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ZRÓWNOWAŻONE MODELE
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Coraz bliżej końca roku jakże innego niż poprzednie. Za chwilę ostatnie kartki z kalendarza będą
spadać jak liście z listopadowych drzew. Na dworze coraz chłodniej, a w logistyce temperatura
rośnie za sprawą świątecznych „pików” dostaw i zamówień. Chociaż pandemia przytłumiła ten
głośny zazwyczaj okres świątecznego poruszenia i przygotowań wszelakich. Logistyczne łańcuchy dostaw tętnią
codziennym rytmem procesowego dostarczania„na czas,
na miejsce, na pewno”.
Listopadowy EMIL jak w soczewce skupia najważniejsze
wydarzenia miesiąca. Należy do nich zapowiedź zmiany
w najwyższym kierownictwie Kuehne+Nagel. 1 sierpnia
2022 r. Stefan Paul obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego Kuehne+Nagel International AG, zastępując
dra Detlefa Trefzgera.
Z inicjatywy firm Dachser, DB Schenker, duisport i Rhenus
powstała fundacja, której zadaniem będzie przyspieszenie cyfrowej transformacji w logistyce i zarządzaniu.
Pomysł został dobrze przyjęty w środowisku logistyki
kontraktowej, inne przedsiębiorstwa z sektora zapowiedziały udział w projekcie.
Deweloperzy nie zwalniają tempa, ich aktywność podsumowuje firma AXI IMMO w najnowszym raporcie
„Polski rynek magazynowy w III kw. 2021 r.”. Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 3,53 mld EUR. Wiele
obiektów magazynowych i logistycznych nie ma zabezpieczonych umów – to ok. 5% całej
powierzchni.
Roma Dudzińska w artykule „Automatyczny magazynek palet” pisze o rosnącej automatyzacji
procesów, która ma bezpośrednie przełożenie na poprawę ich wydajności. Automatyzacja procesów
gospodarki paletowej jest naturalnym elementem strategii automatyzacji w magazynie. Zaprezentowane magazynki palet PALOMAT doskonale wpisują się w biznesowe trendy automatyzacji.
Dla czołowych firm logistycznych rozwój w kierunku niskoemisyjnego modelu biznesowego
łańcuchów dostaw staje się standardem, bez którego nie sposób sobie wyobrazić logistykę
przyszłości. Zrównoważone łańcuchy dostaw są przyjazne dla środowiska i człowieka, dla którego
się je tworzy.
Zapraszam do lektury.
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Grupa Rhenus. Fot. C.Hartwig Gdynia

WZMOCNIONY
C.HARTWIG GDYNIA
W GRUPIE RHENUS
Renomowana europejska firma
logistyczna Rhenus Beteiligungen
International, stojąca na czele
globalnej Grupy Rhenus,
sfinalizowała zakup spółki C.Hartwig
Gdynia, jednej z wiodących firm
spedycyjnych w Polsce.
ejście spółki z Gdyni w struktury światowego gracza
jeszcze bardziej wzmocni jej
pozycję na krajowym i europejskim
rynku. Dla Grupy Rhenus przejęcie
gdyńskiego spedytora będzie oznaczało znaczne zwiększenie obrotów
i udziału w obszarach spedycji morskiej
i lotniczej w Polsce.
Sprzedaż C.Hartwig Gdynia jest efektem zmian w strategii biznesowej
szczecińskiej firmy OT Logistics,
dotychczasowego większościowego
udziałowca gdyńskiej spółki.
C.Hartwig Gdynia specjalizuje się
w spedycji morskiej pełnokontenerowej (FCL). Ten segment usług odpowiada za około 60 proc. przychodów
i zysków operacyjnych firmy. Teraz
zostanie dodatkowo wzmocniony
dzięki dostępowi do globalnej sieci
agentów skupionych pod marką
Rhenus. Spółka stawia też na rozwój

W

eksportu do USA (FCL/LCL/AIR), Wielkiej Brytanii (FCL/FTL) oraz importu
z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin
(FCL/LCL/RAIL/AIR).
– Jedną z podstawowych korzyści dla
naszej firmy jest włączenie jej w globalną sieć agentów spedycyjnych i możliwość korzystania z frachtów morskich,
które Rhenus negocjuje z armatorami
na poziomie globalnym, a nie tylko
lokalnym. Będziemy też mogli oferować dodatkowe usługi, związane np.
z dystrybucją krajową i logistyką kontraktową, których do tej pory nie posiadaliśmy wnaszym portfolio. Dzięki wdrożeniu w C.Hartwig Gdynia globalnego
systemu operacyjnego nowego właściciela, zyskamy bezpośrednie połączenie
operacyjne z innymi firmami Grupy
Rhenus, m.in. na tak istotnych rynkach
jak Chiny i USA. To z kolei pozwoli nam
uzyskać jeszcze wyższy poziom efektywności działań – mówi Przemysław
Stawski, Wiceprezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A.
Obecność w Grupie Rhenus pozwoli
spółce z Gdyni mocniej rozwijać również usługi spedycji lotniczej oraz drobnicowej, w tym świadczone w transporcie kolejowym z Chin. Firma planuje
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też otwarcie własnych oddziałów
agencji celnej na granicy polsko-ukraińskiej, a także nowych magazynów
przeładunkowych, dzięki którym wzrośnie zdolność do sprawnego formowania i rozformowywania kontenerów
klientów C.Hartwig Gdynia.
– Bycie częścią silnej Grupy pozwala
nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować rozwój. Posiadanie
stabilnego zaplecza w niezwykle dynamicznych czasach i często zmieniającej
się sytuacji rynkowej daje nam
i naszym klientom przekonanie, że
poradzimy sobie z każdym wyzwaniem. A tych nie brakuje – wystarczy
wspomnieć Brexit czy wpływ pandemii
Covid-19 na branżę oraz związany z nią
brak miejsca na statkach, utrudniony
dostęp do pustych kontenerów czy
zawieszone połączenia lotnicze podsumowuje Przemysław Stawski.
C.Hartwig Gdynia będzie działał pod
swoją dotychczasową nazwą – dodana
zostanie do niej jedynie nazwa nowego
właściciela.Ta decyzja podyktowana jest
silną świadomością marki C.Hartwig
Gdynia i ugruntowaną na rynku pozycją
spółki – jednej z najdłużej działających
firm spedycyjnych w kraju. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Dachser, DB Schenker oraz
duisport i Rhenus połączyły siły
tworząc Open Logistics
Foundation. Powołana w Berlinie
organizacja non-profit ma na celu
budowę europejskiej społeczności
open source, której zadaniem jest
przyspieszenie transformacji
cyfrowej w logistyce i zarządzaniu
łańcuchem dostaw oraz
standaryzacja procesów
logistycznych w oparciu o normę
de facto. Fundacja jest unikatową
inicjatywą w branży logistycznej,
a także pionierskim podejściem
do oprogramowania open source.
hcemy wspólnie napędzać cyfryzację w logistyce. Oprogramowanie open source jest ważnym czynnikiem sukcesu dla całej
branży logistycznej, a jednocześnie
motorem napędowym zharmonizowanych procesów w cyfrowych łańcuchach dostaw. Uważamy, że Open Logistics Foundation to pierwszy krok w
kierunku gospodarki platformowej
opartej o europejskie standardy prawne i wartości. To również apel do sektora
logistycznego, aby wspólnie myśleć o
technologii i procesach oraz zaangażować się w społeczność open source
– zadeklarowali członkowie założyciele
we wspólnym oświadczeniu.
Fundacją będzie kierował trzyosobowy
zarząd – Jochen Thewes (prezes), CEO
DB Schenker, dr Stephan Peters (wiceprezes), członek zarządu Rhenus oraz
Stefan Hohm (wiceprezes), Chief Deve-

C

DACHSER
WSPÓŁTWORZY
OPEN LOGISTICS
FOUNDATION
lopment Officer w Dachser. Powołano
również komitet doradczy w składzie
prof. Michael ten Hompel (przewodniczący), Managing Director Fraunhofer
IML, Markus Bangen, CEO duisport,
a także Jakub Piotrowski CIO/CDO BLG
Logistics Group.
Działalność fundacji skierowana jest
do wszystkich przedsiębiorstw związanych z logistyką oraz ich programistów. Poprzez stowarzyszenie wspierające Open Logistics e.V., które również

„

Podstawą działalności fundacji
jest prowadzenie tzw. otwartego
repozytorium logistycznego, czyli
platformy, na której znajdą się
referencyjne implementacje interfejsów
programowych i sprzętowych oraz
komponenty dostępne jako open source
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zostało założone w Berlinie, organizacja
jest otwarta na nowych członków ze
wszystkich dziedzin, począwszy od
przemysłu, handlu detalicznego i usług,
poprzez spedytorów, aż po organizacje
polityczne. Swój udział zapowiedziały
już takie firmy jak AEB, BLG Logistics
Group, GS1 Germany, Lobster Logistics
Cloud i Setlog Holding z Bochum,
a także Fraunhofer-Gesellschaft.
Podstawą działalności fundacji jest prowadzenie tzw. otwartego repozytorium
logistycznego, czyli platformy, na
której znajdą się referencyjne implementacje interfejsów programowych
i sprzętowych oraz komponenty
dostępne jako open source (licencja
permisywna). Wszystkie narzędzia
będą dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla zastosowań komercyjnych,
aby wspierać ich powszechne wykorzystywanie w branży logistycznej.
Firmy mogą stosować je na przykład
w celu rozbudowy swoich platform lub
szybszego wprowadzania nowych produktów i modeli biznesowych. Rozwią-

zania open source gwarantują otwarty standard cyfryzacji
procesów logistycznych, zapewniając jednocześnie dużą
elastyczność pod względem dostosowania do własnych
potrzeb. Przedsiębiorstwa, które korzystają z otwartego
oprogramowania, są zazwyczaj bardziej produktywne,
redukują koszty i uniezależniają się od oprogramowania
własnościowego. Kolejną zaletą jest to, że wszystkie
rozwiązania są kompatybilne, co ułatwia tworzenie sieci
cyfrowych poza firmą.
Do głównych zadań fundacji należy również identyfikowanie wspólnych projektów, które mają zostać włączone
do repozytorium, jak również monitorowanie jakości
oprogramowania open source i zagwarantowanie swobody jego rozwijania. Ponadto organizacja oferuje firmom
szkolenia dotyczące korzystania z platformy.
Platforma zostanie uruchomiona w przyszłym roku. Wśród
planowanych projektów open source są m.in. pierwszy
elektroniczny list przewozowy (eCMR), a także wdrożenie
cyfrowej wymiany nośników ładunku czy też interfejsu
AGV VDA 5050. Kolejne rozwiązania będą dodawane
sukcesywnie.
„Inteligentna logistyka bazuje na wysokowydajnych systemach IT. Ta zasada obowiązuje w Dachser od dziesięcioleci
i z pewnością tak pozostanie. Nie ma jednak potrzeby
samodzielnego programowania każdej linii kodu w standardowej aplikacji. Nie ma to uzasadnienia ekonomicznego,
ani nie zapewnia przewagi konkurencyjnej. Wręcz przeciwnie, dość często uniemożliwia nawet pragmatyczną współpracę partnerów i klientów. Dlatego wszystkie strony łańcucha dostaw skorzystają na tym, że w przyszłości wybrane
elementy oprogramowania będą dostępne bezpłatnie jako
open source i stale aktualizowane przez niezależny organ.
Open source staje się w ten sposób kolejnym ważnym
czynnikiem konkurencyjności dlatego też od samego
początku wspieramy ideę Open Logistics Foundation” –
powiedział Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO),
Dachser SE i wiceprezes Open Logistics Foundation.
Open Logistics Foundation została zainicjowana przez
Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML
w ramach projektu badawczego Silicon Economy, który
jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w wysokości 25 milionów euro. Ponad 150 naukowców pracuje
nad oprogramowaniem typu open source i infrastrukturą
sprzętową, które umożliwiają przedsiębiorstwom przetwarzanie operacji biznesowych w sposób zautomatyzowany, a także oferowanie i bezpieczne korzystanie z usług
oraz danych na różnych platformach poza firmą. Podstawę
repozytorium Open Logistics Foundation będą stanowić
oprogramowanie i sprzęt stworzone w czasie trwania
projektu do 2023 roku oraz rozwiązania wypracowane
przez społeczność użytkowników. ◼

AUTOMATYCZNY
MAGAZYNEK PALET
PALOMAT®
KORZYŚCI STOSOWANIA MAGAZYNKU PALET PALOMAT®:
oszczędność miejsca i porządek w miejscu pracy
optymalizacja przepływu palet
bezpieczne środowisko pracy
ograniczenie uszkodzeń palet
wyeliminowanie ręcznego podnoszenia palet
mniej kontuzji pleców, urazów rąk i stóp
mniej zwolnień chorobowych
szybszy dostęp do palet
zredukowanie przejazdów wózkami widłowymi
skrócenie czasu operacji
większa wydajność zgodnie z filozofią lean
manufacturing (większa sprawność przy zużyciu
mniejszej ilości zasobów)

OSPRZĘT Roma Dudzińska Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
+48 61 653 38 17, +48 601 77 07 25
www.osprzet.com, osprzet@osprzet.com

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

KUEHNE+NAGEL INICJUJE
ZMIANY W NAJWYŻSZYM
KIEROWNICTWIE
Rada Dyrektorów Kuehne + Nagel
International AG zainicjowała dziś
zmiany w kierownictwie
najwyższego szczebla. Od 1 sierpnia
2022 r. Stefan Paul obejmie
stanowisko Dyrektora
Zarządzającego Kuehne + Nagel
International AG. Obecny prezes, dr
Detlef Trefzger, ustąpi ze stanowiska
z powodów prywatnych. Planowane
jest powołanie dr Trefzgera do Rady
Dyrektorów Kuehne + Nagel
International AG po zakończeniu
jego kadencji.
tefan Paul (ur. 1969 r.), obywatel
Niemiec, od 2013 roku jest członkiem Zarządu Kuehne + Nagel,
obecnie odpowiedzialnym za logistykę
drogową i sprzedaż. Karierę zawodową
w Kuehne + Nagel rozpoczął w 1990
roku. W latach 1997-2013 zajmował
stanowiska kierownicze w różnych firmach logistycznych m.in. w Niemczech
i Wielkiej Brytanii. W 2013 roku Stefan
Paul powrócił do Kuehne + Nagel,
gdzie przejął odpowiedzialność za
wszystkie działania działu logistyki
drogowej, gdzie rozszerzył i zglobalizował biznes, zwiększając jego rentowność. Później przejął również odpowiedzialność za globalną sprzedaż.
Dr Joerg Wolle, Przewodniczący Rady
Dyrektorów Kuehne + Nagel International AG komentuje, „Jedną z zasad
Kuehne + Nagel jest długofalowy rozwój
firmy, który obejmuje przede wszystkim
planowanie sukcesji na stanowiska kierownicze. W związku z bardzo udanymi
wynikami firmy, nacisk kładziony jest na

zapewnienie ciągłości. Wraz z powołaniem Stefana Paula na stanowisko prezesa, globalna strategia i kultura korporacyjna zostaną utrzymane.
Zarząd od wielu lat wysoko ceni Stefana Paula i uważa go za wybitnego
lidera. Dlatego cieszymy się, że może
objąć to kluczowe stanowisko.

S

Stefan Paul

Dr Detlef Trefzger
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Chcielibyśmy skorzystać z okazji i już
teraz podziękować dr Trefzgerowi za
jego pracę w ostatnich latach. Wraz ze
swoim zespołem zarządzającym udało
mu się rozwinąć firmę, osiągając doskonałe wyniki. Zasługuje to na szczególne
uznanie Zarządu Kuehne + Nagel International AG". ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

BADANIE
GARTNERA:
PRACOWNICY
NIE LUBIĄ
ZMIAN
Pracownicy nie lubią zmian.
Przynajmniej jeżeli chodzi o IT.
Wdrożenie nowego systemu, to
źródło ich frustracji. Jak wynika
z badania Gartnera, zdecydowana
większość pracowników (60%) na
takie zmiany, jak wdrożenie
nowego oprogramowania, kręci
nosem. Ponad połowa pytanych
najchętniej wróciłaby do swojej
strefy komfortu, czyli tego, co
sprawdzone i znane.

N

a przestrzeni ostatnich 2 lat
przynajmniej 60% pracowników było w mniejszym lub większym stopniu sfrustrowane, donoszą
eksperciGertnera.Czym?Nowymoprogramowaniem w pracy. Aż 56% było
tak zniechęconych do nowego systemu, że woleliby wrócić do rozwiązania
niższego rzędu, które może i jest stare,
ale na pewno sprawdzone. – To badanie pokazuje, jak ważne jest umiejętne
wprowadzenie zmian. Cyfrowa transformacja ma rozwiązywać problemy,
a nie ich dostarczać – mówi Anna Kor-
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naś, Menadżer ds. Kluczowych Klientów
z BPSC i dodaje, że warto angażować
załogę w zmianę. – Jak uniknąć uprzedzeń względem zmian? Włączając pracowników do procesu, nie tylko na
etapie wdrożenia, ale znacznie wcześniej, najlepiej na etapie wyboru oprogramowania. Technologia jest dla ludzi,
a nie odwrotnie. Manager będzie miał
inne potrzeby i oczekiwania niż pracownik szeregowy. Nie można myśleć
jednowymiarowo. Kierownictwo musi
wyjść ze swojej bańki – kończy ekspert
ze śląskiej spółki IT.
PIERWSZE WRAŻENIE
MA ZNACZENIE
Mawia się, że dobre pierwsze wrażenie
można zrobić tylko raz. Nie inaczej jest
w przypadku zetknięcia się z nowym
oprogramowaniem. Jak wynika z globalnej ankiety, aż 81% pytanych uważa,
że to jakość pierwszych doświadczeń
determinuje stosunek do oprogramowania i zaangażowanie w wykorzystanie
możliwości systemu. 40% badanych po
negatywnym doświadczeniu z nowym
systemem zaczęła wykorzystywać jego
funkcjonalności w minimalnym stopniu
albo wręcz unikać lub opóźniać korzy-
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„

Anna Kornaś

stanie z oprogramowania. Natomiast
po pozytywnym doświadczeniu z aplikacją, 41% poświęciło więcej czasu na
zagłębienie się w jej rozwiązania. Ta
grupa użytkowników nie ignorowała
zaawansowanych funkcji, a wręcz
poświęcała dodatkowy czas na rozwinięcie swoich kompetencji. – Wartość,
jaką organizacja otrzymuje z oprogramowania, jest uzależniona od poziomu
wykorzystania poszczególnych aplikacji.
To załoga, a właściwie jej zaawansowanie technologiczne decyduje o tym, czy
wdrożenie się opłaciło i w jak wielkim
stopniu – mówi Anna Kornaś z BPSC.
OSWOIĆ SYSTEM
Niezadowoleni (42%) chętniej dzielą się
negatywnymi wrażeniami z innymi pracownikami, niż pracownicy, którzy mają
pozytywny stosunek (38%) do nowo
wdrożonego systemu IT. Adresatami
uwag pierwszej grupy są również działy
IT (42%), ale też kadra c-level (25%). Co
dziesiąty poświęca prywatny czas i pisze

Informacje od pracowników bywają
bardzo cenne i pomagają usprawniać
wiele procesów. Swobodna komunikacja
to cecha rozwiniętych organizacji

negatywną opinię w mediach społecznościowych.
Kiedy zapytano nieprzekonanych do
zmiany pracowników o to, co firma może
zrobić, by zachęcić ich do używania
nowego oprogramowania to ponad
połowa (51%) odpowiedziała, że ma ono
być po prostu… prostsze. Dodawanie
kolejnych funkcji, jakich brakuje im
w nowej wersji software, przekonałoby
raptem dla co trzeciego z respondentów.
Ekspert z BPSC uważa, że pracownicy
jasno wskazują, że w firmach kuleją szkolenia. – To naturalne, że pracownicy
potrzebują czasu, żeby oswoić się
z nowym systemem. Szkolenia i warsz-
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taty wewnętrzne są prostym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Przy okazji
można przeprowadzić wewnętrzną
ankietę. Informacje od pracowników
bywają bardzo cenne i pomagają
usprawniać wiele obszarów i procesów.
Swobodna komunikacja to cecha rozwiniętych i świadomych organizacji –
mówi Anna Kornaś i dodaje: – Bywa, że
firmy wydają krocie na badania i raporty,
które mogą zrobić własnymi siłami.
Wystarczy tylko zachęcić pracowników
do wyrażania opinii wmyślzasady:chcesz
się czegoś nauczyć, to nie pytaj, co robisz
dobrze, a gdzie są błędy – kończy manager z katowickiej spółki IT. ◼

BILANS

W CIĄGU ROKU DO UŻYTKU
BĘDZIE ODDANYCH PONAD
3,5 MLN MKW.
Aktywność deweloperów na
polskim rynku magazynowym na
zakończenie września 2021 r.
pozostaje na wysokim poziomie.
Oddanie w III kwartale br. 660 tys.
mkw. zwiększyło całkowite zasoby
logistyczno-przemysłowe do
poziomu 22,4 mln mkw.
W budowie znajduje się 3,46 mln
mkw., z czego ponad 1,22 mln
mkw. (+120% r/r) to inwestycje
bez zabezpieczonych umów
najmu.
analizowanym okresie popyt
brutto wyniósł 1,44 mln
mkw. (+16% r/r), gdzie zgodnie z przewidywaniami główną siłą
pozostawały segmenty e-commerce
oraz logistyka. Korelacja silnego popytu

W

i umiarkowanej nowej podaży wpływa
na wskaźnik pustostanów, który na koniec września wskazywał 5,04% (-2,66
pp. r/r). Firma AXI IMMO prezentuje
wyniki najnowszego raportu „Polski
rynek magazynowy w III kw. 2021 r.”
MAGAZYNY Z BLISKO 50%
UDZIAŁEM NA RYNKU
INWESTYCYJNYM PO PIERWSZYCH
TRZECH KWARTAŁACH 2021 R.
Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
komercyjnych w Polsce po zsumowaniu pierwszych trzech kwartałów
2021 r. wyniósł 3,53 mld EUR. Segment
nieruchomości magazynowych odpowiada za blisko połowę (ok.
1,7 mld EUR) wypracowanego w tym
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czasie kapitału, przy czym w samym III
kw. przeprowadzono transakcje na
poziomie 800 mln EUR.
Wśród największych wybranych transakcji w III kw. 2021 r. na rynku inwestycyjnym w sektorze magazynowym
znalazły się sprzedaż portfela Tristar
(160 000 mkw.) z nieruchomościami
znajdującymi się w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Czeladzi i Gdańsku do
funduszu Exeter. Z kolei fundusz Savills
IM - ELF3 Fund zdecydował się kupić
Panattoni A2 Warsaw Park (103 700
mkw.) znajdujący się w Grodzisku Maz.
od Invesco Real Estate. W III kw.
aktywna była również firma 7R, która
sprzedała trzy swoje parki magazynowe tj. 7R Park Kowale II (52 000 mkw.)
nabyło Generali Real Estate, a nowym
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właścicielem 7R Park Poznań East i 7R
Park Sosnowiec (łącznie ponad
44 800 mkw.) zostało CBRE IM.
Obserwowany w III kw. 2021 r. silny
apetyt inwestorów spowodował
dalszą kompresję stóp kapitalizacji,
w której obiekty big box wycenia się
na 4,5–5,0%, z kolei magazyny miejsce
na ok. 4,25%–4,50%.
– Sektor nieruchomości magazynowych w pełni korzysta na swojej szansie
i po latach dominacji nieruchomości
biurowych i handlowych teraz on jest
na czele zainteresowania zagranicznych
podmiotów. Największa uwaga inwestorów skupia się wokół dużych
hubów magazynowych typu multi-tenant, które w br. stanowią ponad
połowę przeprowadzonych transakcji.
Szybki rozwój segmentu logistyki miejskiej, a także zwiększona liczba projektów typu BTS sprawia, że również te
klasy aktywów są coraz częściej rozpatrywane jako dobra okazji do spieniężenia kapitału – mówi Renata Osiecka,
Partner Zarządzająca, AXI IMMO.
PIĘĆ GŁÓWNYCH RYNKÓW
MAGAZYNOWYCH
ODPOWIADAŁO ZA PONAD 73%
CAŁOŚCI POPYTU W III KW. 2021
Od początku lipca do końca września
br. popyt brutto na polskim rynku magazynowym wyniósł 1,44 mln mkw.
(+16% r/r). W analizowanym okresie
najemcy byli najaktywniejsi w Warszawie (365 000 mkw.), na Górnym Śląsku
(266 000 mkw.), w regionie kujawskopomorskim (171 000 mkw.), Dolnym
Śląsku (148 000 mkw.) i Poznaniu
(147 000 mkw.). W strukturze popytu w
III kw. dominowały transakcje dla operatorów logistycznych i e-commerce,
które łącznie odpowiadały za ponad
50% najmów. Wśród pięciu największych transakcji w III kw. 2021 r. znalazły
się wynajęcie (nowa umowa) ponad
104 000 mkw. przez międzynarodową
firmę z branży e-commerce w Hillwood
Bydgoszcz, następnie trzech operatorów logistycznych zdecydowało się
podpisać nowe umowy kolejno na

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Anna Głowacz, Dyr. Działu Powierzchni Logist. i Przemysłowych AXI IMMO

ponad 53 000 mkw. w 7R Park Goleniów
II, 34 000 mkw. w Panattoni Park Głogów
i 29 700 mkw. w Segro LP Poznań
Komorniki. Z kolei firma z branży narzędzi podpisała umowę na 26 000 mkw.
w Segro Business Park Gliwice.
Całkowity wolumen najmu w okresie od
stycznia do września 2021 r. na polskim
rynku magazynowym wyniósł 4,38 mln
mkw., wynik ten przekłada się na wzrost
o 25% w ujęciu rok do roku. Największą
aktywność najemców w pierwszych
trzech kwartałach 2021 r. zarejestrowano w Warszawie (944 000 mkw.), na
Górny Śląsku (816 000 mkw.), Poznaniu
(797 000 mkw.), Dolnym Śląsku (585 000
mkw.) i w Polsce Centralnej (487 000
mkw.). Przy czym w strukturze popytu
za aż 75% odpowiadały nowe umowy
najmu i ekspansje.
– Znajdujemy się na najlepszej drodze
do wyrównania bądź pobicia ubiegło-
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rocznego wyniku w popycie na polskim rynku magazynowym. Przebicie
granicy 5,2 mln mkw. jest bardzo
realne, odzwierciedlają to świetne
wyniki za pierwsze trzy kwartały br.
i 25% wzrost w aktywności najemców
względem ubiegłorocznych wskaźników wynajmu. Rozwój e-commerce
i branż obsługujących ten sektor napędza rynek. Z uwagą należy również
śledzić aktywność firm kurierskich,
które zapowiedziały, że w wybranych
miastach do końca 2021 r. wprowadzą
usługę same-day-delivery. Niemniej,
spodziewamy się, że większa regionalizacja łańcuchów dostaw zintensyfikuje w następnych miesiącach takie
trendy jak nearshoring czy cross-border – mówi Anna Gło‐
wacz, Dyrektor Działu
Powierzchni Logistycznych
i Przemysłowych, AXI IMMO.

BILANS

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego

SPRZEDAŻ OPON
W 3. KWARTALE 2021
Po trzech kwartałach 2021 roku ponownie zanotowano duże wzrosty
sprzedaży opon w Polsce. Sprzedaż zwiększyła się następująco
w poszczególnych segmentach: opony do samochodów osobowych
+22%, SUV +42%, ciężarowych +18%, dostawczych +38%, rolniczych
+41%, przemysłowych +9%. Dane publikuje Polski Związek Przemysłu
Oponiarskiego (PZPO) na podstawie badań ETRMA. Tymczasem cały
rynek europejski pozostaje bez zmian lub notuje spadki.

W

samym trzecim kwartale
2021 roku w Polsce sprzedaż
zwiększyła się: w segmencie
opon osobowych o +4%, SUV +26%,

dostawczych +20%, motocyklowych
+14%, a rolniczych +8%. Udział opon
premium ponownie wzrósł o 2 pp. –
zarówno w klasie opon do samocho-
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dów osobowych, SUV i dostawczych,
jak również ciężarowych. Spada natomiastudziałoponbudżetowychwrynku.
– To kolejny znakomity kwartał w tym
roku. Pomimo pracy fabryk pełną parą,
cały czas widzimy duży popyt niemal
we wszystkich segmentach. Jeśli nie
wydarzy się nic niespodziewanego, to
może być rekordowy rok. Także
w porównaniu do lat sprzed pandemii.
Szczególnie budujące jest to, że klienci
i kierowcy doceniają wartość i bezpie-
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czeństwo opon klasy premium. Ich
udział rynkowy w segmencie osobowym przekroczył poziom 30% – wskazuje Maciej Winiarz, prezes zarządu
Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).
– Ważne jest, że wyraźnie widać wzrosty
sprzedaży wobec 2019 roku – a więc
okresu sprzed pandemii. Pokazuje to
nie tylko popandemiczne odbicie, ale
realny wzrost rynku. W segmencie
motocykli mamy bardzo dobry rok
w rejestracji nowych i słabszy w używanych maszyn – co powoduje, że efekty
w popycie opon motocyklowych
będziemy odczuwać w przyszłym sezonie. Niewielki zaś spadek w segmencie
ciężarówek w samym trzecim kwartale
to jedynie efekt mniejszej sprzedaży w
klasie opon budżetowych. W klasach
premium i średnich notujemy pokaźne
wzrosty. Ich udział w rynku to odpo-

„

Przez ostatnie kilkanaście lat
odkryliśmy że zmiana przestarzałego
systemu obsługi koliduje z naszymi
normami przyjętymi w poprzednim

wiednio 41 i 35% – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.
EUROPEJSKI RYNEK OPON
W całej Europie nie zanotowano zmian
sprzedaży opon – jak przykładowo
w segmencie opon do samochodów
osobowych i ciężarowych, albo spadki
– choćby -16% w segmencie opon rolniczych. O 20% wzrosła sprzedaż opon
całorocznych, zaś o 11% spadła w przypadku opon letnich, podczas gdy
opony zimowe pozostają bez zmian.
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– Podobnie jak w 2020 roku, także w
2021 notujemy silny wzrost w segmencie opon całorocznych –
pomimo ogólnych spadków sprzedaży. Dane pokazują również, że
początek zdrowienia po pandemii
jeszcze nie nastąpił dla naszego sektora. Mamy nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą bardziej
pozytywny trend – powiedziała Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna
Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA). ◼

TECHNOLOGIE

Dachser, globalny dostawca usług
logistycznych, zapowiedział, że od
1 stycznia 2022 roku będzie
kupować energię elektryczną
pochodzącą wyłącznie ze źródeł
odnawialnych.
onadto firma zainstaluje i rozbuduje systemy fotowoltaiczne
w swoich oddziałach, dzięki czemu czterokrotnie zwiększy produkcję
zielonej energii elektrycznej we własnym zakresie.
Dotychczas z zielonej energii korzystały
oddziały w Niemczech i Holandii. Teraz
Dachser zasili nią 387 placówek w 42
krajach na całym świecie, zwiększając
udział zielonej energii z około 60 proc.
do 100 proc. Ponadto firma znacznie
zwiększy produkcję własnej energii
odnawialnej – w pierwszej kolejności
zainstaluje oraz rozbuduje systemy
fotowoltaiczne na dachach swoich
europejskich obiektów logistycznych i
biurowych. Do 2025 r. ich moc wzrośnie
czterokrotnie, do ponad 20 000 kWp
mocy zainstalowanej elektrycznej.
„Kupując wyłącznie energię ze źródeł
odnawialnych – wiatrową, słoneczną
i wodną oraz zwiększając własną produkcję ekologicznej energii elektrycznej, realizujemy założenia naszej strategii ochrony klimatu w zakresie
zmniejszanie śladu węglowego. Jed-

P

Dachser. Fot. Dachser

PRZEJŚCIE
NA ZIELONĄ
ENERGIĘ

nocześnie przyczyniamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii
w Europie”– powiedział Stefan Hohm,
Chief Development Officer (CDO)
w Dachser SE.
DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA
OCHRONY KLIMATU
Efektywność, innowacyjność i odpowiedzialność społeczna to główne cele
długoterminowej strategii Dachser
w zakresie ochrony klimatu. Firma
w ten sposób realizuje globalny cel
porozumienia paryskiego, jakim jest
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utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2°C. To także
szansa na osiągnięcie celów ochrony
klimatu Unii Europejskiej i wielu innych
krajów. W tym zakresie Dachser współpracuje z klientami i partnerami,
którym również zależy na rozwoju logistyki w kierunku technologii niskoi bezemisyjnych. Również pracownicy
uczestniczą w działaniach na rzecz
ochrony klimatu, a ich zaangażowanie
w sprawy społeczne i socjalne wykracza poza bezpośrednią działalność biznesową Dachser. ◼
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Roma Dudzińska, dyrektor zarządzający Osprzęt RD Sp. z o.o. Fot. Palomat

AUTOMATYCZNY
MAGAZYNEK PALET
Gospodarka magazynowa zmierza
w kierunku automatyzowania
procesów. Główne przyczyny
zmian to brak rąk do pracy, a także
rozwój i cyfryzacja procesów
logistycznych. Automatyzacja
w magazynie nie jest łatwa, bo
praca ręczna ma znaczący udział
w operacjach składowania czy
kompletacji towarów. Szybko
zapełniają się obszary, w których
można wprowadzić urządzenia
automatyczne w procesy.
ez wątpienia automatyzacja to
jeden z podstawowych sposobów na poprawę wydajności
procesów, a ostatnio również narzędzie zapobiegania skutkom pandemii.
Urządzenia usprawniające pracę, czyniąc ją efektywniejszą i bezpieczniej-

B

szą, znajdują swoje miejsce w magazynie. Magazynek PALOMAT® zapewnia automatyzację składowania palet,
zwiększa wydajność ich załadunku
na stos i ich rozładunku (sztaplowania i desztaplowania), a także wyręcza
pracowników w podnoszeniu ciężkich palet.
Automatyczny magazynek PALOMAT®
staje się integralną częścią procesów
przepływu materiałów w produkcji,
w dziale pakowania lub w każdym
innym miejscu, w którym występuje
potrzeba sztaplowania i desztaplowania pustych palet na poziomie podłogi.
To stale doskonalony produkt dostosowywany do potrzeb klientów. Spełnia najwyższe wymogi rynku w zakresie ergonomii, wydajności procesów
i odpowiednich warunków pracy.
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Bezpieczeństwo obsługi stawia się na
pierwszym miejscu.
„Zielone” i ekologiczne inwestycje
zyskują na znaczeniu, priorytetem jest
redukowanie lub eliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wspieramy ten ekologiczny trend.
Znaczna część naszego asortymentu
jest w 100% zasilana elektrycznie. Standardowe gniazdo sieciowe 230 V
wystarczy, aby natychmiast przejść na
wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze
składowanie palet.
Magazynek palet PALOMAT® jest duńskim
produktem wytwarzanym od 1992 roku.
To urządzenie certyfikowane na oznaczenie CE, co gwarantuje, że maszynę
wyprodukowano zgodnie z surowymi
wymogami bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i oddziaływania na środowisko.

TECHNOLOGIE

Produkty PALOMAT® są sprzedawane
przez dilerów w większości krajów
Europy, w USA, w Ameryce Południowej, Australii i Azji. W Polsce dystrybutorem zapewniającym również pełną
opiekę serwisową jest firma Osprzęt
Roma Dudzińska Sp. z o.o.
Korzyści stosowania magazynku palet
PALOMAT®:
■ oszczędność miejsca i porządek
w miejscu pracy,
■ optymalizacja przepływu palet,
■ bezpieczne środowisko pracy,
■ ograniczenie uszkodzeń palet,

■ wyeliminowanie ręcznego podnoszenia palet,
■ mniej kontuzji pleców, urazów rąk
i stóp,
■ mniej zwolnień chorobowych pracowników,
■ szybszy dostęp do palet,
■ zredukowanie przejazdów wózkami
widłowymi,
■ skrócenie czasu operacji,
■ większa wydajność zgodnie z filozofią
lean manufacturing (większa sprawność przy zużyciu mniejszej ilości
zasobów).
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PALOMAT® sztapluje i desztapluje puste
palety pojedynczo, opcjonalnie można
zamówić maszynę, która obsłuży 5
palet jednocześnie. Obsługa nośników
odbywa się na poziomie podłogi.
Proces jest automatyczny, urządzenie
podnosi lub opuszcza cały stos, co
pozwala łatwo wstawić nową paletę
na poziomie podłogi z użyciem np.
ręcznego wózka paletowego. PALOMAT umożliwia również załadunek lub
wyładunek całego stosu palet jednocześnie (15 lub 25 palet). Do obsługi
maszyny służy panel dotykowy.
Zasilany wyłącznie prądem zmiennym
PALOMAT® Greenline to doskonałe
rozwiązanie przy sztaplowaniu i desztaplowaniu pojedynczych palet.
Dostępny jest model do pracy w chłodniach w temperaturze -25°C / -13°F.
Można ustawić go wszędzie tam, gdzie
znajduje się gniazdo prądu zmiennego
o napięciu 230 V. Urządzenie jest od
razu gotowe do użycia. Jeśli konfiguracja przepływu towarów się zmieni,
można łatwo przestawić PALOMAT®
Greenline w inne miejsce.
Palety można wstawiać i pobierać z użyciem ręcznego wózka paletowego,
wózka elektrycznego lub czołowego
wózka widłowego. Obsługa nośników
odbywa się na poziomie podłogi.
PALOMAT® Flexomatic jest zasilany
sprężonym powietrzem, a prądu
potrzeba jedynie do sterowania. To
najlepsze urządzenie do sztaplowania
i desztaplowania pojedynczych palet,
gdy wykorzystuje się sprężone powietrze jako źródło zasilania napędu.
Jak w każdym urządzeniu tej marki
palety można wstawiać i pobierać
z użyciem ręcznego wózka paletowego, wózka elektrycznego lub czołowego wózka widłowego. Obsługa
wszystkich palet odbywa się na poziomie podłogi.
Wybór urządzenia PALOMAT® 5 polecamy, gdy sztapluje i desztapluje się
więcej niż jedną paletę.Ten model doskonale radzi sobie z 5 paletami jednocześnie, zwiększając efektywność operacyjną w magazynie. PALOMAT® 5 jest
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całkowicie zasilany prądem zmiennym.
Mobilność operacyjna tych urządzeń to
niewątpliwy atut, bo można ustawić je
tam, gdzie jest dostęp do gniazda prądu
zmiennego o napięciu 230 V.
PALOMAT® Adjustable jest zasilany
sprężonym powietrzem, zasilania elektrycznego wymaga jedynie sterowanie. To urządzenie przygotowane do
sztaplowania i desztaplowania dwu
rozmiarów palet w jednym magazynie.
Umożliwia sztaplowanie i desztaplowanie palet o wymiarach 1200×800 mm
oraz 1200×1000 mm za pomocą jednego urządzenia. Przełączanie z jednego rozmiaru magazynowanej palety
na drugi zajmuje tylko 5 sekund –
wystarczy nacisnąć przycisk i delikatnie
pociągnąć lub pchnąć lewą stronę urządzenia, a Palomat dostosuje się do
wybranego typu nośnika.
PALOMAT®1/2 Pallets jest oferowany
w wersjach Greenline (zasilany prądem
zmiennym) i Flexomatic (zasilany powietrzem i prądem zmiennym). Magazynek
1/2 Pallets stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku sztaplowania i desztaplowania pojedynczych półpalet.Wersja
Greenline może pracować w chłodniach
w temperaturze -25°C / -13°F.
PALOMAT® Double Up zapewnia sztaplowanie i desztaplowanie dwóch palet
1+1 na jednej linii. Automat jest zasilany
elektrycznie, można ustawić go w miejscach, gdzie dostępne jest gniazdo
prądu zmiennego o napięciu 230 V.
Automatyzacja procesów gospodarki
paletowej jest naturalnym elementem
strategii automatyzacji w magazynie.
Podstawową grupę rodzajową urządzeń
marki PALOMAT® można konfigurować
na indywidualne zamówienie, całkowicie

dopasowane do rozmiaru palet stosowanych w konkretnym magazynie.
PALOMAT® to konstrukcja modułowa,
którą łatwo dopasować do licznych

„

Magazynek palet PALOMAT® jest
duńskim produktem wytwarzanym
od 1992 roku. To urządzenie
certyfikowane na oznaczenie CE

rozmiarów palet stosowanych na
rynku. Dzięki ponad 25-letniemu
doświadczeniu w projektowaniu i produkcji magazynków palet producent
może dostarczyć PALOMAT® na indywidualne zamówienie, dopasowując
go do stosowanego rozmiaru palet.
PALOMAT® może pracować ze wszystkimi paletami z drewna, tworzyw
sztucznych i metalu, niezależnie od ich
długości, szerokości lub wysokości. ◼
tel. 601 77 07 25
e-mail: osprzet@osprzet.com
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TECHNOLOGIA
ZWIĄŻE ŁAŃCUCHY
LOGISTYCZNE
W ciągu 5 lat globalny rynek automatyki magazynowej urośnie ponad
dwukrotnie, donosi Interact Analysis. To efekt pandemii. Za jej sprawą
firmy będą chętnie inwestować w roboty i automatyzację, żeby
zabezpieczyć działalność operacyjną i zapobiegać zatorom w łańcuchu
dostaw, tłumaczą autorzy raportu. Czy stąd już prosta droga do
autonomicznego magazynu, w którym pracować będzie… człowiek i pies?

P

opularna anegdota, która odnosi
się do koncepcji Przemysłu 4.0
mówi, że w zakładach i magazynach przyszłości pracować będzie człowiek i pies. Pierwszy będzie karmił
zwierzę, a pies będzie pilnował człowieka, by ten trzymał się z dala od
maszyn i niczego nie zepsuł. To wcale
nie taka odległa koncepcja, szczególnie

gdy popatrzymy na to, co dzieje się
w Wielkiej Brytanii. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, pandemiczne obwarowania i braki kadrowe – to recepta
na zator logistyczny, którego doświadczają Brytyjczycy. W tym roku Święta
będą, ale istnieje realne zagrożenie, że
prezenty dotrą na Wyspy ze sporym
opóźnieniem.
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– Biznes nieustannie dokonuje rewizji
swoich priorytetów i poszukuje rozwiązań, które będą podnosiły jego wydajność. Po pandemii dzieje się to ze
zdwojoną siłą – uważa Michał Furmański, kierownik działu sprzedaży w biznesie Robotyki ABB w Polsce. – Dzięki
zdigitalizowaniu wielu elementów łańcucha dostaw, firmy poradziły sobie
z pandemicznymi utrudnieniami, jak
chociażby kwestia obsługi bezpośredniej. Istnieją jednak takie obszary, których nie da się przenieść do sieci, bo
wymagają naszej fizycznej obecności.
Mam na myśli logistykę i magazynowanie. Dlatego te elementy biznesowej
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działalności wzmocnią roboty i automatyzacja, które nawet w przypadku
uszczuplenia załogi, zapewnią ciągłość
dostaw i obrotu towarów.
MAGAZYNY BEZ ŚWIATEŁ
Opinię eksperta potwierdza najnowszy
raport firmy badawczej Interact Analysis, z którego wynika, że globalny
rynek automatyki magazynowej wzrośnie o 133 proc., z 29,6 mld USD
w 2020 r. do 69 mld USD w 2025 r.
– Już latem ubiegłego roku badanie
przeprowadzone przez firmę Honeywell wśród przedstawicieli firm, które
bezpośrednio zarządzają magazynami,
centrami dystrybucji lub centrami realizacji zamówień, wykazało, że w wyniku
pandemii ponad połowa z nich chętniej inwestuje w automatyzację. Firmy
będą inwestować zarówno w oprogramowanie, jak i sprzęt, czyli roboty,
drony i autonomiczne pojazdy – tłumaczy Michał Furmański.
Eksperci odpowiedzialni za opracowanie raportu zwracają uwagę na fakt, że
w analizowanym okresie najbardziej
powszechną formą automatyzacji
będą systemy automatycznego magazynowania i pobierania (AS/RS), ale na
znaczeniu zyskuje automatyzacja
mobilna.
KONIECZNA INTEGRACJA DANYCH
I AUTOMATYZACJA PROCESÓW
Firmy stawiają też na wykorzystanie
analityki danych, aby usprawnić bądź
zautomatyzować łańcuchy dostaw.
Okazuje się, że wymiana danych płynących z poszczególnych elementów
łańcuchów – dostawców tworzyw czy
surowca, producentów, dystrybutorów i ostatecznie sklepów – może
pomóc w optymalizacji procesów oraz
wypracowaniu najlepszych rozwiązań.
– Dziś dla łańcuchów dostaw ogromną
wagę ma integracja procesów i danych
– zamówień i stanu realizacji każdej
pozycji zamówienia, stanów magazynowych z dystrybucji, czy informacji
o faktycznej odsprzedaży. Na tej podstawie możliwy jest pełny monitoring

dostaw. Umożliwia to analityka business
intelligence, która producentom, dystrybutorom czy sprzedawcom pozwala
podejmować najlepsze decyzje – tłumaczy Marcin Pleszko, Chief Product
Officer z Sagra Technology, dostawcy
rozwiązań klasy SFA, CRM, platform
integracji danych i business intelligence. – To jednak jeszcze nie wszystko.
Automatyzacja może obejmować także
zamówienia, czyli wysłanie odpowiedniego komunikatu, jeśli stan produktu
osiąga określony minimalny poziom.
Dzięki temu zarówno punkty sprzedaży,

swój koszyk sklepowy zamienił na
mysz komputerową. By im sprostać,
cała branża logistyki musi poddać się
procesowi cyfryzacji i automatyzacji,
co pozwoli jej także uodpornić się na
zagrożenia zewnętrzne, jak powrót
pandemii lub braki kadrowe, wynika
z raportu ABB, „Nowa norma: Jak
COVID-19 przyspieszył automatyzację
i przejście na robotyzację w logistyce
i dystrybucji”.
Tego samego zdania są eksperci z firmy
doradczej McKinsey, którzy na podstawie zrealizowanych przez siebie badań

„

Szacuje się, że łączna sprzedaż
wygenerowana przez sektor handlu
detalicznego online wyniosła w 2020,
4 280 mld USD, a zaledwie w ciągu 4 lat
powiększy się blisko o połowę i osiągnie
wartość 6 388 mld USD w 2024,
pokazują dane w raporcie opracowanym
na zlecenie ABB Robotics

jak i magazyny mogą być zatowarowywane automatycznie. Dlatego firmy
coraz częściej stawiają na VMI.
ROBOT NA ZAPLECZU
Ta zdolność do szybkiej i sprawnej
realizacji czynności składających się na
łańcuch logistyczny będzie gwarancją
sukcesu w handlu po pandemii.
W wyniku globalnego lockdownu
wzrosło zainteresowanie e-commerce,
który dla wielu konsumentów stanowił
jedyną alternatywę dla konwencjonalnych zakupów. Szacuje się, że łączna
sprzedaż wygenerowana przez sektor
handlu detalicznego online wyniosła
w 2020, 4 280 mld USD, a zaledwie
w ciągu 4 lat powiększy się blisko
o połowę i osiągnie wartość 6 388 mld
USD w 2024, pokazują dane zebrane
w raporcie opracowanym na zlecenie
ABB Robotics.
Więcej, szybciej i lepiej – to postulaty
nowoczesnego konsumenta, który

21

„Future of Work”oceniają, że w efekcie
pandemii firmy znacznie chętniej niż
wcześniej skłonne są do zwiększenia
wydatków na automatyzację. Aż dwie
trzecie respondentów mówi, że
„w pewnym stopniu, lub znacznie”
zwiększy budżet na robotyzację lub
sztuczną inteligencję.
– Ważnym elementem ekspansji
robotyki, nie tylko na halach magazynowych, ale także np. w produkcji,
jest rozwój sztucznej inteligencji.
Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów pomaga automatyzować
procesy, które wcześniej były wyłącznie w zasięgu zręczności ludzkich
oczu czy rąk – uważa Michał Furmański. Ekspert zwraca uwagę na fakt, że
technologie, pozwalające na stworzenie w pełni niezależnej od warunków zewnętrznych placówki to coś
więcej niż czasowa moda. Rewolucja
w handlu zacznie się od firmowego
backoffice. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Rohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

CZOŁOWY OPERATOR
LOGISTYCZNY OTWIERA
ODDZIAŁ W KALISZU
Rohlig Suus Logistics, jeden
z krajowych liderów branży
logistycznej, otwiera magazyn
w Kaliszu. Nowa lokalizacja
znacznie zwiększa możliwości
operacyjne firmy w tym regionie
i wspiera obsługę logistyczną
trzech województw –
Wielkopolski, Dolnego Śląska
i Łódzkiego.
ak podaje raport „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego”, Wielkopolska jest jednym
z najlepiej rozwiniętych pod względem
gospodarczym regionów w Polsce.
Charakteryzuje się znacznym stopniem
uprzemysłowienia, wysokim poziomem zaawansowania technologicznego oraz rozbudowaną siecią połączeń
komunikacyjnych. Dostrzegając potencjał rynkowy oraz lokalizacyjny,
Rohlig Suus Logistics zdecydował się
na uruchomienie własnego magazynu
w Kaliszu. Do tej pory firma działała

J

w tym regionie wykorzystując lokalizacje partnerskie. Nowy oddział będzie
przede wszystkim służył do obsługi
lokalnych producentów oraz dystrybucji krajowej.
– Kalisz to niewątpliwie miasto z dużym
potencjałem, położone w samym centrum trójkąta tworzonego przez trzy
duże miasta – Poznań, Łódź i Wrocław.
Dodatkowym atutem jest również
dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna,
w postaci m.in. autostrady A2, łączącej
Europę Zachodnią z Rosją i krajami
wschodnimi. Jest to region z długimi
tradycjami produkcji towarów, których
zapotrzebowanie niezmiennie rośnie
w kraju i za granicą. Długa lista atutów
sprawia, że region ten jest szczególnie
atrakcyjny dla czołowych operatorów
logistycznych w Polsce – mówi Krzysztof Gąsiewski, Regional Director
w Rohlig Suus Logistics.
– Pomysł utworzenia magazynu w tej
lokalizacji narodził się ponad 2 lata
temu, jednak ze względu na pandemię
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wstrzymaliśmy się z tym ruchem. Gdy
tylko pojawiła się szansa na uruchomienie oddziału w Kaliszu, postanowiliśmy ją wykorzystać. Będziemy przede
wszystkim odpowiadali na potrzeby
lokalne: dostawy AGD, E-commerce
jednocześnie obsługując nadania
lokalnych producentów. Liczymy, że
oddział sprosta oczekiwaniom nadawców z okolic Kalisza obsługując
codzienne wysyłki za pośrednictwem
naszej, elastycznej sieci drobnicowej –
dodaje Jakub Mikołajczyk, Branch
Director w Rohlig Suus Logistics.
Obiekt magazynowy o powierzchni
1000 m kw., zlokalizowany w przemysłowym centrum Kalisza, zostanie odebrany na początku listopada. Kilka dni
później Rohlig Suus Logistics ruszy
z działaniami operacyjnymi. Magazyn
ma charakter cross-dockowy, a więc
umożliwiający dwustronny przeładunek towaru. Będzie służył do obsługi
zarówno transportu krajowego, jak
i międzynarodowego. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

D

zięki nowo wprowadzonej ofercie, wszyscy klienci Kuehne+Nagel mogą z łatwością zdecydować się na wykorzystanie SAF
zamiast paliw kopalnych w transporcie
lotniczym i korzystać z usług logistycznych o zerowej emisji dwutlenku węgla – niezależnie od linii lotniczych,
pochodzenia czy destynacji. Ponieważ
SAF nadal generuje emisje CO₂, neutralność węglową osiąga się, zastępując każdy litr nafty w paliwie do silników odrzutowych 1,33 litrami SAF.
Gdy klient poprosi o wycenę, dodatek
do ceny jest natychmiast obliczany
wraz ze wszystkimi innymi opłatami
transportowymi i przedstawiany jako
opcja do wyboru. Nowość oferty
polega również na bardziej intuicyjnej
strukturze cenowej SAF. Do tej pory
ceny za wykorzystanie SAF były podawane w przeliczeniu na litr lub tonę
CO2, której uniknięto, podczas gdy
obecnie jest ona powiązana z rzeczywistą wagą przesyłki. Dzięki tej nowej
opcji SAF, Kuehne+Nagel oblicza wykorzystanie SAF i przedstawia wycenę za
kilogram przesyłki. Po potwierdzeniu
rezerwacji równoważna ilość zrównoważonego paliwa lotniczego jest przyznawana z puli 12,8 mln litrów SAF,
dostępnej dla Kuehne+Nagel, a klient
otrzymuje autoryzowany certyfikat
potwierdzający ograniczenie emisji
dwutlenku węgla.

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

KUEHNE+NAGEL
MIGRUJE DO
MODELU BIZNESU
NISKOEMISYJNEGO
Kuehne+Nagel staje się pierwszym dostawcą logistyki lotniczej, który
oferuje klientom zakup zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) dla
każdej przesyłki, a tym samym natychmiastowego unikania emisji
dwutlenku węgla. Nowy dodatek jest dostępny na wszystkich platformach
i kanałach wyceny transportu lotniczego Kuehne+Nagel, umożliwiając
klientom wybór transportu neutralnego węglowo za pomocą
preferowanej wyceny online lub offline.
Yngve Ruud, członek zarządu Kuehne+Nagel, odpowiedzialny za logistykę
lotniczą, skomentował: „W ramach
programu Net Zero Carbon i migracji
do modelu biznesowego niskoemisyjnego stale rozwijamy łatwe i przejrzyste opcje zrównoważonej wysyłki, aby
nasi klienci zawsze mieli wybór, dotyczący zminimalizowania wpływu
swoich transportów na środowisko.
Dzięki nowemu dodatkowi SAF,
dostępnemu teraz we wszystkich
wycenach, nasi Klienci mogą łatwo
podejmować działania na rzecz klimatu”.
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SAF jest obecnie najskuteczniejszym sposobem znacznego zmniejszenia śladu
środowiskowego w transporcie lotniczym. Podczas gdy cykl życia węgla
wpaliwachkopalnychjestliniowyi powoduje uwolnienie dodatkowych emisji CO₂,
cykl życia węgla SAF ma charakter kołowy
i umożliwia ponowne wykorzystanie
odpadów lub biomasy oraz emisji. SAF
znacznie zmniejsza ilość dodatkowego
węgla wprowadzanego do globalnego
obiegu węgla o co najmniej 75%.
Więcej informacji na temat zrównoważonej oferty paliw lotniczych można
znaleźć na stronie Kuehne+Nagel. ◼
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DHL Supply Chain przeciera nowe
szlaki dla niskoemisyjnej logistyki
i wprowadza do swojej floty
w Czechach ciężarówkę
elektryczną Volvo. Zapewniając
w ten sposób transport pomiędzy
pięcioma magazynami DHL
przyczyni się do zmniejszenia
o pięć ton rocznie emisji
dwutlenku węgla.
roces wspierał Prologis uczestnicząc w budowie niezbędnej infrastruktury do ładowania pojazdu. Całkowita pojemność akumulatora
elektrycznej ciężarówki Volvo FL 42 R
wynosi 265 kWh. Szybkie ładowanie
zapewni jej nowa stacja Alpitronic Hypercharger w Prologis Park Prague-Jirny, o mocy wyjściowej 75 kW.
Ciężarówka elektryczna Volvo FL 42 R
zapewni transport pomiędzy pięcioma magazynami DHL w centralnym
regionie Czech, co zmniejszy emisje
CO₂ firmy o pięć ton rocznie. Podobne
rozwiązanie DHL wprowadził wcześniej w Wielkiej Brytanii. Prologis uczestniczył w budowie niezbędnej infrastruktury do ładowania pojazdu stacja zlokalizowana jest w centrum
dystrybucji DHL w Prologis Park
Prague-Jirny.
„Jest to kolejny ważny krok w realizacji
naszej strategii Go Green, która ma
nam pomóc osiągnąć bezemisyjność
do 2050 roku. Jestem dumny z wysiłków naszego zespołu, dzięki któremu
możemy skutecznie ograniczać zanieczyszczenie powietrza i przyczyniać
się do tworzenia lepszego miejsca do
życia”– mówi Warren Bodley, Dyrektor
ds. transportu na Europę Środkową
i Wschodnią w DHL Supply Chain.
„To właśnie dzięki takim współpracom
osiąga się indywidualne cele w zakresie
zrównoważonego rozwoju, rozwijając
przy tym niskoemisyjną logistykę przyszłości. Prologis należy do światowych
liderów zrównoważonego rozwoju,
dlatego jesteśmy dumni, że możemy
wraz z DHL pracować nad tym projektem i wspierać naszego klienta we
wdrażaniu jego ambitnej, godnej
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DHL. Fot. DHL

NISKOEMISYJNE
DOSTAWY DHL
PROSTO Z PARKU
PROLOGIS
podziwu strategii środowiskowej.”powiedział Jan Pastorek, Real Estate
and Customer Experience, Manager
Prologis.
Warunkiem wstępnym przedsięwzięcia
było uruchomienie stacji ładowania
o odpowiedniej mocy. Całkowita
pojemność akumulatora elektrycznej
ciężarówki wynosi 265 kWh, a nowa
stacja ładowania Alpitronic Hypercharger w Prologis Park Prague-Jirny,
o mocy wyjściowej 75 kW zapewni mu
szybkie ładowanie. Dzięki temu innowacyjny pojazd będzie gotowy do
pracy w każdej chwili.
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
jest kluczowym elementem strategii
ESG Prologis. W tym celu stale poszu-
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kuje sposobów, dzięki którym działalność firmy i naszych klientów będzie jak
najbardziej przyjazna dla środowiska.
Prologis podejmuje także szereg własnych inicjatyw, które mają na celu
ograniczanie wpływu logistyki na środowisko. W ostatnim czasie rozszerzył
na całą Europę współpracę z organizacją Cool Earth, aby móc kompensować
ekwiwalent nieuniknionej emisji CO₂
w swoich inwestycjach i ochronić
w ten sposób obszar lasów deszczowych o powierzchni ponad trzydziestokrotnie większej niż każdy nowobudowany obiekt. Tylko w ostatnim roku
budując swoje magazyny w Europie
Środkowej pomógł ocalić 784 hektarów lasów deszczowych. ◼
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GEFCO. Fot. GEFCO

PIERWSZY NEUTRALNY
POD WZGLĘDEM EMISJI
CO₂ POCIĄG NA NOWYM
JEDWABNYM SZLAKU
41-wagonowy pociąg towarowy
wyruszył 15 listopada 2021 roku
w trzytygodniową podróż Nowym
Jedwabnym Szlakiem ze Słowacji
do Chin. To pierwszy neutralny pod
względem emisji dwutlenku węgla
pociąg GEFCO, eksploatowany na
zlecenie klienta poszukującego
rozwiązań niskoemisyjnych
w zakresie transportu towarów
konsumpcyjnych.
EFCO zrekompensuje emisję
250 ton CO₂, inwestując w projekty z certyfikatem Gold Standard. Pociąg towarowy jest wyposażony w urządzenia Internetu Rzeczy (IoT),
które umożliwiają śledzenie, kontrolę
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temperatury i integralności towarów
podczas transportu.
„Cieszymy się ze współpracy z naszym
wieloletnim klientem przy wprowadzeniu tego przełomowego, neutralnego
pod względem emisji dwutlenku
węgla pociągu. Obserwujemy na rynku
wzrost popytu na rozwiązania bardziej
przyjazne dla klimatu, zwłaszcza
w
transporcie
dalekobieżnym.
W GEFCO obliczamy wpływ naszych
usług na środowisko, a następnie przeprojektowujemy je, aby zminimalizować emisje oraz proponujemy dodatkowe rozwiązania kompensujące
pozostałą emisję. Transport kolejowy
to bardzo dobry sposób na zmniejsze-
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nie emisji dwutlenku węgla” – mówi
Alice Defranoux, Rail Manager, GEFCO.
Trzytygodniowa podróż Nowym
Jedwabnym Szlakiem obejmuje przejazd ze Słowacji do Brześcia-Małaszewicz na granicy polsko-białoruskiej, gdzie
towary są przeładowywane z europejskich do rosyjskich wagonów kolejowych. Następnie pociąg jedzie przez
Białoruś i Rosję do przejścia kolejowego
Alashankou-Dostyk, między Chinami
i Kazachstanem. To ważny punkt Euroazjatyckiego Mostu Lądowego na granicy z regionem Xinjiang, portem wejścia do Chin. Towary przed ostateczną
dostawą do chińskiego Xi’an są przeładowywane na chińskie wagony. ◼
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AWIZACJA
ODPRAW CELNYCH
NOWA USŁUGA JUŻ DZIAŁA W PORTACH
MORSKICH I LOTNICZYCH
Od 1 października 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła
nową usługę w systemie SATOS: awizację odpraw celnych w portach
lotniczych i morskich. Usługa ta polega na możliwości powiadomienia
organu celnego o zamiarze dostarczenia/stawienia się towaru w oddziale
celnym granicznym. Usługa jest obecnie w wersji pilotażowej dla tych
dwóch rodzajów portów, ale Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że
jeszcze w tym roku ma uruchomić awizację także dla drogowych
i kolejowych przejść granicznych.
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owa usługa awizacji odpraw
celnych pozwala znacznie
skrócić czas dokonywania formalności celnych, ponieważ część
czynności wykonuje się zanim towar
pojawi się na przejściu granicznym.
W momencie przesłania zgłoszenia
awizacyjnego, powiadomienie o towarze otrzymują też inne inspekcje, co
także skraca czas kontroli inspekcji granicznych. Gdy usługa zostanie wprowadzona także dla drogowych przejść
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granicznych, to podmiot gospodarczy
wybierać będzie dzień i godzinę przekroczenia granicy.
Korzystając z rozszerzonej wersji awizacji, jednym zgłoszeniem można wypełnić szereg formalności celnych takich
jak: wysłać przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą,
powiadomienie o przybyciu, powiadomienie o przedstawieniu towaru. Odpowiednie komunikaty w tym zakresie
zostaną wysłane przez system do innych
właściwych systemów.
Awizację należy wykonać od razu kiedy
posiada się informacje o towarach, nie
później jednak niż przed przedstawieniem towaru organowi celnemu. Jest
również możliwość sprostowania lub
zmiany zgłoszenia awizacyjnego, kiedy
ze względów logistycznych lub innych
dane dotyczące towarów lub osób
ulegną zmianie.
Awizacji może dokonywać każdy podmiot zaangażowany w obrót towarowy
z zagranicą, a w szczególności:

■ importerzy/eksporterzy,
■ przewoźnicy,
■ armatorzy,
■ firmy kurierskie,
■ agencje celne,
■ spedytorzy,
■ biura podróży,
■ kierowcy pojazdów ciężarowych.
Dane dotyczące towarów stanowiące
podstawę wysłania zgłoszenia awizacyjnego, to dane które są w systemach
agencyjnych, spedycyjnych, kurierskich. Na tym etapie nie jest wymagana
szczegółowość zakresu tych informacji.
System SATOS obsługiwany jest przez
PUESC, a usługa awizacji w wersji pilotażowej została już uruchomiona (od
1.10.2021 r.) dla przejść granicznych
morskich i lotniczych i jak deklaruje Krajowa Administracja Skarbowa - w najbliższym czasie zostanie uruchomiona
także dla kolejowych i drogowych.
Usługa jest bezpłatna. Po wysłaniu zgłoszenia przesłane zostanie Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru (UPO). ◼
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INFORMACJE O AUTORZE:
dr Izabella Tymińska, ekspert celny.
Zajmuje się doradztwem z zakresu
przepisów prawa celnego, importu
i eksportu towarów i usług, analizą
finansowo-ekonomiczną kontraktów
międzynarodowych. Specjalizuje się
w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego.
Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest
wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w Szkole Wyższej w
Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole
Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno
– Handlowej. Absolwentka Ekonomii,
Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki
Obronności.

