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Nowy Dyrektor
Generalny DHL
Supply Chain

ÔÔRedip. Fot. DHL

Z dniem 1 października 2019 r.
Henrik Venter (l. 50) obejmie funkcję Dyrektora Generalnego DHL
Supply Chain na Europę kontynentalną, Bliski Wschód i Afrykę.
Zastąpi na tym stanowisku Oscara
de Bok, który w październiku, jako
członek Zarządu grupy kapitałowej
Deutsche Post DHL, zasiądzie na
czele Zarządu DHL Supply Chain.
„Cieszę się nowym wyzwaniem
i jestem pewien, że będziemy nadal
odnosić sukcesy w regionie. Wraz

z wyjątkowym zespołem będziemy
wciąż wspierać naszych klientów
w dostarczaniu niezrównanych
usług logistycznych” – powiedział
mianowany na Dyrektora Generalnego DHL Supply Chain na Europę
kontynentalną, Bliski Wschód i Afrykę Hendrik Venter.
„Koncentracja na kliencie, pierwszorzędne portfolio usług oraz zadowoleni pracownicy działający
w środowisku motywacji i innowacji są kluczem do naszego sukcesu
jako światowego lidera usług logistycznych” – podkreślił.
„Będąc odpowiedzialnym za różne obszary w grupie DHL, Hendrik
konsekwentnie udowadniał, że potrafi pokierować organizacją w stronę
zrównoważonego, przynoszącego korzyści rozwoju. Oddziały w Centralnej
i Wschodniej Europie odnotowywały pod jego kierownictwem bardzo
dobre wyniki. Dzięki niemu rejon
ten zyskał silną pozycję, szczególnie
w sektorze motoryzacji oraz e-commerce” – powiedział Oscar de Bok.

Kurs na kolejne inwestycje

ÔÔPEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, od początku 2019 roku oddał do
dyspozycji Klientów nowoczesne terminale w Białymstoku, Bydgoszczy,
Kielcach, a dziś również nowy obiekt
w Legnicy. Rosnący popyt na usługi transportowe i przeładunkowe
sprawia, że PEKAES powiększa swoje terminale dystrybucyjne i planuje
dalszą rozbudowę sieci oddziałów.
PEKAES stale zwiększa nakłady
finansowe na rozwój infrastruktury sieci dystrybucyjnej. W ciągu
ostatnich kilku lat spółka uruchomiła nowoczesne terminale w Łodzi,
Sosnowcu, Rzeszowie, Krakowie,
Poznaniu, Gdyni i Zielonej Górze.

W 2019 roku doszły kolejne obiekty, w tym nowy terminal PEKAES
w Legnicy, przy ulicy Boiskowej 7.
– Legnica to kolejny etap inwestycji PEKAES w nowoczesne obiekty
terminalowe, które zapewnią nam
jeszcze większe możliwości przeładunkowe i dystrybucyjne naszej sieci
krajowej. Obrany przez nas kurs inwestycyjny dotyczy także rozbudowy
już istniejących obiektów. Terminal
CHEMIKALS w Braniewie, służący do
przeładunku gazu płynnego, dwukrotnie zwiększył moce operacyjne.
Rozbudowaliśmy także terminal kontenerowy SPEDCONT…

MEGAZESTAWY DACHSER
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Dachser jako jeden z pierwszych operatorów logistycznych w Czechach używa 25-metrowych ciężarówek do codziennych przewozów towarów w tym kraju. Kursują one między oddziałami firmy
w Ostrawie i Brnie. Pozwala to na transportowanie większej liczby
przesyłek przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko dwóch długich
zestawów zamiast trzech konwencjonalnych pojazdów.
Zastosowanie takiego rozwiązania stało się możliwe dzięki
niedawnej decyzji czeskiego
rządu o szerszym dopuszczeniu
dłuższych kombinacji ciężarówek
do jazdy. Dzięki temu firmy logistyczne mogą teraz ubiegać się
o pozwolenia na użytek długich
zestawów na określonych trasach. Maksymalna długość takiej
megaciężarówki to 25,25 m przy
dopuszczalnej masie całkowitej
48 ton. Pojazdy te muszą się
poruszać przede wszystkim po
autostradach i nie mogą przekraczać torów kolejowych. Odległość między punktami załadunku lub rozładunku a wjazdem na
najbliższą autostradę nie może
zaś przekraczać 10 km. Blisko
170-kilometrowy odcinek między Ostrawą a Brnem doskonale
spełnia wszystkie te wymagania,
dzięki czemu Dachser jest w stanie optymalizować tam swoje
przewozy przy użyciu długich
pojazdów.

Zestaw, w skład którego
wchodzi jedna naczepa typu
mega i jeden kontener BDF,
może pomieścić 104 palety.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dwupoziomowego załadunku - rozwiązania, które jest
od lat wykorzystywane przez
Dachser. Wdrożenie do użytku
dwóch takich pojazdów na trasie Ostrawa-Brno przełożyło się
zwiększenie przestrzeni ładunkowej o 40%. Międzynarodowy operator używa dłuższych
ciężarówek również w innych
krajach europejskich, takich jak
Niemcy, Szwecja czy Hiszpania.
Obecnie ich zastosowanie jest
ograniczone przepisami, które różnią się w zależności od
państwa. Obostrzeniami objęta
jest także kwestia przekraczania nimi granic. W Polsce transportowanie towarów megaciężarówkami jest dozwolone
tylko po uzyskaniu specjalnych
zezwoleń.
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UDOSKONALENIE
PROCESÓW
W BRANŻY
E-COMMERCE
ÔÔRedakcja

Według ekspertów do 2020 roku doświadczenie klienta (Customer Experience) będzie
głównym wyróżnikiem stanowiącym o konkurencyjności marki. Badania pokazują, że 55
proc. konsumentów jest skłonnych zapłacić
więcej za lepszą obsługę. Okazuje się, że takie
aspekty jak łatwość procesu zakupowego
i zadowolenie z usługi bywa stymulatorem
silniejszym niż atrakcyjna cena.
Współcześni konsumenci są bowiem coraz bardziej wymagający. Oczekują pełnej
dostępności dóbr i usług oraz jak najszybszej dostawy. Jednak dziś sama możliwość
kupowania online już nie wystarczy. Liczy
się szybkość i wygoda. Dlatego dbałość
o najwyższy komfort klienta na każdym
etapie ścieżki zakupowej jest kluczowym
wyznacznikiem sukcesu w e-commerce.
INSPIRACJA I PERSONALIZACJA
Wobec mnogości produktów dostępnych
w sieci i opcji wyboru, kupujący często czują
się zagubieni. Na przykład na Zalando konsumenci znajdą co sezon aż 400 tys. nowych artykułów. Konieczność przeglądania
kilkudziesięciu podstron w celu znalezienia
odpowiedniej bluzki czy butów bywa jed-

emil

INTUICYJNA OBSŁUGA I ŁATWA PŁATNOŚĆ
W Polsce już niemal 60 proc. konsumentów
kupuje mobilnie, co sprawia, że łatwa w obsłudze aplikacja zakupowa jest absolutnym
‘must have’ dla wszelkich podmiotów e-commerce. W Zalando odsetek użytkowników,
którzy kupują przez aplikację wynosi już około 70 proc. i stale obserwujemy silny trend
rosnący. W sprzedaży online koniecznością
jest też zapewnienie najwygodniejszych
i dostosowanych do potrzeb konsumentów
z poszczególnych rynków metod płatności.
W Polsce na przykład konsumenci wciąż
w dużej mierze są przywiązani do płacenia
gotówką, dlatego w Zalando udostępniamy
im między innymi płatność za pobraniem.
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nak męczące. Warto im ułatwić to zadanie
prezentując w pierwszej kolejności produkty
dopasowane już do ich preferencji. Kluczowe
znaczenie ma w tej kwestii personalizacja’.
W Zalando ścieżka zakupowa konsumenta rozpoczyna się już na etapie inspiracji.
W ubiegłym roku wprowadziliśmy na platformęautorskie narzędzie wykorzystujące
uczenie maszynowe – AFC (Algorytmiczny
Asystent Mody) dobierające spersonalizowane stylizacje w oparciu o wcześniejsze wybory klienta i artykuły z jego listy życzeń. Nasze
algorytmy pracują też nad indywidualizacją
oferty w skali makro – mamy 28 milionów
klientów i docelowo chcemy zaoferować każdemu z nich zindywidualizowaną odsłonę
naszej platformy, wyświetlającą już w pierwszym kroku, najczęściej poszukiwane przez
nich produkty ulubionych marek.
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InstaFreight wkracza
na polski rynek

ÔÔRedakcja. Fot. InstaFreight

InstaFreight rozpoczyna nowy rozdział w swojej
historii - otwierając pierwszy zagraniczny oddział
w Polsce. Dziesięcioosobowy zespół w Legnicy zapewnia całodobowy kontakt z cyfrowym
spedytorem. Oddział w Polsce to pierwszy krok
dynamicznej ekspansji InstaFreight - berliński
start-up planuje już wkrótce rozszerzyć swą
działalność również o Włochy, Hiszpanię i kraje
Beneluxu.
Decyzja o wyborze Dolnego Śląska na swą
pierwszą zagraniczną placówkę wynika z pragmatycznych względów i doskonałej lokalizacji.
Legnica jest świetnie skomunikowana zarówno
z dużymi ośrodkami w Polsce jak i co równie
ważne leży jedynie o godzinę drogi do Niemiec
i Czech. Otoczona wieloma inwestycjami przemysłowymi i e-commerce stanowi doskonałe
miejsce do ekspansji cyfrowego modelu biznesowego InstaFreight.
“Lokalizacja polskiego oddziału InstaFreight
w Legnicy, która geograficznie leży bliżej Berlina niż Warszawy wybitnie ułatwia kontakt
z centralą. To szalenie ważne szczególnie na
początku działalności. Bezpośredni kontakt
z dolnośląskimi przewoźnikami kalibruje właściwą optykę na wyzwania branży i stanowi
doskonały materiał do pracy zarówno dla
Departametu IT jak i Operacyjnego. Już teraz
zbieramy pochlebne opinie na temat intuicyjności naszego interfejsu i przewagi rozwiązań
cyfrowego obiegu dokumentów. Liczymy, że
w kolejnym kroku możemy rozszerzyć to podejście również o załadowców” - deklaruje
Krzysztof Dwornik, General Manager InstaFreight w Polsce, doświadczony we wdrożeniach rozwiązań IT na europejskich rynkach
TSL. “Dzięki temu podejściu udało nam się
obsłużyć już do tej pory kilka tysięcy frachtów
i wdrożyć do współpracy na naszej platformie
ponad 1 000 polskich przewoźników.” Oddział
operacyjnie funkcjonuje od kwietnia 2019, początkowo skupiając się na wsparciu projektów
kabotażowych w Niemczech.

Chronometr wydarzeń
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HUB LOGISTYCZNY
Z ROZWIĄZANIAMI DLA E-COMMERCE
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Nowe centrum logistyczne Kuehne + Nagel w Luksemburgu będzie dystrybuowało buty do biegania szwajcarskiej firmy
On na rynku europejskim. Nowoczesny
obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania zaprojektowane na potrzeby sektora
e-commerce.

Po zakończeniu budowy, Kuehne + Nagel wykorzysta nowe centrum logistyczne, aby zaoferować obsługę i sprawdzoną
wiedzę większej liczbie Klientów z zakresu

e-handlu. W tym sektorze, firma rozwija
swoje możliwości głównie dla logistyki towarów konsumpcyjnych, przemysłowych
i części zamiennych.

Kuehne + Nagel zorganizowało wydarzenie w miejscu budowy nowego centrum logistycznego w Luksemburgu, które
uczciło prawie dziesięcioletnią współpracę
Kuehne + Nagel i firmy On AG. Obecni na
wydarzeniu zapowiedzieli również przedłużenie umowy o kolejne 10 lat.
Nowe centrum logistyczne ma zostać
otwarte w drugiej połowie 2020 r. i będzie
pełnić rolę europejskiego centrum dystrybucji dla sektora e-commerce. Nowe
centrum odegra ważną rolę w międzynarodowej ekspansji szwajcarskiej firmy On
AG, specjalizującej się w produkcji butów
do biegania.
„W związku z rosnącym popytem na
usługi e-handlu dla dynamicznie rozwijających się firm, takich jak On, Kuehne + Nagel
rozszerza możliwości w zakresie europejskiej logistyki zintegrowanej. Implementacja innowacyjnych rozwiązań cyfrowych
Kuehne + Nagel ma istotne znaczenie dla
rosnącego popytu na usługi e-commerce
”, mówi Tobias Jerschke, dyrektor zarządzający Kuehne + Nagel w Luksemburgu.
Marc Maurer, dyrektor operacyjny On
AG, dodaje: „firma On z każdym dniem
zyskuje na popularności, zwiększając grupę
sympatyków swoich produktów na całym
świecie. Możliwości i wydajność łańcucha
dostaw są kluczowe dla sukcesu firmy.
Nowe centrum logistyczne Kuehne + Nagel w Luksemburgu wychodzi naprzeciw
rosnącemu popytowi na tego typu usługi
w Europie. Dzięki tej współpracy, będziemy
mogli w dalszym ciągu dostarczać sprawdzone produkty Klientom i prowadzić wydajne działania z naszymi partnerami”.
Obiekt ten jest zlokalizowany w pobliżu luksemburskiego lotniska i głównych
autostrad. Umożliwia to szybki dostęp do
wszystkich europejskich punktów docelowych. Przestrzeń magazynowa będzie
wyposażona w dwadzieścia stanowisk załadunkowych i wyniesie 20 000 m². Projekt
zakłada możliwość rozszerzenia przestrzeni do 30 000 m². Zaawansowana trzypoziomowa przestrzeń zwiększy wydajność
w komplementacji, pakowaniu i sortowaniu obuwia.

Chronometr wydarzeń
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LOTNICZA WSPÓŁPRACA
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel i Air France KLM Martinair Cargo (AFKLMP Cargo), międzynarodowi liderzy w sektorze transportu lotniczego
połączyli siły. Celem współpracy jest zwiększenie integracji elektronicznych procesów rezerwacji i zlecania transportu. Obie firmy
umożliwiły Klientom całkowite połączenie host-host za pośrednictwem Interfejsu Programowania Aplikacji (API). Dzięki temu,
Klienci otrzymują w pełni zintegrowane możliwości dopasowania dostępnej przestrzeni ładunkowej do indywidualnych potrzeb.
Po raz pierwszy, przewoźnik
lotniczy i globalny dostawca usług logistycznych tworzą bezpośrednie połączenie
między dwoma systemami,
przekształcając proces ręcznej
wyceny i rezerwacji w pełni
zautomatyzowane rozwiąza-

nie cyfrowe. Obie, współpracujące ze sobą firmy wspierają
idee łańcuchów dostaw nowej
generacji. Dzięki temu, Klienci
skorzystają z pełnej oferty cyfrowej obu firm, m.in. z opcji
sprawdzenia dostępnej pojemości, uzyskania dynamicznych

wycen oraz zlecania transportu
online w czasie rzeczywistym.
Po udanej weryfikacji systemu,
obie firmy będą dalej rozwijać
rozwiązanie i rozpoczną jego
wdrażanie w Europie i regionie
Azji Południowo-Wschodniej.
Yngve Ruud, członek zarządu

Kuehne + Nagel, odpowiedzialny za transport lotniczy, mówi:
„Udane wdrożenie rozwiązania
to kolejny krok naprzód w cyfrowym procesie transformacji
i rozwijaniu możliwości eTouch.
Dzięki nowemu interfejsowi,
zwiększamy szybkość, dokładność i wydajność – z korzyścią
dla naszych Klientów lotniczych
na całym świecie.”
Marcel de Nooijer, EVP Air
France-KLM Cargo i dyrektor
zarządzający Martinair, dodaje:
„W Air France KLM Martinair
Cargo nieustannie wprowadzamy innowacje, aby dostarczać
naszym międzynarodowym
Klientom biznesowym rozwiązania cyfrowe na miarę współczesności. W tym kontekście
łączymy wewnętrzne systemy
Kuehne + Nagel z naszymi
usługami on-line. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji
naszej branży.”

W dniu 4 września o godzinie 13.00
na Forum Ekonomicznym we Władywostoku, Prezesi FAR-EASTERN
SHIPPING COMPANY PLC oraz PCC
Intermodal SA podpisali list intencyjny, będący oficjalnym otwarciem
współpracy firm w ramach uruchomionego połączenia multimodalnego pomiędzy Europą, Japonią
i Koreą.
Połączenie, po zakończonych
w sierpniu z sukcesem, testach,
zapewnia wszystkim producentom możliwość dotarcia w 19 dni
z Europy do Japonii/Korei (i v.v.).
Spółki w ramach serwisu gwarantują kompleksową obsługę łańcucha
dostaw, od drzwi do drzwi, zapew-

PCC Intermodal w Europie zachodniej
• serwis RŻD transsyberyjskim pasem kolejowym
• flotę i codzienne połączenia
Fesco na linii pomiędzy Własywostokiem, a ponad 40 portami
Japonii oraz Koreą Południową.
Partnerzy do współpracy oprócz
zasobów, wnieśli wieloletnią praktykę i zdobyte przez lata know-how.
Zostały powołane specjalne sekcje
do obsługi projektu, przeprowadzono testy operacyjne połączenia,
a wszystko po to by zarówno klienci
zainteresowani dużymi regularnymi ciągami, jak i mniejsi eksporterzy/importerzy mogli niezawodnie,
z pewnością korzystać z alternatywnego rozwiązania intermodalnego,
zarówno dla transportu jednego

Obecnie rynek przewozów kontenerowych pomiędzy Europą,
a Japonią/Koreą to ok. 5 mln TEU
rocznie. Kontenery umożliwiają
transport niemalże wszystkich
rodzajów produktów bezpiecznie,
bez uszczerbku na jakości, pewnie i bez ograniczeń. Niezmiennie

głównym modelem transportu na
trasie pomiędzy Japonią a Europą
pozostaje transport morski, ale dla
tych produktów, które potrzebują
pilnej dostawy, dwa razy krótszy
transit time dziś już może być
ciekawą, dostępną od ręki alternatywą.

niają pełne wsparcie logistyczne,
dokumentacyjne i celne.
Ponad 10 000 km trasa została
zaplanowana w oparciu o:
• gęstą sieć codziennych, regularnych połączeń intermodalnych

kontenera rocznie jak i całych grup
wagonowych. Obecnie połączenie
Europy z Japonią/Koreą przebiega
regularnie 2 razy w tygodniu. Docelowo spółki zamierzają oferować
serwisy na bazie codziennej.

Kolejny intermodalny
korytarz do Azji

ÔÔPCCI

Logistyka kontraktowa
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NA DŁUŻEJ
W PARKU P3
MSZCZONÓW

P3 Mszczonów jest parkiem logistycznym położonym na południowy zachód od
Warszawy, przy trasie S8, w pobliżu drogi
E77 i autostrad: A2 i A1. Obecnie na jego
terenie trwa budowa magazynu central-

nego dla PepsiCo, a deweloper posiada
także grunt pozwalający na rozbudowę
inwestycji o dodatkowe 127 000 m2. Wśród
najemców parku są także firmy tj. Fiege czy
Jeronimo Martins Polska.

ÔÔP3. Fot. P3

P3 długoterminowy właściciel i deweloper europejskich obiektów magazynowych przedłużył umowę z firmą ID Logistics (IDL) na wynajem ponad 47 000
m2 powierzchni magazynowo-biurowej
w parku P3 Mszczonów.
ID Logistics (IDL), europejski lider w dedykowanej logistyce kontraktowej, jest
obecny w dwóch parkach należących do
P3. W P3 Mszczonów prowadzi działalność
od 2015 roku, natomiast od kwietnia br. firma obecna jest także w parku P3 Piotrków,
gdzie wynajmuje ponad 13 000 m2. Oba
obiekty zostały w pełni dostosowane do
potrzeb klienta. Od 2020 roku ID Logistics
będzie również obsługiwać nowe centrum
dystrybucyjne PepsiCo o powierzchni ponad 58 000 m2, które jest obecnie budowane przez P3 w parku w Mszczonowie.
Piotr Bzowski, Leasing & Development
Director P3 Logistic Parks w Polsce, mówi:
„Projektując obiekt BTS dla naszych klientów, zawsze staramy się dostosować do
ich wymagań. Dla ID Logistics kluczowa
była duża przestrzeń składowania, dlatego
w parku P3 Mszczonów wybudowaliśmy
magazyn o ponadstandardowej wysokości – 12 m, co pozwoliło na zwiększenie
pojemności aż o 20%. Bardzo się cieszę, że
oddany przez nas obiekt 4 lata temu nadal
spełnia wszystkie wymagania ID Logistics
i niezmiennie sprzyja rozwojowi firmy, co
potwierdza przedłużenie umowy najmu
na kolejne długie lata.”
Magazyn firmy IDL w parku P3 Mszczonów o powierzchni ponad 47 000 m2 został zaprojektowany zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju – wykorzystano
m.in. panele z rdzeniem PIR, efektywniej
izolujące budynek od czynników zewnętrznych, oświetlenia LED czy systemy solarne
wspomagające ogrzewanie wody bytowej.
Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics w Polsce, mówi: „Zarówno doskonała
lokalizacja parku P3 Mszczonów, jak i powierzchnia spełniająca nasze wymagania
sprawiły, że zdecydowaliśmy się kontynuować współpracę z P3. Park P3 Mszczonów
znajduje się w strategicznej dla nas lokalizacji – w niedalekiej odległości od Warszawy
i z łatwym dostępem do miast regionalnych Polski. Dużym atutem tego miejsca
jest droga ekspresowa S8 łącząca Wrocław
z Białymstokiem, która pozwala nam na
sprawną dystrybucję produktów w kraju.”
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LAUREATKA PLEBISCYTU BRANDME CEO
ÔÔRedip. Fot. Colliers

Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International w Polsce, znalazła się w gronie laureatów tegorocznej
edycji plebiscytu BrandMe CEO, który odbył się pod hasłem
„Liderzy XXI wieku”.
Plebiscyt BrandMe CEO to
coroczne wydarzenie współorganizowane przez magazyn
„Forbes”. Kapituła zwróciła
szczególną uwagę na osoby z pasją: prezesów, którzy
w odważny, a jednocześnie
nieszablonowy sposób realizują swoją misję. Nagrodą
uhonorowano liderów, którzy
dzięki kreatywności regularnie
potrafią zaskakiwać rynek, aczkolwiek ich kroki biznesowe są
racjonalne i przewidywalne dla
pracowników.
Jury szczególną uwagę
zwracało na autentyczność
lidera oraz na odwagę w podejmowaniu decyzji. Kolejnym
aspektem oceny był wyrazisty
styl zarządzania oraz spójność
wizji. Pod uwagę brano również

siłę oddziaływania prezesa na
otoczenie – to najbliższe, czyli
na pracowników, jak i to nieco
dalsze.
— Nagroda w plebiscycie
BrandMe CEO jest dla mnie
bardzo ważna, bo bliskie są
mi cechy, które jury brało pod
uwagę, przyznając tytuł. Autentyczność, na którą jest obecnie
tak duże zapotrzebowanie, nie
tylko w biznesie, dla niektórych
jest wyzwaniem, a dla innych
szansą na zaprezentowanie
pełnego spektrum wartości,
którymi kierują się na co dzień.
Lider autentyczny, to człowiek
świadomy mocnych i słabych
stron własnych oraz swoich
współpracowników i akceptujący je, choć motywujący do
dalszej pracy nad sobą. Tak

właśnie podchodzę do biznesu
— mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International w Polsce.
Monika Rajska-Wolińska jest
także tegoroczną laureatką
konkursu Top Woman in Real
Estate, gdzie zwyciężyła w kategorii Influencer of the Year
oraz 10. edycji konkursu Sukces
Pisany Szminką Bizneswoman

PRZEDŁUŻONA UMOWA NAJMU
W PARKU LOGICOR PIASECZNO
ÔÔRedip. Fot. Logicor

Logwin Poland, dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych i transportowych, przedłużył umowę najmu ponad
34 000 mkw. powierzchni magazynowej
i biurowej w parku logistycznym Logicor
Piaseczno. Logwin wykorzystuje tę przestrzeń do świadczenia usług dla jednego
ze swoich klientów - międzynarodowej
firmy kosmetycznej.
Logwin powiększył także wynajmowaną
powierzchnię biurową, która pełni funkcję
głównej siedziby firmy w Polsce. Jednocześnie firma wynajęła dodatkową przestrzeń
o łącznej powierzchni ponad 4200 mkw.,
która posłuży jako miejsce do przechowywania dodatkowych zapasów produktów.
Logwin jest najemcą parku Logicor Piaseczno od początku swojej działalności na
rynku polskim, czyli od 2003 roku.
Logwin oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu logistyki i transportu dla swoich klientów z przemysłu i handlu. Firma,
która ma około 190 lokalizacji na sześciu
kontynentach, działa na wszystkich naj-

ważniejszych światowych rynkach. Dzięki
dwóm segmentom biznesowym Solutions
i Air + Ocean, Logwin jest jednym z liderów
na rynku.
„Dynamiczny rozwój naszej firmy wymaga współpracy ze sprawdzonymi partnerami, którzy wpierają Logwin w osiąganiu
celów na polskim rynku. Dlatego kolejny
raz zdecydowaliśmy się na przedłużenie
umowy najmu w Logicor Piaseczno, który oprócz doskonałej lokalizacji zapewnia
nam odpowiednią infrastrukturę i wysoką
jakość obsługi klienta, co pozwala nam
skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu biznesu” – powiedział Piotr Sprzęczka,
Dyrektor Zarządzający w Logwin Poland.
Logicor Piaseczno to nowoczesny park
logistyczny, oferujący wysokiej jakości powierzchnię magazynową i biurową. Jego
ogromną zaletą jest lokalizacja, w bliskiej
odległości od centrum Warszawy (15 km),
lotniska Chopina (7 km) oraz z łatwym
dostępem do dróg tranzytowych, w tym
autostrady A2 (południowa autostradowa
obwodnica Warszawy S2), drogi ekspresowej S7 i obwodnicy Warszawy. Bliskość

Roku, w którym zdobyła tytuł
Female Champion of Change.
Jury doceniło jej efektywne
działania na polu aktywizacji
kobiet w biznesie i stworzenie
w firmie długofalowych mechanizmów wspierania różnorodności, które dają szansę na
trwałą zmianę.

obszarów miejskich, łatwy dostęp do
Warszawy i okolicznych gmin za pośrednictwem transportu publicznego pozwala
pracownikom na łatwy dojazd do pracy.
„Długoterminowe relacje biznesowe
z klientami, zrozumienie ich potrzeb oraz
elastyczność proponowanych rozwiązań są
wpisane w DNA naszej firmy. Przedłużenie
umowy z firmą Logwin, która prowadzi
swoją działalność w Logicor Piaseczno od
samego początku, jest dla nas najlepszym
potwierdzeniem słuszności obranej strategii” – powiedziała Anna Mazepa, Senior
Asset Manager w Logicor.
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MISTRZOWIE
BEZPIECZEŃSTWA
NA DRODZE
ÔÔSchenker

Na początku września kierowcy walczyli w Mistrzostwach Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy o Puchar
Prezesa DB Schenker. Wydarzenie miało w tym roku
szczególną rangę, ponieważ mistrzostwa zorganizowano już po raz dziesiąty.
Organizowane co roku spotkanie ma na celu przede
wszystkim promocję bezpiecznych zachowań na drodze, a także ekonomicznej jazdy.
– Najważniejszym celem Mistrzostw jest promowanie techniki bezpiecznej jazdy. To szczególnie ważne,
gdyż codziennie w trasę w Polsce i Europie wyrusza
3000 naszych kierowców. Wydarzenie wyzwala też
jednak sportową rywalizację pomiędzy kierowcami –
w duchu integracji i dobrej zabawy. To także okazja
dla kierowców z różnych oddziałów, żeby się poznać
i spędzić ze sobą czas w miłej atmosferze – mówi
Andrzej Gluźniewicz, Koordynator ds. Współpracy
z Przewoźnikami w DB Schenker
W tym roku w zawodach wzięło udział trzydziestu
trzech kierowców z oddziałów w całej Polsce. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: B, C oraz C+E.
Do wykonania były cztery punktowane zadania: test
teoretyczny z przepisów ruchu drogowego, plac manewrowy, bezpieczna i ekonomiczna jazda w trasie
oraz pierwsza pomoc. Przyznano również dodatkowe
nagrody dla najlepszych spośród chętnych uczestników Mistrzostw, za umiejętności jazdy samochodem
osobowym na specjalnie przygotowanym placu manewrowym.
Zarówno kierowcy, jak i kibice oraz zaproszeni goście oprócz zmagań mogli liczyć na wiele dodatkowych
atrakcji. Można było wziąć udział w „dachowaniu” na
pokładzie symulatora, obejrzeć pokaz akcji ratunkowej
po wypadku z udziałem motocyklisty czy przekonać
się, jak wygląda działanie poduszki powietrznej. Współorganizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego, a jego przedstawiciele jak co roku
wcielili się w role sędziów. Honorowym patronem
mistrzostw jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

CHARYTATYWNA SETKA
W POLAND BUSINESS RUN
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Największy biznesowy bieg charytatywny w kraju, Poland Business Run,
odbędzie się w niedzielę 8 września. W 9 polskich miastach rekordowa
liczba blisko 30 tysięcy uczestników stanie do szlachetnej rywalizacji, która
już ósmy rok z rzędu pomoże spełnić marzenia osób z niepełnosprawnością ruchową. W dobroczynny projekt zaangażowany jest także operator
logistyczny Dachser, który sponsoruje bieg w Warszawie, Poznaniu, Łodzi,
Wrocławiu i Katowicach. Łącznie w tych miastach oraz w Gdańsku wystartuje aż 100 pracowników Dachser Polska, czyli blisko co piąta osoba
zatrudniona w firmie.
Bieg Poland Business Run, organizowany od 2012 r. - obecnie przez
Fundację Poland Business Run - cieszy
się w tym roku wyjątkową popularnością. W Krakowie, Poznaniu i Katowicach listy startowe zostały całkowicie zapełnione już w kilka minut po
uruchomieniu rejestracji. Łącznie we
wszystkich miastach w 5-osobowych
zespołach sztafetowych pobiegnie
ponad 29 200 uczestników, a każdy
z nich będzie miał do pokonania dystans ok. 3,8 km. Także w Dachser
przedsięwzięcie przyciągnęło w tym
roku rekordową liczbę pracowników –
dokładnie 100, czyli o niemal połowę
więcej niż w poprzedniej edycji projektu. Najwięcej, bo aż sześć firmowych
drużyn wystartuje w Warszawie – pięć
z oddziału European Logistics w Brwinowie i jedna ze stołecznego biura Air
& Sea Logistics. W Łodzi pobiegnie
pięć zespołów z Dachser, w Poznaniu
cztery, w Katowicach trzy (pracownicy
oddziału w Sosnowcu) oraz po jednym
we Wrocławiu i w Gdańsku.

Komentarze

- Start w Poland Business Run to
niezapomniana przygoda. Udział
w takim biegu daje dużo satysfakcji
i świetnie integruje zespół. Przede
wszystkim jednak wspaniałe jest
poczucie, że wszystko to robimy
w szczytnym celu i nasze zaangażowanie przekłada się na realną pomoc
dla osób, które jej potrzebują. Ja sam
biegnę w tym roku po raz trzeci i gorąco polecam to każdemu – komentuje Łukasz Krystkiewicz, na co dzień
pracujący w poznańskim oddziale
Dachser jako kierownik magazynu
przeładunkowego.
- Cieszę się, że już po raz trzeci
mogliśmy wesprzeć ten wyjątkowy
bieg w roli sponsora. Trzymam kciuki
za drużyny z Dachser, ale też innych
uczestników, a przede wszystkim
w imieniu całej firmy gorąco kibicuję
beneficjentom Poland Business Run
w ich walce o powrót do aktywnego
życia – dodaje dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
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GEFCO ŚWIĘTUJE 20 LAT
DZIAŁALNOŚCI W POLSCE
ÔÔRedakcja. Fot. GEFCO Polska

Ponad 45-krotny wzrost obrotów od początku działalności oraz
udana transformacja od firmy logistycznej dla branży motoryzacyjnej do operatora logistycznego z kompleksową ofertą w zakresie
logistyki łańcucha dostaw. To mocne strony GEFCO Polska, która
obchodzi swoje 20-lecie działalności. Wsparcie globalnej Grupy
GEFCO oraz lokalne inwestycje, wzrost liczby klientów i wdrażanie
nowych technologii potwierdzają duże znaczenie naszego rynku
i chęć dalszej ekspansji biznesowej GEFCO w Polsce.
W 1999 r. firma logistyczna
GEFCO uruchomiła swoją polską filię w Warszawie, która
na początku liczyła zaledwie 9
pracowników, a jej oferta była
bardzo specjalistyczna i zawężona do branży motoryzacyjnej. Obecnie zakres usług jest
względem oczekiwań rynku
bardzo kompletny i obejmuje
usługi logistyczne o różnym
stopniu skomplikowania dla
klientów z niemal każdej branży, globalnych i lokalnych, włączając serwis 4PL. Firma posiada 14 oddziałów i ponad 2500
aktywnych klientów w Polsce.
Dywersyfikacja portfela
klientów była kluczowa dla
rozwoju GEFCO w naszym kraju. Aktualne proporcje między
automotive i innymi branżami
wynoszą 60% do 40%. Obecnie
zakres świadczonych usług jest
zróżnicowany - od tradycyjnego
transportu poprzez konsolidacje i magazynowanie, obsługę
celną i podatkową, logistykę
pojazdów gotowych po zintegrowane działania w ramach
GEFCO 4PL.
Po 20 latach GEFCO Polska
może poszczycić się dobrymi
wynikami. Przychody firmy sukcesywnie rosną, a liczba zatrudnionych w najbliższych miesiącach przekroczy 600 osób.
Wzrost pracowników ma związek między innymi z właśnie
otwieranym pod Wrocławiem
największym magazynem firmy
w Polsce o powierzchni 40 tys.
m.kw., który będzie światowym
centrum dystrybucyjnym dla
wiodącego producenta komponentów i części motoryzacyjnych.
Pozycja firmy w Polsce jest
również potwierdzona w tego-

rocznych zestawieniach operatorów logistycznych. GEFCO
Polska zajęło pierwsze miejsce
w 24. Rankingu Firm TSL (2019),
których głównym rodzajem
działalności jest transport oraz
zostało laureatem Diamentów
Forbesa 2019 – rankingu najlepszych polskich firm, których
wartość w ostatnich trzech latach rosła najszybciej. - Opierając się na rankingu Forbesa nie
ma w Polsce firmy logistycznej
podobnej wielkości lub większej, która rozwijałaby się tak
dynamicznie, jak my. Zapewne dużo w tym zasługi, że
w codziennej pracy stawiamy
na dobre relacje z klientami
i dostawcami oraz troszczymy
się o naszych pracowników,
zgodnie z naszym motto GEFCO Partners, Unlimited – mówi
Rafał Krajewski, Dyrektor Generalny GEFCO Polska.
Kluczowe dla utrzymania
wiodącej pozycji na rynku są
inwestycje w innowacje i nowe
technologie. Dlatego GEFCO
od kilku lat wprowadza nowe
rozwiązania z zakresu internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu
łańcuchem dostaw. Z kolei
Big Data ułatwia planowanie
i optymalizację operacji logistycznych. W Polsce firma
obecnie koncentruje się na
wykorzystaniu potencjału RPA –
Robotic Process Automation.
Czasochłonne i powtarzalne
czynności w systemie IT są delegowane robotom.
Jak podkreśla Dyrektor Generalny GEFCO Polska w planach jest wdrażanie kolejnych
innowacji: - W fazie rozwoju jest
śledzenie specjalnych palet do
przewozu motocykli. W grę
wchodzi kilka rozwiązań, od

RFID po system oparty o markery i GPS. Śledzimy również
rozwój pojazdów nisko- i bezemisyjnych oraz jesteśmy zainteresowani paliwami alternatywnymi. W maju 2019 roku
prowadziliśmy testy ciężarówki
zasilanej wyłącznie skroplonym
gazem ziemnym (LNG).
Przyszłość GEFCO Polska
to dalsza ekspansja połączona z dywersyfikacją biznesu
i partnerskimi relacjami z klientami z kolejnych branż. Istotne
wsparcie w rozwoju firmy na lokalnym rynku gwarantuje również Grupa GEFCO, której skala

Nowy oddział
w Rzeszowie

działalności pozwala polskiemu
oddziałowi odpowiedzieć na
rosnące zapotrzebowanie na
usługi płynące z Europy do Azji.
– Logistyka i transport to
bardzo dynamicznie rozwijający się sektor. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć, jak
będzie wyglądać ten biznes za
kolejne 20 czy 50 lat, ale jedno pozostaje bez wątpliwości. Dzięki cyfryzacji, nowym
technologiom i przemianom
społecznym wpływającym na
gospodarkę czekają nas naprawdę ciekawe czasy – dodaje
Rafał Krajewski.

pejskich operatorów logistycznych,
uruchomił z początkiem września
br. nowy oddział w Rzeszowie.
Podkarpacki obiekt to dziewiąta lokalizacja Dachser w Polsce.
Oprócz transportu drogowego
i magazynowania, rzeszowski oddział będzie też obsługiwał fracht
międzykontynentalny, zwłaszcza
przesyłki lotnicze.
„Południowo-wschodnia Polska
to rejon, gdzie wiele firm prężnie
rozwija sprzedaż zagraniczną.
Liczba obsługiwanych przez nas
przesyłek drobnicowych z tej części
kraju na przestrzeni ostatnich lat
systematycznie rosła. Widzimy tu
znaczny potencjał biznesowy, a inwestycja w nowy oddział oznacza

Nowy oddział operatora znajduje się na terenie centrum logistycznego tuż przy porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Na całkowity metraż
- blisko 3 tysiące mkw. - składa
się magazyn logistyki kontraktowej o powierzchni 2100 mkw.,
terminal przeładunkowy wyposażony w dziewięć bram oraz część
biurowo-socjalna. Oddział, podobnie jak wszystkie obiekty Dachser
w Polsce, jest przygotowany do
obsługi przesyłek chemicznych,
w tym materiałów niebezpiecznych, tzw. ADR.
„Z Rzeszowa obsługujemy operacje logistyczne na obszarze województwa podkarpackiego, we
wschodniej części województwa
małopolskiego oraz części województwa świętokrzyskiego. Nasi

dla naszych klientów lepszy dostęp
do rozbudowanej sieci transportowej Dachser i, w konsekwencji,
unijnych rynków zbytu” – komentuje dr inż. Grzegorz Lichocik, Prezes
Dachser w Polsce.

klienci to firmy m.in. z branży meblowej, szeroko pojętej branży DIY,
czy telekomunikacyjnej” – wyjaśnia
Szymon Charachajczuk, regionalny kierownik sprzedaży z Dachser
Rzeszów.

ÔÔDachser. Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących euro-
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INWESTYCJE W POLSKI RYNEK
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
ÔÔCBRE

W I półroczu 2019 roku w polskie nieruchomości komercyjne zainwestowano aż 2,76 mld
euro, czyli najwięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aż
99% kapitału pochodziło z zagranicy, rodzimi inwestorzy to
jedynie 1% – wynika z raportu
CBRE „Market View.
Rynek inwestycyjny IH19”. Eksperci CBRE podkreślają, że sytuację mogłoby zmienić odpowiednie ustawodawstwo, w tym
rozpowszechnienie funduszy
REIT (Real Estate Investment
Trust). W Czechach wprowadzenie takiego rozwiązania przyniosło zmianę z ok. 1% do nawet
37% udziału lokalnego kapitału
w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych.
– Polski rynek inwestycyjny
nieustannie się rozwija, a potencjał, który mogłyby uwolnić
zmiany w regulacjach prawnych
jest gigantyczny. Udostępnienie polskim inwestorom odpowiednich narzędzi do lokowania
kapitału, jak np. fundusze typu
REIT, miałoby olbrzymie znaczenie i wpłynęłoby pozytywnie na
wyrównanie dysproporcji pomiędzy udziałem kapitału zagranicznego a rodzinnego w naszym kraju. A pieniędzy i chęci
do inwestowania nie brakuje, na
co wskazuje m.in. liczba mieszkań zakupionych na wynajem
przez osoby indywidualne, czy
popularność lokat w Polsce –
mówi Przemysław Felicki, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, CBRE.
REIT-y to specjalne spółki lub
fundusze inwestycyjne, które
działając w oparciu o bardziej
przyjazne regulacje prawne,
ułatwiają inwestorom indywidualnym lokowanie kapitału na
rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem. Ich wyróżnikiem jest m.in. specjalny status
podatkowy. REIT-y najbardziej
rozpowszechnione są w Stanach Zjednoczonych, gdzie
funkcjonują od 1960 roku.

NIE TYLKO PRZYCHYLNE
PRAWO, ALE TEŻ
ODPOWIEDNIA EDUKACJA
Przykłady z innych krajów europejskich wyraźnie pokazują,
w jaki sposób odpowiednim
ustawodawstwem można zachęcić lokalnych inwestorów
do lokowania swojego kapitału w kraju zamiast za granicą.
W Europie jako pierwsza – już
w 1969 r. - instytucję REIT wprowadziła Holandia. Dziś takie
spółki istnieją w 16 państwach
Unii Europejskiej, w tym u naszych sąsiadów - w Czechach,
Niemczech oraz na Litwie.
Na przykład w Czechach REIT-y są dozwolone od 2004 r.,
jednak dopiero w 2013 r. rząd
uchwalił ustawy, które regulowały ich funkcjonowanie.
W efekcie udział rodzimego

kapitału, który przed wprowadzeniem REIT-ów osiągał poziom podobny jak dziś w Polsce
(ok. 1%), obejmuje obecnie aż
37% całej inwestowanej kwoty.
– Należy jednak pamiętać,
że wspomniane kraje nie tylko
wprowadziły nowe możliwości,
ale także odpowiednio je nagłośniły, edukując potencjalnych
inwestorów. Nowe przepisy
przyniosą realną zmianę na
rynku, tylko przy odpowiedniej
komunikacji, na czym polega
taka lokata kapitału, jak przebiega proces oraz jakie są możliwości i ryzyka – mówi Maciej
Wójcikiewicz, Senior Director
Valuation Advisory, CBRE.
W POLSKIE NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNE INWESTUJĄ
GŁOWNIE AZJACI

Bilans

W I półroczu 2019 roku
w polskie nieruchomości komercyjne zainwestowano aż
2,76 mld euro. Najwięcej kapitału napłynęło z Azji (38%),
następnie z Europy Zachodniej
(26%) i Afryki (17%). Ilość rodzimego pieniądza w tej puli
wyniosła zaledwie 1%, co jest
wynikiem utrzymującym się już
od pewnego czasu.
W I półroczu 2019 roku Polska pod względem wielkości
inwestycji w nieruchomości
komercyjne znalazła się na
pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej
(2,76 mld euro). Na drugim
miejscu znalazły się Czechy,
w których zainwestowano
1,6 mld euro, a trzecie miejsce
zajęły Węgry – z 0,43 mld euro
inwestycji w I połowie br. roku.
Pełna wersja raportu CBRE
„Market View. Rynek inwestycyjny – 1. pół. 2019 r.” jest dostępna TUTAJ.

9

BILA NS

PAKIET MOBILNOŚCI NIE DO ZATRZYMANIA
Europa, nawet Zachodnia, nie jest przygotowana na to, by przyjąć
pakiet mobilności, gdyż funkcjonowanie obecnego systemu
transportu drogowego opiera się na pracy przewoźników z części
Środkowo-Wschodniej kontynentu. Choć wydaje się, że Niemcy
i Francja najbardziej na tym skorzystają w przyszłości, to skutki
nowego prawa odczują wszyscy Europejczycy w postaci wzrostu
cen towarów i żywności.
Z danych Grupy Inelo wynika,
że wartość rynku przewozowego ma się zwiększyć o 3,1 proc.
do 2020 roku, zatem popyt
na te usługi będzie rósł. Jeśli
wschodnioeuropejscy przewoźnicy zaczną wozić mniej,
czy kierowcy zawodowi z krajów Starej Unii sprostają zapotrzebowaniu na transport?
Zdaniem Kamila Wolańskiego,
eksperta Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców,
kontrowersyjne decyzje Komisji
TRAN w sprawie pakietu mobilności powinny budzić niepokój
wszystkich krajów Wspólnoty.
Do następnego etapu prac
skierowano wszystkie dokumenty przegłosowane wcześniej w Parlamencie Europejskim w pierwszym czytaniu
dotyczące:

• delegowania kierowców
w sektorze transportu drogowego, 28 za, 16 przeciw,
3 wstrzymało się
• maksymalnych okresów
przerw, odpoczynków, prowadzenia pojazdu, 30 za, 15
przeciw, 2 wstrzymało się
• dostępu do rynku przewozowego, 30 za, 14 przeciw, 2
wstrzymało się.
Tym samym oficjalnie rozpoczynają się międzyinstytucjonalne negocjacje (Trilog)
dotyczące przyjętych przez Parlament przepisów. Jak zauważa
Kamil Wolański, ekspert OCRK:
Po dłuższej przerwie wynikającej z okresu wyborczego przystąpiono do finalizacji prac nad
zapisami pakietu mobilności.
Przewaga głosów „za” pokazuje, że po wyborach niewiele się

zmieniło, jeśli chodzi o układ sił
w Brukseli. Stanowisko Komisji
Europejskiej, zaprezentowane
już po głosowaniu w PE i łagodzące obecne przepisy zostało
całkowicie pominięte w debacie europarlamentarzystów
na posiedzeniu Komisji TRAN.
Pokazuje to, w jaki sposób prowadzone są prace nad prawem,
które ma regulować europejski
system transportu drogowego.
Pośpiech, brak rzetelnej dyskusji oraz, co najważniejsze,
brak odniesienia się do jakichkolwiek badań dotyczących
skutków planowanych zmian
dla wszystkich państw członkowskich budzi kontrowersje
i niepokój. Unia, w której w ciągu 15 lat polscy przewoźnicy
wypracowali trzecią pozycję
w udziale PKB, zapewniająca
swobodę przepływu towarów
i usług, w odniesieniu do tej
konkretnej branży właśnie
upada. Teraz czas na Radę UE,
która przed podjęciem decyzji,
co do dalszych losów pakietu
mobilności przeprowadzi szereg spotkań z KE i PE w ramach
tzw. trilogu. Wszystko po to, by

Bilans

nie przedłużać już procedury
legislacyjnej. Z punktu widzenia
rodzimych przedsiębiorców dzisiejszy wynik głosowania należy
uznać za próbę maksymalnego
ograniczenia w udziale w rynku przewozowym, co z wolnym
rynkiem, będącym u podstaw
UE, nie ma nic wspólnego.
Najwięcej na nowych regulacjach unijnych w ramach
„ochrony” swojego rynku
skorzystają Niemcy, Francja,
a także Włochy, Austria i kraje
Beneluksu. Ciężko przewidzieć
wpływ pakietu na gospodarkę
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
z uwagi na brexit. Razem z Polską najbardziej ucierpią między
innymi Rumunia, Litwa, Słowacja, Bułgaria i Łotwa. Niepocieszeni z uwagi na dalekie
trasy typu cross-trade i udział
w kabotażu będą też Portugalczycy i Hiszpanie. Jeśli Europa
Środkowo-Wschodnia będzie
przewozić mniej towarów, jak
zostanie wypełniona luka pomiędzy popytem na transport
transgraniczny a niedoborem
wykwalifikowanych kierowców
samochodów ciężarowych?
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LIDER PRODUKCJI STALOWEJ
Z SYSTEMEM ERP OD SENTE
ÔÔSente. Fot. Sente

Najwyższa jakość wyrobów to
priorytet w produkcji na potrzeby zróżnicowanych sektorów przetwórstwa stali. W tej
branży kluczowa jest precyzja
i spełnianie ściśle określonych
norm. Właściciele firmy WIT-METAL, lidera na rynku obróbki stali, szukając możliwości
zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych postawili
na wdrożenie rozwiązań Sente
w zakresie systemu ERP.
GENEZA PROJEKTU
Firma WIT-METAL od 1984 roku
zajmuje się produkcją wyrobów stalowych na potrzeby
przemysłu ciężkiego, branży
motoryzacyjnej i pozostałych
gałęzi gospodarki związanych
z przetwórstwem stali. Jedną
z kluczowych wartości firmy
WIT-METAL jest nastawienie na
ciągły rozwój. WIT-METAL systematycznie inwestuje w rozbudowę parku maszynowego
oraz zatrudnia wysokiej klasy
specjalistów. W celu maksymalnego zwiększenia wydajności
i efektywności pracy firma
podjęła decyzję o wdrożeniu
nowego systemu zarządzania
procesami sprzedażowymi, logistycznymi i produkcyjnymi.
WIT-METAL wybrał Sente jako
partnera w realizacji projektu.

się na podstawie wypracowanych w firmie wzorów arkuszy
excel i procedur. Jednak systematycznie zwiększająca się
liczba zamówień od klientów
oraz powiększający się park
maszynowy sprawiły, że dotychczasowe metody przestały
być wystarczające. Chcąc sprostać wymaganiom odbiorców
i utrzymać wysoką jakość wyrobów, firma WIT-METAL zainwestowała w system zarządzania
produkcją, logistyką i sprzedażą
dostarczany przez Sente oraz
integrację z rozwiązaniem służącym do planowania cięcia Plant Manager.
CELE PROJEKTU
Główne cele, które stawiane
były przed projektem wdrożenia systemu ERP, to:
• pełna kontrola nad procesem produkcji
• usprawnienie planowania
i automatyzacja raportowania produkcji
• Integracja z systemem Plant
Manager
• umożliwienie płynnej ewidencji surowców i śledzenia ich
partii zgodnie z normami ISO

• usprawnienie i zwiększenie
kontroli wysyłek wyrobów
i półproduktów z zakładu
Jednym z najistotniejszych
aspektów wdrożenia było
wsparcie rozwoju parku maszynowego poprzez integrację
z systemami zarządzającymi
pracą poszczególnych urządzeń. Rozwiązania Sente zostały zintegrowane z oprogramowaniem zarządzającym pracą
laserów - Plant Manager. Dzięki
temu raportowanie etapu wycinania w procesie produkcji
odbywa się automatycznie.
Projektując system dla firmy
WIT-METAL, konsultanci Sente
skupili się na maksymalnym
uproszczeniu połączenia między systemem ERP a programem Plant Manager oraz na
upłynnieniu przepływu informacji.
REZULTATY PROJEKTU
Jak podkreśla Andrzej Witczak,
który koordynował projekt
wdrożeniowy w firmie WIT-METAL, współpraca z Sente
przyniosła firmie wiele korzyści:
“Wdrożenie systemu ERP
pozwoliło nam na pełną kon-

trolę nad procesem produkcji, usprawnienie planowania
i raportowania produkcji, integrację z laserami, płynną ewidencję surowców, śledzenie
partii zgodnie z normami ISO.
Firma Sente przeprowadziła
wdrożenie na bardzo wysokim poziomie, wykazując doskonałe przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie
pracowników.”
Inwestując w zaawansowane maszyny i inteligentnie rozwiązania informatyczne, firma
WIT-METAL zwiększyła wydajność poszczególnych etapów
procesu produkcji. Współpraca
z Sente i wdrożenie systemu
ERP spowodowało duże odciążenie osób odpowiedzialnych
za wystawianie dokumentów
WZ: z 8 godzin dziennie do
30 minut dziennie. Efekty wdrożenia połączone z rozbudową
fabryki to ponadto 55% wzrost
liczby wytwarzanych detali oraz
45% wzrost ilości przetwarzanej
blachy. W wyniku osiągniętych
rezultatów, firma WIT-METAL
planuje kroki rozwoju współpracy z Sente.

WYZWANIA BIZNESOWE
Współpraca z Sente rozpoczęła się w momencie, kiedy firma WIT-METAL była w trakcie
rozbudowy hali produkcyjnej
i instalacji (wdrażania) nowych
maszyn do cięcia blachy laserem oraz plazmą/gazem. To
jednak nie było wystarczające,
aby sprostać rosnącemu popytowi. Firma otrzymywała coraz
więcej zleceń od klientów. Rodziło to konieczność zarządzania produkcją na coraz większą
skalę. Ilość maszyn tnących laserem/plazmą/gazem wzrastała z 3 do 5.
Dotąd planowanie i zarządzanie wysyłkami odbywało

Technologie
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TRANSFORMACJA BRANŻY TRANSPORTOWEJ
ÔÔPwC

Wyzwania, przed jakimi stoi obecnie polska branża transportowa, będą miały decydujący wpływ
na rozwój tego sektora w najbliższej dekadzie. Do największych problemów należy niedobór
zawodowych kierowców - w 2022 r. luka ta może wynieść nawet 200 tys. osób. Ogromny wpływ
na usługi transportowe będą miały także przepisy europejskiego Pakietu Mobilności oraz postępująca digitalizacja i industrializacja – to wnioski z opracowania „Transport przyszłości. Raport
o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030”, przygotowanego przez
firmę doradczą PwC we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.
– W ostatnich 10 latach obserwować można było dynamiczny
wzrost branży transportowej,
zarówno na rynku krajowym,
jak i na rynkach europejskich.
Jednak zmiany na polskim rynku
pracy oraz bariery administracyjno-prawne wprowadzane
w wielu państwach UE spowodowały, że nasza przewaga,
oparta jeszcze do niedawna
na kosztach pracy, została
zniwelowana. Wielu przewoźników zadaje sobie także pytania o to, jak nowe technologie
wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej. Możliwych
scenariuszy rozwoju branży
jest kilka, ale warto podkreślić
w tym miejscu, że bez współpracy z administracją utrzymanie
dotychczasowej pozycji polskiego transportu drogowego nie
będzie możliwe. Wspólne wysiłki powinny być skupione na
umożliwianiu dalszego wzrostu,
poprawie warunków socjalnych
pracowników oraz efektywnych
działaniach ukierunkowanych
na ochronę środowiska – mówi
Maciej Wroński, Prezes Związku
Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.
Autorzy raportu „Transport
przyszłości” , którego partnerami są Santander Bank Polska, DAF i Uber wskazali na
pięć głównych czynników, które w najbliższych latach będą
najmocniej wpływać na rozwój
branży transportowej.

lat 2018-2022. Dynamika wolumenów obsługiwanych przez
polskich przewoźników w latach
2018-2022 będzie dodatnia, ale
zacznie zwalniać w porównaniu
z dotychczasową z uwagi na
prognozowane wyhamowanie
wskaźników gospodarczych
wpływających na branżę.
Z danych i analiz zebranych
w raporcie wynika, że czynniki
takie jak: przepisy Pakietu Mobilności, utrzymujący się na
rynku pracy niedobór kierowców, wzrost kosztów w związku
z regulacjami środowiskowymi
i wzrost kosztów opłat drogowych, doprowadzą do wzrostu
kosztów w branży w przedziale
7-15% do końca 2020 r. w porównaniu z 2018 r.
REORGANIZACJA PRZEWOZÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
W KONSEKWENCJI ZMIAN
PRAWA UE
Unia Europejska przygotowuje
fundamentalne zmiany regulacji dotyczących transportu
drogowego, w tym przepisy
Pakietu Mobilności oraz zmiany
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego i innych regula-

cji socjalnych. Ich wdrożenie
spowoduje m.in. zwiększenie
kosztów sieci transportowych,
spadek przychodów związany
z ograniczeniem dostępu do
rynku oraz przesunięcie usług
polskich przewoźników z rynków UE na rynek polski.
Eksperci zwracają uwagę, że
zmniejszenie pracy przewozowej w usługach transportu
międzynarodowego np. o 20%
oznaczałoby zmniejszenie całkowitej pracy przewozowej
realizowanej przez polskich
przewoźników o blisko 13%.
Praca przewozowa realizowana
przez polskich przedsiębiorców
w przewozach zagranicznych
stanowi aż 64% ich całkowitej
pracy przewozowej, a więc
większa część działalności polskich przewoźników jest zagrożona przez zmiany prawa.
NIEDOBÓR KIEROWCÓW
Niedobór kierowców o pożądanych umiejętnościach będzie
się pogłębiał i w 2022 r. może
osiągnąć poziom nawet 200 tys.
kierowców (20% popytu na pracę). Rewolucją dla branży będzie
wdrożenie do użytku pojazdów
autonomicznych, nie wypełni

to jednak niedoboru w krótkiej
perspektywie czasu. Szacuje się,
że rozwiązania w zakresie pełnej
autonomii pojawią się na rynku
dopiero po 2025 r. W początkowej fazie wdrożenie rozwiązań
z zakresu autonomii będzie
wiązało się z nakładami inwestycyjnymi, jednak w długiej perspektywie umożliwi zwiększanie
przewagi kosztowej.
Postępująca autonomizacja
i cyfryzacja w długim okresie
będzie wymagała rozwoju
kadr o nowych umiejętnościach, w tym m.in. specjalistów
w zakresie IT. Jest to także szansa na zwiększenie atrakcyjności
pracy w branży transportowej
dla młodych ludzi.
– Przedsiębiorcy powinni
przygotować się na rosnącą wielokulturowość kadr. W 2018 r.
kierowcy z Ukrainy stanowili aż
72% kierowców spoza UE pracujących w Polsce. W przypadku wyczerpania w najbliższym
czasie zasobów pracowników
z Ukrainy, przewoźnicy mogą
rozważyć pozyskiwanie pracowników również z Azji Środkowej
czy Południowej i Wschodniej.
Mimo że na niektórych zagranicznych rynkach obserwowane
są braki kierowców, zatrudnienie
w Europie pozostaje atrakcyjne
dla pracowników spoza naszego
kontynentu z uwagi na różnice
w wysokości wynagrodzeń. Niezbędne stanie się również wprowadzenie profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, aby

WZROST PRZEWOZÓW
W KRAJU, W IMPORCIE
I EKSPORCIE
Prognozowany wzrost gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjna Polski przełożą się na
całkowity wzrost tonażu obsługiwanego przez branżę na terenie kraju na poziomie przekraczającym ok. 23% na przestrzeni

Logistyka kontraktowa
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odpowiadać na rosnące wraz ze
zmianą pokoleniową oczekiwania kierowców, zmniejszać ich
rotację i zwiększać przywiązanie
pracowników do pracodawcy –
podkreśla Grzegorz Urban, dyrektor w zespole ds. transportu
i logistyki w PwC.
DIGITALIZACJA
Digitalizacja transportu w Polsce
postępuje w czterech obszarach.
1. Podstawowa digitalizacja – informatyzacja procesów, automatyzacja obsługi administracyjnej, optymalizacja sieci
transportowych dzięki wykorzystaniu rozwiązań do modelowania geograficznego sieci.
2. Platformizacja rynków – rozwój cyfrowych platform pozwalających na zamawianie
usług online od dużej bazy
usługodawców.
3. Cyfrowi giganci – wchodzenie
na rynek transportu i logistyki dużych spółek, które powstały dzięki technologiom
cyfrowym.
4. Zaawansowane technologie cyfrowe – oczekiwana
po 2022 roku intensyfikacja wchodzenia na rynek
zaawansowanych rozwiązań z obszaru telematyki,
sztucznej inteligencji czy
też rozwiązań opartych na
blockchain. Obecnie są one
dopiero w fazie testów.
Wdrożenie rozwiązań z zakresu digitalizacji będzie kluczowe dla obniżania kosztów
działalności, dostosowania
usług do zmieniających się potrzeb klienta oraz wdrażania
rozwiązań o wysokiej wartości dodanej. W krótszej perspektywie czasowej będą one
dostępne jednak dla dużych
przewoźników, którzy będą
mieli możliwości ich wdrożenia,
co może stworzyć dodatkową
barierę dla mniejszych przedsiębiorców i przyczynić się do
wzrostu koncentracji rynku.
INDUSTRIALIZACJA –
AUTONOMIZACJA
POJAZDÓW
I ROZWÓJ NAPĘDÓW
ALTERNATYWNYCH
Zdaniem autorów raportu przekształcanie branży

transportowej z tradycyjnej
w uprzemysłowioną nastąpi
za sprawą dwóch czynników
technologicznych. Pierwszy
z nich to autonomizacja pojazdów, która pozwoli obniżyć
koszty działalności o ok. 15%
do 2025 r. dzięki zmniejszeniu
kosztów pracy, a potencjalnie
nawet do poziomu niższego
o ok. 28% w okolicy 2030 r.
w porównaniu z 2016 r. Przyczyni się również do spadku
zapotrzebowania na kierowców i wzrostu zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się obsługą systemów
autonomicznych. Drugim
decydującym czynnikiem jest
rozwój napędów alternatywnych – dostosuje on branżę do
rosnących wymagań w zakresie emisji CO2 i długookresowo
umożliwi ograniczanie kosztów
transportu, jednak wpływ ten
będzie można zaobserwować
nie prędzej niż w perspektywie
2025 r.
Rozwój nowych technologii wiąże się z wysokimi nakładami, dlatego rozwiązania
w zakresie autonomii i nowych
napędów będą łatwiej dostępne dla dużych przewoźników,
o większych zdolnościach inwestycyjnych, co może stanowić
czynnik zwiększenia poziomu
koncentracji w branży.
– Konsolidacja w branży
transportu drogowego jest
nieunikniona. Pozycja dużych
przedsiębiorstw będzie się
wzmacniać, z kolei małe, mniej
efektywne firmy, będą miały coraz więcej trudności z utrzymaniem się na rynku. Dlatego już
dziś budowanie odpowiedniej
skali działalności, która umożliwi optymalizację kosztów,
stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Odpowiedzią mniejszych
przedsiębiorstw na wyzwania
sektorowe może być próba
zmniejszenia kosztów, np. poprzez zrzeszanie się w grupy
zakupowe, lub specjalizacja
w niszach, co pozwoli generować wyższe marże – podsumowuje Bartosz Toczony, dyrektor
departamentu sektorów strategicznych, Santander Bank
Polska S.A.

Nowa strategia
z neutralnym
transportem

ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel
Platformy online wykorzystujące
technologie Big Data umożliwiają Klientom wgląd w pozostawiany ślad węglowy i jego redukcję
Neutralny pod względem emisji
CO2 transport w całej sieci dostawców do 2030 roku. Firma rozszerza działalność pro-środowiskową również w miejscach pracy.
Kuehne + Nagel wprowadza
program Net Zero Carbon, dzięki
któremu aktywnie przyczynia się do
redukcji CO2 w transporcie i logistyce na całym świecie. Oprócz ciągłego ograniczania emisji dwutlenku
węgla, firma oferuje teraz swoim
Klientom rozwiązania zmniejszające pozostawiany ślad węglowy
wywołany ich transportem. Wykorzystanie technologii Big Data
i wdrożenie jej w platformy cyfrowe firmy umożliwia wybór rodzaju
transportu oraz optymalizację tras,
budując zrównoważoną i pro-środowiskową wartość dla przyszłych
pokoleń.
Jako wiodący operator logistyczny, Kuehne + Nagel proaktywnie
angażuje się w niwelacje pozostawianego śladu węglowego z transportu świadczonego przez swoich
dostawców. Do ich grona należą
firmy transportowe oraz linie lotnicze i dostawcy spedycji morskiej.
Kuehne + Nagel dąży do kompleksowej neutralizacji CO2 (w zakresie trzech poziomów, w ramach
protokołu w sprawie emisji gazów
cieplarnianych – Greenhouse Gas
Protocol – GHG) do 2030 r. Pierwszy
element strategii zakłada ograniczenie emisji CO2 w transporcie
ładunków niepełnokontenerowych
(LCL) od 2020 roku.
Program Net Zero Carbon zakłada trzy obszary działania: wy-

Logistyka kontraktowa

krywanie, redukcję i kompensację
pozostawianego śladu węglowego. Kuehne + Nagel rozpoczęło
realizacje autorskich projektów
przyrodniczych w Mjanmie i Nowej Zelandii oraz zainwestowało
w różne projekty środowiskowe,
zakładające usuwanie CO2 z powietrza. Kuehne + Nagel gwarantuje zgodność norm emisji
CO2 i metodologii obliczania ich
wartości z międzynarodowymi
standardami.
W ciągu ostatnich lat, Kuehne +
Nagel znacznie ograniczyło swój
ślad węglowy i dalej będzie wdrażać dobre praktyki w tym zakresie.
Trwające programy szkoleniowe
utrzymują i poszerzają świadomość ekologiczną pracowników
firmy. Wideokonferencje coraz
częściej zastępują podróże służbowe. Bezpośrednie, nieuniknione emisje dwutlenku węgla (zakres pierwszy i drugi w ramach
protokołu w sprawie gazów
cieplarnianych) zostaną w pełni
rekompensowane od 2020 roku.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor
zarządzający Kuehne + Nagel International AG, komentuje: „Jako
jedna z wiodących firm logistycznych na świecie, uznajemy naszą
odpowiedzialność za środowisko,
ekosystem i przede wszystkim za
ludzi. Nasza działalność opiera
i będzie się opierać na realizacji
celów, mających za zadanie niwelację pozostawianego śladu
węglowego we współpracy z dostawcami i Klientami. W pełni popieramy założenia porozumienia
paryskiego, którego celem jest
ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C. Kuehne + Nagel aktywnie angażuje
się również w implementacje innowacyjnych i zrównoważonych
rozwiązań w całym cyklu łańcucha
dostaw.
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EKSPERT OD
NIEBEZPIECZNEJ
CHEMII
ÔÔDachser

Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, przystąpił do Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu
Towarów Niebezpiecznych - krajowej organizacji
zrzeszającej DGSA. To kolejny krok w dynamicznym
rozwoju Dachser Chem-Logistics - rozwiązania branżowego dedykowanego obsłudze przedsiębiorstw
chemicznych.

PROSTO NA ZACHÓD NIEMIEC
ÔÔDachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, uruchomił
nowe połączenie drobnicowe z Sosnowca i Wrocławia do niemieckiego
Rheine. Towary rodzimych eksporterów teraz jeszcze sprawniej docierają
do odbiorców w Nadrenii Północnej-Westfalii, a stamtąd także do Holandii,
Belgii czy Francji.
Nowa linia drobnicowa została
utworzona przede wszystkim z myślą
o jeszcze większym usprawnieniu dostaw towarów z południowo-zachodniej Polski do najbardziej uprzemysłowionej części Niemiec – Nadrenii
Północnej-Westfalii, gdzie siedzibę
ma blisko 40% ze 100 największych
niemieckich firm. Ten kraj związkowy
jest zarazem najważniejszym partnerem handlowym Polski spośród
wszystkich niemieckich landów. Trafia tam ok. 1/5 towarów wysyłanych
znad Wisły do Niemiec. Analogicznie
sytuacja wygląda w imporcie.
– Zapotrzebowanie na obsługę
transportową na tej trasie jest bardzo
duże i wciąż rośnie. Start nowej regularnej linii drobnicowej to odpowiedź
na oczekiwania klientów, którzy potrzebują możliwie szybko i bezpiecznie
dostarczyć swoje towary do odbiorców w zachodnich Niemczech i chcą
mieć gwarancję codziennego serwisu.
Oddział w Rheine dzięki swojej lokalizacji tuż przy granicy z Holandią służy
też jako platforma dystrybucyjna do
tego kraju, a także miejsce przeładunku dla towarów wysyłanych do
innych państw, m.in. do Belgii, Francji
czy Hiszpanii. Ma to więc wpływ na
usprawnienie transportu również w te
odleglejsze strony – mówi Adam Ziomek, kierownik operacyjny oddziału
Dachser w Sosnowcu.

W ramach nowo uruchomionej linii
przewozy realizowane są wspólnie
przez oddziały Dachser w Sosnowcu
i Wrocławiu. Codziennie w drogę do
Rheine wyrusza ciężarówka z jednym
kontenerem towarów z Górnego Śląska, a we Wrocławiu dołączany jest
kolejny. Wśród przesyłek są głównie
artykuły przemysłowe, w tym również
towary niebezpieczne, tzw. ADR. Połączenie obsługuje zarówno eksport,
jak i import.
– Nowe bezpośrednie połączenie
do Rheine to duże udogodnienie
dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, które od lat
jest w krajowej czołówce pod względem sprzedaży zagranicznej. Popyt
na transport towarów z naszego
regionu do zachodnich Niemiec
wciąż wzrasta, więc usprawnianie
obsługi eksportu na tym kierunku
to priorytet dla Dachser – mówi
Ewa Madej, kierownik operacyjny
oddziału Dachser we Wrocławiu.
- Linia do Rheine to nasze kolejne
połączenie umożliwiające transport
towarów bez konieczności dodatkowych przeładunków. Dzięki temu
rozwiązaniu na czasie i jakości serwisu zyska także duży wolumen
przesyłek naszych klientów, który
dostarczamy w rejonie Bielefed –
dodaje Ewa Madej.

Stowarzyszenie DGSA
zrzesza certyfikowanych
doradców ds. transportu ADR (towarów niebezpiecznych). Organizacja
aktywnie wspiera rozwój
tego zawodu w Polsce,
m.in. określając zasady
współpracy doradców
z organami, agendami
oraz instytucjami rządowymi, związanymi
z transportem towarów
niebezpiecznych, w tym
z Inspektoratem Transportu Drogowego. Opracowuje także metodykę
sporządzania raportów
powypadkowych i sprawozdań rocznych oraz
definiuje zasady świadczenia usług przez doradców DGSA.
– Dachser w ramach
rozwiązania branżowego
Dachser Chem-Logistics
świadczy w Polsce usługi dla firm chemicznych
od 2017 roku. Jednak
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jako grupa obsługujemy
podmioty z tej branży
od wielu lat i jesteśmy
w tym obszarze ekspertem, zatrudniającym ponad 200 certyfikowanych
doradców DGSA w całej
Europie. Nad Wisłą popyt na przewozy chemii
jest bardzo duży, więc
nasz biznes się rozrasta,
tak jak i grono naszych
klientów. Dołączenie do
Stowarzyszenia DGSA
było więc naturalnym
krokiem. Zyskaliśmy
możliwość dzielenia
się swoją wiedzą i doświadczeniami, a z drugiej strony czerpania
z doświadczeń innych.
Wierzę, że ta współpraca przyniesie korzyści
wszystkim stronom –
komentuje Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu
Dachser Chem-Logistics
w Polsce.
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