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ROK NADZIEI
Pod znakiem szczepionki przeciw COVID-19 rozpoczął się rok nadziei na przełom w walce z pandemią, której skutki dają się we znaki biznesowi na całym świecie. Logistyczne łańcuchy dostaw
zapewniają płynność dostaw odbudowującego się biznesu, który przystosował się do nowej rzeczywistości. Firmy obserwują uważnie rynek, a przede
wszystkim rządzących, gdyż to od ich decyzji politycznych
zależy w dużej mierze obecne prowadzenie biznesu.
EMIL w nowym wydaniu będzie się zmieniał; reaktywowanie działu „4 pytania do….” przyczyni się, jak sądzę, do przybliżenia rynkowi nietuzinkowych postaci rynku logistycznego. Wszystkim zadajemy te same pytania, a odpowiedzi
mają mieć podobną objętość. W pierwszym nowego roku
wydaniu na pytania odpowiada Marcin Kozłowski, CEO
firmy Baumalog Sp. z o.o. To osoba o ponaddwudziestoletnim doświadczeniu w branży logistyki sprzętowej.
W temacie numeru piszemy o rynku logistycznym w czasie
pandemii, który jak inne obszary gospodarki również
zmaga się z trudnościami wynikającymi ze światowej walki
z pandemią. Operatorzy logistyczni doskonale dostosowali
się do zmian, ale to przecież dla nich chleb powszedni
zaspokajać potrzeby klienta i rynku. Pracownik i jego bezpieczeństwo to oś operacyjna działań w każdym ogniwie
łańcucha dostaw, które w czasie pandemii są równie efektywne.
Analiza autorskiego wskaźnika odbudowy łańcuchów dostaw (Supply Chain Recovery Index) przeprowadzona przez Shippeo wskazuje obecnie na nikły wpływ drugiej fali pandemii na łańcuchy
dostaw. Najniższą wartość wskaźnik ten zanotował 13 kwietnia 2020 i wynosił 30 procent dostaw
realizowanych. Najniższa wartość wskaźnika na początku drugiej fali koronawirusa to 89 procent
9 listopada 2020 r. Najnowsze dane pokazują, że po krótkim spowolnieniu dostaw w okresie świąt
ciągłość łańcuchów dostaw jest niezakłócona i pandemia nie ma na nie wpływu.
Publikujemy rozmowę z Burkhardem Elingiem, nowym CEO w DACHSER. Z niej dowiemy się, jak
postrzega firmę, swój awans na sam szczyt, co wyróżnia go jako osobę i lidera oraz czy jest menedżerem, który myśli strategicznie i wykracza daleko poza finansowe wskaźniki KPI.
Zapraszamy do lektury EMIL-a 1/2021, pierwszego wydania w roku nadziei na przełamanie i powrót
do normalności w sferach codziennych i zawodowych, czego Państwu i sobie życzę.
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Kompletacja towarów to proces,
który zaliczyć można do tych
najbardziej newralgicznych
elementów spośród wszystkich
etapów prac w logistyce
magazynowej. Rosnący w szybkim
tempie sektor e-commerce
wymaga od logistyków tego, aby
zamówienia kompletowane były
szybko, sprawnie, bezbłędnie. Nie
jeden magazynier kręci nosem na
coraz bardzie wyśrubowane KPI’e.
I jak tu mówić o komforcie pracy,
gdy oczekują od niego zawsze
szybciej, więcej i jednocześnie bez
błędów?
magazynach obsługujących handel elektroniczny
oczekiwania klientów są
coraz większe, zwłaszcza w okresach
peaków sprzedażowych spędzają sen
z powiek niejednemu pickerowi. Mając do czynienia z rosnącą różnorodnością zamówień, ich dynamicznym
przyrostem w określonej jednostce
czasu, nie sposób utrzymać stałą jakość pracy na wysokim poziomie. Jakość kompletacji, którą definiuje się
przede wszystkim poprzez zgodność
z zamówieniem, kompletność i termi-

W

Bogdan Kralkowski, Business Unit Manager, Material Handling. Fot. Wanzl

INWESTYCJA W JAKOŚĆ
PROCESU KOMPLETACJI
nowość dostawy. Nie zapominajmy
jednak o jeszcze jednej sferze jaką jest
komfort pracy osób realizujących
owe zamówienia. To również ważny
parametr dla managerów.
Mamy szczególny czas pandemii
koronawirusa SARS CoV-2. Nowe
przepisy definiują kwestie związane
z bezpieczeństwem pracy. Zarządzający wiedzą, że nie warto być na
bakier z obostrzeniami, są świadomi
konieczności zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy swojej załodze.

W tym trudnym czasie zmienił się
mocno rynek pracy, nadal brakuje
odpowiednich, doświadczonych rąk
do pracy. Przyglądając się bliżej typowym logistycznym aglomeracjom,
widać jak na dłoni migracje pracowników magazynowych między jednym
a drugim pracodawcą, w myśl zasady
„kto da więcej”. Taki exodus siły roboczej może być bolesny dla każdego.
Może warto więc pomyśleć, jak
zatrzymać pracowników magazynowych, przekonując ich do siebie nie

05

tylko płacą, ale i gwarancją wyższej
jakości pracy?
NARZĘDZIA KOMPLETACJI
Elementem, który wprost może przełożyć się na poprawę jakości pracy i efektów pracy magazynierów są odpowiednio dobrane wózki kompletacyjne. Zwłaszcza w magazynach,
w których realizuje się różnorodne
zamówienia, od pojedynczych po wielosztukowe, liczy się elastyczność tych
rozwiązań. Firma Wanzl proponuje

TECHNOLOGIE
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w tym celu całą gamę produktów,
które dzięki ergonomicznie przemyślanym rozwiązaniom przekładają się na
wysoce jakościową kompletację.
Podstawowym narzędziem służącym
do wielu prac z zakresu kompletacji
jest wózek KT3. Prosta, ażurowa konstrukcja daje dobrą widoczność za,
przed i z boku wózka. Uchwyty na
odpowiedniej wysokości i opcjonalne
piąte kółko umożliwiają komfortowe

manewrowanie urządzeniem, a nawet
obracanie w miejscu. W KT3 można
zastosować druciane półki na dowolnych wysokościach, a w razie potrzeby
dostępne są półki z antypoślizgową
okładziną drewnianą. Bezpieczeństwo
w przypadku pickingu towarów z wyższych półek magazynowych poprawia
rozkładana drabinka wyposażona
w antypoślizgową gumową okładzinę.
Dla bardziej wymagających użytkow-

Jakość kompletacji definiuje się
poprzez dokładność zamówienia,
kompletność i terminowość dostawy.
Nie zapominajmy jednak o komforcie
pracy osób realizujących zamówienia
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ników producent proponuje wersję
KT3 "drive" z napędem elektrycznym
oraz dyszlem sterującym, która bez
problemu radzi sobie z transportem
bardzo ciężkich towarów.
W miejscach, w których mamy do czynienia z ekstremalnie ciasnymi alejkami pomiędzy regałami sprawdzi się
wózek KT2 o szerokości jedynie
40 cm. Kompaktowa i wytrzymała
konstrukcja umożliwia transport rozmaitych produktów dzięki szerokiemu doborowi akcesoriów, a dzięki
opcjonalnemu sprzęgowi da się połączyć ze sobą kilka wózków na końcowym etapie kompletacji.
Z kolej gdy poszukujemy maksymalnej ładowności wózka kompletacyjnego warto pomyśleć o KT4. Ten
model umożliwia udźwig do 600 kg
i przystosowany jest do skrzynek

„
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Przyglądając się bliżej rynkowi pracy
w typowo logistycznych aglomeracjach,
widać jak na dłoni migracje pracowników
magazynowych między jednym a drugim
pracodawcą, w myśl zasady „kto da więcej”.
Może warto więc pomyśleć, jak zatrzymać
pracowników magazynowych, przekonując
ich do siebie nie tylko płacą, ale i gwarancją
wyższej jakości pracy?

Euronorm. Na życzenie można wyposażyć wózek w wysuwane antypoślizgowe drewniane półki poprawiające
wygodę pracy pickera. Opcjonalnie
dostępne są też uchwyty dla wideł
wózka widłowego, dzięki czemu
można szybkiej przemieścić skompletowane na KT4 towary w przestrzeni
magazynowej.
Ciekawym rozwiązaniem, które szczególnie przypadnie do gustu klientom
z sektora e-commerce, jest regałowy
wózek do sortowania. Mamy w nim
możliwość zmiany rozmiaru półek, co
pozwala sortować wielopoziomowo.
Z kolei przegrody można dowolnie
przesuwać lub układać w stosy,
a także rozmieszczać na różnych
poziomach w zależności od ich liczby,
a specjalna prowadnica zabezpiecza
przed ich wypadaniem.

i karton gotowy jest do wysyłki.
Oszczędność czasu widoczna jak na
dłoni. Eliminacja zbędnych ruchów –
podobnie. Każdy, komu nieobce są
zasady kaizen i lean management

DWA W JEDNYM
Jeżeli komuś zależy na przyspieszeniu
prac związanych z kompletowaniem
i bezpośrednią wysyłką z magazynu
powinien zawiesić oko na wózku Pick
and Pack. Szczególnie w handlu wysyłkowym jest to rozwiązanie godne
uwagi. Często mamy tam bowiem do
czynienia z małymi, wręcz jednosztukowymi zamówieniami. Kompletując
wiele takich zamówień jednocześnie,
jak sama nazwa wózka wskazuje, już w
trakcie kompletacji te zamówienia de
facto pakujemy. Na koniec wystarczy
tylko dołączyć dowód dostawy
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w zarządzaniu procesami magazynowymi, z pewnością doceni Pick and
Pack od Wanzl.
Tam, gdzie w procesach magazynowych wykorzystuje się skrzynki, optymalnym rozwiązaniem będzie wózek
MultiPick. Model wyposażony jest
w sześć przegród na skrzynki euro
600x400 mm i cztery pierścienie odbojowe chroniące przed uszkodzeniem
wózka i elementów pomieszczenia.
Jak zatem widać, sposobów na
poprawę jakości kompletacji z punktu
widzenia pracownika magazynowego jest co niemiara. Warto o tym
pomyśleć, gdy konkurencja nie śpi.
I to zarówno na rynku produktów, którymi handlujemy, ale również na rynku
pracy.

BILANS
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Krause. Fot. Krause

BEZPIECZNE
ODŚNIEŻANIE TIR-ÓW
NA POLSKICH
DROGACH
Problem z odśnieżaniem TIR-ów powraca każdej zimy. I choć coraz częściej
słychać głosy, że obfitych opadów śniegu już w Polsce nie będzie i problem
sam się rozwiąże, to pogoda wciąż potrafi nas zaskoczyć. Tak jak teraz. I co
wtedy? Wówczas kierowcy ciężarówek muszą radzić sobie sami, bo wciąż
brakuje u nas odpowiedniej infrastruktury do odśnieżania pojazdów.
A wystarczyłaby ogólnopolska sieć punktów wyposażonych w specjalne
rusztowania, by tę kwestię rozwiązać. Konstrukcje oferują producenci, a co
z infrastrukturą?

S

kutki wypadków spowodowanych przez spadające z dachu
ciężarówek bryły lodu mogą być
ogromne – zniszczone karoserie, wybite szyby, ale i ciężkie obrażenia ciała,
a nawet śmierć. Narażeni są na nie
przede wszystkim kierowcy aut osobowych, jadących za tirem lub mijających go z przeciwka, ale i piesi, którzy
korzystają z pobocza lub sąsiadujących z drogą chodników. Ale ofiarami
takich zdarzeń możemy z powodzeniem nazwać samych sprawców choć chcieliby odpowiednio przygotować auto do drogi, nie mają narzę-

dzi, które pozwolą w bezpiecznych
warunkach odśnieżyć auto.
WYMAGANIA PRAWA KONTRA
RZECZYWISTOŚĆ
Zgodnie z art. 66. 1. Kodeksu drogowego – Prawo o ruchu drogowym,
pojazd uczestniczący w ruchu ma być
tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie
zagrażało bezpieczeństwu osób nim
jadących lub innych uczestników
ruchu, nie naruszało porządku ruchu
na drodze i nie narażało kogokolwiek
na szkodę. Za właściwe przygotowa-
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nie pojazdu do drogi, niezależnie od
jego typu, odpowiedzialny jest
zawsze kierowca. Zimą zobowiązany
jest do odśnieżenia dachu kabiny ciężarówki oraz jej naczepy przed wyruszeniem w drogę, także po postoju na
parkingu. Jednak za wymaganiami
prawodawstwa nie idzie ani skuteczne wsparcie, ani żadne narzędzia
pomocne w ich spełnieniu. – To
prawda. W Polsce nie istnieje ogólnie
dostępna infrastruktura, która pozwoliłaby na szybkie i bezpieczne odśnieżenie ciężarówki. Na parkingach przy
autostradach i na stacjach benzynowych nie znajdziemy specjalnych
ramp, które mogłyby rozwiązać ten
problem. A jak pokazuje doświadczenie naszych zachodnich sąsiadów,
prosta aluminiowa konstrukcja
bardzo ułatwia kierowcom zadanie,
a TIRy z niebezpiecznym ładunkiem
na dachu nie są takim zagrożeniem –
mówi Marek Banach, ekspert firmy
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KRAUSE, producenta takich rozwiązań.
BEZPIECZNE ODŚNIEŻANIE
TIR-ÓW NA POLSKICH DROGACH?
To pytanie, które w obliczu zimy ciśnie
się na usta wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Z jednej strony tak
wiele mówi się o wypadkach spowodowanych przez spadające z dachów
ciężarówek tafle lodu, z drugiej jednak
nie oferuje się systemowych rozwiązań, które pomogłyby rozwiązać ten
problem. Wydaje się to dziwne,
zwłaszcza, że nakłady na infrastrukturę drogową są w naszym kraju
ogromne. Zakładając, że koszt jednego profesjonalnego rusztowania
do odśnieżania wynosi kilkanaście
tysięcy złotych, to wydatki przeznaczone na budowę sieci takich stanowisk w całym kraju nie wydają się
wygórowane. Szczególnie jeśli w grę
wchodzi zdrowie i życie kierowców.
Czym charakteryzuje się taka konstrukcja?
– Nasze rusztowanie to konstrukcja
oferująca dwie długie platformy robocze, z których górna znajduje się na
wysokości 3 m – taki zasięg pozwala
na obsługę praktycznie wszystkich
samochodów ciężarowych. Obydwa
podesty zostały wykonane z blachy
perforowanej, co znacząco
zmniejsza ryzyko poślizgnięcia
się w trudnych warunkach,
oraz
zabezpieczone
z trzech stron barierkami ochronnymi.
Na
platformę
prowadzą
wygodne
schody,
do pro-

dukcji których wykorzystano kratę
stalową. Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy narzędzie do usuwania lodu o długości 2,4 m oraz szerokości styliska ok. 60 cm. Stylisko wykonane jest z jednej strony z aluminium
(z nasadką z twardego PVC), z drugiej
zaś z gumowej listwy, dzięki czemu
z łatwością usuniemy zarówno lód, jak
i śnieg – wyjaśnia ekspert KRAUSE.
SZANSE NA POPRAWĘ SYTUACJI
Próby zmiany sytuacji podjęła się kilka
lat temu Fundacja Truckers Life, która
wraz z Polską Unią Transportu oraz
Związkiem Pracodawców "Transport
i Logistyka Polska", zainicjowała kampanię odsnieztrucka.pl. Jej inauguracja miała miejsce w lutym 2017 r. na
stacji BP Stobierna przy DK nr 19
w województwie podkarpackim,
gdzie udostępniono kierowcom
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pierwszą taką konstrukcję. Jej fundatorem była firma KRAUSE Sp. z o.o.,
oferująca szereg ciekawych rozwiązań dla branży TSL. I choć rusztowanie
stoi tam do dziś, jest to chyba wciąż
jedyne takie miejsce w Polsce
dostępne dla wszystkich kierowców.
Sama akcja natomiast nie doczekała
się rozwoju.
Tutaj potrzebne są odgórne działania
na masową skalę. Choć producenci
specjalistycznych konstrukcji do
odśnieżania ciężarówek z roku na rok
widzą coraz większe zainteresowanie
oferowanymi przez siebie rozwiązaniami, to głównymi odbiorcami są
jednak nie zarządcy dróg krajowych,
ale firmy transportowe i centra logistyczne. Czy rozwiązania w postaci
ramp i innych automatycznych systemów do odśnieżania znajdą zainteresowanie innych grup, pokaże czas. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

PEKAES. Fot. PEKAES

KURS NA
EDUKACJĘ
PEKAES, czołowy operator logistyczny, już po raz trzeci jest zaangażowany
w Program Top Young 100. Firma od lat prowadzi działania edukacyjne na
rzecz poszerzenia wiedzy i rozwoju kompetencji wśród przyszłych logistyków.
Programy praktyk, wycieczki i wizyty studyjne w terminalach oraz spotkania
eksperckie już na stałe wpisały się do kalendarza aktywności PEKAES.

P

rogram Top Young 100 powstał
z myślą o studentach kierunków
związanych m.in. z logistyką,
przemysłem 4.0, informatyką i technologią. Służy wsparciu i promocji
młodych talentów na rynku zawodowym. Prestiżowa inicjatywa jest prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów.
– W projekcie Top Young 100 uczestniczymy od samego początku. Z pewnością
cennajestideapołączeniatrzechstron:biznesu, środowiska akademickiego i studentów. Każdy student może zgłosić się do
projektu sam lub być nominowany przez
swoją uczelnię. Proces mentoringowy
w projekcie jest najważniejszym elementem Top Young 100. Przez blisko rok,
mentor wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem studenta, aby mógł on osiągnąć
określone cele – stwierdza Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

W procesie rekrutacji do programu Top
Young 100 ważną rolę odgrywa nie
tylko CV kandydata, ale także jego
aktywność w kołach naukowych TSL
czy angażowanie się w przygotowanie
wydarzeń branżowych. Po zakończeniu programu, jego uczestnicy mają
szansę na zatrudnienie w firmach.
POZNAJ LOGISTYKĘ Z PEKAES
Top Young 100 to tylko jeden z obszarów współpracy PEKAES ze środowiskiem akademickim. Firma prowadzi
również wizyty studyjne w swoich
oddziałach pod hasłem „Poznaj logistykę z PEKAES”.
– Program ten cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem na uczelniach. To unikatowy projekt i sądzę, że
jedyny taki na rynku, biorąc pod
uwagę, że całodzienna wizyta studyjna połączona jest ze spotkaniami
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z ekspertami z naszej firmy oraz pracą
studentów nad konkretnym studium
przypadku. – dodaje Maciej Bachman,
Prezes Zarządu PEKAES.
Całoroczny program praktyk w PEKAES
obejmuje 20 miast w Polsce i jest realizowany we wszystkich oddziałach
PEKAES. Adresatami tej inicjatywy są
uczniowie i studenci, którzy wiążą
swoją przyszłość z logistyką, a także
nauczyciele zawodu i opiekunowie
praktyk, którzy kierują młodzież na praktyki u renomowanego pracodawcy.
PEKAES jest także organizatorem
cyklicznych warsztatów „Kobieta
menadżer w branży TSL” oraz „Logistyka 4.0”. Spotkania odbyły się dotąd
w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wojskowej
Akademii Technicznej, Uniwersytecie
Gdańskim oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Przedstawiciele firmy
wygłaszają również wykłady pod
hasłem „Poznaj eksperta z PEKAES”,
które odbywają się na uczelniach na
zaproszenie kół naukowych logistyki.
Z kolei warsztaty „Jak pozycjonować
się na rynku pracy w TSL – Eksperci
PEKAS dzielą się swoim doświadczeniem” organizowane są jako
oddzielne wydarzenie lub przy okazji
akademickich targów pracy.
– Dzielimy się ze studentami praktyczną
wiedzą jak budować świadomie karierę
w branży logistycznej, a także jak przygotować dokumenty aplikacyjne, zbudować wizerunek w mediach społecznościowych czy dobrze wypaść na rozmowie
rekrutacyjnej.
Ponadto
prowadzimy tzw. debaty oksfordzkie
dla studentów i organizujemy wizyty
studyjne w porcie kontenerowym
w Gdyni. Stale też poszukujemy
nowych inicjatyw i form współpracy ze
środowiskami akademickimi – dodaje
Justyna Trzcińska, Kierownik Działu
Rekrutacji i Rozwoju w PEKAES.
Operator realizuje także projekty ze
szkołami średnimi (technika logistyczne), w ramach których organizowane są programy praktyk, wizyty
studyjne oraz spotkania eksperckie. ◼

CHRONOMETR
KOMENTARZ
WYDARZEŃ

Rhenus. Fot. Rhenus

Rhenus zamierza wzmocnić swoją
działalność w Niemczech i Europie
wraz z planowanym przejęciem
grupy logistycznej LOXX
z Gelsenkirchen, które rozpoczęło
się z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Transakcja podlega zatwierdzeniu
przez organy antymonopolowe.
OXX realizuje międzynarodowe
usługi logistyczne ze szczególnym
uwzględnieniem transgranicznych przewozów drobnicowych i ładunków kombinowanych. Zarządzana
przez właściciela firma logistyczna,
koncentruje się w szczególności na regionie Ren-Ruhr w Niemczech.
Przejęcie dotyczy nie tylko holdingu
z siedzibą w Gelsenkirchen, ale także
pięciu oddziałów operacyjnych, które
są zlokalizowane w siedzibie głównej
w Gelsenkirchen, Pleidelsheim koło
Stuttgartu oraz w trzech polskich miastach tj. w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. „Lokalizacje Grupy LOXX idealnie uzupełniają istniejącą europejską
sieć transportu drogowego Rhenus ze
względu na wyraźną internacjonalizację, a także różnorodność kulturową
i kompetencje pracowników. LOXX
historycznie był silnie związany
z Europą Wschodnią, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat rozwinął się poprzez
nawiązanie relacji z Europą Zachodnią,
aby stać się międzynarodowym

L

RHENUS
PRZEJMUJE
GRUPĘ LOXX
dostawcą pełnego zakresu usług” –
mówi Thilo Streck, Dyrektor Zarządzający Rhenus Freight Logistics.
Centrum logistyczne w Gelsenkirchen
o powierzchni około 17 000 metrów
kwadratowych koncentruje się nie tylko
na usługach transgranicznych, ale także
na rozwiązaniach dla klientów z branży
chemicznej. Istniejące umowy w ramach
programów współpracy drobnicowej
VTL i CTL będą kontynuowane. Lokalizacja Pleidelsheim w pobliżu Stuttgartu
koncentruje się głównie na transporcie
ładunków drobnicowych, częściowych
i całopojazdowych w Europie Wschodniej i WNP. Na terenie Niemiec LOXX
działa również jako spedytor regionalny
dla sektora AGD, dystrybuując sprzęt
AGD i zaopatrując sklepy.„Chcemy dalej
rozwijać tę działalność razem z Rhenus
Home Delivery. Rhenus może również
zaoferować zainteresowanym klientom
lepszy dostęp do Europy Zachodniej ”mówi Thilo Streck.
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W Polsce LOXX prowadzi trzy oddziały
i głównym obszarem ich działań jest
również świadczenie usług transportu drogowego na terenie Europy.
Rhenus dąży do integracji w ramach
swojej niezależnej polskiej sieci dystrybucyjnej. „W świetle postępującej
konsolidacji rynków drobnicowych
i rosnących wymagań w sektorze IT
w ramach procesu cyfryzacji, wierzymy, że będziemy cieszyć się lepszymi możliwościami wzrostu i rozwoju, ulepszonymi usługami dla
naszych klientów, a dla naszych pracowników jasną perspektywą przyszłości Grupy LOXX poprzez bycie
częścią Rhenus. Z tych powodów,
a także ze względu na wiek głównych
akcjonariuszy, zdecydowaliśmy się na
sprzedaż biznesu firmie Rhenus” –
wyjaśnia Alexander Brockt, Dyrektor
Zarządzający
LOXX. Transakcja
wymaga zgody organów antymonopolowych. ◼

4 PYTANIA
BILANSDO…

4
PYTANIA
DO…

MARCINA
KOZŁOWSKIEGO
PREZESA ZARZĄDU
BAUMALOG SP. Z O.O.

1

Co najbardziej ceni
Pan w biznesie?

W biznesie cenię zaufanie i partnerstwo
zarówno wewnątrz organizacji jak i w relacji z Klientami. Te elementy stanowią fundament sprawnego funkcjonowania firmy
gwarantując przewidywalność i bezpieczeństwo w działaniu, a także prawidłowe
dopasowanie oferowanych przez nas produktów do potrzeb Klienta, poczynając od
analizy potrzeb i projektowania systemu,
a na wdrożeniu i serwisie kończąc. Umiejętność zrozumienia potrzeb Klientów i proponowanie rozwiązań„szytych na miarę”
procentuje zaufaniem oraz przekłada się
na pozytywny wizerunek na rynku. Dodatkowo czuję satysfakcję mogąc dostarczać
Klientom systemy automatyzujące procesy
magazynowe oraz produkcyjne, które
umożliwiają znaczny wzrost konkurencyjności, a w efekcie rozwój przedsiębiorstw
i zdobywanie nowych rynków.

2

Wizja rozwoju to
istniejące rynki
czy ekspansja?

Mamy ugruntowaną pozycję na rodzimym rynku dlatego naturalną rzeczą

jest ekspansja na rynku światowym. Pracujemy nad poszerzeniem oferowanych przez Baumalog rozwiązań oraz
rozbudowujemy sieć dealerską w Europie jak i na innych kontynentach, jednocześnie dbając o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.
Posiadając własne biuro konstrukcyjne
oraz stosując w naszych systemach najnowocześniejsze rozwiązania, możemy
z powodzeniem rywalizować na arenie
międzynarodowej. Dodatkowo w obecnej sytuacji związanej z wahaniami rynkowymi spowodowanym przez COVID19, warto dywersyfikować rynki działania, co pozwala zachować większą stabilność i elastyczność w funkcjonowaniu organizacji. Taka filozofia w połączeniu z zaangażowaniem umożliwia nam
długofalowe planowanie rozwoju firmy.

3

Co przeszkadza
w rozwoju firmy
(złe prawo,
pandemia SARS
CoV-2, nieuczciwa
konkurencja)?

Przepisy prawa i ustawodawstwo
bywa skomplikowane, lecz wszystkie
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firmy obowiązują jednakowe przepisy
i teoretycznie mamy równe szanse.
Prawo można jednak doskonalić
i wpływać na standardy panujące na
rynku poprzez angażowanie się
w działanie organizacji branżowych,
co m.in. realizowane jest przeze mnie
przez aktywność w ramach PSTM –
Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej, którego statutowym
założeniem jest krzewienie wysokiej
kultury technicznej związanej z systemami magazynowymi. Oczywiście
obecnie poważnym problemem
w prowadzonej działalności jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz niespodziewany i znaczny
wzrost cen stali.

4

Prywatnie jest
Pan?

Jestem pełnym zaangażowania optymistą, a wygospodarowany czas poświęcam zarówno na prace w ogrodzie,
kształcące podróże oraz czytanie książek. Jednym z interesujących mnie
tematów jest wielopłaszczyznowa rola
lidera w organizacji. ◼
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Redakcja

WARTOŚCI
DODANE
PANDEMII
Miniony rok to niespotykana dotąd amplituda wahań w gospodarce
światowej. Czas pandemii koronawirusa SARS CoV-2 wyznaczał jej rozwój,
czy może raczej obronę przed jeszcze większymi skutkami światowego
zakażenia. Logistyka musiała sprostać niezwykłemu wyzwaniu, mierząc
się z wprowadzonymi ograniczeniami we wszystkich krajach na świecie.
Łańcuchy dostaw w pewnym momencie utraciły płynność, wiele sektorów
gospodarki dotknął kryzys.

D

rugi kwartał minionego roku
to czas głębokich spadków aktywności w przedsiębiorstwach. Firmy świadczące usługi logistyczne musiały w znaczący sposób
przeorganizować swoje struktury.
W obliczu wprowadzonych obostrzeń
w kontaktach i zamykaniu niektórych
obszarów gospodarczych zasadniczo
zmieniła się struktura handlu. Dość
wolno rozwijający się handel e-com-

merce w jednej chwili znalazł się
w centrum zainteresowania wszystkich uczestników rynku.
Logistyka dostosowała się jak zawsze
do potrzeb rynku i operatorzy logistyczni w dość krótkim czasie dostosowali się do zmian. Problemem była
absencja zakażonych pracowników
i osób z otoczenia, jednak i tutaj opanowano sytuację, przeorganizowując
pracę w magazynach. Operatorzy
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logistyczni, pracując z klientami, przygotowani są na zmiany, potrafią
szybko przygotować strategie działań
dla sytuacji nadzwyczajnych, a z taką
mieli do czynienia wszyscy uczestnicy
rynku. – Najważniejszym wyróżnikiem dla operatora jest kompleksowość: obsługa procesów end-to-end,
możliwość integracji z e-sklepem,
wydajny proces pakowania wspierany przez profesjonalny WMS, integrację EDI, obsługę zwrotów itd. –
mówi Artur Spała, dyrektor logistyki
kontraktowej, Raben Logistics Polska,
Grupa Raben.
Handel e-commerce stał się głównym
motorem napędowym gospodarki,
w Polsce liczba e-sklepów zwiększyła
się do około 40 tys. z obrotami blisko
100 mld zł. Dynamiczny wzrost
branży
e-commerce
znacząco
wpływa na rozwój sektora logistycznego. Zwiększenie wydajności i efektywności obsługi dostaw wiąże się
z daleko idącymi zmianami strukturalnymi operacji logistycznych.
Cyfryzacja staje się kluczowym elementem zmian w obsłudze łańcuchów dostaw. Aplikacje pozwalające
śledzić dostawy czy zarządzać nimi to
obecnie standard ich obsługi. Pande-
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mia zmieniła całkowicie podejście do
procesów. Ich automatyzacja i robotyzacja znacząco przyspieszyły, to, co
było wcześniej w sferze rozważań,
wdrażane jest w tempie dotąd niespotykanym. Technologie „Przemysłu
4.0” oraz nowa era łączności 5G
tworzą możliwości z rozwiązaniami,
które lokalizowane były w obszarze
science fiction.
Automatyzacja w logistyce dotyczy
wielu obszarów, bo łańcuch dostaw
to integracja procesów produkcji,
magazynowania, transportu i dystrybucji. W każdym z tych obszarów
widoczne są zmiany technologiczne
dostosowujące operacje do wymagań rosnących standardów technicznych. Roboty stają się coraz
powszechniejsze i nie są to nieporadne maszyny ograniczone do niewielu ruchów. Roboty włączone
w procesy operacyjne łańcuchów
dostaw wykonują wiele skomplikowanych czynności, wykazując wysoką
sprawność.
Nowoczesnej powierzchni magazynowej, w której operatorzy logistyczni
jako najemcy mają największy udział
(30%), przybyło mimo pandemii

ponad 2 mln m kw., a całkowite
zasoby to ponad 20 mln m kw. Te
obiekty spełniają najwyższe standardy
techniczne, ekologiczne i sanitarne,
zapewniając odpowiednie zaplecze
dla operacji logistycznych związanych
z obsługą łańcuchów dostaw. Prognozy wskazują na rozwój sektora
powierzchni przemysłowej i magazynowej. Pod nowe lokalizacje kupuje
się działki, na których powstaną
następne obiekty.
Branża logistyczna, po marcowym
tąpnięciu w gospodarce, w drugiej
połowie roku rozwijała się w nowych
warunkach. Pandemiczna rzeczywistość zmieniła diametralnie podejście do działań dystrybucyjnych;
praca zdalna, przeorganizowane
struktury operacyjne magazynów,
zdigitalizowane procesy zakupowe
i nadzoru w łańcuchach dostaw – to
tylko niektóre z wdrożonych rozwiązań. Wartość dodana to cecha operatora logistycznego, jego chleb
powszedni działań na rynku dostaw
towarów pochodzących z małego
sklepu internetowego czy firmy produkcyjnej zaopatrującą fabrykę
samochodów. ◼
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ARTUR SPAŁA, DYREKTOR
LOGISTYKI KONTRAKTOWEJ,
RABEN LOGISTICS POLSKA,
GRUPA RABEN:
Miniony rok wzmocnił handel internetowy na świecie. Pandemia redefiniuje
potrzeby konsumenckie i zmusza
firmy, przywiązane do tradycji
w handlu do sprzedaży online. Ma to
wpływ na rozwój całego sektora logistycznego, który podąża za wymaganiami rynku. Najważniejszym wyróżnikiem dla operatora jest kompleksowość: obsługa procesów end-to-end,
możliwość integracji z e-sklepem,
wydajny proces pakowania wspierany
przez profesjonalny WMS, integrację
EDI, obsługę zwrotów itd. Wzrost
wydajności dla e-commerce wiąże się
przede wszystkim z rozwojem systemów wspierających procesy magazynowe. Przy projektach o dużej skali
atutem jest automatyzacja i robotyzacja, np. roboty pakujące i paletyzujące,
sortery, rozwiązania pick-2-light, pick
by light, goods-to-man, pick by
weight, RPA w administracji czy obsłudze klienta. Raben obsługuje procesy
e-commerce w kilku magazynach
w Europie. By zwiększyć wydajność
w dystrybucji paletowej, wdrożyliśmy
serwisy Home Delivery czy PCD
(potwierdzenie dostawy zdjęciem).

TEMAT WYDANIA

Raben. Fot. Raben

CZY ROZWÓJ
W CZASIE PANDEMII
JEST MOŻLIWY?
Rok 2020 zapisze się w historii
jako czas pełen wyzwań dla wielu
branż. Pandemia koronawirusa
zmieniła światową gospodarkę
i sposób prowadzenia biznesu.
Mimo to Grupa Raben postawiła
na inwestycje i nowe usługi – to
najlepszy dowód, że firma
z sukcesem stawiła czoła
wyzwaniom 2020 roku.
ranża logistyczna to krwioobieg
gospodarki, który często zmaga
się z wieloma wyzwaniami.
W 2020 roku były one szczególne dla
nas wszystkich. Z jednej strony zagrożenie epidemiczne i zmieniające się ob-

B

ostrzenia, koszty związane z zabezpieczeniami przed możliwością rozprzestrzenienia się wirusa, zmiana organizacji pracy, a z drugiej niestabilne
poziomy sprzedaży klientów i konieczność jeszcze bardziej elastycznego podejścia – podsumowuje Janusz Anioł,
Dyrektor Generalny Raben Logistics
Polska i dodaje: – Mijający rok ukazał też
umiejętność organizacji i jej pracowników do zaadaptowania się do nowej
sytuacji, daleko pojętą elastyczność czy
otwartość na zmiany. A to są cechy naszych pracowników, People with Drive!.
Sytuacja wywołana przez pandemię
koronawirusa wymagała od całej branży
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logistycznej elastyczności i szybkiego
dostosowania do nowych, dynamicznie
zmieniających się warunków. Dla Grupy
Raben od początku najważniejsze było,
z jednej strony bezpieczeństwo oraz
ochrona zdrowia pracowników i kontrahentów, a z drugiej strony zapewnianie
ciągłości operacji oraz serwisu na najwyższym możliwym w tej sytuacji
poziomie.
– Nasze priorytety to wysoka jakość
obsługi i stabilność współpracy,
a hasło w okresie pandemii to: Zabezpieczamy Twój biznes! Dlatego robiliśmy wszystko, aby nawet w najtrudniejszych momentach, nie było opóź-
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nień lub zatrzymania dostaw
w związku z pandemią – Janusz Anioł,
Dyrektor Generalny Raben Logistics
Polska.
Pandemia oprócz negatywnych skutków, pokazała, że cyfryzacja, praca
zdalna na masową skalę i oparcie się
w większym stopniu o nowe technologie może być efektywne, a niejednokrotnie może być jedynym wyjściem.
Można powiedzieć, że digitalizacja
przyspieszyła pewne decyzje. Grupa
Raben, która od lat stawia na rozwój
i doskonalenie rozwiązań informatycznych również postanowiła tą sytuację
wykorzystać na wprowadzenie innowacji. Firma uruchomiła internetową
wycenę transportów międzynarodowych w połączeniu z przesłaniem zlecenia na platformę klienta myRaben.com.
Planuje także wdrożenie dla pracowników magazynu funkcji bezpieczeństwa
Covid w systemie monitorowania
czasu pracy, tak aby kontrolować
odstępy między pracownikami.
Ponadto, ponieważ w nowej rzeczywistości szczególnie istotne stało się
poczucie bezpieczeństwa a konsu-

menci znacząco zmienili swoje nawyki
i zachowania. Większość z nich kierując się ostrożnością lub ograniczeniami stawia na zakupy przez Internet.
Właśnie w trosce o wygodę i bezpieczeństwo odbiorców, chcąc zachować zalecaną odległość między osobami biorącymi udział w realizacji
dostawy, Grupa Raben wprowadziła
nową bezpłatną usługę dla przesyłek
drobnicowych – PCD (Picture Confirming Delivery). Polega ona na bezdotykowym potwierdzeniu dostawy za
pomocą zdjęcia. Dzięki PCD możliwy
jest nawet odbiór zdalny np. podczas
pobytu na kwarantannie. Dzięki automatycznej rejestracji danych, nie tylko
na temat wyglądu przesyłki, ale także
daty, godziny i miejscu dostawy,
a nawet numeru rejestracyjnego
samochodu dostawczego, daje większą pewność nadawcy oraz odbiorcy,
że dostawa została zrealizowana
w danym miejscu i czasie.
W mijającym roku nie zabrakło też
inwestycji magazynowych. W kwietniu
Raben Logistics Polska przeniosła swój
oddział w Olsztynie do nowej lokaliza-
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cji, a w czerwcu ruszyły pierwsze operacje w magazynie w Adamowie, gdzie
w Panattoni Park A2 firma prowadzi
m.in. magazyn centralny dla Makro.
W obiekcie o powierzchni 33 tys. m²
zastosowano wiele rozwiązań, które
podwyższają nie tylko wydajność procesu, ale i bezpieczeństwo pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje
automatyczny system sortujący stworzony dzięki efektywnej współpracy
z klientem operatora. Jest to jeden
z pierwszych i najnowocześniejszych
sorterów w Europie. W drugiej połowie
roku powstały również nowe lokalizacje na Śląsku – w Rudzie Śląskiej oraz
Sosnowcu. Co więcej, w listopadzie
2020 firma uruchomiła nową lokalizację w Legnicy. W wynajmowanym
w Parku Panattoni Legnica obiekcie
o powierzchni 11 000 m² prowadzony
jest dedykowany projekt logistyki kontraktowej dla Grupy Ahlers AG. Z kolei
Fresh Logistics Polska zainwestował
w nowoczesne hale magazynowe
o łącznej powierzchni 16 tys. m²,
w Wojanowie oraz Nowej Wsi Wrocławskiej. ◼
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– Trudna sytuacja, wywołana
przez drugą falę koronawirusa, nie
wpłynęła na łańcuchy dostaw
w takim stopniu, jak miało to
miejsce w podczas pierwszej fali.
Bieżące transporty dla kluczowych
branż realizowane były i są niemal
w całości – wynika z danych
Shippeo, platformy widoczności
transportów w czasie
rzeczywistym, która w tym
trudnym czasie rozwinęła się
i właśnie pozyskała kolejne 32
miliony na rozwój nowoczesnego
narzędzia dostarczającego
informacji przewoźnikom.
Shippeo. Fot. Shippeo

DRUGA FALA
KORONAWIRUSA
NIE ZABURZYŁA
ŁAŃCUCHÓW
DOSTAW

P

rzez Europę przetoczyła się druga fala koronawirusa. Wiele krajów, w tym Polska, na powrót
wprowadziło szereg obostrzeń i ograniczeń dla poszczególnych branż.
Mimo trudnej sytuacji związanej
z pandemią, łańcuchy dostaw nie były
i nie są zagrożone - pokazuje analiza
autorskiego wskaźnika odbudowy
łańcuchów dostaw (Supply Chain Recovery Index), przeprowadzona przez
Shippeo. Podczas pierwszej fali koronawirusa, najniższą wartość wskaźnik
ten zanotował 13 kwietnia 2020 i wynosił wówczas 30 procent dostaw realizowanych, w stosunku do założo-

nych. Najniższa wartość wskaźnika, na
początku drugiej fali koronawirusa to
89 procent (w dniu 9 listopada 2020).
Najnowsze dane pokazują, że po krótkim i naturalnym spowolnieniu dostaw w okresie świąt, pandemia nadal
nie ma wpływu na ciągłość łańcuchów dostaw.
– Dzięki naszemu algorytmowi jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić łańcuchy dostaw przebiegające przez
Europę, w tym przez Polskę. Obsługujemy rocznie blisko 10 milionów
zleceń transportowych od 140 tys.
przewoźników. Korzystając z tych
danych, zbudowaliśmy indeks do
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pomiaru
poziomu
aktywności
w obrębie łańcuchów dostaw w czterech sektorach podczas pierwszych
siedmiu tygodni pierwszego oraz
drugiego lockdownu. Wynika z niego,
m.in. że podczas pierwszego lockdownu poziom realizacji dostaw
wyniósł średnio 50 procent. Natomiast w pierwszych siedmiu tygodniach drugiej fazy lockdownu, średnio 98 procent dostaw zostało zrealizowanych – mówi Lucien Besse,
dyrektor operacyjny Shippeo.
Dane Shippeo pokazują także, że pandemia w różnym stopniu wpłynęła na
łańcuchy dostaw w poszczególnych
branżach. Podczas pierwszej fali najpoważniejsze zakłócenia w obrębie
łańcuchów dostaw można było zaobserwować w branży
budowlanej i konstrukcyjnej oraz motoryzacyjnej.

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Użycie zrównoważonego paliwa
lotniczego (SAF) na trasie Los
Angeles – Amsterdam od stycznia
2021 r. Upowszechnienie SAF
w branży lotniczej. Zrównoważony
transport i usługi neutralne pod
względem emisji CO₂ w ramach
programu Net Zero Carbon.
uehne+Nagel i Air France KLM
Martinair Cargo uruchomiły
pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla trasę lotniczą między Ameryką Północną i Europą. Podjęte działanie ma na celu
wsparcie branży transportowej w redukcji pozostawianego śladu węglowego oraz stanowi kolejny krok w kierunku
komercyjnego wykorzystania paliw alternatywnych i zaangażowania firm
w zrównoważoną przyszłość lotnictwa.
Logistyka lotnicza Kuehne+Nagel,
realizowana za pośrednictwem regu-
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Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

PIERWSZA NEUTRALNA WĘGLOWO
TOWAROWA TRASA LOTNICZA
larnych lotów AFKLM z Los Angeles do
Amsterdamu, będzie w pełni zasilana
przez zrównoważone paliwo lotnicze
(SAF). Ta pierwsza neutralna węglowo
trasa lotnicza podkreśla zaangażowanie firm w realizacje założeń własnych
programów zrównoważonego rozwoju: Net Zero Carbon firmy Kuehne+Nagel i SAF AFKLM Cargo.
Yngve Ruud, członek zarządu Kuehne+Nagel, odpowiedzialny za logistykę
lotniczą, komentuje: „Pierwsza bezemisyjna trasa lotnicza określa początek
naszej drogi w kierunku neutralnego
pod względem emisji CO₂ transportu
lotniczego i jest kolejnym krokiem
w kierunku osiągnięcia całkowitej
neutralności węglowej Kuehne+Nagel do 2030 r. Jesteśmy gotowi, aby

przejąć przewodnictwo, a tym samym
odpowiedzialność za kolejną generację transportu lotniczego i zachęcać
naszych Klientów i kolegów z branży,
aby dołączyli do nas we wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań”.
Adriaan den Heijer, wiceprezes wykonawczy Air France-KLM Cargo i dyrektor zarządzający Martinair: „Uruchomienie programu SAF w transporcie
lotniczym jest ważnym krokiem
w naszej strategii zrównoważonego
rozwoju na nadchodzące lata. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z zaangażowania i konkretnego działania
naszego partnera, firmy Kuehne+Nagel, w kształtowaniu naszej wspólnej
ambicji w obszarze zrównoważonej
przyszłości. Nie mogę się doczekać, aż
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inni partnerzy wkrótce dołączą do
naszego programu SAF”.
Właściwości chemiczne i fizyczne zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) są
niemal identyczne z właściwościami
konwencjonalnego paliwa do silników
odrzutowych. Sprawia to, że SAF jest najskuteczniejszym środkiem, jaki przemysł
powinien wdrożyć, aby znacznie zmniejszyć pozostawiany ślad węglowy. Emisje
CO₂ powstające podczas produkcji, przetwarzania i transportu SAF zostaną zrekompensowane przez Kuehne+Nagel
poprzez inwestycje w projekty przyrodnicze, posiadające aktualnie najwyższy
dostępny certyfikat jakości: „Verified
Carbon Standard (VCS)”i / lub„Gold Standard (GS)”, aby zapewnić, że ta trasa jest
w pełni neutralna węglowo. ◼

WYWIAD

Dachser. Fot. Dachser

PO PROSTU
ZASKOCZYŁO
1 stycznia 2021 r. Burkhard Eling został nowym CEO w DACHSER.
Wcześniej, przez ponad siedem lat, był odpowiedzialny w tej firmie za
dział finansowy. Eling to menedżer, który myśli strategicznie
i wykracza daleko poza finansowe wskaźniki KPI, co udowodnił
w kierowaniu nad globalnym programem zarządzania innowacjami
idea2net. W niniejszej rozmowie opowiada jak postrzega firmę, swój
awans na sam szczyt oraz co wyróżnia go jako osobę i lidera.

Kiedy dołączył Pan do DACHSER
w 2012 roku, zrobił Pan krok
w bok w stronę logistyki. Jakie jest
Pana doświadczenie?
Burkhard Eling: Pochodzę z rodziny
przedsiębiorców, którzy bardzo interesują się budownictwem – mamy
nawet własną firmę architektoniczną
– więc na początku wiązałem swoją
karierę z branżą budowlaną. Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku budownictwo pracowałem
kolejno we wszystkich trzech czołowych niemieckich firmach z tej
branży, w działach finansów i kontrolingu. Szybko byłem gotów wziąć
odpowiedzialność za powierzone
zadania, podobnie jak to miało miejsce później, gdy pracowałem dla
dużego przedsiębiorstwa zarządzającego nieruchomościami. Wszystkie te
firmy miały międzynarodowy charakter, co oznacza, że te 13 lat doświadczenia pozwoliło mi wypracować
dokładnie takie umiejętności, jakich
potrzebowałem na stanowisku CFO
w DACHSER.

Co przyciągnęło Pana do logistyki?
Dzięki pracy w branży budowlanej
logistyka nie była mi obca. Wszak to
decydujący czynnik na dużych budowach. Kiedy budowaliśmy Plac Poczdamski w Berlinie, spędziłem prawie
pół dnia, zastanawiając się nad logistycznymi
aspektami
projektu
budowlanego. Logistyka drobnicowa
w sieci DACHSER to jednak zupełnie
coś innego. Jest nieporównywalnie
bardziej wymagająca i złożona. To
mnie ogromnie zaciekawiło i nadal
fascynuje.
Czy aktywnie ubiegał się Pan
o pracę w DACHSER?
Nie, kontakt z firmą nawiązałem za
pośrednictwem dr. Jürgena Schneidera, który był dyrektorem finansowym u mojego ówczesnego pracodawcy – firmy Bilfinger – i przewodniczącym Rady Nadzorczej w DACHSER.
Skontaktował mnie z Bernhardem
Simonem. Od momentu spotkania
z panem Simonem wyczułem u niego
energię, serce i duszę przedsiębiorcy.
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To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Wszystkie firmy, które znałem do
tej pory, były notowane na giełdzie
i postępowały inaczej. To wyjaśnia,
dlaczego tak naprawdę wszystko po
prostu, mówiąc potocznie, „zaskoczyło”. Dopiero później dowiedziałem
się, że DACHSER szuka następcy
odchodzącego na emeryturę CFO,
dr. Dietera Truxiusa.
Czy przeszło wtedy Panu przez
myśl, że kilka lat później zastąpi
Pan Bernharda Simona na jego
stanowisku CEO DACHSER?
Nie. W pierwszych dniach pracy nie
mogłem się doczekać wyzwań i możliwości głębokiego zaangażowania się
w procesy operacyjne. Po bardzo krótkim czasie było dużo do zrobienia, na
przykład przejęcie i integracja Azkar
i Transunion, które doprowadziły do
powstania oddziałów DACHSER na
Półwyspie Iberyjskim. Od samego
początku jako zastępca dyrektora FLT,
byłem zaangażowany w kilka decydujących zmian biznesowych i odegra-
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łem główną rolę w przejściu firmy do
formy prawnej Spółki Europejskiej
(SE). Moja wiedza i zrozumienie
wszystkich naszych obszarów biznesowych znacznie się pogłębiły
w wyniku mojej roli w strategicznym
programie innowacji Idea2net, za
który jestem odpowiedzialny i który
nadal będę prowadził jako CEO.
Kiedy stało się jasne, że zostanie
Pan CEO?
W 2016 roku, podczas podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych,
pan Simon i ja wybraliśmy się na
poranny jogging na plaży; zapytał
mnie wtedy, czy mogę sobie wyobrazić siebie na jego miejscu. Z pewnością nie jest łatwo zastąpić członka
rodziny założycieli pełniącego funkcję
CEO, a już zwłaszcza kogoś takiego,
jak Pan Simon, który osiągnął tak
wiele w swoim życiu. To była
jedna z moich pierwszych myśli
w tamtym czasie i noszę ją w sobie do

„

Logistyka drobnicowa w sieci
DACHSER jest bardzo wymagająca
i złożona. To mnie ogromnie
zaciekawiło i nadal fascynuje

dziś. Jednak wzajemne zaufanie
i doskonała współpraca, którą budowaliśmy przez lata – nie tylko z Panem
Simonem, ale także z akcjonariuszami
i Radą Nadzorczą – utwierdzają mnie
w przekonaniu, że jest to dobra droga.
Czyli nadal nie żałuje Pan
przeprowadzki z rodzinnej Westfalii
do spokojnego regionu Allgäu?
Bynajmniej! Zarówno mieszkańcy
Westfalii, jak i mieszkańcy Allgäu mają
reputację dość upartych, więc są
bardzo podobni. (śmiech) Ale szczerze mówiąc, zanim dołączyłem do
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DACHSER, dużo przeprowadzałem się
z rodziną, m.in. do Stanów Zjednoczonych i z powrotem. Znalezienie zawodowej i osobistej przystani w jednym,
było dla mnie łutem szczęścia. Uwielbiam Allgäu, a zwłaszcza to, jak bardzo
można cieszyć się przyrodą i korzystać
ze szlaków.. Kiedy tylko czas na to
pozwala, można mnie spotkać na
zewnątrz, najlepiej z moją rodziną.
Niezależnie od tego, czy jest to jazda
na rowerze, bieganie, czy dzień na
nartach z żoną i trójką dzieci - każdy
sposób będzie idealny na wyłączenie
się i naładowanie akumulatorów. ◼

