z Textile
House, sprzedawcą odzieży używanej. Po zawarciu tych transakcji firma zajmuje w budynku
2 łącznie 10 000 metrów kwadratowych.

DesleeClama w SEGRO
Business Park Łódź
ÔÔ Źródło: SEGRO

towania aż po precyzyjne cięcie laserowe i gięcie blach, wynajęła dodatkową powierzchnię
3 140 mkw. w hali D, stając się największym
najemcą w North-West Logistic Park.
Centrum logistyczne North-West Logistic
Park oferujące powierzchnie magazynowe
i produkcyjne z dostępem do wykwalifikowanych pracowników cieszy się bardzo dużym
uznaniem na rynku. Na 14 ha działce powstał
kompleks o łącznej powierzchni 64 000 mkw.

Infrastruktura

We wrześniu belgijski producent komponentów do materacy – DesleeClama otworzył swój
nowy zakład produkcyjny na terenie kompleksu SEGRO w Łodzi. „Jednym z podstawowych
czynników, dla których zdecydowaliśmy się
uruchomić fabrykę w Łodzi, było bycie bliżej
naszych klientów oraz poprawienie jakości
naszych usług na lokalnym polskim rynku.” –
informuje Veronique Mulliez, Dyrektor Zarządzający DesleeClama w Europie.
W czerwcu firma wynajęła ostatnią wolną
powierzchnię w SEGRO Business Park Łódź.
Obecnie trwają prace adaptacyjne mające na
celu odpowiednie przygotowanie powierzchni dla nowego najemcy. Całość wynajętej powierzchni to 3 300 m², z czego część zostanie
dostosowana do działalności produkcyjnej i na
cele biurowo-socjalne. Rozpoczęcie działalności w budynku planowane jest na początku
października.
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JAK PRZENIEŚĆ UMOWĘ NAJMU NA INNY PODMIOT?

ÔÔ Autor: Patrycja Dzikowska Foto: Cushman & Wakefield

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych niejednokrotnie pojawiają się klauzule umowne przyznające
najemcy prawo do przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią. Takie przypadki mają miejsce w sytuacji gdy na rynku
zauważalna jest nadpodaż powierzchni handlowych i najemca jest silniejszą stroną umowy. Na jej podstawie najemca – powołując się na zgodę jaką uzyskał przy zawarciu umowy – może doprowadzić do jednostronnej zmiany podmiotowej, czyli zastąpić
dotychczasowego najemcę innym podmiotem. W związku z tym powstaje pytanie czy takie klauzule są skuteczne oraz jakie
niosą ze sobą zagrożenia.
Według obowiązującego w Polsce prawa, zmiany
strony umowy można dokonać jedynie w drodze
przelewu wierzytelności[1] i przejęcia długu[2].
Nie ma znaczenia czy nastąpi to w ramach jednej czynności czy też kilku. Konieczne jest natomiast, aby czynności prawne spełniały łącznie
warunki wymagane przez prawo dla obu tych
czynności*.
Przy przeniesieniu przez najemcę ogółu praw
i obowiązków zawsze konieczna jest zgoda wynajmującego. W tej sytuacji powstaje pytanie czy
wynajmujący może już przy zawieraniu umowy
najmu wyrazić taką zgodę i czy może mieć ona
charakter blankietowy[3]. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie.
Z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego wynika, że skuteczność przeniesienia ogółu praw
i obowiązków z tytułu najmu wymaga zgody wynajmującego[4]. Może być ona wyrażona jeszcze przed zawarciem umowy, ale nie powinna
mieć charakteru blankietowego. Przyjmuje się,
że taka zgoda musi więc odnosić się do konkretnej sytuacji. Wynajmujący musi ostatecznie wiedzieć na co wyraża zgodę[5].
Co więcej, zgoda wynajmującego na przejęcie
długu powinna być uznana za bezskuteczną, gdy
w chwili jej wyrażania wierzyciel (wynajmujący)
nie wiedział, że przejmujący dług (nowy najemca) jest niewypłacalny[6]. W przypadku zezwolenia blankietowego wykluczona jest możliwość
zbadania wypłacalności przejmującego dług,
który w chwili udzielania zgody nie jest jeszcze
przecież znany. Stwarza to niebezpieczeństwo
przejęcia długu przez podmiot, który nie jest
w stanie zrealizować zobowiązania[7]. Z tych
samych powodów krytyczna ocena tego rodzaju
zapisów ma odzwierciedlenie w orzecznictwie
sądów powszechnych[8].
Klauzula umowna – zezwalająca najemcy na
przeniesienie praw i obowiązków bez określenia podmiotu przejmującego – budzi istotne zastrzeżenia prawne. Zarówno ocena prawna, jak
i wzgląd na konsekwencje tego rodzaju zapisów
sprawiają, że tego rodzaju klauzule nie powinny być stosowane i traktowane jako skuteczne.
Uzasadnionym prawnie interesem wynajmującego jest to, aby udzielana przez niego zgoda
zawsze odnosiła się do konkretnego przypadku.
Pozwala to wynajmującemu zabezpieczyć się
przed negatywnymi konsekwencjami niekontrolowanej zmiany najemcy.

Piotr Glonek - radca prawny
z kancelarii Gardocki i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni
Foto: Kancelaria Gardocki
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
*Warunki wymagane przez prawo dla przelewu wierzytelności
oraz przejęcia długu:
- Przelew wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy
zawartej między cedentem (zbywcą wierzytelności) a cesjonariuszem
(nabywcą wierzytelności). Do przelewu wierzytelności może dojść
bez zgody dłużnika, chyba, że wymóg jej uzyskania został zastrzeżony
wcześniej w umowie, bądź wynika z przepisu szczególnego ustawy lub
charakteru zobowiązania.
- Przejęcie długu może nastąpić bądź na podstawie umowy między
wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika, bądź na podstawie
umowy między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Konieczne są zatem dwa elementy: zawarcie jednej z powyższych umów
oraz złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na zmianę dłużnika[9].
[1] - Na mocy art. 509 k.c.
[2] - zgodnie z art. 519 k.c
[3] - Z góry na rzecz bliżej nieokreślonego podmiotu
[4] - Zgodnie z treścią art. 63 § 1 k.c. jeżeli do dokonania czynności
prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić
zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu
oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty
[5] - tak na gruncie wykładni art. 63 k.c. m.in. Z. Radwański, System
Prawa Prywatnego, Prawo cywilne –część ogólna, tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, str. 300-301
[6]_art. 519 § 2 pkt. 2 k.c
[7]_por. m.in. P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu, Warszawa
2002, str. 105-106.
[8]_Parz np. wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu w wyroku z dnia
30.01.2013r., sygn. akt I C 448/12, opubl. http://orzeczenia.ms.gov.pl/.
[9]_Przy czym w przypadku przejęcia długu, w formie umowy pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, ustawodawca wprowadza dodatkowe warunki prawne dla skuteczności tej czynności:
• zgoda wierzyciela na przejęcie długu powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności (art. 522 zd. 2 KC)
• skuteczność zgody wierzyciela na przejęcie długu jest uzależniona
od jego wiedzy o niewypłacalności osoby przejmującej dług. Zgoda
wierzyciela na przejęcie długu jest bezskuteczna, jeśli nie wiedział
on, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna (art. 519 § 2 pkt
2 KC). Przy czym przyjmuje się, że niewypłacalność musi istnieć
w chwili wyrażenia zgody przez wierzyciela.
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