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DRUGI POLAK Z TYTUŁEM CPIM APICS W STOPNIU LEAD
ÔÔŹródło: MPM, fot. MPM

Konrad Grondek, konsultant firmy MPM Productivity Management uzyskał tytuł CPIM Lead Instructor organizacji APICS. Jest
dopiero drugim Polakiem, dziesiątym Europejczykiem, który może poszczycić się takim osiągnięciem.

Konrad Grondek

Z końcem października br. stowarzyszenie American Production and Inventory
Control Society przyznało tytuł CPIM Lead
Instructor Konradowi Grondkowi. CPIM
Lead Instructor to drugi z trzech stopni jaki można zdobyć będąc trenerem
– członkiem APICS. Umożliwia prowadzenie aż trzech modułów szkoleniowych
z zakresu CPIM.
Wymogiem zdobycia tytułu CPIM Lead
Instructor jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach organizowanych przez
APICS (wg programu rozwoju trenerów),
posiadanie ważnej certyfikacji CPIM (co
wiąże się z pozytywną oceną uzyskaną
po zaliczeniu pięciu egzaminów) oraz
obowiązek prowadzenia minimum 3 typów szkoleń z cyklu CPIM w ciągu ostatnich dwóch lat. W procesie kwalifikującym do grupy certyfikowanych trenerów
APICS konieczne jest przedstawienie
referencji przedsiębiorstw, których pracowników przeszkolił kandydat do stopnia Lead.

Dwie nagrody w konkursie
CIJ Awards Poland
ÔÔŹródło: AXI IMMO, fot. AXI IMMO

AXI IMMO Group, niezależna agencja doradcza aktywna na
rynku nieruchomości komercyjnych, otrzymała dwie nagrody w konkursie CIJ Awards Poland – dla najlepszej lokalnej
agencji oraz dla najlepszego zespołu magazynowego roku
2017. CiJ Awards to międzynarodowy konkurs organizowany przez prestiżowy miesięcznik CEE CiJ Journal związany
z sektorem nieruchomości. Jedną z najpopularniejszych gal
branżowych zorganizowano w Polsce już 16 raz.
W tegorocznej edycji konkursu CIJ Awards spółka AXI
IMMO Group świadcząca profesjonalne usługi doradcze
na rynku nieruchomości komercyjnych została ogłoszona
zwycięzcą w dwóch kategoriach: Local Power Broker Team
of the Year oraz Best Warehouse Power Broker Team of the
Year. Tym samym firma została uznana przez jury konkursu
CZYTAJ DALEJ na str. 2

Konrad Grondek ma kilkunastoletnie
doświadczenie w obszarach produkcji, jakości i technologii. Prowadził wewnętrzne
szkolenia i warsztaty z zakresu TPS/ Lean
Manufacturing, m.in.: Koordynator LM,
Kanban, 5S, rozwiązywanie problemów
(7 narzędzi, FMEA, APQP, Shainin DOE)
w obszarach jakości i produkcji. Odpowiedzialny był za przeprowadzanie auditów
obszaru produkcji (jakość, produkcja, logistyka) metodologią Rapid Plant Assesment oraz VSM (Mapowanie Strumienia
Wartości).
Od wielu lat prowadzi diagnozy zintegrowanego planowania według metodologii MPM oraz weryfikuje audyty klientów
według metodologii ABCD Oliver’a Wight’a. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty
w zakresie prognozowania, planowania
nadrzędnego S&OP (Sales & Operations
Planning) i MPS (Master Production Schedule).

Współpraca z uczelnianym biurem karier
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny,
weźmie udział w targach pracy na Uniwersytecie Łódzkim, organizowanych
przez uczelniane biuro karier. Studenci i absolwenci będą mogli spotkać się
z przedstawicielami firmy 16 listopada
na Wydziale Zarządzania UŁ.
Osoby, które odwiedzą stoisko Dachser, będą mogły dowiedzieć się, co firma
oferuje, jakim jest pracodawcą i jakie
wartości jej przyświecają. Będzie to także
dobra okazja, by poznać więcej szczegółów na temat tego, jak wygląda praca
w branży logistycznej i czym zajmują się
pracownicy w poszczególnych działach.
– Od dawna współpracujemy z Wydziałem Zarządzania Uniwestytetu Łódz-

kiego, dlatego nie mogło nas zabraknąć
także podczas najnowszej edycji targów pracy. Ta uczelnia jest kuźnią wielu
rzetelnych specjalistów i kadry zarządzającej firmami, zarówno w regionie
łódzkim, jak i na terenie całej Polski.
Chcielibyśmy pokazać studentom, że
Dachser to firma, gdzie mogą liczyć na
dalszy rozwój, spełnienie zawodowych
ambicji, poszanowanie zasady równowagi między pracą i życiem prywatnym,
a także atmosferę pełną życzliwości.
Potwierdzeniem tej opinii są nagrody,
przyznawane regularnie naszej firmie
w konkursach dla pracodawców –mówi
Agnieszka Józwik, dyrektor personalny
Dachser w Polsce.
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jest wynikiem praktyk czy staży studenckich lub
przynajmniej stanowi próbę przetarcia szlaków
w branży, w której będą chcieli szukać pracy
w przyszłości. Studenci zdają sobie sprawę
z potrzeby przygotowania i obycia ze środowiskiem pracy, zanim rozpoczną zatrudnienie na
pełnym etacie. Wiedzą, że kluczem do sukcesu
jest łączenie teorii z praktyką.

Dwie nagrody w konkursie CIJ Awards
Poland – ciąg dalszy ze strony 1.

Z PASJI DO LOGISTYKI

Piąta edycja programu
stażowego
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker

Każdego roku tysiące absolwentów opuszcza
mury polskich uczelni. O dobry start do kariery
ci najlepsi dbają już w trakcie studiów, odbywając staże i szkolenia, które pozwalają im zdobyć
pierwsze zawodowe szlify. Programy stażowe
to prawdziwa kuźnia talentów i dobry start do
kariery. Przekonali się o tym uczestnicy programów stażowych w DB Schenker.
Studenci uczelni wyższych dostrzegają konieczność orientowania się w realiach pracy
w zawodzie, w którym się kształcą. Jak wynika
z raportu firmy doradczej KPMG „Wyzwania
w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych”1, młodzi Polacy chcą jak najszybciej startować na rynku pracy. Pracodawcy szukają wśród
absolwentów osób, które mają wiedzę, ale też
pewne doświadczenie.
Opinie studentów przepytanych przez KPMG
wskazują na to, że ich pierwsza praca często

W odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wynikające z przemian zachodzących na rynku
pracy DB Schenker już od pięciu lat organizuje
program stażowy, dzięki któremu pozyskuje do
firmy młodych pasjonatów branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Stażyści mogą
spróbować swoich sił m.in. w dziale sprzedaży,
obsługi klienta, logistyki, biznesie lotniczym,
oceanicznym, lądowym oraz zespołach: HR
i marketingu. Każda osoba, odbywająca staż
w DB Schenker może liczyć na 3-miesięczną
umowę o pracę, opiekuna stażu, a także program opieki medycznej i kartę Multisport.
„Największą wartością programu stażowego,
który prowadzimy od pięciu lat, jest pełne zaangażowanie uczestników w pracę zespołów
i życie organizacji. Stażyści realizują samodzielnie projekty i uczestniczą w rozwoju usług DB
Schenker, doskonalą swoje umiejętności przy
wsparciu opiekuna stażu, otrzymują dostęp do
know-how firmy. Do tej pory pięć edycji programu stażowego ukończyło ponad 60 osób, a 90%
uczestników otrzymało oferty stałej pracy” –
mówi Iwona Lasocińska z DB Schenker, Koordynator ds. współpracy z uczelniami i studentami.

1 KPMG, Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej
osób młodych. Analiza stanu obecnego i rekomendacje
usprawnień, Luty 2017.
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Renata Osiecka

za najlepszą lokalną agencję roku już szósty rok
z rzędu (2011-2017). Po raz drugi nagrodzono
również zespół Industrial AXI IMMO zajmujący
się doradztwem na rynku powierzchni magazynowo – przemysłowych przyznając mu
tytuł najlepszego zespołu magazynowego roku
(2016-2017).
Ogłoszenie zwycięzców konkursu, którego
celem jest uznanie osiągnięć w najważniejszych
kategoriach związanych z rynkiem nieruchomości, odbyło się podczas uroczystej gali CIJ
Awards Poland 2017 w warszawskim Airport
Hotel Okęcie 9 listopada br. Nagrody z rąk organizatorów odebrały Renata Osiecka – Partner
Zarządzająca AXI IMMO, oraz Anna Głowacz,
Head of Industrial – Leasing Agency.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za
wyróżnienie członkom jury, ale także naszym
partnerom biznesowym oraz najważniejszym,
czyli klientom dzięki którym mieliśmy kolejny
udany rok. – skomentowała Renata Osiecka
odbierając statuetkę kategorii Local Power
Broker Team of the Year.
To prawdziwy zaszczyt dla naszego zespołu
zostać wyróżnionym przez tak szacowne gremium. Na naszym rynku panuje duża konkurencja, tym bardziej cieszymy się, że utrzymujemy pozycję lidera, a nasza praca jest doceniana.
– mówiła zarządzająca działem Industrial Anna
Głowacz, odbierając statuetkę Best Warehouse
Power Broker Team of the Year. AXI IMMO oferuje usługi doradcze na rynku magazynowym,
gruntów inwestycyjnych, biurowym oraz inwestycyjnym. Prowadzi również działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i facility
management. Aktywna na terenie całego kraju
dynamicznie się rozwija rozszerzając zakres
działalności o kolejne segmenty rynku. Biura
AXI IMMO znajdują się w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Więcej informacji o AXI IMMO
na www.axiimmo.com
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STRATEGICZNA
INWESTYCJA
ÔÔŹródło: IKEA Industry, fot. IKEA Industry

IKEA Industry rozbudowuje fabrykę
w Zbąszynku – największy na świecie
kompleks produkcji mebli. Obecnie fabryka zatrudnia 3 100 osób. Po wybudowaniu nowej hali produkcyjnej i magazynu powstanie tu ponad 280 nowych
miejsc pracy. Wartość inwestycji szacuje
się na 225 mln zł.
IKEA Industry w Zbąszynku specjalizuje
się w produkcji mebli z płyt komórkowych. W nowej części zakładu produkowane będą meble IKEA z popularnej
serii EKET. Inwestycja pozwoli na podwojenie produkcji mebli z serii EKET
i usprawni procesy logistyczne w IKEA
Industry Zbąszynek. Obiekty zostaną
oddane do użytkowania w czerwcu 2018
roku, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na wrzesień 2018. IKEA Industry
prowadzi już rekrutację na 280 nowych
stanowisk.
W sierpniu br. rozpoczęto rozbudowę
obiektu o nową halę produkcyjną o powierzchni 35.000 m 2 i magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 29.000 m2.
Nowe obiekty zajmą łącznie 64.000 m2,
czyli tyle, ile wynosi powierzchnia 9 boisk
piłkarskich. Po ukończeniu inwestycji zakłady IKEA Industry w Zbąszynku, Babimoście i Zbąszyniu będą zajmować łącznie 384.000 m2 – 71 boisk piłkarskich.
– Klientom podoba się seria EKET, więc
otrzymujemy coraz więcej zamówień.
Lokalizacja, konkurencyjne koszty produkcji, wykwalifikowani i doświadczeni
pracownicy w Polsce i Zbąszynku – to
główne powody podjęcia strategicznej
decyzji o zwiększeniu produkcji właśnie
tu. Ten wybór przybliża nas również do
pozycji lidera w zrównoważonej produkcji mebli – powiedział Robert Zanichelli,
szef Dywizji Flatline w IKEA Industry.
Maksymalna wydajność nowej hali
to 125. 000. sztuk mebli tygodniowo.
Na pierwszy rok pracy zaplanowano
produkcję na poziomie 5,9 mln sztuk.
Realizacja tych założeń będzie możliwa
dzięki wprowadzeniu jeszcze większej
automatyzacji procesów i zwiększeniu
zatrudnienia o 280 pracowników. Zainstalowane zostaną linie do produkcji
foliowanych paneli, co w przyszłości pozwoli na produkcję również innych serii,
niż EKET.
– Doskonała jakość, nowoczesne
wzornictwo i kolorystyka, a także atrakcyjna cena, to tajemnica sukcesu pro-

duktów EKET i wielu innych rozwiązań
z oferty IKEA, w których wykorzystano
foliowane panele. Wierzymy, że uda nam
się sprawić, aby tego typu produkty były
jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo dla
klientów. Dlatego inwestujemy w nową
halę do ich produkcji – dodał Wojciech
Waligóra, Dyrektor Generalny zakładów
w Zbąszynku, Zbąszyniu i Babimoście.

Nowy magazyn zostanie przystosowany do składowania wyrobów w systemie blokowym i zapewni 55 000 nowych
miejsc paletowych, na których może być
magazynowana produkcja o wartości
55 mln PLN. Magazyn będzie także wyposażony w 9 doków załadunkowych oraz
wydzielone pomieszczenie na potrzeby
ładowania wózków akumulatorowych.

REKLAMA
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GOODYEAR PROACTIVE SOLUTIONS
ÔÔŹródło: Goodyear, fot. Goodyear

Goodyear Tire & Rubber Company wprowadził na polski rynek nową, paneuropejską usługę Goodyear Proactive Solutions. Jej
głównym wyróżnikiem jest możliwość zarządzania pojedynczymi pojazdami wchodzącymi w skład floty, przy wykorzystaniu
najnowocześniejszych rozwiązań telemetrycznych oraz analitycznych. Oficjalna premiera nowego systemu odbyła się 19 października br., w Warsaw Trade Tower w Warszawie.
Zaawansowane algorytmy komputerowe,
dane pochodzące z usług oferowanych
przez Goodyeara dla operatorów flot oraz
dokładny system raportowania pozwalają
nowemu rozwiązaniu dla biznesu precyzyjnie zidentyfikować potencjalne problemy związane z ogumieniem i z wyprzedzeniem zaplanować prace naprawcze oraz
konserwacyjne w serwisach zrzeszonych
w ramach sieci TruckForce.
Usługa umożliwia operatorom flot monitorowanie w czasie rzeczywistym ich
pojazdów oraz zamontowanych w nich

Dwie nagrody
ÔÔŹródło: EFL, fot. EFL

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała EFL tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”
w kategorii „Instytucje i jednostki
samorządu terytorialnego”. Natomiast według miesięcznika ekonomicznego „Home&Market”, EFL
to „Najlepszy Partner w Biznesie”
w kategorii „Leasing”. Wyróżnienia
zostały przyznane za wkład spółki
w rozwój najmniejszych przedsiębiorców w Polsce i konsekwentne
prace nad jakością świadczonych
usług.
– Nie bez powodu mianujemy się
prekursorem polskiego leasingu.
Od ponad ćwierćwiecza aktywnie
uczestniczymy w budowie polskiego ekosystemu gospodarczego,
edukujemy przedsiębiorców, wyjaśniamy, czym jest leasing i dla-

opon. W rezultacie zyskują oni przewagę konkurencyjną, która w bezpośredni
sposób przekłada się na wzrost zysków

czego stanowi ważne wsparcie
biznesu jak również wyznaczamy
kierunki rozwoju branży. Dziś jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm w Polsce, a to oznacza, że przyjęta przez nas strategia
rozwoju okazała się słuszna, a proponowane przez nas rozwiązania
odpowiadają na coraz bardziej
zróżnicowane potrzeby klientów.
Potwierdzeniem tego są przyznane nam wyróżnienia „Lider Przedsiębiorczości Roku” i „Najlepszy
Partner w Biznesie”, które jednocześnie motywują do kontynuacji
podjętych działań, a w szczególności dbałości o sprawną obsługę
przekładającą się na wymierne,
finansowe korzyści biznesowe naszych Klientów – mówi Radosław
Woźniak, wiceprezes EFL.

oraz większą elastyczność w dynamicznie
zmieniającym się środowisku biznesowym. Polska jest bardzo ważnym rynkiem
dla branży transportowej i logistycznej.
Szacuje się, że prawie 84% ładunków jest
transportowanych tutaj tylko drogą lądową. Opracowany przez Goodyear innowacyjny system rozwiązań może pomóc polskim przewoźnikom w zoptymalizowaniu
kosztów ich działalności, rozwoju biznesu
i pozyskaniu nowych klientów.

Całodobowa infolinia
serwisowa bram

dbań, niewłaściwego użytkowania
czy mechanicznego uszkodzenia

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – działa uruchomiona właśnie infolinia serwisowa firmy Hörmann. Dzięki temu
jej klienci mogą mieć pewność, że
w różnych awaryjnych sytuacjach
w każdej chwili liczyć mogą na fachową konsultację i natychmiastową pomoc.
Pod numerem 618 200 100 w nagłych i niespodziewanych przypadkach przez całą dobę uzyskać
można profesjonalną poradę dotyczącą eksploatacji bram, drzwi,
napędów i innych urządzeń firmy
Hörmann. Specjalnie przeszkoleni specjaliści pomogą rozwiązać
rozmaite techniczne problemy powstałe na przykład wskutek zanie-

wyrobów producenta, a w razie potrzeby niezwłocznie przyślą ekipę
serwisową, która wyreguluje bądź
naprawi urządzenie. W dzień czy
w nocy, w każdym miejscu w Polsce
serwisanci z Hörmann Polska przyjadą na miejsce i usuną awarię.
Na infolinię serwisową możemy
też zgłaszać prośby o przeglądy
techniczne. Warto o nich pamiętać,
bowiem wszystkim wyrobom firmy
Hörmann zapewniają one wieloletnią trwałość i bezawaryjność.
Są też gwarancją bezpieczeństwa
pracy.
Infolinia serwisowa firmy Hörmann obsługuje zarówno inwestorów indywidualnych, deweloperów, jak i użytkowników obiektów
logistycznych i przemysłowych.

ÔÔŹródło: Hörmann, fot. Hörmann
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TECHNICZNA I ERGONOMICZNA JAKOŚĆ
ÔÔŹródło: Jungheinrich, fot. Jungheinrich

Dwa produkty firmy Jungheinrich zdobyły nagrodę German Design Awards. Wózek do kompletacji poziomej ECE jury konkursu
doceniło za ergonomię, zaś akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem ERE za doskonałe połączenie zwrotności pojazdu
i komfortu użytkowania. Nagrodzone produkty cechuje jakość i innowacyjność.
Wózek ECE łączy w sobie ergonomię, mocną konstrukcję
oraz dużą wydajność. Jego „design” wyznacza nowe standardy w tej kategorii wózków. Jury
zwróciło uwagę na łatwą dostępność wszystkich elementów i akcesoriów niezbędnych
podczas obsługi pojazdu. Wózek do kompletacji poziomej
ECE to wyjątkowo komfortowe miejsce pracy dla operatora. Dodatkową korzyścią dla
użytkownika jest innowacyjna
kierownica typu jetPILOT. Zapewnia ona intuicyjną obsługę
pojazdu, inspirowaną rozwią-

zaniami znanymi dotychczas
w motoryzacji.
Akumulatorowy unoszący
wózek widłowy z dyszlem ERE
poza takimi cechami jak zwrotność i komfort użytkowania,
charakteryzuje się modułową
konstrukcją. Dzięki niej można łatwo dostosować pojazd
do indywidualnych potrzeb.
W konkursie zwrócono uwagę
nie tylko na wydajność wózka, ale również na ergonomię,
zwłaszcza w kontekście dostosowania go do indywidualnych
wymagań kierowcy. ERE daje
możliwość wyboru różnych

Świętowanie rocznicy
w Dolinie Lotniczej

wersji platformy dla operatora.
Dodatkowe opcje doposażenia
pojazdu oraz solidna konstrukcja zwiększają bezpieczeństwo,
zarówno pojazdu, jak i osoby
go obsługującej. ERE zdecydowanie przewyższa wydajnością
inne wózki w swojej klasie.
Michael Niebuhr, odpowiedzialny w Jungheinrich AG za
rozwój nowych projektów,
wyjaśnia: „Słowo design rozumiemy nie tylko jako wygląd
produktów. To dla nas „twarz”
całego przedsiębiorstwa, wyraz jakości i innowacyjności.
W 2016 roku zdefiniowaliśmy

SURET, jeden z liderów rynku usług dla przemysłu (logistyka przemysłowa i relokacja), świętuje

honorowymi byli wicepremier Jarosław Gowin i marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.
W części merytorycznej konferencji wystąpił
prof. Witold Modzelewski z prelekcją pt. „Rola
państwa w kreowaniu środowiska dla rozwoju

w tym roku 25-lecie swej działalności. Z tej
okazji zorganizował w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym G2A Arena w Jasionce k/
Rzeszowa konferencję dla przedstawicieli fa-

gospodarki w kontekście polityki podatkowej”.
Prezes firmy SURET Stefan Bieszczad zaprezentował krótki przegląd dokonań swojego
zespołu, podkreślił rolę budowania relacji w biz-

bryk zlokalizowanych w regionie południowym
kraju, m.in. w Dolinie Lotniczej.
W piątek 20 października br. zjechało do
Jasionki ponad 70 managerów branż produkcji: lotniczej, samochodowej, zbrojeniowej,
budowlanej i elektrotechnicznej, a gośćmi

nesie (wielu spośród zaproszonych to obecni
klienci SURETU), a przede wszystkim zdefiniował wizję dalszego rozwoju firmy. To dwa
kierunki – pierwszy to relokacje i instalacje przemysłowe o zasięgu europejskim i globalnym,
a drugi – projektowanie i wdrażanie u klientów

ÔÔŹródło: SURET, fot. SURET

na nowo podejście do naszych
produktów. Ich wygląd powinien konsekwentnie odzwierciedlać techniczną i ergonomiczną jakość.”
German Design Awards to
międzynarodowe wyróżnienie,
którego celem jest promowanie wyjątkowych projektów
z zakresu wzornictwa. Nagrody przyznawane są corocznie,
począwszy od 2012, kiedy to
zainicjowano konkurs. Od tego
czasu wyróżnienie zdobyło
międzynarodowe uznanie, nie
tylko w branży.
German Design Awards
przyznawana jest przez niemiecki organ Deutsches
Marken – und Designinstanz
– fundację założoną w 1953 r.
z inicjatywy niemieckiego rządu, której celem jest promowanie rozwoju wzornictwa, jako
środka do budowy wartości
marki, a w szerszym kontekście wspierania rozwoju gospodarki. Członkami fundacji
są stowarzyszenia branżowe,
instytucje, a także właściciele
i osoby zarządzające marką
w wielu znanych przedsiębiorstwach.
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród German Design
Awards odbędzie się 9 lutego
2018 we Frankfurcie, podczas
Ambiente – światowych targów konsumenckich.

nowej logistyki przemysłowej. Warto zaznaczyć,
że to dziś świetnie wpisuje się w klimat dynamicznego rozwoju regionu podkarpackiego,
gdzie nowe zakłady globalnych marek przemysłowych powstają z niemal dnia na dzień.
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Wymierne korzyści z racjonalizacji
ÔÔŹródło: FM Logistic, fot. FM Logistic

Konkurs promujący innowacyjne projekty racjonalizatorskie, zorganizowany w Grupie FM Logistic o międzynarodowym zasięgu, aktywizuje
zespoły do szukania optymalnych rozwiązań w obszarach operacyjnych
operatora. Finał konkursu odbył się niedawno w Roissy we Francji.
Pierwszą edycję wygrał projekt zgłoszony przez polski zespół FM Logistic:
nadstawa FM DualFrame.

UDOSKONALANIE PROCESÓW

Bartosz Michalski, Dyrektor Developmentu SEGRO z Nagrodą CIJ

NAGRODZONY FLAGOWY
PROJEKT SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO, fot. SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper, zarządca i właściciel nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych,
otrzymała prestiżową nagrodę CIJ Award 2017, w kategorii
Best Warehouse Lease of the Year, za centrum dystrybucyjne
Arvato Polska na terenie SEGRO Logistics Park Stryków. To
kolejne wyróżnienie dla dewelopera w tej samej kategorii CIJ
Awards, po zeszłorocznym sukcesie centrum dystrybucyjnego
Tesco w SEGRO Logistic Park Poznań, Komorniki.
Przeznaczeniem centrum dystrybucyjnego Arvato Polska o powierzchni 30,400 m2, zlokalizowanego w SEGRO Logistics Park
Stryków, jest znaczące skrócenie czasu na realizację zamówień
w obszarze e-commerce dla marek należących do spółki LPP
S.A. Budynek ma zabezpieczoną możliwość ekspansji do łącznie
60,000 m2.
„Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż kolejny flagowy projekt
SEGRO został doceniony przez niezależnych specjalistów z branży. Jest to dowód uznania dla pracy całego naszego zespołu.
Projekt deweloperski dla Arvato Polska był dla nas jednym z najważniejszych w tym roku, a zrealizowaliśmy go w naprawdę dynamicznym tempie i przy zachowaniu najwyższych standardów”
– mówi Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną.
Nowe centrum dystrybucyjne Arvato zostało wyposażone w 21
doków, w tym 4 kombi-doki oraz dwa doki na poziomie „0”. Wprowadzono w nim szereg rozwiązań ekologicznych. Nad pięcioma
dokami zainstalowano kurtyny powietrzne, aby zminimalizować
utratę ciepła, a co za tym idzie sprawić, aby budynek był bardziej
energooszczędny. Wysoki poziom efektywności energetycznej
jest również utrzymywany dzięki nowoczesnemu oświetleniu
LED zainstalowanemu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, co
pozwala zmniejszyć konsumpcję energii elektrycznej o ponad
30%. Dodatkowe naświetla dachowe umieszczone w strefach
dedykowanych kompletacji oraz częściowo przeszklone bramy
pozwoliły na istotnie zwiększenie dostępu do światła dziennego,
co pozytywnie wpływa na komfort pracy zatrudnionych osób.

Konkursowi przyświeca cel wyróżnienia inicjatyw pracowników, dzięki
którym udoskonalane są konkretne procesy i codzienne czynności
w bieżącej pracy poszczególnych oddziałów FM Logistic na całym świecie.
Ocenie podlegały m.in.: oryginalność zgłaszanych projektów, łatwość
wdrożenia, wpływ na osiągane wyniki finansowe i wydajność, poprawa
komfortu pracowników, a także redukcja zużycia materiałów i energii.
Konkurs został ogłoszony w styczniu br. i przebiegał w kilku etapach. Od
lutego do lipca wyłaniani byli reprezentanci poszczególnych platform
(centrów) logistycznych. Polskie eliminacje krajowe odbyły się 13 września 2017 r. na terenie centrum w Bronisławowie. Zwycięskie zespoły
projektowe zostały zaproszone do siedziby FM Logistic w Roissy (Francja),
gdzie odbył się wielki finał konkursu Continuous Improvement.
„Początek prac nad projektem FM DualFrame to maj 2016 r. Chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pomoże nam w pokonaniu problemu
jednego z naszych czołowych Klientów, jakim były niemieszczące się
w samochodach palety z towarami” – opowiada Tomasz Sęk, Kierownik
ds. Projektów w centrum logistycznym w Wolborzu, uczestnik i laureat
konkursu. – „Badaliśmy dostępne na rynku rozwiązania, jednak nie spełniały naszych oczekiwań. Przystąpiliśmy więc do pracy nad własnym. Na
platformie w Wolborzu powstały pierwsze prototypy specjalnych ram,
dzięki którym można na jedną nieregularną paletę towarów nadstawić
drugą” – dodaje.
FM DualFrame to dzisiaj wdrożony projekt. Przynoszący konkretne
korzyści dla FM Logistic i jego klientów. Dzięki niemu udało się m.in.
zmniejszyć o 26% ilość przejechanych kilometrów w transporcie, zmniejszyć zużycie paliwa oraz ograniczyć o 5% emisję CO2, a także zredukować
o 5% koszty transportu po stronie klientów i ograniczyć o 4% uszkodzenia
transportowanych towarów. Nadstawy mogą być wyposażone w urządzenia GPS, które ułatwią zarządzanie ich obrotem pomiędzy centrami
firmy i punktami dostaw towarów. Dzięki temu, że w składzie zespołu
projektowego znalazł się przedstawiciel działu prawnego, została zabezpieczona strona prawna projektu. FM DualFrame został zgłoszony
do Urzędu Patentowego. Uzyskał też certyfikat Europejskiej Gwarancji
Najwyższej Jakości. Trwają także prace nad uzyskaniem znaku CE.
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NOWA
PLATFORMA
USŁUG
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, fot. Log4.pl

Aby wesprzeć klientów z sektora handlowego w realizacji celów wobec rozwoju
technologii, wielokanałowej formy dystrybucji i zacierania się granicy pomiędzy
sprzedażą w sklepach tradycyjnych i na
platformach internetowych, międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield wprowadza w regionie EMEA
usługę newCommerce,
Cushman & Wakefield, dzięki newCommerce oferuje jednocześnie wiodące na
rynku usługi dla sektora handlowego oraz
rozwiązania w zakresie logistyki i łańcucha
dostaw, umożliwiając poruszanie się w nowej rzeczywistości sieciom handlowym prowadzącym sklepy stacjonarne, markom
obecnym wyłącznie w internecie oraz firmom obecnym w obu kanałach dystrybucji.
newCommerce pomaga reagować na
wyzwania stojące przed sieciami handlowymi i wykorzystywać pojawiające się
szanse, m.in. w zakresie:
• sposobów skutecznej rywalizacji lub
współpracy z gigantami handlu internetowego,
• optymalizacji sieci dystrybucji pod kątem aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów,
• integracji strategii dotyczących nieruchomości handlowych i logistycznych,
• możliwości otwarcia sklepów stacjonarnych przez sieci handlowe obecne
wyłącznie w internecie,
• podjęcia decyzji w sprawie wynajmu
lub zakupu obiektów handlowych i logistycznych,
• realizacji zamówień bezpośrednio lub
skorzystania z usług operatorów logistycznych 3PL,
• przyszłej roli nieruchomości handlowych takich jak centra i parki handlowe
w cyklu logistycznym.
Nazwa nowego serwisu, który został
uruchomiony w bieżącym roku najpierw
w USA, nawiązuje do faktu, że pojawienie
się e-commerce nieodwracalnie odmieniło sektor handlowy. Wartość sprzedaży internetowej wzrośnie do 2021 roku o 94%,
a według prognoz firmy Cushman & Wakefield wolumen przesyłek dostarczanych
do klientów w Europie może zwiększyć się
w tym czasie o 69%.

REKLAMA
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KIERUNEK ZACHÓD
ÔÔŹródło: Rusak Business Services

Rusak Business Services jeden z czołowych brokerów celnych na polskim rynku otwiera nowy oddział rozszerzając sieć swoich
biur, tym razem przy samej granicy z Niemcami.
Nowe biuro Grupy Rusak Business Services znajduje się w Żarskiej Wsi w województwie dolnośląskim. Miejscowość położona
jest przy drodze krajowej numer 94 w odległości około 10 kilometrów od przejść granicznych z Niemcami: Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Zgorzelec-Goerlitz.
„Przez blisko 30 lat istnienia Grupy Rusak Business Services
na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej firma notuje nieustanny i stabilny wzrost. Potwierdzeniem tego jest sukcesywnie
rozrastająca się siatka oddziałów Agencji. Cieszę się, że od dziś
możemy zaoferować naszym klientom kolejną, nową lokalizację
biura, tym razem przy granicy z Niemcami. Wybór miejsca nie
jest przypadkowy, wpisuje się on w kierunek i strategię rozwoju
naszej firmy” – mówi Tomasz Rusak, Członek Zarządu Rusak
Business Services.
Otwierając biuro w Żarskiej Wsi, broker celny wyszedł naprzeciw rosnącym potrzebom eksporterów i importerów z Europy
Zachodniej. Nowy oddział Agencji oferuje kompleksowy outsourcing obsługi celnej, zapewnia swoim klientom pomoc prawną

oraz przedstawicielstwo w kontaktach z organami celnymi.
Umożliwia skorzystanie m.in. z procedur tranzytowych, zabezpieczeń w procedurze dopuszczenia do obrotu oraz odpraw
w procedurze uproszczonej, jak również zabezpiecza płatność
długu celnego.
WIODĄCY BROKER CELNY
Rusak Business Services to jeden z liderów wśród polskich brokerów celnych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie
handlu zagranicznego pozwoliło zbudować niezawodny zespół
ekspertów oraz wypracować partnerskie relacje biznesowe
z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami. Działania
Agencji koncentrują się w dwóch głównych obszarach: outsourcingu obsługi celnej i Customs Compliance, czyli zapewnieniu
zgodności z regulacjami celnymi. Profesjonalizm i wiarygodność
Rusak Business Services potwierdza certyfikat AEO (Authorised
Economic Operator), a także wdrożony system jakości wg norm
ISO oraz certyfikat WSK (Wewnętrzny System Kontroli).

REKORDOWA V EDYCJA TARGÓW
TRANSPOLAND TRANSLOGISTICA
ÔÔŹródło: TransPoland, fot. TransPoland

Największe spotkanie branży TSL w tej części Europy – V edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki w Warszawie
– odbyła się pod znakiem rekordów. W targach udział wzięło aż 190 wystawców oraz 6 050 uczestników z 34 państw, z czego aż
26% stanowili tzw. „załadowcy” (właściciele ładunków) z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych. Liczba
wystawców i odwiedzających targi wzrosła odpowiednio o 36% i 34% w stosunku do ubiegłorocznej edycji, co jest najlepszym
dowodem na dynamiczny rozwój wydarzenia.
Podczas TransPoland Translogistica odbył się szereg merytorycznych wydarzeń
towarzyszących, które przyciągnęły zarówno najlepszych ekspertów, jak i wielu
zainteresowanych słuchaczy. Konferencje
dotknęły najbardziej aktualnych dla bran-

ży tematów, takich jak bezpieczeństwo,
najnowsze technologie oraz sytuacja na
rynku pracy w branży TSL.
Jednym z najważniejszych punktów programu było Forum Multimodalne Polska
– Azja, które skupiało się na alternatywach

w transkontynentalnych przewozach kontenerów pomiędzy Polską i Azją. Dużą
publiczność przyciągnęła także debata
Transport Managera: Transport pod socjalnym naporem Unii Europejskiej, oraz
Spotkania Transportowe organizowane
przez wydawcę miesięcznika TSL Biznes.
Bardzo mocnym punktem programu
targów okazał się także Networking Logistyczny czyli bezpłatne aranżowane spotkania biznesowe między Wystawcami
TSL a przedsiębiorstwami produkcyjnymi,
dystrybucyjnymi i handlowymi, tzw. „załadowcami” z różnych gałęzi przemysłu.
W ciągu trzech dni odbyło się aż 160 spotkań – trzykrotnie więcej niż w poprzedniej
edycji.
By sprostać rosnącemu zainteresowaniu i rozwojowi targów, organizatorzy
zdecydowali się na rozszerzenie przyszłorocznej, szóstej już edycji targów na
3 hale. Odbędzie się ona pod nową nazwą – TransLogistica Poland – w dniach
6-8 listopada 2018 w EXPO XXI Warszawa.
Rezerwacje stoisk już trwają! Więcej informacji na stronie www.trans-poland.pl
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JUBILEUSZ KONSTRUKCJI OPARTEJ
NA WIEDZY I STALI
ÔÔŹródło: Jungheinrich, fot. Jungheinrich

Regały w magazynach to coś więcej niż miejsce do składowania towarów. To klucz do optymalnej obsługi i wysokiej efektywności przepływu materiałów. Dlatego Jungheinrich otwierając swoją kampanię z okazji 60lecia produkcji i sprzedaży systemów
regałowych podkreśla, że regały to konstrukcja magazynu oparta nie tylko na stali, ale również na wiedzy.
To właśnie lata doświadczeń
i zdobyta wiedza pozwala firmie rozwijać produkty, które
są odpowiedzią na dzisiejsze
wymagania rynku. Stale zmieniające się otoczenie sprawia,
że dziś system regałowy musi
charakteryzować się dużą elastycznością. Dostarczane rozwiązania powinny maksymalnie optymalizować przestrzeń
magazynową i zwiększać
wydajność przeładunkową.
Przede wszystkim jednak muszą gwarantować bezpieczeństwo pracy.
„Nasze regały to rozwiązania, które łączą w sobie 60
lat doświadczenia firmy oraz
pasję i ducha innowacyjności
obecnego wśród inżynierów

Jungheinrich odpowiedzialnych za rozwój produktów.
Od zawsze priorytetem dla nas
są wymagania oraz oczekiwania klientów. Towarzyszymy
im już na etapie planowania
i projektowania, poprzez wdrożenie. Wsparcie po realizacji
to również jeden z naszych
priorytetów, od którego zależy bezpieczeństwo systemu.
Dzięki temu powstają unikalne rozwiązania, będące odpowiedzią na nawet najbardziej
niestandardowe oczekiwania.
Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw i oparciu produkcji o 5 wiodących fabryk
w Europie jesteśmy w stanie
zagwarantować wieloletnią

dostępność do części zamiennych oraz konkurencyjne terminy realizacji, niezależne od
wielkości projektu.” – wyjaśnia
Marcin Nowacki, dyrektor działu systemów magazynowych.
Przez ostatnich 60 lat firma Jungheinrich nieustannie
poszerza ofertę systemów regałowych. W portfolio firmy
znajdują się m.in. regały rzędowe, wysokiego składowania, konstrukcje podestowe
i antresole, regały półkowe,
wyjezdne/przejezdne, przesuwne, windowe, przepływowe, regały wspornikowe do
dłużyc, magazyny samonośne. W połączeniu z szeroką
ofertą wózków widłowych,
układnic, oprogramowaniem

do zarządzania flotą wózków
i magazynem klienci otrzymują kompleksowe wyposażenie
magazynu „z jednej ręki”.

REKLAMA
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NAJLEPSZY DOSTAWCA WEDŁUG
KONSUMENTÓW I CENEO.PL
ÔÔŹródło: DPD Polska, fot. DPD Polska

DPD Polska zdobyła ponownie pierwsze miejsce w rankingu Ceneo.pl. Firma utrzymała uzyskany w ubiegłym roku tytuł najlepszego dostawcy działającego na polskim
rynku e-commerce. Ranking został opracowany na podstawie opinii konsumentów
– użytkowników największej w Polsce porównywarki cen i ofert Ceneo.pl. W pięciostopniowej skali DPD Polska uzyskała 4,8 punktu, a skłonność do polecania jej usług
wyniosła 97%.
Ranking najlepszych dostawców powstał
na podstawie ocen zebranych przy pomocy formularza Zaufanych Opinii na
portalu Ceneo.pl. Program ten bada wiarygodność i jakość polskich e-sklepów
opierając się na internetowych ankietach
wypełnianych przez klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym.
Konsumenci oceniają nie tylko zakupiony
produkt, ale również każdy aspekt dostarczenia przesyłki: szybkość dowozu, stan
paczki, elastyczne podejście kuriera do
czasu i miejsca odbioru przesyłki, kontakt
z kurierem, opcję sprawdzenia statusu

przesyłki oraz możliwość realizacji różnych form płatności w przypadku odbioru
za pobraniem (karta płatnicza, gotówka).
– Bardzo nas cieszy wygrana w rankingu
Ceneo.pl, ponieważ ten wynik zależy wyłącznie od ocen najbardziej wymagającego jury, czyli konsumentów – mówi Rafał
Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.
– Przywiązujemy dużą wagę do jakości
naszych usług. DPD Polska doręcza ponad
100 mln przesyłek rocznie, a naszym celem jest, aby każda z nich została dostarczona na czas i w idealnym stanie. Takie
sukcesy, jak pierwsze miejsce w rankingu

Ceneo, pozwalają nam myśleć o sobie jako
o dostawcy pierwszego wyboru. Nie bez
znaczenia dla tej oceny jest bezpośredni
kontakt odbiorcy z kurierem, możliwość
zapłacenia za pobranie kartą czy BLIKiem,
a także gęsta sieć punktów nadania i odbioru Pickup – dodaje Rafał Nawłoka.
Ceneo.pl to najpopularniejsza porównywarka cen i ofert w Polsce, a także drugi
co do wielkości serwis zakupowy w Polsce. Co miesiąc serwis odwiedza ponad
11 mln internautów. Ceneo.pl to także
największa polska baza opinii o sklepach
i produktach.

MOTYWUJĄCA NAGRODA
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Po raz kolejny Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie, został laureatem programu Inwestor w Kapitał
Ludzki. Certyfikat przyznawany jest wyłącznie na podstawie niezależnego i anonimowego badania opinii pracowników firm.

Celem programu jest podkreślenie znaczenia kapitału ludzkiego jako jednego
z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, promowanie inwestycji w rozwój kadr oraz kształtowania właściwych
procesów zarządzania. Na podstawie
wyników badań nagradzane są firmy
o najlepszej polityce personalnej. Badanie opinii składa się z pięciu obszarów
certyfikacji, w których pracownicy oceniają m.in. ogólną satysfakcję z wykonywanych zadań, relacje wewnętrzne czy
warunki pracy.

– Certyfikat jest dla nas dowodem, że
zaangażowanie w tworzenie pozytywnego
środowiska pracy, zarówno pod względem
technicznym, socjalnym jak i międzyludzkim, opartym na rodzinnych wartościach
przynosi wymierne, obopólne korzyści.
Jak poprzednio, tak i tym razem cieszymy
się z uzyskanego godła i traktujemy je
jako potwierdzenie właściwego kierunku
działań oraz jako motywację do dalszych
kroków w tym zakresie – mówi Agnieszka
Józwik, dyrektor ds. personalnych w Dachser Polska.

Wynik badania opinii pracowników uplasował Dachser powyżej progu pozytywnej
certyfikacji, zapewniając tym samym operatorowi logistycznemu godło Inwestora
w Kapitał Ludzki. Z poszczególnych obszarów, składających się na wskaźnik Inwestor
w Kapitał Ludzki, Dachser uzyskał najwyższy wynik dla obszaru „Zaangażowanie”
oraz „Pracownik jako ambasador”.
– Wyróżnienie przyznane głosami pracowników jest dla nas ogromnym powodem do dumy także w kontekście aktualnej
sytuacji na rynku pracy, kiedy to wiele firm
boryka się z brakami kadrowymi, a ludzie
pracują tam, gdzie naprawdę chcą, a nie
gdzie muszą. Cieszymy się, że tworzone
przez Dachser warunki pracy, pozwalają
na osiągniecie tak dobrych ocen. Składają
się na to nie tylko projekty, które realizujemy, ale również zaangażowanie i lojalność
naszych pracowników oraz atmosfera
w oddziałach, kompetencje kadry menadżerskiej i ich współpraca z zespołami.
Budowanie pozytywnej atmosfery i wzajemnych pozytywnych relacji wewnątrz
organizacji jest dla nas najważniejszym
priorytetem. Chcemy dalej rozwijać się
w tym kierunku i wspólnie tworzyć unikalną organizację – mówi dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Chronometr wydarzeń
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POŁĄCZENIE SIŁ
ÔÔŹródło: Raben, fot. Raben

Największa firma transportowo-logistyczna w kraju – Grupa Raben oraz najpopularniejszy blog podróżniczy w Polsce –
TasteAway.pl, postanowiły połączyć swoje siły by zrealizować nietypową podróż na stopa do Hamburga. Celem wyprawy oprócz
dostarczenia ładunku do Niemiec, było także wspólne promowanie roli transportu i zaprezentowanie pracy zawodowego kierowcy.
W efekcie akcja dotarła niemal do 1 miliona osób.
Akcja była przeprowadzona
w listopadzie 2017 roku i bazowała na tzw. influencers marketingu, czyli wykorzystaniu
wizerunku znanych osób do
promowania marki Raben. Do
pierwszej odsłony zostali zaproszeni twórcy największego
bloga podróżniczego w Polsce
czyli TasteAway.pl.
„Zdecydowaliśmy się na
dość nietypowe działanie, jak
dla branży B2B, dotąd bowiem
marketing influencerski w Polsce był wykorzystywany głównie przez firmy oferujące dobra
konsumpcyjne. Raben natomiast od lat stawia na innowacje, i to nie tylko w dziedzinie
transportu czy logistyki, ale
także w dziedzinie komunikacji,
stąd otwartość na współpracę
z blogerami.” – wyjaśnia Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR
manager z Grupy Raben.
Sam pomysł był banalnie
prosty, polegał na wysłaniu
podróżnika Łukasza Smolińskiego z bloga TasteAway.pl
z kierowcą Raben Transport,
Mirkiem, w trasę do Hamburka. Panowie wspólnie mieli
dostarczyć towar klienta Grupy do centrum logistycznego
pod Hamburgiem. Oczywiście
bloger dodatkowo miał za zadanie relacjonować całą akcję
w mediach społecznościowych
i przygotować relację z podróży na swojego bloga. Każdy
post opisany był dodatkowym
#RabenExpress.
„Kampania dla Raben była
bez wątpienia jedną z trudniejszych w historii naszego bloga.
Nigdy wcześniej nie podróżowaliśmy bowiem stopem, co
więcej podróżujemy raczej
w drogi sposób. Uznaliśmy jednak, że podróż TIRem będzie
nie tylko ciekawą przygodą
dla nas, ale i ciekawostką dla
naszych czytelników” – mówi
Łukasz Smoliński, autor bloga
TasteAway.pl, i dodaje – „Trze-

ba przyznać, że kampania
wywołała bardzo duży zasięg
i zaangażowanie czytelników.”
Akcja miała charakter employer brandingowy oraz społecznie odpowiedzialny (CSR).
Jej celem było przybliżenie pracy zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego i stylu
życia truckersa (EB) oraz promowanie roli transportu we
współczesnym świecie, stąd
dodatkowy #TranspotyJestPotrzbny (CSR).
„Cała trudność akcji polegała na tym, że kompletnie nie
wiedzieliśmy czego się spodziewać. Bardzo dużo zależało
również od samego kierowcy
ciężarówki oraz tego czym będzie chciał się z nami podzielić.
Mirek okazał się jednak strzałem w dziesiątkę. Szybko stał
się przesympatycznym bohaterem samej kampanii, ocieplając tym samym wizerunek
samego kierowcy.” – opowiada
Łukasz Smoliński
Kampania została podzielona przez TasteAway.pl na

3 etapy. W pierwszym blogerzy
teasowali samą akcję, jednak
w taki sposób aby ich czytelnicy zainteresowali się tym co
planują, jednak nie odgadli co
faktycznie będzie się działo.
W II etapie karty zostały już
odsłonięte, podróżnik Łukasz
Smoliński poinformował swoich fanów, że właśnie wyrusza
w podróż ciężarówką do Hamburga. Cała trasa była relacjonowana praktycznie on-line na
kanałach społecznościowych
TasteAway.pl czyli na Instagramie i Facebooku, gdzie odbyły się także 3 relacje na żywo.
Ostatni etap, to oczywiście relacja podróżniczo-kulinarna z wizyty blogerów w Hamburgu.
Akcja dotarła do ponad
800 000 osób na samym Facebooku, zbierając bardzo pozytywne recenzje nie tylko od
fanów TasteAway.pl ale także
wśród klientów Grupy Raben,
z których część także okazała się wiernymi czytelnikami
znanego podróżniczego bloga.
Łączny zasięg akcji, wygenero-
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wany z mediów społecznościowych oraz z bloga to niemal
1 milion. A to dopiero początek, Grupa Raben planuje już
kolejną akcję z influencerami,
tym razem na poziomie europejskim.
„Kiedy zgłosiła się do mnie
firma Raben z propozycją
współpracy byłem zaintrygowany. W końcu to branża,
w której trudno o efekt WOW.
Dla mnie jednak, im większa
trudność tym większy fun.”
– opowiada Wojciech Kardyś
z agencji Good For You – „Dziś
na pytanie: czy da się zabłysnąć w tak trudnej branży jak
logistyczna? Odpowiadam stanowczo – oczywiście! Wymaga
to tylko pomysłu i dobrej realizacji oraz odwagi klienta!.
I możemy śmiało powiedzieć,
że jesteśmy pionierami, ponieważ nikt jeszcze w Polsce
nie przeprowadził takiej akcji.”
Projekt został zrealizowany
we współpracy z blogerami
z TasteAway.pl oraz z agencją
Good For You.
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SKUTECZNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH PLANÓW
ÔÔŹródło: UPS, fot. UPS

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące zysku na akcję za trzeci kwartał 2017 r., który wynosi 1,45 USD. Dobre wyniki były
udziałem wszystkich trzech segmentów działalności. Spółka potrafiła przełożyć globalnie rosnący popyt na oferowane przez nią
usługi na solidne wyniki finansowe, mimo krótszego o jeden dzień okresu roboczego w trzecim kwartale.
– Spółka UPS zamknęła kolejny kwartał
dobrymi wynikami finansowymi, wypracowanymi pomimo klęsk żywiołowych,
które spowolniły aktywność gospodarczą
w regionach dotkniętych ich skutkami,
powodując szkody w infrastrukturze – powiedział David Abney, prezes i dyrektor
generalny UPS. – Poszczególne segmenty
biznesowe szybko dostosowały się do
zmieniających się w omawianym kwartale warunków, wykorzystując możliwości
rynkowe i jednocześnie minimalizując
koszty i zakłócenia w realizacji usług, które
wynikały z ostatnich zdarzeń.
CAŁA SPÓŁKA W III KWARTALE 2017 R.:
Przychody wzrosły o 7,0%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych* o 7,1%.
Wzrost przychodów odnotowano we
wszystkich segmentach działalności

i w ramach wszystkich głównych kategorii
usług, ponieważ zwiększonym popytem
cieszyło się szerokie spektrum oferty UPS.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł
2,0 mld USD, dzięki dobrym wynikom
segmentu przesyłek międzynarodowych
oraz segmentu łańcucha dostaw i spedycji
towarów.
Nakłady inwestycyjne poniesione od
początku roku na realizację strategii inwestycyjnych wyniosły 3,7 mld USD.
W bieżącym roku UPS wypłaciła dywidendę w kwocie blisko 2,1 mld USD, co
oznacza wzrost o 6,4% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym, zapewniając
akcjonariuszom wysoką stopę dywidendy.
W tym roku spółka wykupiła 12,3 mln
sztuk akcji własnych za kwotę ponad
1,4 mld USD, wypełniając zobowiązanie
do zwrotu kapitału akcjonariuszom.

SEGMENT PRZESYŁEK KRAJOWYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Czynnikiem wzrostu w segmencie przesyłek krajowych pozostawał popyt na
przesyłki lądowe i lotnicze Next Day Air
generowany przez sektor handlu elektronicznego, dzięki któremu przychody
segmentu wzrosły o 3,9% w porównaniu
z trzecim kwartałem 2016 r. Konsumenci
w Stanach Zjednoczonych coraz chętniej
korzystają ze sklepów internetowych,
a UPS wykorzystuje ten trend oferując
unikalny wachlarz wygodnych rozwiązań
przewozowych.
* Uzgodnienie przychodów ze sprzedaży i zysku
z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu
różnic kursowych obliczonych według standardów
innych niż U.S. GAAP znajduje się w załączniku.

Tabela. Wyniki skonsolidowane

ÔÔ WYNIKI SKONSOLIDOWANE

ÔÔ III KW. 2017

ÔÔ III KW. 2016

Przychody ze sprzedaży

15 978 mln USD

14 928 mln USD

Zysk z działalności operacyjnej

2 035 mln USD

2 034 mln USD

Zysk z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic
kursowych*

2 097 mln USD

Rozwodniony zysk na akcję

$1,45

Bilans

$1,44
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RYNEK MAGAZYNOWY PO
III KWARTALE 2017
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Na zakończenie III kwartału br. w Polsce odnotowano rekordowy poziom podaży. Całkowite zasoby rynku magazynowego wyniosły 12,86 mln m2, co oznacza 18% wzrost
w skali roku. Popyt na głównych rynkach pozostał na bardzo wysokim poziomie, a najaktywniejszą grupą najemców byli operatorzy logistyczni z 45% udziałem w transakcjach
najmu. Na rynku zaobserwowano nieznaczny spadek poziomu powierzchni niewynajętej
w relacji rok do roku (-0,8 pp.) oraz utrzymujące się stawki czynszów nominalnych i efektywnych. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield prezentuje wyniki
raportu: „Marketbeat – Rynek magazynowy w Polsce: Stan po III kwartale 2017 roku”.
Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię logistyczną i produkcyjną
w Polsce w III kwartale utrzymało się na
wysokim poziomie. W 128 umowach najmu wynajęto 723 000 m2 Od początku
roku łączny wolumen transakcji przekroczył ponad 2,5 mln m2 Oznacza to 15%
wzrost w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Podobnie,
jak w pierwszej połowie roku, największy popyt odnotowano na trzech następujących rynkach: w regionie Górnego
Śląska (126 000 m2), w okolicach Warszawy (121 000 m2) oraz w Polsce Centralnej (120 000 m2). Od początku roku
duże zainteresowanie powierzchnią

logistyczną utrzymuje się także w Trójmieście (41 000 m2) i na rynku szczecińskim (53 000 m2). W strukturze popytu,
w III kwartale dominowały nowe umowy
(60%), przedłużenie wcześniej zawartych
kontraktów (30%) oraz powiększenie
powierzchni najmu (10%). Najbardziej
aktywną grupą najemców byli operatorzy logistyczni (45%), wśród pozostałych,
aktywne były także sieci handlowe (11%),
branża AGD (9%), e-commerce (7%) oraz
firmy z branży produkcyjnej (7%) i motoryzacyjnej (6%).
Deweloperzy zakończyli realizację 29
projektów o łącznej powierzchni 980 000 m2
(z czego 56% stanowiły inwestycje firmy

Panattoni). Oznacza to, że całkowite zasoby
rynku magazynowego wzrosły do 12,86 mln
m2 (+18% względem roku ubiegłego). Najwięcej powierzchni powstało w okolicach
Warszawy (372 000 m2), w regionie Szczecina (317 000 m2), Poznania (206 000 m2)
i na Górnym Śląsku (202 000 m2).

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Bilans

www.exide.com
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ZNANA MARKA POTRAJA POWIERZCHNIĘ
W PARKU P3 BŁONIE
ÔÔŹródło: P3, fot. P3

P3, wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych kontynuuje rozbudowę parku logistycznego P3 Błonie na przedmieściach Warszawy. Gigant e-commerce firma eMAG (dawniej Agito.pl), wynajęła aż 33,000m2
nowoczesnej powierzchni magazynowej, która powstanie w ramach trzeciej fazy budowy budynku numer 16. Nowy obiekt jest
prawie trzykrotnie większy w porównaniu do powierzchni dotychczas zajmowanej przez eMAG w P3 Błonie.
eMAG jest jednym z największych wielobranżowych sklepów internetowych
w Europie Środkowo – Wschodniej. Firma
powstała 16 lat temu i obecnie oferuje ponad 250,000 produktów od ponad
1000 różnych marek, które są dystrybuowane – w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na
Węgrzech. Od 2012 roku jest częścią międzynarodowej firmy Naspers, jednej z największych marek e-commerce na świecie.
Współpraca między P3 i eMAG rozwija się również w Rumunii, gdzie firma
wynajmuje obecnie niemal 100,000 m2
powierzchni magazynowej w parku P3
Bucharest.
Tomasz Habigier Operations
Manager w eMAG w Polsce powiedział:
„Wraz z upływem czasu zwiększyło
się nasze zapotrzebowanie na
powierzchnię magazynową w wyniku
czego poszukiwaliśmy nowego obiektu
dostosowanego do obsługi całego
sklepu internetowego. Dotychczas
wynajmowaliśmy dużo mniejszą
powierzchnię, również w P3 Błonie.
Park jest dla nas atrakcyjny ze względu
na dobrą lokalizację umożliwiająca

sprawną dostawę w każdą część Polski.
Wysoka jakość świadczonych przez P3
usług razem z elastycznymi warunkami
zaproponowanymi przez P3 były kluczowe
przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji
współpracy.”
Inwestycja P3 w Błoniu rozwija się
w ekspresowym tempie. Jesienią ubiegłego roku P3 rozpoczęło pierwszą fazę
rozbudowy budynku numer 16, a niecały
rok później rusza jej trzeci etap. Według
raportów rynkowych dwie zakończone
fazy rozbudowy (o łącznej powierzchni
47,000 m2) są największą inwestycją magazynową oddaną do użytku w Polsce,
w pierwszej połowie 2017 r. Całkowita
docelowa powierzchnia obiektu wyniesie
80,000 m2.
W magazynie powstającym dla eMAG,
zostaną zastosowane te same udogodnienia, co w poprzednich dwóch fazach
budynku nr 16. Będą to rozwiązania ekologiczne w postaci paneli izolacyjnych,
paneli słonecznych do ogrzewania wody
użytkowej oraz oświetlenie LED. Powierzchnia zostanie oddana do użytku
w I kwartale 2018 roku.

Bilans

Magda Kilijańska, Senior Leasing Manager P3 w Polsce, powiedziała: „E-commerce jest jednym z szybko rozwijających się
sektorów na polskim rynku magazynowym
i zapotrzebowanie firm reprezentujących
tę branżę na nowoczesne powierzchnie
wciąż rośnie. Według danych Eurostatu
w ubiegłym roku liczba osób robiących
w Polsce zakupy przez internet wzrosła
aż o 7 %, co jest najlepszym wynikiem
wśród wszystkich państw unijnych. Jestem
zadowolona z faktu, że tak dobrze znana
marka jak eMAG zdecydowała się na rozwój w parku logistycznym P3 Błonie. Dbamy o to, by w przypadku rozwoju klienta
i zmiany jego zapotrzebowania stworzyć
mu jak najlepsze warunki, a jako europejski właściciel jesteśmy w stanie zaoferować powierzchnie magazynowe w wielu
krajach, zależnie od potrzeby klienta.”
P3 park Błonie znajduje się w Błoniu, 27
km na zachód od Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2
(która jest częścią Europejskiej trasy tranzytowej E30). W skład parku wchodzi 14 budynków, w których głównymi najemcami są
Wilshire Holding, IBM, Europapier i Triumph.
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Nowoczesny
pojemnik sieciowy
ÔÔŹródło: Georg Utz, fot. Georg Utz

W ofercie Georg Utz sp. z o.o. –
producenta systemów do logistyki i magazynowania z tworzywa
sztucznego znalazł się uniwersalny pojemnik składany Futurebox
z dwuczęściową pokrywą. Futurebox to połączenie solidnego pojemnika do zadań logistycznych
i nowoczesnego designu. Produkt
o wymiarach: 600 x 400 x 320 mm
występuje w 4 podstawowych
kolorach: jasnoniebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym. Jest

to wygodne w obsłudze, trwałe
i bezpieczne opakowanie wielokrotnego użytku, które po złożeniu
pozwala zredukować przestrzeń
ładunkową o 70 %.
Futurebox jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie handlu tradycyj-

nego i e-commerce, które notują
w ostatnim czasie duże wzrosty
sprzedaży oraz zwiększenie aktywności kanałów online. Generuje to
potrzebę zastosowania takich rozwiązań logistycznych, które w najbardziej optymalny sposób pozwolą zarządzać łańcuchem dostaw.
Pojemnik Futurebox jest dedykowany m.in. sieciom handlowym,
odzieżowym i drogeryjnym, które
dążąc do unifikacji systemu logistycznego oczekują ergonomicznego i łatwego w obsłudze systemu
pojemników do transportu asortymentu z centrum dystrybucyjnego

do sklepu, a także ekspozycji towarów na półki sklepowe.

SPECJALNA KONSTRUKCJA
Konstrukcja pojemnika została
opracowana w taki sposób, aby
umożliwić maksymalne wykorzy-

stanie przestrzeni ładunkowej.
Poprzez zastosowanie specjalnego wzmocnienia dna, Futurebox
udźwignie zawartości o wadze do
25 kg. Pojemnik może być wykorzystany do składowania w stosie.
Producent dopuszcza ułożenie
pojemników w stosie w ilości max
8 szt. o łącznej wadze do 200 kg.
Futurebox został wykonany z półprzeźroczystego tworzywa, dzięki
czemu nawet po zamknięciu widać
poziom wypełnienia pojemnika, co
ułatwia pracę podczas komisjonowania. W nowym rozwiązaniu użyto poza tym specjalnego mechanizmu ryglującego, który uruchamia
się samoczynnie po zamknięciu
pokrywy. Dzięki temu produkt
jest bardziej stabilny i nie złoży się
podczas użytkowania. W pokrywie
natomiast zastosowano dodatkowe ożebrowanie, gwarantujące
większą trwałość i niezawodność.

OSZCZĘDZA MIEJSCE, GDY
NIE JEST UŻYWANY
Po złożeniu rozmiar pojemnika
Futurebox zostaje zredukowany
do wysokości górnej ramy wraz
z dnem – z 320 mm pierwotnej
wysokości do 90 mm po złożeniu.

Oznacza to, że na takiej samej powierzchni można zmagazynować
maksymalnie cztery razy więcej
pustych pojemników składanych
niż miałoby to miejsce w przypadku pojemników sztywnych. Ma to
również bezpośrednie przełożenie
na redukcję kosztów transportu.

BOGATE WYPOSAŻENIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w pojemniku
przewidziano dodatkowe otwory
na plomby oraz specjalne wgłębienia na pasy bindujące. Istnieje
możliwość indywidualnego znakowania, zastosowania kieszeni
etykietowych, kodów IML i innych
systemów do monitorowania pojemników i oznaczania zawartości.

DANE TECHNICZNE:
• Wymiary zewnętrzne:
600 × 400 × 320 mm
• Wymiary wewnętrzne:
555 × 367 × 294 mm
• Wysokość po złożeniu: 90 mm
• Objętość: 60 litrów
• Waga: 3,7 kg
• Waga wypełnienia pojemnika:
25 kg
• Max waga w stosie: 200 kg

POŁĄCZENIE KOMFORTU, WYTRZYMAŁOŚCI
I CZASU EKSPLOATACJI
ÔÔŹródło: Zebra Technologies, fot. Zebra Technologies

Ergonomiczne, lekkie komputery mobilne TC8000 pozwalają zaoszczędzić nawet godzinę pracy na każdej zmianie. Takie urządzenia firma Zebra Technologies Corporation , lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych,
oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, dostarczyła firmie
ASICS Europe BV, producentowi wysokiej jakości obuwia i odzieży sportowej. Dostarczone urządzenia zwiększyły wydajność pracy
magazynierów w jej europejskich centrach dystrybucyjnych o godzinę w skali jednej zmiany.
Pracownicy magazynów ASICS Europe BV,
którzy korzystają w pracy z wielofunkcyjnego urządzenia TC8000, oszczędzają
dzięki niemu czas i optymalizują koszty.
Sprzęt ten umożliwia rejestrację danych
w procesie przyjmowania towaru, w tym
skanowanie automatyczne bez użycia rąk,
co skraca czas przemieszczania produktów w celu odczytania danych.
Ronald Plooij, Senior Distribution Manager, ASICS Europe BV powiedział: „Kiedy
okres eksploatacji dotychczas używanych
skanerów magazynowych dobiegał końca,
chcieliśmy wprowadzić komputery mobilne, które byłyby bardziej nowoczesne
pod każdym względem. Uznaliśmy, że
w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, model TC8000 oferuje

najlepsze połączenie komfortu, wytrzymałości i czasu eksploatacji. Oprócz poprawy
wydajności pracy, którą już odnotowujemy, otrzymujemy także pozytywne opinie
użytkowników na temat ergonomii, lekkiej konstrukcji i łatwej obsługi serwisowej tych urządzeń. Jesteśmy zadowoleni
z trafnej inwestycji”.
Procesy zarządzania zapasami, pakowania i wysyłek stały się prostsze, wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Duży ekran
i lekka konstrukcja TC8000 eliminują
konieczność zmiany pozycji urządzenia
w celu weryfikacji wyniku skanowania.
Urządzenie odczytuje jednocześnie kody
kreskowe, zaznaczenia w polach wyboru, pola tekstowe i podpisy, ograniczając
zmęczenie pracownika i ryzyko urazów.

Technologie

Załogi magazynów, wykonujące nawet
2400 skanów podczas każdej zmianie,
deklarują wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie, a także chwalą funkcję
znacznika laserowego, która pozwala na
skanowanie w większym zakresie kątów.
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POD LUPĄ NOWYCH TECHNOLOGII
ÔÔŹródło: Neuro Device, fot. Neuro Device

Facetracking, EEG, ECG, EMG, eyetracking – najnowsze technologie, które w ostatnich czasach pojawiają się na rynku, diametralnie
zmieniają sposób naszego funkcjonowania i możliwości jego analizy. Także w biznesie, medycynie, architekturze, motoryzacji
czy organizacji pracy. Od niedawna w Warszawie znajdują się najnowocześniejsze na świecie urządzenia, dzięki którym można
sprawdzić, jak odbieramy różnego rodzaju bodźce z otoczenia (takie jak zdjęcia, teksty, plakaty czy filmy) oraz jak zachowujemy
się w wirtualnej rzeczywistości – środowisku coraz częściej wykorzystywanym w biznesie.
Badanie ludzkich reakcji na określone
bodźce i interakcje z konkretnymi produktami do niedawna zarezerwowane
były przede wszystkim dla marketingu.
Reklama i zwiększenie sprzedaży produktu wymagają dokładnej znajomości klienta
i jego zachowań. Stąd wykorzystanie eyetrackingu, GSR, EEG czy technologii VR.
Okazuje się jednak, że badanie emocji i zachowań ludzkich może być pomocne także w innych obszarach. Pod warunkiem,
że będzie właściwie przeprowadzone.
– Badanie stanów emocjonalnych człowieka nie jest niczym nowym. Unikalność
Centrum Analiz Medialnych UW polega
na tym, że jesteśmy w stanie integrować
wiele pomiarów, z kilku urządzeń, na jednej osi czasu i analizować je jednocześnie.
Dzięki wykorzystaniu bardzo nowoczesnych technologii możemy dokładniej
zbierać dane z pomiarów biometrycznych
i behawioralnych i analizować je bardziej
precyzyjnie, wieloaspektowo. Taka wiedza
daje bardzo szerokie możliwości w wielu
branżach – tłumaczy dr Karolina Brylska
z Centrum Analiz Medialnych Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie tutaj
znajduje się najnowocześniejsza na świe-

cie aparatura, która umożliwia bardzo
skrupulatny pomiar ludzkich zachowań,
otwierający szereg możliwości w wielu
branżach.
Znajdziemy tutaj cztery różne eyetrackery śledzące ruchy gałki ocznej, facetracker, który odczytuje emocje z mięśni
twarzy, urządzenie GSR (służące do badania reakcji skórno-galwanicznej), urządzenie do badań ECG oraz EMG (analizujące
skurcze mięśnia sercowego i innych mięśni), EEG śledzące pracę mózgu, a także
specjalną arenę VR umożliwiającą badanie aktywności człowieka w wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości. Większość
tych urządzeń integruje bardzo zaawansowany system iMotions (takim systemem
dysponuje tylko kilka najlepszych uczelni
na świecie), który umożliwia zebranie poszczególnych pomiarów, nałożenie ich na
wspólną oś czasu i wyciągnięcie konkretnych wniosków. To właśnie dzięki temu
badania biometryczne mogą być tak precyzyjne i dostarczać kompleksowych informacji na temat ludzkich emocji i reakcji na
określone bodźce.
– Obserwujemy bardzo szybki rozwój
nowych technologii, także tych, które ana-
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lizują zachowanie człowieka. Dzięki temu
jesteśmy w stanie coraz lepiej zapobiegać
wypadkom, diagnozować ciężkie choroby
czy wykonywać skomplikowane operacje.
W najbliższym czasie badania biometryczne pomogą nam w rozwiązywaniu wielu
innych problemów, z którymi obecnie się
zmagamy. Sprzęt, którym dzisiaj dysponujemy ma naprawdę duże możliwości, teraz
musimy popracować nad jego szerszym
zastosowaniem – tłumaczy Paweł Soluch
z firmy Neuro Device, która brała udział
w dostarczeniu części sprzętu dla Centrum Analiz Medialnych UW.
DLA KOGO BADANIE EMOCJI?
Wydaje się, że zastosowanie badań biometrycznych i technologii analizujących
nasze zachowanie daje nieograniczone
zastosowanie. Co chwilę pojawiają się
informacje dotyczące nowych pomysłów
na ich wykorzystanie w coraz to nowszych obszarach. Poniżej kilka tych, które
w ostatnich latach zmieniają się wyjątkowo dynamicznie.
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BLIŻEJ KAZACHSTANU – JAK
PRZEPROWADZIĆ TRANSPORT KOLEJĄ?
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Kazachstan to największe a zarazem najszybciej rozwijające się państwo Azji Środkowej. Kraj zajmuje dziewiąte miejsce na
świecie pod względem powierzchni i wyróżnia się nie tylko bogatymi złożami surowców naturalnych ale również rozwiniętą
infrastrukturą kolejową, rolnictwem czy przemysłem maszynowym.
Według prognoz w 2017 roku PKB kraju
wzrośnie o ok. 3 proc., natomiast w kolejnym roku zdaniem Banku Światowego,
jego dynamika jeszcze przyspieszy. Ponadto, Kazachstan systematycznie dąży
do rozwoju zagranicznej współpracy handlowej, chcąc zdywersyfikować gospodarkę opartą na surowcach, które stanowią
znaczą część krajowego eksportu.
ROHLIG SUUS Logistics wykorzystał
potencjał tamtejszego rynku i od lat zapewnia swoim klientom szeroką ofertę
usług w oparciu o fracht kolejowy. Jak
podkreśla Iwetta Drewko – Bieńkowska,
Dyrektor Frachtu Kolejowego – Warszawę
dzieli od Astany – stolicy Kazachstanu ponad 4 tys. kilometrów, dlatego odległość
jest wystarczającym argumentem do zaproponowania serwisu kolejowego. Nie
oznacza to jednak, że dla tak odległych
destynacji transport koleją jest jedynym
rozwiązaniem. Niewątpliwie, obok frachtu
drogowego jest alternatywną opcją, jaką
warto rozważyć – wskazuje przedstawicielka operatora i dodaje – Przykładowo,
w przypadku obsługi zlecenia 1600 ton
ładunku frachtem drogowym, na trasę
musiałoby wyjechać jednorazowo aż 70
ciężarówek, co stanowi dosyć kuriozalną
do wyobrażenia sytuację. Dla kolei jest to
tymczasem standardowy przewóz, z wykorzystaniem zaledwie jednego pociągu.
Kazachstan to dynamicznie rozwijający
się kraj, który cieszy się coraz większym
zainteresowaniem przedsiębiorców. Polskie firmy coraz chętniej i odważniej inwestują na tym kierunku (m.in. otwarcie
we wrześniu br. fabryki Polfarmy w Szymkencie na południu kraju), koncentrując
się nie tylko na rozwoju lokalnego biznesu
ale traktując Kazachstan jako okno na
pozostałe azjatyckie rynki. Ponadto, sam
kraj dba o zainteresowanie zagranicznych
inwestorów czego dobrym przykładem
jest chociażby budowa nowoczesnego
terminala przeładunkowego Khorgos, zlokalizowanego na granicy chińsko-kazachskiej, gdzie przecinają się dwie szerokości
torów.
Taka sytuacja stwarza zatem nowe możliwości realizacji serwisów dla operatorów
logistycznych obsługujących ten kierunek. Chcąc jednak sprawnie i efektywnie
współpracować z klientami powinni oni

wykazać się nie tylko znajomością tamtejszego rynku, kompleksowością oferty
czy zapewnieniem bezpieczeństwa całego
łańcucha dostaw ale przede wszystkim,
zagwarantowaniem wy kadry pracowniczej, znającej przepisy kolejowe i biegle
posługującej się językiem rosyjskim, który
stanowi jeden z języków urzędowych do
przygotowania m.in. dokumentów przewozowych w komunikacji ze Wschodem
(drugi – język chiński).
SMGS – kolejowy list przewozowy o którym mowa, do najprostszych nie należy,
a jest tylko pierwszym krokiem do realizacji transportu. Zdaniem Iwetty Drewko
– Bieńkowskiej – Klienci zlecając transport
wybranemu operatorowi logistycznemu
powinni mieć pewność, że rzeczywiście
zatroszczy się on o prawidłowy przebieg
całego procesu logistycznego – od momentu odbioru ładunku po dostarczenie
towaru do drzwi odbiorcy. Szczególnie, że
czasem o sprawnym przebiegu transportu
decydują niuanse.
Przy obecnej, napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Rosją a Ukrainą, problemem
może być wykorzystanie pod przewóz
ukraińskich wagonów towarowych. Nawet jeśli transport zostanie zrealizowany,
a ładunek bezpiecznie dostarczony do
odbiorcy w Kazachstanie, wagon próżny
po przeprowadzonym przewozie należy
przetransportować do stacji macierzystej.
Tutaj można się spodziewać trudności ze
strony rosyjskich kolei, które mogą nie

wyrazić zgody na przekroczenie granicy
kazachsko-rosyjskiej i na tejże granicy
zatrzymać ukraiński wagon. Jak zaznacza
reprezentantka firmy – W tym momencie
ponownie wracamy do kompetencji pracownika i jego wiedzy, ponieważ jeśli ich
nie posiada, może narazić klienta na duże
straty finansowe.
Kazachstan to ogromny i bardzo chłonny rynek, gdzie szczególnym zainteresowaniem cieszą się m.in. wszelkiego rodzaju
materiały budowlane, artykuły wyposażenia wnętrz, takie jak meble i produkty dekoracyjne, sprzęt AGD, a także kosmetyki,
leki czy urządzenia i maszyny górnicze.
Dużym zainteresowaniem cieszy się także
polska żywność, jednak embargo nałożone przez Rosję na produkty rolno-spożywcze pochodzenia polskiego, skutecznie
eliminuje je z transportu lądowego.
ROHLIG SUUS Logistics gwarantuje
sprawną obsługę towarów przewożonych
do Kazachstanu – zarówno w pojedynczych wagonach jak i składach całopociągowych, zapewniając klientom transit time
do 18 dni. Operator oferuje kompleksową obsługę pod kątem opieki handlowej
i operacyjnej ze strony dedykowanych,
wykfalifikowanych pracowników, swobodnie porozumiewających się w języku
ojczystym kontrahentów zza wschodniej
granicy, realizując transporty min. przez
Białoruś i Rosję. Szlak ten stanowi obecnie
najprostszą i najkrótszą drogę przewozu
do Kazachstanu.

Logistyka kontraktowa
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TRANSPORT GIGANTYCZNYCH
PIERŚCIENI

Największe centrum
logistyczne w Madrycie
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB schenker

ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dziewięć pierścieni zajmujących szerokość autostrady, ponad 200 ton ładunku długiego na 30 metrów i droga z Coesfeld w północno-zachodnich Niemczech do Szanghaju
– to szczegóły zadania, jakiego podjął się operator logistyczny Dachser na zlecenie
producenta autoklawów, Scholz Maschinenbau. Przedmiotem transportu był gigantyczny zbiornik do termicznej obróbki kompozytów. Podzielony na części autoklaw
przez cztery noce był przewożony pod eskortą policji do portu w Wilhelmshaven, by
stamtąd wypłynąć kontenerowcem do Chin.
Dachser już od wielu lat realizuje przewozy
dla Scholz, lidera na globalnym rynku producentów autoklawów, czyli ogromnych
zbiorników ciśnieniowych do termicznej
obróbki materiałów kompozytowych,
wykorzystywanych np. podczas łączenia
części samolotu. Ładunek o wadze przekraczającej 200 ton, długości 30 metrów
oraz średnicy 6,8 m, miał zdecydowanie
większe gabaryty w porównaniu do innych autoklawów. Nie było możliwości
przetransportowania go w całości, zdecydowano więc o przewozie dziewięciu
części, które ponownie złączone miały być
już w Chinach.
– Długość i waga autoklawu nie stanowiły problemu. Prawdziwym wyzwaniem
była szerokość wynosząca 6,8 m i zmieszczenie takiego ładunku na drodze – wyjaśnia Hans-Ulrich Brüggemann, Manager
Sea Freight Projects w Dachser.
W pierwszej kolejności należało przeanalizować trasę od fabryki w Coesfeld do
wjazdu na autostradę – chodziło o sprawdzenie, czy w którymś miejscu jest ryzyko utknięcia pojazdów z pierścieniami.
Następnie należało pokonać trasę 230
km przy zachowaniu średniej prędkości
60 km/h oraz pod stałą eskortą policji,

ponieważ wyprzedzanie załadowanych
ciężarówek na dwupasmowej autostradzie byłoby niemożliwe. Każdy, kto jednej
z tamtych czterech nocy znalazł się za
transportem, miał wyjątkową okazję, aby
zobaczyć gigantyczne pierścienie z bliska. Przygotowania do przewozu ładunku trwały sześć tygodni. Zespół Dachser
zadbał nawet o pomiar bramy terminala
w Wilhelmshaven – wynosiła ona osiem
metrów, czyli wystarczająco, by ładunek
się zmieścił.
Po kilkunocnym transporcie drogowym,
części autoklawu zostały bezpiecznie dostarczone do terminala kontenerowego
w Wilhelmshaven – jedynego w Niemczech z dostępem do autostrady, co stanowi kolejny ważny czynnik w spersonalizowanych przewozach Dachser. Na
statku umieszczono obok siebie dwadzieścia 40-stopowych kontenerów typu flat
rack, które miały posłużyć do załadunku
i umocowania dziewięciu pierścieni. Wykorzystano także pomost kontenerowy
o udźwigu do 110 ton. Po znalezieniu
się na pokładzie statku MSC Hamburg
o pojemności 19 tys. TEU, gigantyczne
pierścienie wyruszyły w 32-dniową podróż
do Szanghaju.

Firma DB Schenker, światowy lider w dziedzinie
transportu i logistyki, otworzył swoje największe centrum logistyczne w Hiszpanii, zlokalizowane w Madrycie na terenie o powierzchni
60 000 m2. W obiekcie będą realizowane operacje krajowego i międzynarodowego transportu
lądowego, projekty specjalne oraz obsługa
przesyłek lotniczych i oceanicznych dla klientów
ze stolicy kraju.
Nowe centrum to inwestycja o wartości
22 milionów Euro, co potwierdza mocne zaangażowanie firmy w rozwój sieci w Hiszpanii.
DB Schenker jest największym operatorem logistycznym w tym kraju – zatrudnia blisko 1 000
pracowników, w 71 oddziałach, z których 29 to
biura własne. W nowym terminalu zatrudniono
ponad 150 pracowników.
Zrównoważona konstrukcja na bazie najnowocześniejszej technologii
Nowe centrum logistyczne w Madrycie, położone w dzielnicy Vicálvaro, zajmuje powierzchnię ośmiu boisk piłkarskich. Znajduje się tu
budynek biurowy i dwa obiekty operacyjne.
Pierwszy z nich to terminal przeładunkowy
o powierzchni 10 170 m2, z możliwością powiększenia do 12 200 m2. Obszar ten obejmuje 112
ramp hydraulicznych do załadunku i rozładunku samochodów, a także plac manewrowy przeznaczony dla ruchu ciężarówek i furgonetek.
Drugi budynek to magazyn służący do obsługi i przechowywania przesyłek lotniczych
i oceanicznych. Zajmuje powierzchnię 1 680 m2,
z możliwością powiększenia do 2 900 m2.
Trzykondygnacyjne biuro, każda z nich to
1 100 m2, zostało zaprojektowane w formie
wygodnego, otwartego pomieszczenia, aby ułatwić pracownikom codzienną pracę i zapewnić
im większy komfort.
Projekt powstał w zgodzie z koncepcją zrównoważonego biznesu DB Schenker, według której
wydajne rozwiązania logistyczne i transportowe
jednocześnie minimalizują globalny wpływ na
środowisko. Obiekt wyposażono w 120 fotowoltaicznych paneli słonecznych, które wytwarzają
znaczną część zużywanej energii elektrycznej.
Ponadto wszystkie urządzenia oświetleniowe
zasilane są diodami LED, a system klimatyzacji
wyposażony jest w technologię VRF (Variable
Refrigerant Flow – elastyczne i energooszczędne
ogrzewanie i chłodzenie) z odzyskiem ciepła.
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NOWY KLIENT
HELLMANNA W CZELADZI
ÔÔŹródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska, fot. Hellmann Worldwide Logistics Polska

Od września do grona kompleksowo obsługiwanych klientów
logistycznych firmy Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp.
z o.o. dołączyła firma Hella Polska Sp. z o.o. Projekt realizowany
jest w oddziale Hellmanna w Czeladzi i obejmuje magazynowanie, liczne usługi VAS oraz dystrybucję na terenie Polski.
Implementacja trwała kilka
miesięcy: pierwsze operacje
ruszyły pod koniec września,
a pełna operacja prowadzona jest od listopada 2017. Na
potrzeby projektu, firma Hellmann Worldwide Logistics
Polska zainstalowała m.in.
piętrową antresolę do obsługi
drobnych części samochodowych. Łącznie w magazynie obsługiwanych jest ponad 8000
SKU. Procesy wspiera nowoczesna infrastruktura oraz rozbudowane interfejsy pomiędzy
systemami Hellmmann i Helli.
Hella Polska istnieje od 1993
r. Firma obsługuje rynek polski,
litewski i łotewski, prowadząc

dystrybucję towarów na rynku wtórnym w następujących
głównych grupach produktowych: oświetlenie, elektronika, elektrotechnika, systemy
termiczne Behr Hella Service
oraz elementy wyposażenia
warsztatowego. Dostarcza
również produkty – głównie
oświetleniowe – bezpośrednio
do producentów autobusów,
maszyn rolniczych, pojazdów
specjalnych.
Hellmann Worldwide Logistics jest obecnie jednym
z czołowych dostawców
usług spedycyjnych na świecie. W 1991roku powstał
Hellmann Worldwide Logi-

stics Polska. Obecnie firma
posiada 16 oddziałów transportu drogowego oraz biuro
transportu lotniczego i morskiego. Oferuje usługi transportu drogowego (krajowego
i międzynarodowego), kolejowego, morskiego, lotniczego

i logistyki. Doświadczony
i zgrany zespół Hellmann
Worldwide Logistics Polska to
500 pracowników nastawionych na świadczenie usług na
najwyższym poziomie. Więcej
informacji można znaleźć na
stronie www.hellmann.pl.

WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH
ÔÔŹródło: ID Logistics, fot. ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy
z Norauto Polska, siecią sklepów motoryzacyjnych i serwisów samochodowych. W 2017 roku liczba obsługiwanych przez ID Logistics centrów samochodowych Norauto w Polsce wzrosła dwukrotnie, a od października operator odpowiada za zaopatrzenie
centrów samochodowych w Rumunii. ID Logistics zwiększył też powierzchnię mszczonowskiego centrum dystrybucji Norauto
i wprowadził zmiany usprawniające obsługę magazynową.
ID Logistics współpracuje
z Norauto Polska od początku października 2016 roku,
kiedy to zostało uruchomione
centrum dystrybucji Norauto
w Mszczonowie. Na początku operator odpowiadał za
przygotowanie i dystrybucję

zamówień do 19 centrów samochodowych w całej Polsce
oraz zarządzanie depozytem
opon klientów, w ramach tzw.
przechowalni sezonowej. Teraz firmy rozszerzyły zakres
współpracy. Najpierw, po
przejęciu w marcu 2017 roku

przez Norauto sieci Feu Vert
i integracji punktów sprzedaży, dwukrotnie zwiększyła się
liczba centrów samochodowych zaopatrywanych przez
ID Logistics, do 39. Kolejnym
krokiem było rozszerzenie zasięgu geograficznego dostaw
realizowanych z mszczonowskiego magazynu o nowy kraj
– Rumunię. W październiku ID
Logistics zrealizował pierwsze
dostawy do centrów samochodowych Norauto w tym kraju.
Obecnie w mszczonowskim centrum dystrybucji Norauto składowanych jest ok.
2 500 (SKU) rodzajów artykułów i akcesoriów samochodowych, o różnych wymiarach,
kształcie i wadze. Są to zarówno drobne towary np. zapachy
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samochodowe i żarówki, jak
i akumulatory, opony, części
zamienne i narzędzia, foteliki
samochodowe czy bagażniki dachowe i oleje silnikowe
w beczkach o pojemności 200
l. Dodatkowo, w magazynie obsługiwane są artykuły sprzedawane sezonowo.
W związku z rozszerzeniem
zakresu współpracy z Norauto
Polska, ID Logistics zwiększył
powierzchnię centrum dystrybucji do blisko 3,5 tyś. m²,
wprowadzone zostały też liczne zmiany zapewniające efektywną obsługę magazynową.
Największy nacisk specjaliści ID
Logistics położyli na optymalizację powierzchni składowania.
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LO GISTY KA KONTRAKTOWA

PRAWNE PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA
KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
ÔÔŹródło: D.A.S.

Na kierowcach zawodowych przewożących pasażerów ciąży ogromna odpowiedzialność. Drobny błąd czy chwila nieuwagi może
doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet katastrofy w ruchu lądowym. Ryzyka w tym zawodzie nie da się uniknąć. Jednak
jak wskazuje D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., przewoźnicy i firmy transportowe mogą zawczasu ubezpieczyć siebie i swoich kierowców na ewentualność uczestnictwa w procesie sądowym po wypadku lub sytuacji, kiedy potrzebna
jest pomoc prawna.
Według corocznego raportu European
Transport Safety Council polskie drogi są
jednymi z najmniej bezpiecznych w Europie. Dane statystyczne podawane przez
polską Policję wskazują, że w zeszłym roku
na terenie naszego kraju miało miejsce aż
33 664 wypadków drogowych. To o 697
zdarzeń (2,1%) więcej niż rok wcześniej.1
Kierowcom zawodowym, którzy poruszają
się po polskich szosach towarzyszy więc
wyjątkowo wysokie ryzyko zawodowe. Na
ich barkach spoczywa odpowiedzialność
nie tylko za siebie i kierowany pojazd, ale
także za przewożonych ludzi czy towary.
Dodatkowo pracy nie ułatwia im stan infrastruktury drogowej oraz kultura jazdy innych kierujących. Przy tak wysokim poziomie ryzyka ochrona ubezpieczeniowa jest
konieczna, ale aby była skuteczna musi być
kompleksowa. Jak wskazuje Mikołaj Głowacki z D.A.S. o jednym aspekcie ochrony
przewoźnicy i firmy transportowe często
zapominają. Jest nim ochrona prawna.
PRAWNE WSPARCIE KIEROWCY
ZAWODOWEGO
Jak podaje GUS2, w 2016 r. w ruchu krajowym i międzynarodowym transportem
autobusowym przewieziono w Polsce
390,4 mln pasażerów3. Z komunikacji miejskiej4 skorzystało 3766 mln osób. Blisko
3,9 mln pasażerów odbyło podróż przewozami samochodowymi w transporcie
międzynarodowym. – Firm świadczących
usługi przewozu pasażerów jest coraz
więcej, bo i potrzeby Polaków w tej sferze
rosną. Samochodów na trasach jednak
wciąż przybywa, a infrastruktura drogowa
nadal pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wszystkim przewoźnikom doradzałbym zabezpieczenie od strony prawnej
1 Komenda Główna Policji, Wypadki drogowe
w Polsce, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy
/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
2 GUS, Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 r.,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2016-roku,11,5.html.
3 Komunikacja w ruchu krajowym i międzynarodowym, realizowane przez przedsiębiorstwa o liczbie
pracujących powyżej 9 osób, bez przedsiębiorstw
komunikacji miejskiej.
4 Prowadzoną przez jednostki o liczbie pracujących
powyżej 9 osób.

swoich kierowców i firmy. Ewentualne
spowodowanie wypadku i tym samym
uszczerbku na zdrowiu przewożonych
osób czy innych uczestników ruchu drogowego, może mieć poważne konsekwencje
prawne, a co za tym idzie generować wysokie koszty udziału w procesie sądowym
– zaznacza Mikołaj Głowacki.
Wielkość potencjalnego ryzyka, jakie
w związku z wykonywaniem przewozów
osób ponosi kierowca, pokazują chociażby głośne medialnie zdarzenia drogowe
z udziałem przewoźników. W sierpniu
br. w Nowej Dębie autokar, należący do
jednej z największych w Polsce firm przewozowych, miał poważny wypadek. Rozmowa z pasażerką i chwilowa nieuwaga
kierującego pojazdem skończyła się tragicznie, autokar wypadł z drogi i rannych
zostało aż 38 osób, w tym 7 ciężko. Skala
wypadku była tak znacząca, że kierowcy
postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym
zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób,
za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. – O ile w mediach dość
często słyszymy o tragicznych wypadkach
autobusów czy autokarów, to już o dalszych losach tych spraw znacznie rzadziej.
Zwykle ciągną się one jeszcze miesiącami,
a nawet latami w sądach, co oczywiście
generuje koszty związane z korzystaniem
z usług prawniczych – podkreśla Mikołaj
Głowacki z D.A.S.
KOLEJNE RYZYKO DO
WYELIMINOWANIA
Jednak jak zaznacza ekspert D.A.S., coraz
więcej firm przewozowych zdaje sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności kierowców oraz ryzyka wysokich kosztów procesu
sądowego i reprezentacji prawnej, które
będą musieli ponieść w razie wypadku. Dlatego przewoźnicy dodatkowo zabezpieczają swoją flotę i kierowców ubezpieczeniem
ochrony prawnej, które gwarantuje szybką
pomoc prawną, a także w pełni finansuje
udział w ewentualnym postępowaniu sądowym. – W ramach polisy, bez względu
na wygraną czy przegraną, ubezpieczyciel
pokrywa zarówno koszty związane z udziałem w procesie sądowym – opinie biegłych,

honorarium prawnika czy radcy prawnego,
opłaty sądowe, jak również koszty okołoprocesowe w tym dojazdy na rozprawę
poza granicami Polski – wylicza Mikołaj
Głowacki. – Na rynku ubezpieczeń przewoźnicy i firmy transportowe, przewożące
zarówno ludzi, jak i towary, mogą znaleźć
specjalistyczne produkty, skrojone właśnie
na potrzeby zabezpieczenia kierowców
i swojej floty. W D.A.S. przygotowaliśmy
dla nich polisę DAS Flota, która spotkała się
z dużym zainteresowaniem przewoźników
i przedsiębiorstw komunikacyjnych – dodaje Mikołaj Głowacki.
Jak wskazuje Barbara Szulak, Dyrektor
Biura Ubezpieczeń Flotowych firmy Donoria, ochrona prawna dla firm przewozowych stanowi doskonałe uzupełnienie
zakresu ich ubezpieczenia. – Sytuacja na
rynku usług transportowych jest trudna,
panuje na nim też ogromna konkurencja.
Oszczędności potrzebne są na każdym
kroku. Ubezpieczenie ochrony prawnej
nie tylko zabezpiecza przed niespodziewanymi wydatkami na usługi prawnicze, ale
także pomaga szybko rozwiązywać problemy prawne lub ich uniknąć, bez szkody dla
finansów firmy – dodaje ekspertka Donorii.
PRAWNIK ZAWSZE POD RĘKĄ
Prawny parasol dla firm przewozowych
nabiera dodatkowego znaczenia ze
względu na coraz bardziej skomplikowane otoczenie prawne i wciąż zmieniające
się przepisy czy wymogi. Ubezpieczenie
ochrony prawnej może mieć także praktyczne zastosowanie w razie problemów
prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. – Zakres wsparcia
ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm
przewozowych może być bardzo szeroki.
W jej ramach przedsiębiorca uzyskuje
np. profesjonalną analizę dokumentacji
prawnej, umów i projektów umów. Może
również otrzymać pomoc w sprawach dotyczących warunków wykonywania przewozu, transportu drogowego lub międzynarodowego, czy czasu pracy kierowców.
Warto sprawdzić dostępne na rynku opcje
polis i wybrać wariant, który będzie dla
naszej firmy najlepszy – dodaje Mikołaj
Głowacki z D.A.S.
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CZY MOŻEMY MÓWIĆ O REWOLUCJI W PRZEPISACH
O SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH?

ÔÔMichał Sikora, konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Proponowane zmiany są ciekawe, nawet bardzo, tylko czy umiemy je wdrożyć tak, by nie wpłynęły one negatywnie na dynamiczny rynek inwestycji bezpośrednich?
Już od dłuższego czasu Ministerstwo Rozwoju zapowiada zmiany w przepisach
dotyczących funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju
podczas Forum Gospodarczego w Krynicy
z września tego roku wynika, że nowe
zapisy ustaw pojawią się w pierwszej połowie 2018 r. Wprowadzają one tak istotne
zmiany dla przedsiębiorców planujących
prowadzić działalność w SSE i uzyskać
w niej pomoc publiczną, że można je nazwać rewolucyjnymi.
Główne zmiany dotyczą określenia obszarów, na których można będzie otrzymać zwolnienia z podatku dochodowego,
oraz zakresu kryteriów uzyskania zezwolenia na działalność gospodarczą na takim
obszarze.
Zgodnie z zapowiedziami, zwolnienie
podatkowe w SSE inwestor będzie mógł
otrzymać na terenie całej Polski, w każdej
lokalizacji, a nie jak jest to obecnie tylko
na terenach posiadających status SSE,
oczywiście pod warunkiem, że będzie on
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję przemysłową. W nowej koncepcji
strefa ekonomiczna to obszar ustanowiony decyzją odpowiedniego organu oferujący zwolnienia podatkowe dla danego
inwestora wnioskującego o zezwolenie na
działalność gospodarczą, a nie areały ściśle
określone rozporządzeniem ministerstwa.
Ponadto, planowane jest również
wprowadzenie dodatkowych kryteriów
ilościowych i jakościowych, zróżnicowanych w zależności od regionu, spełnienie
których umożliwi uzyskanie zezwolenia na
takim obszarze. Do kryteriów ilościowych
mają zaliczyć się proponowane nakłady inwestycyjne, natomiast do kryteriów
jakościowych – zakładana liczba miejsc
pracy, proponowane technologie czy dodatkowe świadczenia dla pracowników.
By spełnić warunki na danym terytorium,
czyli najprawdopodobniej w województwie, trzeba będzie uzyskać minimalną
liczbę punktów procentowych, ustalanych
w zależności od intensywności pomocy.
Zasadniczą zmianą jest także wyznaczenie okresu, na który będą wydawane
zezwolenia. To okres od 10 do 15 lat, który
może zostać ustawowo zostać przedłużony o kolejne 5 lat, jeżeli inwestycja będzie
przeprowadzana na terenach aktualnie

Michał Sikora

włączonych w granice specjalnych stref
ekonomicznych. Rozwiązania te przyjęte
dla pewnych obszarów Polski pozwolą
na planowanie przez przedsiębiorców
działalności gospodarczej na obszarze
objętym zwolnieniem nawet na 20 lat.
Nowe zasady mają wejść w życie dość
szybko, jednak wcześniej powinny przejść
pełną ścieżkę legislacji. Zmiany mogą być
one na tyle rewolucyjne w świetle obowiązujących przepisów unijnych, że procedura ich akceptacji w procesie notyfikacji
europejskiej może się okazać dość długotrwała. Tym samym termin zastosowania
nowych przepisów w praktyce może się
przesunąć w czasie. Miejmy nadzieję, że
dzięki równoległemu wprowadzaniu nowego systemu przy funkcjonującym ciągle
dotychczasowym, nie nastąpią spowolnienia lub wstrzymania decyzji o nowych
inwestycjach. To dobre rozwiązanie.
Do czasu wprowadzenie nowych przepisów Ministerstwo wstrzymało włączenia
nowych obszarów do stref, co w praktyce
ograniczyło dostępność terenów inwestycyjnych ze względu na ich bieżącą sprzedaż. Jeśli okres ten się wydłuży istnieje ryzyko spadku poziomu inwestycji w Polsce.
Mocno dyskusyjną kwestią jest również
system oceny danej inwestycji, bo kiedy
urzędnicy będą decydować o zaakceptowaniu projektu jedynie po wyliczeniu
spełnienia kryteriów wg punktacji dla
danej oferty i wnioskowanego regionu,

Komentarze

to niespełnienie założonych warunków
granicznych przez projekt i w efekcie propozycja przeniesienia do innej lokalizacji
i województwa może się wiązać z ryzykiem
utraty inwestora. Musimy pamiętać, że
wniosek inwestora o uzyskanie zezwolenia na działalność w danej lokalizacji
jest wcześniej przeanalizowany i zbieżny
z jego celami biznesowymi. Proponowane
alternatywne rozwiązania niosą za sobą
negatywne dla inwestora skutki i ryzyko,
których może nie zaakceptować.
Podsumowując, nowe narzędzia i reguły, oferowane inwestorom mogą być
naprawdę ciekawym i atrakcyjnym rozwiązaniem. Całokształt propozycji rządowych
można ocenić pozytywnie, a planowane funkcjonowanie dwóch równoległych
systemów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych może przynieść wymierne
korzyści dla Polskiej gospodarki. Mając
na uwadze aktualne i przygotowywane
rozwiązania jestem przekonany, że każdy
przedsiębiorca znajdzie dla siebie odpowiednią propozycję i znajdzie możliwości uzyskania wsparcia inwestycyjnego.
Mam natomiast nadzieję, że legislacja
tych przepisów będzie spójna, jasna
i zgodna z przepisami okołostrefowymi
oraz pozwoli na podejmowanie ryzyka
inwestycyjnego przez przedsiębiorcę bez
konieczności interpretowania zamierzeń
w świetle przepisów już na początkowym
etapie funkcjonowania systemu.
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