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ZDROWY GOSPODARCZY
TRYB ŻYCIA
Pierwszy pełny miesiąc kalendarzowej jesieni czaruje kolorowym światem. Nie cieszy jednak paleta
barw, której nie sposób opisać jednym zdaniem,
bo wciąż panoszy się wirus wywołujący w rządzie
strach. Wprowadza się kolejne restrykcje mające
ograniczyć transmisję wirusa. Słowo „transmisja”
spodobało się rządzącym, chociaż nijak się ma do
stanu pandemii w naszym kraju.
Gospodarka – jak maszyna – musi działać, bo jak
stoi, to rdzewieje. Wiosną mieliśmy przykład, co
się stanie, gdy gospodarkę się zatrzyma. Jeszcze
nie zbadano skutków tamtych obostrzeń, a już
zapowiadane są kolejne, o których skali nikt nie
wie, nawet sami wprowadzający te zakazy.
Firmy szukają punktów odniesienia dla dzisiejszej
sytuacji, by weryfikować plany rozwoju. Wiele inwestycji ograniczyły, jednak brak wzorca z przeszłości sprawia, że przedsiębiorstwa zwyczajnie
nie wiedzą, jak mają planować. Teraz podliczają
straty kolejnych kwartałów, po korekcie uwzględniającej stan światowej gospodarki wyniki
nie są „bardzo złe”. Większa niż zwykle jest „amplituda zysków i strat” analizowanych miesięcy.
Trzeci kwartał dla firm z branży logistycznej nie był najgorszy, działania związane z pandemią
przyniosły zamierzony efekt. Za to październik otwierający czwarty kwartał nie jest dobry, nie
wiadomo jednak, czego może to być zwiastunem.
Firma Dachser obchodzi 90. rocznicę powstania. Jej założyciele nie przypuszczali zapewne, że
po latach będzie w światowej czołówce branży logistycznej. Gratulujemy i życzymy ekspansji
na nowe rynki, z usługami z najwyższej półki.
Firmy powstają od zera lub wydzielają się z większej struktury; ta druga opcja spowodowała,
że powstała nowa firma EXIDE z siedzibą we Francji, po oddzieleniu się od amerykańskiego
Exide Holdings Inc. Nowa firma działa w regionie EMEA i Azja-Pacyfik, zatrudnia ponad 5000
pracowników, zaopatruje światowe rynki w najlepsze w swojej klasie produkty i usługi pod
kilkoma znanymi markami.
Nadchodzi czas niepewności większej niż miało to miejsce na początku roku. Mimo wiedzy, jaką
mamy lub jakiej nie mamy o wirusie, decydenci zbyt łatwo zamykają różne obszary gospodarki,
jako potencjalne ogniska zakażeń. Zastanawiające jest, że mówi się jedynie o mechanicznej
ochronie przed wirusem, a nie o zdrowym trybie życia, również tego gospodarczego, jako
o formie przeciwdziałania „zarazie”.
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DACHSER ŚWIĘTUJE
90. URODZINY
DACHSER, globalny operator logistyczny, kończy 90 lat. Firma, która odmieniła
transport innowacjami takimi jak skanowanie SSCC, rodzina produktów entargo,
wymienne nadwozia, czy autorskie rozwiązania IT digitalizujące procesy tworzone
już od 1980 r., przeszła drogę od jednoosobowej działalności, po globalne
przedsiębiorstwo. W tej ekscytującej historii ważną rolę od 14 lat odgrywa również
DACHSER w Polsce, działający w 9 lokalizacjach.

O

d firmy działającej
regionalnie w Niemczech, po globalne
przedsiębiorstwo, funkcjonujące w 393 lokalizacjach
i posiadające reprezentacje
krajowe w 44 krajach. Od
Thomasa DACHSERa – założyciela i jego jednoosobowej działalności – do 31000
pracowników w 2020 roku.
DACHSER rozwija się cały
czas, a jego historię w ostat-

nich dwóch dekadach współtworzy DACHSER w Polsce.
POLSKI ROZDZIAŁ
WIELKIEJ HISTORII
Historia DACHSER w Polsce
jest dłuższa niż jej występowanie pod wspólną nazwą. Zanim firma przyjęła
obecną nazwę i oficjalnie
stała się częścią globalnej
sieci, od 1995 roku w którym została zarejestrowana

należała do struktur francuskiej firmy transportowej
Graveleau. Jej polski oddział
został wykupiony przez niemieckie przedsiębiorstwo
w 1999 roku, a proces włączenia w europejską sieć przesyłek drobnicowych zakończył
się wdrożeniem pełnego
systemu, wprowadzeniem
produktów Entargo na rynek
w Polsce a tym samym zmianą profilu działania i w końcu
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rebrandingiem na DACHSER
w kwietniu 2006 roku.
W tamtym momencie przedsiębiorstwo dysponowało 4
oddziałami: w Strykowie, Warszawie, Poznaniu i Sosnowcu.
Dwa lata później dołączyły
Wrocław i Szczecin, w 2010
Gdańsk, a najmłodszym z rodzeństwa jest oddział w Rzeszowie, założony w 2019 roku.
Polski oddział od początku
w 2016 roku działała w zakresie
DACHSER European Logistics,
DACHSER Contract Logistics
oraz DACHSER DIY Logistics,
a z czasem poszerzył usługi
o DACHSER Air & Sea Logistics
oraz DACHSER Chem Logistics.
Jak komentuje dr inż. Grzegorz
Lichocik, Prezes DACHSER
Polska od 2007 roku: „Firma
przez prawie półtorej deka-
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dy lat działalności nieustannie się rozwijała, osiągając
w 2019 roku wolumen przesyłek na poziomie 1,7 mln (ponad
2 proc. wolumenu całej sieci) –
9 proc. wzrost r/r. – oraz tonaż
powyżej 570 tys. ton (1,4 proc.
całej sieci) – wzrost o 5 proc.
Przychody w 2019 roku wyniosły 494,4 mln (ponad 1,6 proc.
przychodów całej sieci), co
znacznie przekroczyło prognozę na lata 2014 – 2019,
która zakładała wzrost z 234,5
do 380 mln. Rozwój polskiej
części firmy DACHSER to niewątpliwie „success story”, które
mogło się spełnić dzięki zintegrowanej sieci a tym samym
korzystaniu z kilkudziesięciu
lat historii przedsiębiorstwa –
od jednoosobowej firmy do
światowego lidera innowacji
w logistyce”.
ROSNĄCA SIEĆ POŁĄCZEŃ
I TECHNOLOGII
Thomas DACHSER założył
w 1930 roku jednoosobowe
przedsiębiorstwo w niemieckim Kempten – miejscowości
położonej w zachodniej Bawarii, przez którą przebiegają ważne dla Niemiec szlaki komuni-

innowacji. W 1967 roku DACHSER wprowadził „transport
z gwarantowanym czasem”,
a w 1970 przełomowe nadwozia wymienne, które na zawsze
zmieniły przewóz towarów
drobnicowych. W 1980 roku
firma odważnie wkroczyła
w świat IT, tworząc pierwsze
autorskie aplikacje DACHSER.
W 1993 roku przedsiębiorstwo
dokonało kolejnej rewolucji,
stając się pomysłodawcą
standaryzacji użycia kodów
kreskowych w branży logistycznej w postaci globalnego systemu identyfikacji EAN/
NVE. Zrozumienie technologii
i nowoczesnych rozwiązań
pozwoliło z czasem stworzyć
inteligentną i wydajną sieć dla
całego obszaru działań DACHSER.
Wraz z rozwojem autorskich
rozwiązań, obszar działań
DACHSER szybko zaczął się
powiększać. W 1990 roku
firma dociera ze swoją działalnością do wszystkich niemieckich landów oraz ośmiu
innych krajów, w tym Stanów
Zjednoczonych. W latach 90’
poszerza zasięg o Europę
Zachodnią i Wschodnią oraz

Dzisiaj DACHSER działa w 393
lokalizacjach na świecie, a krajowe
organizacje reprezentują firmę w 44
miejscach. Rozwój wspierany jest przez
inteligentną i zintegrowaną sieć IT

kacyjne pomiędzy najbardziej
uprzemysłowionymi częściami
Niemiec a Austrią i Szwajcarią.
Dynamiczny rozwój firmy przyspieszył pod koniec lat 60-tych,
kiedy wkroczyła ona na drogę

Afrykę Północną. W XXI wieku
następuje gwałtowny rozrost
sieci. Dotarcie do większości
krajów w Europie, oddziały
w Indiach, Tajlandii, Brazylii,
czy Turcji, połączenia morskie

i lotnicze z Chinami, Meksykiem, czy Argentyną. Wejście
krajów Europy Środkowej do
Unii Europejskiej i zniesienie
ograniczeń w przemieszczaniu
towarów pozwoliło wykorzystać w całości zintegrowane
DNA firmy od początku opartego na jednakowym procesie we wszystkich krajach
europejskich, wykorzystaniu
jednego informatycznego
systemu operacyjnego, który
wsparł ujednolicone produkty
i obsługę klientów w organizacji. Dzisiaj DACHSER działa
w 393 lokalizacjach na świecie,
a krajowe organizacje reprezentują firmę w 44 miejscach.
Rozwój zasięgu działalności
cały czas wspierany jest przez
inteligentną i zintegrowaną
sieć IT, nad którą czuwa 750
pracowników IT.
KRYZYSOWY TEST
ZDANY NA PIĄTKĘ
Ostatnie miesiące w historii
DACHSER to przede wszystkim
walka o utrzymanie stabilnych
łańcuchów dostaw. Kiedy były
one zagrożone, firma zadbała
o optymalizację, odpowiedni
przepływ informacji i kontakt
z klientami, dzięki czemu
w większości przypadków
udało utrzymać się płynność
operacji. Sprawne działanie
pomogło również ruszyć ze
wsparciem dla walczących
z pandemią, m.in. zapewniając transport lotniczy dla milio-
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nów maseczek i innych środków ochrony osobistej oraz
wspierając lokalne instytucje,
jak w przypadku DACHSER
Polska – szpital w Poznaniu.
DACHSER to firma rodzinna
a dziedzictwo założyciela jest
przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Wnuk Thomasa
Dachsera – Bernhard Simon
od ponad 20 lat jest członkiem
zarządu, a od 15 CEO firmy.
W 2021 r. dołączy do rady nadzorczej i przekaże dowodzenie
nowemu CEO – Burkhardowi
Elingowi, który od 2013 r. był
członkiem zarządu, pełniąc
funkcję CFO i odpowiadając
m.in. za przejście firmy do formy prawnej Spółki Europejskiej
(SE) w 2015 r. Nowy zarząd,
kierowany przez Burkharda
Elinga, stanie przed takimi
wyzwaniami jak digitalizacja,
niedobór wykwalifikowanej
kadry logistycznej, zarządzaniem innowacjami, czy transformacją firmy w kierunku zero
emisyjnego przedsiębiorstwa.
Dzięki stałej i konsekwentnej
polityce opartej na nowoczesnej technologii, szacunku
i komunikacji z partnerami
biznesowymi oraz inwestycji
w kapitał ludzki i programy
stażowe, DACHSER stoi na
solidnych fundamentach, na
których może stabilnie rosnąć
i szykować się do hucznego
świętowania kolejnej okrągłej
rocznicy – 100-lecia istnienia
firmy w 2030 r. 
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Komunikat organizatorów targów Modernlog, dotyczący przeniesienia
organizacji targów na inny termin. Nowa data to 8-11. czerwca 2021 roku,
kolejna impreza przełożona ze względu na pandemię koronawirusa
i i w prowadzone w związku z tym obostrzenia.

Targi Modernlog
w innym terminie

N

ie jest to łatwy czas dla
dostawców rozwiązań
logistycznych, regałów,
wózków widłowych i innych
produktów i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce magazynowej i logistyce. Firmy
borykają się z wieloma problemami, również tymi związanymi z obsługa serwisową.
W związku z aktualną sytuacją
epidemiologiczną w naszym
regionie i obostrzeniami, które
weszły w życie 17 października,
na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania
zaczął obowiązywać całkowity zakaz działalności związanej
z organizacją, promocją lub
zarządzaniem imprezami, ta-

kimi jak targi, wystawy, konferencje i eventy. Wprowadzenie
tzw. czerwonej strefy w regionie ma na celu ochronę przed
dalszym rozprzestrzenianiem
się wirusa COVID-19. Niestety
uniemożliwia równocześnie
organizację targów, w tym także zaplanowanego w terminie
3-6 listopada 2020 roku bloku
targów ITM Industry Europe,
Modernlog, 3D Solutions oraz
Subcontracting.
W następstwie decyzji władz
centralnych, zarząd Grupy
MTP zadecydował o przeniesieniu bloku targów na termin
8-11 czerwca 2021 roku. Pragniemy Państwa równocześnie
zapewnić, że czas dzielący nas

od kolejnej edycji wydarzenia
wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej
i atrakcyjnej imprezy. Zależy
nam bowiem, by kolejna edycja targów, które od lat kreują
światowe trendy w przemyśle,
była pod każdym względem
wyjątkowa i komfortowa zarówno dla uczestników, wystawców, organizatorów jak
i każdego, kto związany jest
z tworzeniem tak unikatowego
wydarzenia.
Nie rezygnujemy jednak z organizacji towarzyszących targom wydarzeń, które odbywać
się będą w wersji on-line i do
udziału w których serdecznie
zapraszamy:
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• 3–4.11.2020 – Kongres Industry Next. The New Reality oraz
warsztaty INEXT INFO
• 4–5.11.2020 – Smart Warehouse INFO
• 4–6.11.2020 – Subcontracting Meetings, spotkania
kooperacyjne dostawców
usług ze zleceniodawcami
poszukującymi outsourcingu dla części swojej produkcji INFO
A już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w targach, które odbędą się
w 2021 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Głęboko wierzymy, że przerwa
w organizacji targów sprawi, że
w przyszłym roku spotkamy
się w jeszcze większym gronie,
z jeszcze ciekawszą ekspozycją
i wyjątkową atmosferą, która
od lat przyciąga do Poznania profesjonalistów z całego
świata. 
Do zobaczenia w 2021 roku!
Zespół ITM Industry Europe/
Modernlog/ 3D Solutions/ Subcontracting
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Fracht FWO Polska. Fot. Fracht FWO Polska

ANDRZEJ KLIMEK
DOŁĄCZYŁ DO
ZESPOŁU FRACHT
FWO POLSKA
Fracht FWO Polska, operator logistyczny dla
przemysłu, stawia na dynamiczny rozwój usług
na polskim rynku oraz sukcesywnie wzmacnia
i rozbudowuje zespół. Z początkiem października
do Fracht FWO dołączył Andrzej Klimek, obejmując
stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu.

A

ndrzej Klimek ma kilkunastoletnie doświadczenie managerskie
w kierowaniu dużymi zespołami i złożonymi procesami
w obszarze logistyki, produkcji
i handlu. Z sukcesem zrealizował wiele projektów optymalizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, także w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa
(H. Cegielski – Poznań, STOMIL
– Poznań). Był członkiem Rad
Nadzorczych kilkunastu spółek
m.in.: C. Hartwig – Gdynia, Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, OT Port Świnoujście, Kolej
Bałtycka czy Deutsche Binnenreederei AG (DBR AG). Pełnił też
funkcję Członka Rady Promocji
Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz
Członka Komitetu Sterującego
Rewitalizacji Dróg Wodnych
przy Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Jest absolwentem Wydziału
Budowy Maszyn Politechniki
Poznańskiej, wieloletnim wy-

kładowcą akademickim na Politechnice
Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz
Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Ukończył
studia podyplomowe i liczne kursy z zakresu zarządzania
produkcją i logistyką.
Jego głównym zadaniem jako
dyrektora ds. rozwoju biznesu
we Fracht FWO będzie pozyskiwanie nowych klientów
oraz efektywny rozwój usług
w różnych obszarach działalności. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu będzie także wzmacniał
kompetencje zespołu Fracht
FWO Polska z zakresu m.in. żeglugi śródlądowej, środowiska
portowego i transportu kolejowego.
– Chcę, aby nasza oferta jako
operatora logistycznego spełniała oczekiwania coraz większej grupy klientów. To proces
bardzo złożony, czasochłonny,
wymagający szerokiego za-

kresu umiejętności. Stawiam
na pracę zespołową, dobrą
komunikację, wzajemne uzupełnianie się z doświadczonym
zespołem oraz ścisłą współpracę z menedżerami poszczególnych działów. Wiem
z własnego doświadczenia, że
synergia w tego typu działaniach przynosi spodziewane
efekty – zapowiada Andrzej
Klimek, nowy dyrektor ds. rozwoju Fracht FWO Polska.
Fracht FWO Polska funkcjonuje
na polskim rynku logistycznym
od 14 lat i w tym czasie osiągnął wiele znaczących sukcesów. Fracht zdobył wysoką
pozycję pośród klientów z sektora energetycznego i przemy-
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słu ciężkiego, branży chemicznej, automotive, FMCG oraz
farmaceutycznej. Potencjał
logistyczny firmy wzmacnia
globalna sieć partnerów Grupy
Fracht, która działa na 6 kontynentach.
– Zmieniające się otoczenie
gospodarcze, rozwój naszego kraju i Europy, nieustanne
procesy globalizacji handlu,
usług i produkcji są dla nas olbrzymim wyzwaniem, ale również niepowtarzalną szansą na
kompleksowy rozwój i umacnianie biznesowej pozycji.
Oczekiwania i wymagania klientów
branży TSL rosną
z dnia na dzień.
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Jungheinrich Polska. Fot. Jungheinrich Polska

JAROSŁAW CISAK
Z NOWYMI KOMPETENCJAMI
W MIĘDZYNARODOWYM
KONCERNIE
Z dniem 01.09.2020
Jarosław Cisak pełni
podwójną rolę w koncernie
Jungheinrich AG –
poza funkcją prezesa
Jungheinrich Polska
nadzoruje także, jako
szef sprzedaży, spółki
w Krajach Bałtyckich i na
Ukrainie.

J

arosław Cisak z Jungheinrich związany jest od
1996 roku, a funkcję prezesa polskiej firmy sprawuje od
1999 roku. W ciągu tych lat firma zbudowała pozycję lidera
w branży na polskim rynku.
Obecnie posiada 9 lokalizacji
i zatrudnia około 600 osób. Od
wielu lat staje na podium koncernowych rankingów najlepszych spółek-córek, a od kilku
– na najwyższym.
„To oczywiście sukces całego
zespołu, który nie byłby jednak możliwy bez doskonałego
przywódcy” – mówi Magdalena Domagała, Dyrektor Pionu
Zasobów Ludzkich. I dodaje: „Awans Jarosława Cisaka
w strukturach koncernu to
dowód jego wiedzy i kompetencji zarządczych, ale także

wzrost pozycji i znaczenia polskiego oddziału firmy w międzynarodowym koncernie.
To także potwierdzenie tego,
że pomimo obecnej, trudnej
sytuacji gospodarczej w całej
Europie Jungheinrich Polska
radzi sobie doskonale, a wdrożone w naszej firmie rozwiązania mogą być wzorem dla
innych podmiotów. Cieszymy
się, że teraz z doświadczenia
pana Cisaka będzie korzystać
nie tylko polski oddział koncernu, ale także firmy w Krajach
Bałtyckich i na Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że wymiana
doświadczeń między tymi
państwami wpłynie pozytywnie również na dalszy rozwój
naszej polskiej firmy.”
W związku z wyżej wspomnianymi zmianami w koncernie
nie zmienia się struktura spółek w Polsce, na Ukrainie oraz
w Krajach Bałtyckich. Jarosław
Cisak nadal pełni funkcję prezesa Jungheinrich Polska. Również zarządy spółek na Ukrainie
oraz w Krajach Bałtyckich pozostają bez zmian.
Jungheinrich od 26 lat dostarcza polskim klientom kompleksowe rozwiązania intralo-

gistyczne. Oferuje wszystko, co
znajduje się pod dachem magazynu – od wózków paletowych, po zaawansowane sys-
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temy automatyczne. W kwestii
rozwoju produktów stawia na
nowe technologie i wspomaganie informatyczne. 

BILANS

GRUPA KUEHNE+NAGEL
NOTUJE WYŻSZY ZYSK
W TRZECIM KWARTALE
2020 ROKU
Poprawa efektywności
operacyjnej, uważne
zarządzanie kosztami
i lepsze warunki rynkowe
przyczyniły się do wzrostu
zysków w trzecim kwartale.
Wzmocnione zostały wolne
przepływy pieniężne.
Grupa przygotowana do
potencjalnej dystrybucji
szczepionki przeciw
COVID-19.

G

rupa Kuehne+Nagel
w trzecim kwartale
2020 roku, po pierwszym półroczu trwania pandemii koronawirusa, zanotowała
zysk. Po uwzględnieniu różnic
w kursach walut kursowych,
firma znacząco poprawiła efektywność operacyjną.
Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku, obrót netto
wyniósł 14,8 mld CHF, a EBIT
790 mln CHF. W tym czasie wahania kursów walut miały istotny negatywny wpływ zarówno
na obroty netto (-5,7%), jak
i EBIT (-5,9%). Wolne przepływy

pieniężne w ciągu pierwszych
dziewięciu miesięcy wzrosły
o 31,4%.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor
generalny Kuehne+Nagel
International AG, powiedział:
„Dzięki zaangażowaniu i motywacji naszych pracowników,
jesteśmy gotowi do dalszego
rozwoju i wspierania naszych
klientów, zwłaszcza tych działających w sektorach farmacji i opieki medycznej oraz
e-commerce. Mimo że nadal
najbliższe miesiące pozostają
niepewne, jesteśmy dobrze
przygotowani”.
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KUEHNE+NAGEL GOTOWE
DO DYSTRYBUCJI
SZCZEPIONEK PRZECIW
COVID-19
Firma Kuehne+Nagel jest w pełni przygotowana do dystrybucji
szczepionek przeciw COVID-19,
zestawów testowych i innych
materiałów wspierających walkę z pandemią.
Podstawę dystrybucyjną stanowi multimodalna sieć dostosowana do obsługi branży
farmaceutycznej i medycznej,
zawierająca ponad 230 certyfikowanych oddziałów na całym
świecie.
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Grupa
Kuehne+Nagel
CHF mln

9M
2020

9M
2019

Obrót netto

14 839

Zysk brutto

Δ

Q3
2020

Q3
2019

Δ

15 838

-6.3%

5 031

5 238

-4.0%

5 516

5 989

-7.9%

1 866

1 974

-5.5%

Wynik operacyjny
(EBITDA)

1 399

1 341

4.3%

600

472

27.1%

EBIT

790

794

-0.5%

371

283

31.1%

Zysk za okres

575

598

-3.8%

266

214

24.3%

Wolne przepływy
pieniężne

811

617

31.4%

428

254

68.5%

Pierwsze kontrakty związane
z produkcją szczepionki przeciw COVID-19 zostały podpisane przez dywizję logistyki
kontraktowej.
Rozpoczęcie dystrybucji szczepionki za pośrednictwem transportu lotniczego i drogowego
ma rozpocząć się w 2021 roku
(pod warunkiem zatwierdzenia
produktu).
Obecnie szacuje się, że na całym świecie może być potrzebnych od 11 do 15 miliardów*
dawek szczepionek.
*Seabury Consulting Capacity Tracking
Database (wrzesień 2020)

LOGISTYKA MORSKA
W trzecim kwartale 2020 roku
wyniki dywizji morskiej odzwierciedlały pozytywne odwrócenie trendu z pierwszej
połowy roku. Poprawa spowodowana jest zwiększonym
popytem na usługi morskie
klientów z sektora MŚP oraz
wzrostem importu z Azji do
Europy i Ameryki Północnej.
W trzecim kwartale 2020 wolumen przetransportowanych
kontenerów wzrósł o 10,4% do
1,2 mln TEU w porównaniu
do drugiego kwartału. Obrót
netto jednostki wyniósł prawie
1,8 miliarda CHF, a EBIT popra-

wił się o 12,3% rok do roku – do
137 milionów CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 36,2%.
Optymalizacja procesów w lokalnych i centralnych punktach
obsługi klienta oraz efektywne
zarządzanie kosztami wspierają przyszłą ekspansję rynkową
Kuehne+Nagel.

LOGISTYKA LOTNICZA
Poprawa warunków rynkowych w trzecim kwartale
2020 r., w tym w sektorze
automotive i towarów łatwo
psujących się, doprowadziła
do większego niż zwykle sezonowego wzrostu wolumenów
w logistyce lotniczej w porównaniu z drugim kwartałem.

Wolumen przewozów lotniczych w trzecim kwartale
osiągnął wartość 354 000 ton
i był o 12,8% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obroty netto wzrosły
o 8,7% do 1,2 mld CHF, a EBIT
o 89,9% do 169 mln CHF.
Obejmuje to jednorazowy
wpływ pieniężny w wysokości
63 mln CHF netto w związku
z wcześniejszym rozliczeniem
warunkowej zapłaty przejęcia
z 2018 roku.
We wrześniu 2020 roku dywizja lotnicza otworzyła nowe
centra farmaceutyczne w Brukseli i Johannesburgu z bezpośrednim dostępem z płyt
lotniskowych do asfaltowych
dróg publicznych. Przyspieszona obsługa towarów i gwarancja integralności produktu
zapewni klientom wartość
dodaną, szczególnie w przypadku dystrybucji szczepionek
wrażliwych na temperaturę.

Tab. Logistyka morska

CHF mln

9M
2020

9M
2019

Δ

Q3
2020

Q3
2019

Δ

Obrót netto

5 163

5 633

-8.3%

1 777

1 894

-6.2%

Zysk brutto

1 051

1 173

-10.4%

378

391

-3.3%

EBIT

304

357

-14.8%

137

122

+12.3%

CHF mln

9M
2020

9M
2019

Δ

Q3
2020

Q3
2019

Δ

Obrót netto

3 703

3 503

5.7%

1 243

1 143

8.7%

Zysk brutto

957

997

-4.0%

315

329

-4.3%

EBIT

350

263

33.1%

169

89

89.9%

Skorygowany
EBIT*

287

263

9.1%

106

89

19.1%

Tab. Logistyka lotnicza

* skorygowany o dodatni jednorazowy wpływ w wysokości 63 mln CHF netto w Q3 2020 r. w związku z wcześniejszym
rozliczeniem warunkowej zapłaty przejęcia z 2018 r.
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LOGISTYKA DROGOWA
W trzecim kwartale 2020 roku
firma zanotowała znaczny
wzrost przesyłek drogowych
w stosunku do poprzedniego
kwartału. Popyt na krajowe
usługi w krajach europejskich
osiągnął poziom sprzed kryzysu.
W Ameryce Północnej popyt na
wszystkie segmenty produktów,
z wyjątkiem produktów farmaceutycznych i medycznych oraz
e-commerce, pozostał znacznie
poniżej poziomu z poprzedniego roku; od września notujemy
pierwsze ożywienie na rynku.
Obrót netto dywizji drogowej
w trzecim kwartale oraz EBIT
spadły analogicznie o 796 mln
CHF i o 12 mln CHF. Utrzymujący się bardzo słaby popyt na
logistykę targów i eventów
miał istotny negatywny wpływ
na wynik.
Kuehne+Nagel wraz ze swoimi klientami przygotowuje
się do nowych warunków odpraw celnych między Wielką
Brytanią i Unią Europejską za
pośrednictwem rozwiązania
cyfrowego (Twoje proste rozwiązanie Brexit).

Tab. Logistyka drogowa

CHF mln

9M
2020

9M
2019

Δ

Q3
2020

Q3
2019

Δ

Obrót netto

2 380

2 682

-11.3%

796

862

-7.7%

Zysk brutto

812

846

-4.0%

274

269

1.9%

EBIT

38

62

-38.7%

12

17

-29.4%

CHF mln

9M
2020

9M
2019

Δ

Q3
2020

Q3
2019

Δ

Obrót netto

3 593

4 020

-10.6%

1 215

1 339

-9.3%

Zysk brutto

2 696

2 973

-9.3%

899

985

-8.7%

EBIT

98

112

-12.5%

53

55

-3.6%

Tab. Logistyka kontraktowa

LOGISTYKA
KONTRAKTOWA
Wzrost udziału w obsłudze
branży farmaceutycznej i medycznej oraz w realizacji zamówień e-commerce, a także
rygorystyczne zarządzanie
kosztami doprowadziły do
znacznej poprawy wyników
finansowych dywizji kontraktowej w trzecim kwartale

GIC POWIĘKSZA
PLATFORMĘ P3
LOGISTIC PARKS
P3

P3 Logistic Parks, długoterminowy inwestor,
deweloper i zarządca nieruchomości magazynowych w Europie, należący do państwowego singapurskiego funduszu majątkowego
GIC, podpisał umowę nabycia niemieckiego
portfolio obiektów logistycznych dla handlu
detalicznego („Matrix”).
ortfolio Matrix obejmuje ponad 650 000 m2
powierzchni i składa się z 33 obiektów położonych w najlepszych lokalizacjach miejskich
w głównych miastach Niemiec, m.in. w Berlinie,
Dortmundzie, Norymberdze, Hamburgu, Hanowerze, Kolonii, Dreźnie i Lipsku. Po sfinalizowaniu transakcji portfolio będzie zarządzane
przez P3. Oczekuje się, że proces akwizycji
zostanie zakończony w czwartym kwartale

P

2020 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Obrót netto w Q3 wyniósł
1,2 miliarda CHF, a EBIT 53 miliony CHF. EBIT, skorygowany
o dochody nadzwyczajne
w trzecim kwartale 2019 i 2020
ze sprzedaży nieruchomości
w wysokości odpowiednio
21 mln CHF i 4 mln CHF, wzrósł
o 44%.

2020 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków zamknięcia oraz po uzyskaniu wszelkich
niezbędnych zgód ze strony organów regulacyjnych.
Inwestycja ma miejsce 12 miesięcy po nabyciu
przez GIC portfela Maximusa, który złożony jest
z 28 aktywów zlokalizowanych w głównych
hubach logistycznych w Europie.
Lee Kok Sun, Chief Investment Officer of Real
Estate, GIC: „Z przyjemnością informujemy
o nabyciu tak dużego i wysokiej jakości portfolio zlokalizowanego w Niemczech, które są
największym rynkiem logistycznym w Europie. Stwarza to dobrą okazję, by wzmocnić
obecność P3 w strategicznych lokalizacjach
miejskich, a także umocnić pozycję wiodącego dewelopera i zarządcy nieruchomości
logistycznych w Europie. Logistyka wciąż
pozostaje w obszarze zainteresowania funduszu GIC, gdyż spodziewamy się, że nawet
w niepewnych warunkach sektor ten będzie
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Dywizja logistyki kontraktowej nadal rozwija się w ramach realizacji zamówień dla
e-commerce. Sektor ten jest
motorem znacznej części nowych zysków. Przykładowo,
Kuehne+Nagel Szwecja będzie obsługiwało nowe centrum dystrybucyjne dla firmy
Amazon. 

przynosił trwałe, długoterminowe zyski dzięki
rosnącemu popytowi w handlu online.”
Otis Spencer, Chief Investment Officer, P3 Logistic Parks: „Wzrost handlu elektronicznego
i ewolucja zachodząca w łańcuchu dostaw
detalicznych to czynniki, które obecnie pozytywnie wpływają na branżę nieruchomości
komercyjnych. Handel detaliczny stanowi
ważną część łańcucha dostaw, a tym samym
sektora logistycznego. To przejęcie jest jedną
z największych transakcji inwestycyjnych na
rynku nieruchomości w Europie w tym roku
oraz jedną z największych tego typu transakcji w Niemczech. Odzwierciedla ono naszą
strategię prowadzenia inwestycji, dzięki której
będziemy zwiększać udział P3 w rynku ogólnoeuropejskim. Przy wsparciu ze strony naszego właściciela, funduszu GIC,
aktywnie poszukujemy kolejnych
możliwości inwestycyjnych, dzięki którym wzmocnimy…

BILANS

Pandemia koronawirusa
zmieniła funkcjonowanie
całej gospodarki. Jednak
mimo wielu wyzwań,
jakie pojawiły się na
przełomie pierwszego
i drugiego kwartału tego
roku, sklepy e-commerce
oferujące sprzęt AGD
odnotowują bardzo
dobre wyniki. Największy
udział we wzroście
mają województwa:
mazowieckie, łódzkie
i śląskie – wynika z analizy
firmy Rohlig Suus Logistics,
jednego z największych
operatorów logistycznych
obsługujących branżę AGD
w Polsce.

W

edług
danych
Rohlig Suus Logistics, w II kwartale
2020 r. liczba zamówień internetowych w branży AGD
wzrosła aż o 16 proc. w porównaniu do pierwszych trzech
miesięcy bieżącego roku.
Natomiast w ujęciu miesięcznym najlepszym czasem dla

W czasie pandemii
Polacy kupują więcej
AGD przez internet
sektora AGD był kwiecień,
kiedy to do domów Polaków
dostarczono najwięcej artykułów gospodarstwa domowego – aż o 34 proc. więcej niż
w styczniu, 47 proc. w lutym,
czy 15 proc. w marcu.
– Lockdown oraz tryb pracy
zdalnej znacznie wpłynęły
na zmiany zachowań konsumenckich – np. zaczęliśmy
gromadzić więcej żywności,
dlatego potrzebowaliśmy
nowych zamrażarek i lodówek, częściej gotowaliśmy
obiady, więc uzupełnialiśmy
wyposażenie naszych kuchni. Na wyraźny wzrost liczby

zamówień sprzętu AGD przez
internet wpłynęły także zapowiadane od czerwca podwyżki
cen w branży AGD, związane
z wyższym kursem euro –
mówi Adam Galek, członek
zarządu Rohlig Suus Logistics.
Warto podkreślić, że całe
pierwsze półrocze dla rodzimego sektora AGD jest bardzo
dobre. Z danych Rohlig Suus
Logistics wynika, że liczba zamówień w tym okresie, w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku, wzrosła
aż o 67 proc.
– Konsumenci, którzy nie korzystali do tej pory z kanału
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e-commerce przekonują się
o jego zaletach. To nie tylko
zaoszczędzony czas, czy zwiększone bezpieczeństwo, ale także szereg usług dodatkowych
– wniesienie i instalacja sprzętu, czy możliwość płatności na
miejscu, także poprzez system
BLIK – dodaje Adam Galek.
MAZOWSZE AGD STOI
Jednym z kluczowych rynków
dla branży AGD jest województwo mazowieckie – gdzie
znajdują się siedziby dwóch z trzech
największych redystrybutorów…
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ODDZIELENIE
Exide. Fot. Exide

OD AMERYKAŃSKIEGO
HOLDINGU
Była część Exide
Technologies w regionie
EMEA i Azja-Pacyfik stała
się niezależną firmą
pod zarządem nowych
właścicieli.

P

roducent akumulatorów
ogłosił dzisiaj zamknięcie
transakcji potwierdzające oddzielenie się od amerykańskiego Exide Holdings Inc.
i przeniesienie własności całe-

go biznesu w regionie EMEA
i Azja-Pacyfik do grupy długoterminowych akcjonariuszy,
skupionych w amerykańskiej
spółce Energy Technologies
Holdings LLC. W ramach tej
transakcji Exide otrzymał również dodatkowe wielomilionowe finansowanie od nowych
inwestorów.
„Nowa” firma Exide, z siedzibą
zlokalizowaną we Francji – pod
Paryżem – to wiodący dostaw-

ca zaawansowanych rozwiązań energetycznych dla rynku
motoryzacyjnego i przemysłu.
Ponad 5 000 pracowników firmy w całej Europie, na Bliskim
Wschodzie, w Azji i Australii,
zaopatruje światowe rynki
w najlepsze w swojej klasie
produkty i usługi pod kilkoma
znanymi markami. Posiadając
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dwa centra badań i rozwoju
oraz jedenaście zakładów produkcyjnych w Europie, Exide
z pełnym zaangażowaniem
projektuje, produkuje i poddaje recyklingowi akumulatory, jednocześnie kontynuując
wdrażanie innowacji, które
odpowiadają na dynamicznie
zmieniające się potrzeby klien-
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tów w zakresie magazynowania energii.
Exide Technologies jest zarządzany przez wysoce zaangażowany i doświadczony zespół
pod przewodnictwem Stefana
Stübinga – byłego Prezesa Exide w regionach EMEA i Azja-Pacyfik, a obecnie piastującego funkcję Prezesa i Dyrektora
Zarządzającego.
Akcjonariusze ogłosili również
powołanie Joe Hinrichsa na

ogólnoświatowego rynku motoryzacyjnego i związanych
z nim technologii, co niewątpliwie w znacznym stopniu
przyczyni się do sukcesu firmy
w przyszłości.
„Bycie niezależnym pozwala
nam być silniejszą i bardziej
elastyczną firmą. Jesteśmy
w stanie jeszcze szybciej reagować na potrzeby i wymagania rynku” – mówi Stefan
Stübing, Dyrektor Zarządzają-

Ponad 5 000 pracowników firmy
zaopatruje światowe rynki w najlepsze
w swojej klasie produkty i usługi pod
kilkoma znanymi markami

stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Joe przeszedł właśnie na emeryturę ze
stanowiska Prezesa Ford Motor
Company. Wzbogaci on Exide
ekspercką wiedzą w zakresie

cy. – „Nowi inwestorzy to grupa
dotychczasowych długoterminowych akcjonariuszy Exide,
którzy doskonale znają firmę
i stale okazują zaangażowanie
i dążą do sukcesu”.

„Jestem pod wrażeniem ścieżki
rozwoju Exide, jego bazy lojalnych klientów oraz utalentowanych pracowników” – mówi
Joe Hinrichs, Przewodniczący
Rady Dyrektorów. – „Jesteśmy
pewni, że firma będzie się dalej rozwijać i przynosić zyski,
dostarczając na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie
magazynowania energii, tworzone z myślą o korzyściach dla
naszych klientów”.
Exide posiada ugruntowaną
pozycję w trzech obszarach –
na rynku Automotive, Motive
Power i Network Power. Exide
jest dostawcą oryginalnego
wyposażenia dla wiodących
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europejskich producentów
pojazdów. Ponadto od zawsze
angażuje się w wiele przełomowych przedsięwzięć związanych
z magazynowaniem energii, pozwalających na wprowadzanie
innowacji na rynek.
W najbliższych latach największym wyzwaniem będą: technologia 5G, elektromobilność,
zrównoważony rozwój, digitalizacja i urbanizacja. Nowy
Exide sprosta tym wyzwaniom
dzięki nieustannym innowacjom, najbardziej wydajnym
rozwiązaniom energetycznym
i wspieraniu klientów w maksymalizowaniu ich produktywności i wydajności. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Dachser. Fot. Dachser

WIĘKSZA OFERTA

POŁĄCZEŃ CZARTEROWYCH

DACHSER ponownie zwiększa możliwości przewozowe
w szczycie sezonu. Dostawca usług logistycznych po
raz kolejny uruchomił własne połączenia czarterowe
między Azją a Europą. Od połowy października na
trasie Frankfurt-Shanghai-Frankfurt będzie latał jeden
dodatkowy frachtowiec B747 tygodniowo. Skorzystają na
tym również polskie przedsiębiorstwa.

S

ytuacja w sektorze produkcyjnym się poprawia
– Chiny, które są dla Polski drugim największym partnerem handlowym, wróciły na
ścieżkę wzrostu. Tym samym
popyt na fracht lotniczy rośnie
z miesiąca na miesiąc. Jednak
ze względu na zmniejszoną
liczbę połączeń pasażerskich,
dostępnej przestrzeni ładunkowej wciąż brakuje. W tej
sytuacji zespół DACHSER Air
& Sea Logistics spodziewa się
intensywnego szczytu sezonu w czwartym kwartale br.
z dużym zapotrzebowaniem
na zwiększone zdolności przewozowe.

„Zakładamy, że szczyt sezonu we frachcie lotniczym
będzie koncentrował się na
produktach z Azji, zwłaszcza
z Chin i Hongkongu” – mówi
Timo Stroh, Head of Global
Air Freight w DACHSER. „Spodziewamy się, że największy
wzrost popytu nastąpi od połowy października do grudnia, zwłaszcza w Azji, gdzie
przemysł ponownie nabiera
tempa”. Aby sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu, tej
jesieni DACHSER ponownie
oferuje własne, dedykowane
połączenia cargo. Od połowy
października Boeing 747–400
raz w tygodniu będzie latał
między Frankfurtem a Szanghajem. DACHSER obsługuje
dystrybucję w całej Europie
za pośrednictwem Frankfurt
Gateway i własnej, ogólnoeuropejskiej sieci drogowej.
PRODUKT PREMIUM NA
OBECNE WARUNKI
DACHSER Air & Sea Logistics
już po raz trzeci realizuje ten
projekt. Stałe terminy tranzytu
sprawiają, że usługa jest nieza-
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wodna i umożliwia klientom
planowanie z wyprzedzeniem.
Łącząc sieci logistyki drogowej,
lotniczej i morskiej, DACHSER
jest w stanie szybko reagować
na zmieniające się sytuacje na
trasach w Europie i przyspieszyć procesy odbioru i dostawy.
Jak podsumowuje Robert
Pastryk, Dyrektor Generalny
DACHSER Air & Sea Logistics
Polska: „Dzięki elastyczności
globalnej sieci jesteśmy dobrze
przygotowani na wyzwania
„nowej normalności” i możemy
zaoferować naszym klientom
solidne i niezawodne rozwiązanie zwiększające możliwości przewozowe w obecnych
warunkach rynkowych. Jest
to kluczowe, zwłaszcza że we
wrześniu Chiny odnotowały
największy w tym roku wzrost
importu, a eksport utrzymał silny trend zwyżkowy”
Wartość eksportu Chin była we
wrześniu o 9,9 proc. wyższa niż
w tym samym miesiącu 2019 r.
Dobrą informacją dla polskich
przedsiębiorców jest znacznie wyższy od oczekiwanego
wzrost wartości importu Chin,
który we wrześniu wyniósł
o 13,2 proc. więcej niż przed
rokiem. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

DEDYKOWANY OBIEKT
W DUBLINIE DLA SIECI Z BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ
Kuehne+Nagel

Inwestycja zatwierdzona przez
irlandzką agencję regulacyjną
(The Health Products Regulatory
Authority). Kuehne+Nagel umacnia i rozszerza sieć dystrybucji dla
branży farmaceutycznej i medtech.
Obecnie obsługuje dziesięć dostosowanych lokalizacji w Irlandii.
ddział Kuehne+Nagel w Irlandii podpisał wieloletni kontrakt z firmą West Pharmaceuticals,
światowym projektantem i producentem systemów dla wiodących
firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

O

Kuehne+Nagel zainwestowało
w niestandardowy obiekt do zarządzania logistyką kontraktową
i drogową dla West Pharmaceutical. Aby sprostać unikalnym wymaganiom związanym ze złożoną
działalnością nowego partnera,
specjalnie zaprojektowany magazyn dostosowany jest do obsługi
30 000 palet oraz posiada kompleksowy system kontroli temperatury.
„W Kuehne+Nagel jesteśmy ukierunkowani na partnerskie relacje
z Klientami. Identyfikując ich
potrzeby, opracowujemy rozwią-

zania dostosowane do każdych
wymagań” – komentuje Pamela
Quinn, dyrektor zarządzająca Kuehne+Nagel Irlandia. „Konfiguracja złożonych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla dużej
firmy, takiej jak West Pharmaceuticals, jest często czasochłonna.
Od początku naszej współpracy
z West Pharmaceuticals koncentrowaliśmy się na zrozumieniu
ich indywidualnych potrzeb i wymagań logistycznych. Nasza siła
tkwi w zdolności do oferowania
Klientom innowacyjnych rozwiązań z szerokim wachlarzem usług
logistycznych”.
Irlandia jest jednym z największych eksporterów produktów
farmaceutycznych na świecie,

a zaangażowanie Kuehne+Nagel
sięga dalej niż inwestycja w dedykowany magazyn dla West Pharmaceuticals. Firma zarządza innymi dziewięcioma lokalizacjami
w Irlandii, które również są przeznaczone do obsługi logistycznej
przemysłu farmaceutycznego
i medtech.
Michael Moes, wiceprezes ds. międzynarodowego zarządzania dostawami w West Pharmaceuticals,
mówi, że podejście Kuehne+Nagel zorientowane na Klienta było
impulsem do współpracy, a także,
z perspektywy klienta – atrakcyjną
strategią, która przyniosła wiele korzyści. „West i Kuehne+Nagel podjęły globalne partnerstwo zarówno
w zakresie logistyki kontraktowej,
jak i drogowej. Od początku współpracowaliśmy z dedykowanym irlandzkim zespołem Kuehne+Nagel, korzystaliśmy z ich wiedzy
i doświadczenia na globalnym
rynku logistycznym. Omawialiśmy
strategię zabezpieczenia terenu,
budowy dedykowanego magazynu i zarządzania nim – jest to zdecydowanie rozwiązanie win-win,
ponieważ Kuehne+Nagel po wysłuchaniu naszych potrzeb zajęło
się organizacją, a nasz dział West
Pharmaceuticals w Dublinie mógł
skoncentrować się na core naszego biznesu i zająć się aspektami
technicznymi oraz produkcyjnymi”
– potwierdza Michale Moes. 

z tego środka transportu, dzięki
czemu obniża koszty i zmniejsza ryzyko uszkodzeń towarów
– zarówno w odniesieniu do regularnych transportów kontenerowych, jak i do wymagających
projektów ponadgabarytowych.
Perry Neumann, prezes Cluster
Russia + CIS i dyrektor generalny
Kuehne+Nagel LLC, komentuje:

„Ta ostatnia, udana realizacja dla
naszego wieloletniego Klienta
Vestas dowodzi elastyczności
firmy, posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie złożonych
projektów transportowych oraz
zaangażowania naszych pracowników, co jest bardzo ważne w tak
wymagających czasach i w warunkach pandemii.” 

PONADGABARYTOWY
TRANSPORT RZECZNY
Kuehne+Nagel

Organizacja transportu rzekami
Wołgą i Donem dla 159 łopat turbin wiatrowych, zapewnia dostawę na czas mimo ograniczeń związanych z COVID-19. Śródlądowe
drogi wodne to wydajny i przyjazny dla środowiska transport
osyjski oddział Kuehne+Nagel
z sukcesem zakończył projekt
przewozu 159 łopat turbin wiatrowych. Ostrza zostały przetransportowane rzekami Wołga i Donem
z Uljanowska do Ust-Doniecka
i Rostowa nad Donem.
Vestas, duński światowy producent, sprzedawca, instalator i serwisant turbin wiatrowych, wraz

R

z rosyjskimi partnerami (Rusnano)
wyprodukowali łopaty turbin wiatrowych w Uljanowsku, które zostały przewiezione w sześciu rejsach
barek pontonowych w okresie od
kwietnia do sierpnia 2020 roku.
Kuehne+Nagel, pomimo różnych
ograniczeń i utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19,
zapewniło bezpieczną i terminową
dostawę ponadgabarytowego wyposażenia technicznego.
Od lat Kuehne+Nagel realizuje
wydajną i przyjazną dla środowiska żeglugę po europejskich
śródlądowych drogach wodnych.
Kuehne+Nagel, w ramach swoich
rozwiązań logistycznych, korzysta
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MONIKA RAJSKA-WOLIŃSKA
Partner zarządzająca
Colliers International w Polsce

PRACA ZDALNA ZOSTANIE,
ALE NIE ZASTĄPI BIUR.
SĄ NAM ONE POTRZEBNE
BARDZIEJ, NIŻ SĄDZIMY
Kiedy w połowie marca w Polsce ogłoszono stan
epidemii, firmy musiały z dnia na dzień przenieść się
z biur do domów. Praca zdalna stała się dominującym
modelem funkcjonowania w większości przedsiębiorstw
w naszym kraju i na świecie. Wiele organizacji
funkcjonuje w nim do dziś. Pojawiają się jednak
wątpliwości, czy praca z domu rzeczywiście jest na
dłuższą metę dobrym rozwiązaniem.

M

asowa praca zdalna
sprawiła, że zaczęliśmy zadawać sobie
pytania o sens przestrzeni
biurowej. Powszechne technologie mobilne powodują, że
pracownicy nie są już związani
z jedną lokalizacją, a lockdown
nauczył wszystkich nowego
trybu działania. Z pewnością

nie ma już powrotu do typowej pracy biurowej od 9 do 17
pięć dni w tygodniu, jednak
wpływ całkowitej wirtualizacji
pracy i kontaktów służbowych
na kreatywność i morale zespołu jest dyskusyjny przede
wszystkim dlatego, że home
office oferuje zdecydowanie
mniej możliwości interakcji
i nawiązywania kontaktów
z koleżankami i kolegami.
Przekonujemy się też o tym
z coraz to nowszych badań,
które do nas napływają. Praca z domu na tak wielką skalę, z jaką mamy do czynienia
przez ostatnie pół roku, to
eksperyment na niespotyka-
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ną wcześniej skalę, który trafił
pod lupę wielu naukowców.
Już kilka lat temu profesor
Timothy Golden, psycholog
i koordynator obszaru zarządzania przedsiębiorstwem
i organizacją w Rensselaer
Polytechnic Institute w Troy
w stanie Nowy Jork, w swoich
badaniach przekonywał, że
praca zdalna powoduje izolację społeczną i zawodową,
mniejsze możliwości wymiany
informacji oraz zacieranie się
granic między życiem zawodowym a osobistym. Z jednej
strony obowiązki rodzinne
i społeczne mogą łatwo pojawić się w godzinach pracy,
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ale badania pokazują też, że
częściej to jednak obowiązki
zawodowe wkraczają w życie
prywatne. Eksperci twierdzą,
że bez postawienia zdecydowanych granic pracownicy
mogą doświadczyć chronicznego zmęczenia i szybkiego
wypalenia zawodowego.
RELACJA Z ZESPOŁEM
NIE DO ZASTĄPIENIA
Niestety praca zdalna niesie
ze sobą ryzyka, a całkowita
wirtualizacja kontaktów służbowych nie jest dobrym pomysłem, bo tracimy to wszystko, co jest trudno odtworzyć
w przestrzeni wirtualnej, jak
wymiana informacji ad hock,
iskra kreatywności, która bierze się z tego, że ludzie siedzą
razem w jednej przestrzeni
i nawiązują ze sobą relacje,
nie tyko w wymiarze stricte
służbowym, ale też znają się
jako ludzie, śmieją się razem,
narzekają razem – buduje się
więź. Ta relacja przekłada się na
efektywność biznesową danego zespołu i na to, jak skutecznie jest w stanie reagować na
różnego typu problemy oraz
jaki poziom innowacyjności
i kreatywności jest w stanie
z siebie wykrzesać.
Przed pandemią bardzo często bywałam w biurze, ponieważ kontakt z ludźmi daje
mi energię, a równocześnie
napędza do działania pracowników, gdy widzą, że szef jest
obecny i interesuje się tym, co
robią. Taka bliska relacja buduje poczucie wspólnoty, co jest
niezwykle ważne w kulturze
naszej organizacji. W obliczu
pracy zdalnej pozostał nam
jedynie kontakt wirtualny.
I choć w XXI wieku możliwości technologiczne pozwalają
na wiele, wideokonferencje

nigdy nie zastąpią nam spotkań twarzą w twarz.
Aby utrzymać więź w zespole
oraz nie dopuścić do poczucia
izolacji, na początku lockdownu organizowaliśmy regularne,
codzienne krótkie spotkania,
w czasie których dzieliliśmy się
swoimi emocjami i doświadczeniami. Kiedy oswoiliśmy się
nieco z sytuacją, czas ten stał
się platformą do wymiany wiedzy, a w końcu do rozmowy
o biznesie i jego przyszłości
w zmieniającym się świecie.
Wsłuchanie się w uczucia zespołu było równie ważne, co
zadbanie o stronę biznesową.
Dzięki zaangażowaniu kadry
menadżerskiej i pracowników
dbaliśmy o swoje samopoczucie, pielęgnowaliśmy relacje
i mogliśmy wspierać się w tym
trudnym okresie. Ten mechanizm został z nami, z czasem
zmieniły się tylko cele i poruszane zagadnienia.
BIURO W POST-COVIDOWEJ
RZECZYWISTOŚCI
Skoro pandemia pokazała, że
możemy efektywnie pracować
z domu, działki czy kawiarni, to
można by zadać pytanie, po co
nam właściwie biura? Przede
wszystkim dla zdrowia – psychicznego i fizycznego. Są one
dla nas okazją do interakcji,
źródłem inspiracji, pomagają
w rozgraniczeniu świata zawodowego od prywatnego, a nasze stanowisko pracy w biurze
jest zwykle o wiele bardziej ergonomiczne od tego w domu.
Z przeprowadzonych przez
Colliers ankiet wynika, że większość osób chciałaby pracować
zdalnie 1–2 dni w tygodniu, ale
38% ankietowanych już teraz
doświadcza izolacji społecznej. Pracownicy deklarowali,
że w obecnej sytuacji (całko-

witej lub przeważającej pracy
zdalnej) brakuje im spotkań ze
współpracownikami, spontanicznych rozmów przy kawie
oraz wyraźnego rozgraniczenia
życia zawodowego i osobistego. To tylko jeden z dowodów
na to, że środowisko biurowe
jest nam potrzebne.
Rynek biur przyszłości będzie się rozwijał w kierunku
human-centered, czyli tworzenia rozwiązań skupionych
na człowieku, jego zdrowiu
i dobrym samopoczuciu. Biura
będą oferować coś więcej, niż
tylko biurko – będą technologicznie zaawanasowane, by
dostosowywać się do potrzeb
pracowników i oferować większą elastyczność.
ELASTYCZNOŚĆ
JEST KLUCZOWA
Nieprzewidywalność cykli
biznesowych jest w tej chwili tak duża, że elastyczność
i zdolność adaptacji stają się
kluczowymi aspektami strategii biznesowej. Idąc za tym
trendem Colliers International wprowadził na polski rynek innowacyjne narzędzie
– Colliers Mobility Pass. Jest
to wirtualna platforma, która
pozwala rezerwować przestrzenie coworkingowe za
pośrednictwem łatwej w nawigacji aplikacji na smartfony. Pracodawca wykupuje
abonament, dzięki któremu
pracownicy mają dostęp do
ponad 5 tys. lokalizacji powierzchni elastycznych w 70
krajach. Przez intuicyjną aplikację mobilną każdy może
zarezerwować sobie biurko,
prywatny gabinet czy salę
konferencyjną w dowolnym
miejscu w Polsce i na świecie
oraz korzystać ze wszystkiego,
co oferuje taka przestrzeń.
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Wiele organizacji skupia się
obecnie na generowaniu
oszczędności, jednak w przyszłości będą oni skłonni płacić
więcej za elastyczność, aby nie
wiązać się długoletnimi umowami najmu. Coraz więcej firm
będzie myślało o włączeniu
powierzchni flex do swojej
strategii utrzymania biznesu.
To pozwoli odpowiednio zarządzać ryzykiem i kosztami,
np. planując część powierzchni
w tradycyjnym układzie, a pozostałą w coworkach, w zależności od bieżących potrzeb.
Taki kierunek obierały już od
dawna zachodnie korporacje,
przez co rynek powierzchni
elastycznych rósł tam o wiele
szybciej niż w Polsce. Obecnie
w Londynie flexy stanowią ponad 5% wszystkich powierzchni biurowych, na Manhattanie
jest to aż 15%, a w Warszawie
jedynie 2,5%.
Natomiast pojawia się pytanie
jak mierzyć kluczowe wskaźniki pozwalające określić, czy
przyjęty tryb pracy jest efektywny, czy nie przesadziliśmy
z wirtualizacją, jak zarządzać
czasem, który ludzie spędzają
w biurze. Te wszystkie aspekty
muszą być w świadomy sposób kształtowane przez pracodawcę, aby nie zaburzyć funkcjonowania danej organizacji.
Właściciele budynków będą
zaś zmuszeni do większego
dopasowania obiektów do
potrzeb najemców. Na całym
świecie, a szczególnie na Zachodzie, rozwijają się modele
co-working, co-living czy live-work-play. Jednak zarówno najemcy, jak i właściciele
budynków muszą zastanowić
się, jakie zmiany należy jeszcze
wprowadzić i jak kształtować
ten model, by miał sens w perspektywie długoterminowej. 

