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POZNAŃ AIRPORT LOGISTICS CENTRE

Memnon Networks już w Polsce

Goodman buduje pierwszy magazyn o powierzchni 16 000 m2 w nowym centrum logistycznym Poznań Airport Logistics Centre. Pierwszym najemcą, który wynajmie 4 500 m2
w tym nowoczesnym obiekcie jest hurtownia napojów CD Partner. Pozostałe 11 500 m2
budowane jest spekulacyjnie. Przekazanie obiektu planowane jest na II kwartał 2015 r.

Memnon Networks jest największą firmą
w Skandynawii, specjalizującą się w zaawansowanych systemach do zarządzania transportem Memnon Apport TM. W ramach międzynarodowego rozwoju podjęto decyzję
o wejściu również na rynek polski i otwarciu
oddziału Memnon Networks w Warszawie, pod
nazwą Memnon Networks Sp. z o.o.
„Nasza oferta dotycząca polskiego rynku jest
bardzo interesująca dla wszystkich firm, które
działają w obszarze szeroko pojętej logistyki.
Oferujemy dedykowany dla dostawców usług
transportowych booking portal oraz neutralny
system pozwalający na rezerwacje transportów
dla każdej wielkości firm zlecających tego rodzaju usługi. Mimo że rozpoczynamy działalność
na polskim rynku, mamy już w swoim portfolio
klientów – kilku największych przewoźników
w Polsce, podłączonych do naszego serwisu,
a z kolejnymi firmami prowadzimy rozmowy” –
powiedział Krzysztof Mytnik, Country Manager
Memnon Networks w Polsce.
„Pierwsze spotkania z potencjalnymi klientami
potwierdziły, że wejście na polski rynek to była
dobra decyzja” – powiedziała Leila Rosenstråle,
Dyrektor Rozwoju Biznesu Memnon Networks AB.

ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

CD Partner, pierwszy klient Goodman Poznań Airport Logistics Centre, wynajmie
4 200 m2 powierzchni magazynowej oraz
300 m2 powierzchni biurowej. Przeznaczeniem obiektu, w którym znajdzie się siedziba firmy, będzie magazynowanie i dystrybucja napojów. Goodman zapewni CD
Partner dodatkowe miejsca parkingowe
dla pracowników i klientów.
– Podpisanie umowy z CD Partner pozwoliło nam rozpocząć kolejną inwestycję na rynku poznańskim. Widzimy w tym
regionie duży potencjał, dlatego też zdecydowaliśmy się na budowę pierwszego
obiektu w Poznań Airport Logistics Centre.
W połączeniu z inwestycjami spekulacyjnymi, które realizujemy w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, nowy projekt w Poznaniu
potwierdza podejście Goodman polegające na realizacji strategicznych inwestycji w kluczowych lokalizacjach w Europie
Środkowo-Wschodniej – mówi Błażej Cie-

SSI SCHÄFER rozszerza ofertę
ÔÔŹródło: SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER posiada rozszerzoną ofertę na SMC
(Schäfer Miniload Cranes) o 2 nowe urządzenia
obsługujące regały. Nowa technika napędowa
umożliwia szybki i stabilny transport bez drgań
ciężkich produktów nawet do 300 kg na 24 m.
Urządzenia te, to dwa nowe Miniload Cranes
w zautomatyzowanych magazynach, obsługujące pojemniki, kartony oraz tacki.
Obok jednomasztowego SMC 1 (dostęp do
wysokości 6-14 m) i SMC 1 XL (14-18 m), ofertę
będą uzupełniać 2 kompaktowe dwumasztowe urządzenia obsługujące regały: SMC 2 i SMC
2 XL. Tym sposobem koncepcja odpowiadającego potrzebom rynku oraz elastycznego SMC
zostanie rozszerzona o dynamiczne procesy
większego obciążenia. Urządzenie obsługu-
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sielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na
Europę Środkowo-Wschodnią.
CD Partner oraz kolejni klienci nowoczesnego centrum logistycznego będą
również korzystać z technicznego wsparcia zespołu zarządzania nieruchomościami firmy Goodman.

ÔÔŹródło: Memnon Networks Group
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REKLAMA

jące zautomatyzowany magazyn elementów
drobnych (AKL) mogą poruszać się np. jednym
lub dwóch wózkach podnośnych i pobierać np.
dwa standardowe lub jeden ładunek o zwiększonym obciążeniu – i to na wysokości do 12
m (SMC 2) lub do 24 m (SMC 2 XL). Rezultat:
duże obciążenie, większe natężenie.
Mimo, że urządzenia SMC mają różne cechy,
łączy je jedna zasada: wszystkie opracowane
są według struktury modularnej. Do tego do
dyspozycji jest wiele części składowych, z których wykonany został Schäfer Miniload Cranes.
Elementy systemu – od belek przez maszt, po
suwy i nasady do napędu oraz szafę sterowniczą – są składane przed wysyłką i dostarczone
jako grupy produktowe[...].
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E – LOGISTICS
NETWORKING
ÔÔ Źródło: TRANSPOREON, Foto: TRANSPOREON

Już po raz piąty w dniu 15 stycznia br.,
odbyła się Konferencja E –logistics Networking organizowana przez firmę
TRANSPOREON. Udział w spotkaniu
wzięło blisko 70 osób. Głównym celem
konferencji było omawianie narzędzi
służących do optymalizacji procesów logistycznych.
Każda firma w swoich działaniach dąży
do tego, aby wszystkie procesy związane
z logistyką były przejrzyście realizowane
i prowadziły do zredukowania kosztów.
Na spotkanie zaproszono osoby odpowiedzialne za zarządzanie łańcuchem
dostaw, które dzieląc się swoim doświadczeniem udowadniały, że jest to możliwe,
gdy posiada się dopasowaną do indywidualnej strategii firmy platformę logistyczną.
Jako pierwszy wystąpił prof. zw. dr hab.
Włodzimierz Rydzkowski z Uniwersytetu
Gdańskiego, który tytułem wstępu przedstawił m.in. wyniki analizy przesłanek oraz
perspektyw rozwoju rynku logistycznego
w Polsce. Spore zainteresowanie wśród
uczestników wzbudziła prelekcja Pawła
Trojanowskiego, dyrektora logistyki z BSH,
który omówił, jak BSH kontroluje swoje
procesy transportowe z wykorzystaniem
platformy logistycznej.

Grzegorz Prorok i Małgorzata Łanocha
(TRANSPOREON) na przykładach firm ArcelorMittal Warszawa i DS Smith Polska, prezentowali zalety możliwości indywidualnego dopasowania systemów pod wymagania
klientów. O tym, jak poprawić wydajność
procesów, mówił kierownik ds. zarządzania
materiałowego i logistyki, Arkadiusz Ocipiński z Metsa Tissue. Sergey Petrakov, dyrektor logistyki Saint-Gobain Construction
Products Rosja, opowiedział o ewolucji, jaką
przeszły narzędzia komunikujące parterów
w logistyce. Spotkanie uzupełniały ciekawe
prezentacje możliwości produktów, które
oferuje TRANSPOREON.
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KOLEJNI KLIENCI
W PORTFELU
DSV SOLUTIONS
ÔÔ Źródło: DSV Solutions

DSV Solutions konsekwentnie stawia
na rozwój usług dedykowanych dla
farmacji. Wysoki poziom specjalizacji,
rosnące doświadczenie oraz doskonale
przygotowana infrastruktura poskutkowały pozyskaniem przez operatora
dwóch nowych klientów z tego sektora. Nio Pharma i Thea Polska to firmy,
które w ostatnim czasie dołączyły do
grona klientów DSV Solutions. Obsługa
pierwszej z nich trwa od października
zeszłego roku w kampinoskim oddziale
firmy, a drugiej rozpocznie się na początku II kwartału 2015 r.
– W minionym roku bardzo mocno rozwinęliśmy nasz sektor usług dla branży
farmaceutycznej. Inwestycje w rozbudowę składu konsygnacyjnego i hurtownie
farmaceutyczne, wdrożenia dużych projektów dla farmacji i konsultacje prawne dotyczące najlepszych rozwiązań to
główne zadania, na jakich koncentrował
się nasz zespół farmaceutyczny w ciągu
ostatniego roku. Efektem tych działań
jest między innymi powiększenie grona
naszych klientów o kolejne firmy z tego
sektora – mówi Marcin Bąk, Kierownik
Rozwoju Biznesu – Healthcare, DSV Solutions.
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PUNKTY KASOWE W URZĘDACH SKARBOWYCH
ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

InPost Finanse rozszerza zasięg swoich usług dedykowanych urzędom skarbowym. Niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy uruchomił kolejne punkty kasowe – tym razem w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. W 2014 roku
spółka rozpoczęła współpracę w zakresie obsługi kasowej z urzędami w Zielonej Górze, Lublińcu, Myszkowie oraz Gdyni. Dynamiczny rozwój oferty InPost Finanse możliwy jest dzięki statusowi krajowej instytucji płatniczej, przyznawanemu najbardziej
zaufanym spółkom przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strategia firmy zakłada wprowadzanie podobnych placówek także
w innych polskich miastach – w wielu z nich trwają postępowania przetargowe. Co istotne, na uruchamianie punktów kasowych InPost Finanse decydują się już nie tylko urzędy skarbowe, ale także inne instytucje publiczne, np. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Punkty kasowe pod marką InPost Finanse zostały uruchomione już w 2014 roku.
Jako pierwsze na wybór niezależnego
operatora zdecydowały się dwa urzędy
skarbowe w Zielonej Górze (umowy z in-

Stanowisko Rady
Zamówień Publicznych
ÔÔŹródło: Lewiatan

Punkty dla oferenta za łączną liczbę etatów
w firmie to naruszenie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej
Zatrudnianie pracowników na etatach
w kontekście nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych już od dłuższego czasu jest
przedmiotem żywej dyskusji ekspertów rynku
pracy. Z jednej strony zapis ten to ogromna
szansa dla pracowników, który ma im zagwarantować niezbędny poziom bezpieczeństwa.
Z drugiej strony natomiast należy pamiętać
o tym, że obowiązek zatrudniania na umowę
o pracę będzie wpływał korzystnie na realizację zamówień publicznych tylko wtedy, gdy
będzie on wykorzystywany w sposób logiczny i zgodnie z intencją Ustawodawcy. Niestety, już pojawiają się pierwsze przypadki mylnej interpretacji nowych zapisów, co skutkuje
weryfikacją przez Zamawiającego zatrudnienia w całej firmie Wykonawcy, naruszając tym
samym Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Zapis w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, który umożliwia Zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku
zatrudniania przez Wykonawcę pracowników
– dedykowanych do wykonania wskazanego
zamówienia – na umowę o pracę, to niewątpliwie przełom w dążeniu do profesjonalizacji
bardzo istotnej części polskiego rynku. Racjonalne wykorzystywanie tej zasady niesie ze
sobą same zalety – zwiększa poziom bezpieczeństwa pracowników, prowadzi do podwyższenia jakości przetargów publicznych, podczas których wyłaniana jest firma realizująca
usługę oraz zapewnia dodatkowe wpływy do
budżetu państwa.

l

stytucjami zostały nie tak dawno przedłużone i będą obowiązywały także przez
cały rok 2015). Jeszcze w grudniu ubiegłego roku – dołączyły do nich US w Lublińcu
oraz Myszkowie, a także Drugim Urzędzie
Skarbowym w Gdyni.
Teraz od I kwartału 2015 roku punkty kasowe InPost Finanse pojawią się w jednych
z największych polskich miast – w Pierwszym
i Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku.
Usługi kasowe świadczone przez InPost
Finanse obejmują m.in.: przyjmowanie
wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego, wykonywanie transakcji płatniczych oraz umożliwianie wykonania transakcji płatniczych,
zainicjowanych przez akceptanta lub za
jego pośrednictwem. W punktach tych
możliwe jest również dokonywanie opłat
za wszystkie inne rodzaje rachunków (np.
za prąd, gaz czy wodę).
„Punkty kasowe w urzędach skarbowych to kolejny obszar działalności InPost
Finanse, jaki z sukcesem wdrażamy na terytorium Polski. Z satysfakcją realizujemy
kontrakty na rzecz nowych podmiotów, bo
to dowód na bardzo wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Potwierdzeniem

Divante wyróżnione
Diamentem Forbesa
ÔÔŹródło: Divante

Divante, specjalizujące się w rozwiązaniach IT
dla e-commerce, znalazło się w zestawieniu
najszybciej rozwijających się firm magazynu
Forbes. Wrocławska spółka z blisko 40 proc.
wzrostem przychodów w latach 2011 – 2013
zajęła 36 pozycję na liście regionalnej i 309
w rankingu ogólnopolskim.
W 2015 roku do grona Diamentów Forbesa
zaliczonych zostało ponad 1,7 tys. przedsiębiorstw. Spółka Divante została wyróżniona w kategorii firm osiągających przychody
w przedziale od 5 do 50 mln złotych. W zestawieniu Diamentów znalazły się podmioty, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi
co najmniej 15 procent.
Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji nowych kanałów sprzedaży.

naszej solidności i zaawansowania operacyjnego jest również długoletnia współpraca z innymi instytucjami państwowymi
– przede wszystkim w zakresie dostarczania przekazów pieniężnych. Uruchomienie
punktów kasowych w dwóch urzędach
skarbowych w Gdańsku pokazuje, że jesteśmy gotowi na prowadzenie tej bardzo
wymagającej działalności w największych
polskich miastach, gdzie dzienna liczba
obsługiwanych Klientów jest szczególnie
duża. Naszym celem jest dalszy rozwój
usługi – planujemy istotne zwiększenie
liczby punktów kasowych w 2015 roku”
– komentuje Łukasz Kułakowski, Dyrektor
Zarządzający InPost Finanse.

l

Spółka pracuje dla polskich i zagranicznych
sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Do Grupy Divante należą także agencja interaktywna Ideacto
oraz system email marketingowy Sendingo.
„Divante każdego roku osiąga dwucyfrowy
wzrost przychodów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pozyskaliśmy kilkunastu dużych
klientów, także z rynku europejskiego. W 2015
roku planujemy kontynuować ekspansję zagraniczną i nadal rozbudowywać nasze kompetencje” – powiedział Tomasz Karwatka, CEO
Divante.
Divante wdrożyło dotychczas kilkadziesiąt
dużych projektów e-commerce. Spółka pracowała m.in. dla takich marek jak LPP/Reserved,
Złote Wyprzedaże, Home&You czy ING Bank
Śląski. W styczniu 2015 Divante zakończyło
prace nad nowym serwisem CDP.pl.
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NOWA ODSŁONA FLEET.COM.PL
ÔÔ Źródło: Fleet, Foto: Fleet

Już we wtorek, 10 lutego br. ruszyła nowa strona ogólnopolskiego serwisu informacyjnego branży flotowej www.fleet.com.pl. Fleet Meetings, wydawca magazynu
„Fleet”, podążając za nowymi trendami, ale przede wszystkim zaspokajając potrzeby
odbiorców i dzisiejszych użytkowników, zdecydowało się na stworzenie mobilnej,
bardziej czytelnej i intuicyjnie nawigowanej strony serwisu.
Serwis www.fleet.com.pl jest od 2009r.
jednym z wiodących serwisów informacyjnych B2B, poświęconych polskiemu
rynkowi car fleet management. Prezentowane w nim informacje z branży
motoryzacyjnej i flotowej skierowane
są do szerokiej grupy odbiorców zawodowo zainteresowanych samochodami
i przemysłem motoryzacyjnym, a przede
wszystkim dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za zarządzanie samochodami w firmie. Serwis jest internetowym
rozszerzeniem miesięcznika „Fleet” i stanowi źródło aktualnej informacji z branży
biznesowej, motoryzacyjnej i flotowej.
Nowa strona www.fleet.com.pl została
czytelnie podzielona na sektory informacyjne, edukacyjne, eventowe i kontaktowe. Najnowsze wiadomości rynkowe,
newsy motoryzacyjne i informacje prasowe dot. branży flotowej zamieszczane
są w odpowiednich kategoriach m.in.:
nowości motoryzacyjne, finanse, serwis
i technologia, paliwo, bezpieczeństwo,
ekologia. W zakładce Publikacje prezentowane są natomiast informacje, artykuły
i porady związane z tematyką użytkowania samochodu firmowego i zarządzania flotą samochodową, które powstają
przy udziale ekspertów i autorytetów

z różnych dziedzin oraz sektorów rynku
motoryzacyjnego. Tutaj publikowane są
raporty branżowe oraz artykuły dot. praktycznych rozwiązań prawnych i podatkowych z zakresu podatku VAT, dochodowego, prawa pracy i rozliczeń samochodów
firmowych. Na stronie www.fleet.com.pl
nie zabrakło oczywiście miejsca na profesjonalne, redakcyjne testy samochodowe,
które pomagają użytkownikom serwisu
w wyborze najlepszego auta do firmy.
Autorzy testów – redaktorzy magazynu
„Fleet” uczestnicząc we wszystkich, najważniejszych dla rynku flotowego premierach motoryzacyjnych, przekazują
rzetelne informacje o nowych modelach,
a przede wszystkim testują samochody,
które są dobrze znane we flotach, ale także te, które dopiero mogą okazać się przebojem. Integralnym elementem tej sekcji
jest Długodystansowy Test Flotowy. Jest
to autorski projekt Fleet Meetings, polegający na tym, że wybrane samochody
flotowe testowane są przez fleet managerów w ciągu kilku tygodni, w zmiennych
warunkach pogodowych, na rozmaitych
trasach i w różnych porach roku. Test ten
jest niezależny i obiektywny.
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PACZKOMATY®
INPOST:
REKORDOWY
2014 ROK
ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

Paczkomaty® InPost po raz kolejny pobiły rekordy popularności wśród polskich
użytkowników e-sklepów – w 2014 roku
liczba paczek wzrosła o ponad 90,5%
wobec 2013 roku i o 440% w porównaniu do 2012 roku. Przeciętny klient Paczkomatów® InPost zamówił w 2014 roku
o 17% paczek więcej niż rok wcześniej.
„Ograniczone opcje dostawy są jednym
z najczęstszych powodów rezygnacji z zakupów dla blisko ¾ kupujących
(73%). Nie dziwi nas więc rosnąca popularność Paczkomatów® InPost, które jako
jedyne gwarantują terminowość dostaw,
a także wygodny odbiór zamówienia.
Popularność tego rozwiązania i wysoką
lojalność klientów potwierdzają nasze
statystyki. Co więcej, aż 58% paczek odbieranych jest z Paczkomatów® InPost
poza standardowymi godzinami pracy lokali usługowych. Nasze terminale
gwarantują nie tylko niezwykle szybką
i niezawodną formę dostawy, ale przede
wszystkim ustanawiają zupełnie nowy
standard – są dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, a odbiór
przesyłki za ich pośrednictwem zajmuje
tylko kilkanaście sekund” – mówi Rafał
Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, właściciela sieci Paczkomatów® InPost.
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Aż 96 proc. klientów zadowolonych z usług InPost
ÔÔŹródło: InPost

Aż 96% klientów twierdzi, że obsługa w placówkach InPost jest dobra i bardzo dobra – tak
wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych w placówkach największego prywatnego
operatora pocztowego w Polsce. Statystyki potwierdzają również atrakcyjność cenową świadczonych przez spółkę usług – aż 83% ankietowanych uważa je za konkurencyjne lub bardzo
konkurencyjne w stosunku do oferty innych firm
na rynku. Badania wskazują również na zadowolenie klientów z dostępności placówek InPost –
aż 76% respondentów twierdzi, że stacjonarne
punkty obsługi znajdują się blisko lub bardzo
blisko miejsca ich zamieszkania lub pracy.
Klienci, którzy wzięli udział w badaniu, wysoko ocenili InPost, biorąc pod uwagę wszyst-

kie 3 kluczowe kryteria: jakość usług, poziom
oferty i jej cenę oraz dostępność placówek – aż
86% ankietowanych pozytywnie oceniło dotychczasową współpracę z InPost w zakresie
usług pocztowych.
Z przeprowadzonych badań wynika również, że 96% klientów pozytywnie ocenia jakość obsługi w placówkach InPost, uznając ją
jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”. Cena usług
oferowanych przez prywatnego operatora jest
z kolei „dobra” lub „bardzo dobra” dla 83% ankietowanych.
„Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy
zadowolenie naszego Klienta, dlatego wyniki
tego typu badań traktujemy bardzo poważanie. Liczby nie kłamią i pokazują mocne oraz

słabe strony przedsiębiorstwa. Cieszy nas tak
znakomita opinia osób, które korzystają już
z naszych usług, bo prawdziwą sztuką jest nie
tylko zdobycie Klienta, ale przekonanie go
w dłuższym okresie, że to nasza oferta jest dla
niego najlepsza. Wyniki badań jednoznacznie
wskazują, że spełniamy oczekiwania konsumentów i podążamy we właściwym kierunku,
stawiając na intensywny rozwój sieci placówek
oraz odważne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pocztowych, takich jak np. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru” – komentuje Rafał
Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, do której należy InPost.

ERF WG2 spotkanie
grupy roboczej

jest potwierdzeniem wspierania przez Stowarzyszenie ważnych dla środowiska inicjatyw.
W dniach 5 i 6 lutego 2015 roku odbędzie się
czwarte spotkanie Working Group 2 (Drugiej
Grupy Roboczej) organizacji European Racking
Federation (Europejskiej Federacji Regałowej).
Zebranie organizowane jest pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, organizacji zrzeszającej polskie firmy działające
w obszarze szeroko pojętej techniki magazynowej, sklepowej i transportu wewnętrznego.
Zebranie grupy będzie dotyczyło propono-

wanych zmian w normie EN 15620 i będzie
miało miejsce w Ruścu k. Warszawy, w siedzibie
członka PSTM, firmie MAGO S.A. W wydarzeniu
tym uczestniczyć będą również przedstawiciele innych wiodących firm z branży: MGL,
Nedcon Silesia, Olejnik Systemy Magazynowe,
Sepromo. Podkreślić należy, że jest to pierwsze
spotkanie, które udało się zorganizować w Polsce – jest to wynik prowadzonej od trzech lat
intensywnej działalności PSTM, które poprzez
swoją statutową działalność bierze udział
w kształtowaniu norm i prawa w Europie.

ÔÔŹródło: Komitet Techniczny Regałów PSTM

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, od samego początku nastawione jest na
współpracę z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w tych samych obszarach problemowych. Członkostwo w European Racking
Federation (Europejskiej Federacji Regałowej),
a przede wszystkim aktywny udział członków
Stowarzyszenia w pracach grup roboczych,

l
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02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl
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DACHSER ZWIĘKSZA POWIERZCHNIĘ

Logimpiada

Dachser, globalny operator logistyczny, wynajął w parku MLP Poznań 8,4 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej. To kolejna istotna umowa MLP Group z Dachser, który korzysta już z magazynów w MLP Pruszków II.

FM Logistic zorganizowało konkurs wiedzy dla
uczniów szkół średnich klas logistycznych pod
nazwą „Logimpiada”. Trwa jego pierwsza edycja. Najnowszy projekt operatora ma na celu
popularyzacje wiedzy z zakresu logistyki i pokrewnych dziedzin z nią związanych.
Logimpiada jest konkursem wiedzy logistycznej skierowanym do uczniów szkół średnich, współpracujących z firmą FM Logistic. Do
udziału w nim można przystąpić samodzielnie
albo w parze. Wyzwaniem dla uczestników jest
przygotowanie pracy w dowolnej formie (prezentacja, reportaż, film, plik exel etc.) na jeden,
wybrany z 10 merytorycznych tematów, związanych z procesami logistycznymi lub funkcjonowaniem tego typu firmy na rynku. Jury przy
ocenie prac będzie brało pod uwagę formę,
zawartość merytoryczną i innowacyjność.
– Za pomysłem zorganizowania zmagań
w dziedzinie logistyki dla uczniów szkół średnich, stoi przekonanie, że wiedzę logistyczną
jak każdą inną można zdobywać niezależnie
do wieku – mówi Izabela Gosiewska Kierownik
ds. Personalnych w FM Logistic. Postanowiliśmy wspierać młodych ludzi w ich kształceniu
kierunkowym, dając możliwość konfrontacji
teorii z praktyką – dodaje na koniec.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe – tablety i smartfony. Zwycięzca pierwszej edycji Logimpiady
będzie miał możliwość odbycia dwu miesięcznego płatnego stażu w strukturach FM Logistic. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
27 lutego br.

ÔÔ Źródło: MLP GROUP, Foto: MLP GROUP

Dachser podpisał z MLP Group umowę
najmu na ponad 8,4 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku logistycznym MLP Poznań. Z tego 7,4 tys.
mkw. przeznaczone będzie na cele magazynowe, serwisowe i techniczne, a pozostałe ok. 1 tys. mkw. na cele biurowo-socjalne. Obiekt zostanie przekazany we
wrześniu br. Dachser jest globalnym operatorem logistycznym. W Polsce spółka
posiada 8 oddziałów, w których zatrudnia ok. 260 osób.
„Jest to pierwsza istotna umowa podpisana przez nas w tym roku. Kolejne
są w trakcie negocjacji. Zapewnia nam
to bardzo dobre perspektywy wzrostu
w skali całego roku. Jednocześnie jest to
potwierdzenie, że nowa strategia MLP
Group przynosi konkretne efekty związane z dynamicznym zwiększeniem skali
działania i poprawą osiąganych wyników

finansowych” – podkreślił Radosław T.
Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes
Zarządu MLP Group S.A. „Bardzo cieszy
nas rozszerzenie współpracy z firmą Dachser. W ramach parków magazynowych
należących do MLP Group nasi partnerzy
mogą dynamicznie rozwijać swoją działalność na terenie całego kraju” – dodał Radosław T. Krochta.
Park logistyczny MLP Poznań zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, ok. 15
km od centrum Poznania i 3,5 km od autostrady A2. Docelowo inwestycja będzie
obejmować 103 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnych.
Firma Dachser jest już klientem MLP
Group. Od marca 2013 r. korzysta z blisko
8 tys. mkw. powierzchni magazynowej
w parku MLP Pruszków II. W efekcie podpisanej umowy łącznie będzie wynajmowała od MLP Group ok. 16,4 tys. mkw.

ÔÔŹródło: FM Logistic
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PGP DOSTARCZY LISTY Z 52 KOMEND POLICJI
ÔÔ Źródło: PGP

Polska Grupa Pocztowa dostarczy listy z 52 komend Policji w województwie lubelskim. W przetargu ogłoszonym przez wojewódzką komendę Policji w Lublinie PGP pokonała Pocztę Polską, która zaoferowała cenę wyższą o ponad 350 tys. zł. Dzięki otwartemu, konkurencyjnemu przetargowi, Policja zaoszczędziła ponad 1,2 mln zł wobec założonego budżetu. Tymczasem
w przetargu miasta Lublin na obsługę korespondencji, gdzie nie dopuszczono konkurencji, miasto straciło ponad 1 mln zł.
„Zawsze w przetargach, gdzie dopuszczona jest wolna konkurencja, wygrywa zamawiający, który na obsłudze korespondencji może zaoszczędzić setki tysięcy
czy nawet miliony złotych. Niestety nadal
tylko w części instytucji państwowych
i samorządowych istnieje przeświadczenie, że monopol jest korzystny tylko dla
monopolisty. Każda firma czy instytucja
– wspierając monopol – traci natomiast
konkretne pieniądze. Włodarze Lublina
powinni sobie zdawać sprawę, że gdyby dopuścili konkurencję, to także oferta
monopolistycznej Poczty Polskiej byłaby znacznie niższa” – powiedział Witold
Szczurek, prezes zarządu PGP SA.

Jak twierdzi Witold Szczurek, władze miasta Lublina ogłosiły przetarg, jednak warunki
były sformułowane w taki sposób, że ofertę
mogła złożyć tylko Poczta Polska, która znając warunki konkursu, dała nierynkowe ceny
i w efekcie wygrała konkurs. Miasto Lublin
nie tylko musiało zapłacić więcej niż założyło
w budżecie, ale także straciło w ten sposób
ponad 1 mln zł, które zaoszczędziłoby, gdyby
do przetargu dopuszczono konkurencję.
„Najwyraźniej Lublin to bogate miasto
i nie ma innych pilnych wydatków, woli
więc wspierać pocztowy monopol. Ciekaw jestem, czy takiego samego zdania są
mieszkańcy tego miasta i czy nie chcieliby
przeznaczyć dodatkowego miliona zło-

tych na remonty ulic lub wsparcie szkół
i przedszkoli” – podkreślił Witold Szczurek.
Polska Grupa Pocztowa jest jednym z technologicznych liderów polskiego rynku pocztowego, świadczącym usługi doręczania na
terenie Polski i wszystkich krajów należących do Światowego Związku Pocztowego.
W swoim procesie doręczeniowym PGP wykorzystuje najnowocześniejsze linie sortownicze. Cały proces wspomagany jest przez
system informatyczny, rejestrujący codzienny ruch przesyłek. Umożliwia to ich śledzenie
na każdym etapie dystrybucji i pozwala na
bieżące rozliczanie poszczególnych operacji.
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123CARGO – WKTS WCHODZI NA POLSKI RYNEK
ÔÔ Źródło: Wolters Kluwer Transport Services

123Cargo, wschodnioeuropejska giełda
transportowa Wolters Kluwer Transport
Services (posiadającego również platformy
Teleroute i Bursa), weszła na polski rynek
giełd transportowych. Giełda ta, stworzona w oparciu o standardy bezpieczeństwa
WKTS, oferuje dostęp do ponad 750 000
ładunków za jedyne 20 euro miesięcznie,
przy czym opłata obejmuje również obsługę zadłużenia. 123Cargo odpowiada na potrzeby polskich przewoźników zainteresowanych transportem ładunków na terenie
krajów Europy Wschodniej w połączeniu z zachodnim rynkiem usług transportowych. Jest to bardzo ważny segment polskiego
rynku, obecnie zaniedbany i o zawyżonych kosztach.
Fabrice Maquignon, dyrektor zarządzający
Wolters Kluwer Transport Services, mówi:
„123Cargo to usługa uzupełniająca naszą
markę Teleroute. Jesteśmy obecnie jedynym na polskim rynku graczem zdolnym
dostarczać rozwiązania dopasowane do
potrzeb klientów z rozmaitych segmentów, zapewniając przy tym stały poziom
bezpieczeństwa i jakości. 123Cargo koncentruje się na rynku wschodnioeuropejskim przy mocnym powiązaniu z rynkiem
transportowym Europy Zachodniej i Południowej. Teleroute zaś silnie koncentruje się na międzynarodowym rynku usług
transportowych w połączeniu z dużą liczbą
ładunków przewożonych na Zachodzie”.
Rozwiązanie dopasowane do potrzeb
polskich firm transportowych:
• Ponad 750 000 unikalnych ofert miesięcznie
• Ładunki na terenie Europy Wschodniej
• Wybór ładunków międzynarodowych
(ze Wschodu / na Wschód) na trasach
łączących Europę Wschodnią z Europą
Zachodnią/Południową
• Silne powiązanie z krajami bałtyckimi
• Duży wybór ładunków z rynku niemieckiego i austriackiego, a także międzynarodowych
• Opłata 20–25 euro miesięcznie
• Cena obejmuje obsługę zadłużenia
(współczynnik ściągalności 85%)
• Dostęp do platformy producentów
• Bezpośredni dostęp (mniej niż 36 godzin)
Wejście 123Cargo na rynek polski wpisuje się w strategię firmy Wolters Kluwer
Transport Services polegającej na zapewnianiu efektywnych rozwiązań dla
wszystkich uczestników europejskiego
rynku usług transportowych i logistycznych. Nieustanne ulepszanie usług WKTS
dla społeczności transportowej sprawia,
że więcej ładunków na terenie całej Europy będzie dostarczanych bezpiecznie i na
czas, ułatwiając oraz usprawniając pracę
klientom firmy.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Nowy dyrektor sprzedaży
w DSV Road

Śledź drogę przesyłki
jeszcze dokładniej!

ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

ÔÔŹródło: InPost, Foto: InPost

W połowie lutego do zespołu DSV Road dołączył Sebastian Plesiński. Obejmując stanowisko dyrektora sprzedaży, będzie odpowiedzialny m.in. za kreowanie polityki handlowej
operatora, współpracę z klientami oraz rozwój
nowego biznesu.
Sebastian Plesiński posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie managerskie w sektorze
TSL w korporacjach z sektora business-to-business m.in. Gefco Polska oraz Stolica (obecnie
UPS). Do jego obowiązków należeć będzie
utrzymanie wysokiej konkurencyjności DSV
Road jako operatora logistycznego, pozyskiwanie nowych klientów oraz współpraca z międzynarodowymi strukturami DSV w tym zakresie.
– Cieszę się, że do naszego zespołu dołączył
doskonały ekspert z ogromnym doświadczeniem handlowym w naszej branży. Nadchodzące miesiące będą obfitowały w wiele wyzwań,

Paczkomaty® InPost – największa na świecie
sieć umożliwiająca samodzielne nadawanie
i odbieranie przesyłek w trybie 24/7 – wprowadzają kolejne istotne udogodnienie dla swoich
klientów. Od lutego użytkownikom terminali
została zaproponowana nowa funkcjonalność
z obszaru zaawansowanego śledzenia przesyłek. Dzięki niej osoby, które zdecydują się na dostawę za pomocą Paczkomatów® InPost, będą
mogły dokładnie prześledzić całą trasę przesyłki. Rozszerzeniu ulegną również statusy wysyłane klientom – uwzględniać będą dodatkowe
informacje, co sprawi, że korzystanie z urządzeń
stanie się jeszcze bardziej komfortowe.
Spośród partnerów logistycznych polskich
sklepów internetowych Paczkomaty® InPost
cieszą się największą popularnością. Statystyki
zaprezentowane w raporcie opublikowanym
przez Idealo.pl pokazują, że wygodną dostawę
do automatycznego terminala oferuje ponad
połowa (58%) e-sklepów . Usługi kurierskie
i pocztowe oferowane przez pozostałych operatorów są wybierane o wiele rzadziej.
Rozbudowana opcja śledzenia przesyłek to
kolejne usprawnienie, jakie w ostatnich miesiącach opracowała Grupa Integer.pl – właściciel
Paczkomatów® InPost. W IV kwartale 2014 roku
wszystkie terminale zostały wyposażone w czytniki kart płatniczych, a w ponad połowie z nich
możliwe jest dokonywanie płatności zbliżeniowych. W tym samym czasie spółka postawiła
również na rozwój usługi zwrotów – za pomocą
samoobsługowych urządzeń możliwy jest zwrot
towarów do większości e-sklepów bez jakichkolwiek opłat (serwis Szybkiezwroty.pl).

JLL wśród najlepszych
ÔÔŹródło: JLL

Firma doradcza JLL została po raz siódmy z rzędu wyróżniona w corocznym zestawieniu najlepszych na świecie dostawców usług outsourcingowych (2015 Global Outsourcing 100®),
przygotowywanym przez International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®) i publikowanym w magazynie Fortune. Obecność
w zestawieniu zagwarantowała JLL kombinacja
takich czynników jak szerokie doświadczenie
firmy w dostarczaniu usług outsourcingu z obszaru nieruchomości, efektywność operacyjna,
innowacyjność i zastosowanie nowoczesnych
technologii.
Vincent Lottefier, Global Director, CEO EMEA
Corporate Solutions, JLL, komentuje: „Nasza
stała obecność w Global Outsourcing 100® podkreśla ewolucję usług outsourcingu z obszaru
nieruchomości świadczonych na rzecz klientów
korporacyjnych do modelu partnerstwa, które
opiera się na czymś więcej niż tylko generowaniu oszczędności. Bycie w zestawieniu naj-

które mam nadzieję, że przyniosą mu również
wiele satysfakcji zawodowej – mówi Piotr W.
Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.
Jako dyrektor sprzedaży Sebastian Plesiński
będzie również odpowiedzialny za koordynowanie pracy Działu Kluczowych Klientów
i Zarządzania Przetargami oraz ścisłą współpracę z dyrektorami regionów i regionalnymi
kierownikami sprzedaży DSV Road.

lepszych dostawców usług outsourcingowych
na świecie jest dowodem na to, że generujemy
biznesową wydajność i świadczymy najwyższej
jakości usługi na rzecz naszych klientów”.
Już po raz dziesiąty zgłoszenia do zestawienia IAOP są oceniane poprzez zastosowanie
rygorystycznej metodologii punktacji i weryfikację przez niezależny panel firm członkowskich IAOP, posiadających duże doświadczenie
w wyborze dostawców usług outsourcingowych oraz doradców dla swoich organizacji.
Lista Global Outsourcing 100® jest istotnym
odniesieniem dla firm poszukujących nowych
kontaktów i planujących nawiązanie i rozszerzenie relacji z najlepszymi partnerami biznesowymi w branży. Zestawienie prezentuje firmy z całego świata i o różnych specjalizacjach,
które zapewniają pełne spektrum usług outsourcingowych – nie tylko z obszaru obsługi
procesów informatycznych i biznesowych, ale
również usług z zakresu zarządzania nieruchomościami, aktywami czy wsparcia w obszarze
produkcji i logistyki.

POLSKIE FIRMY SPRAWDZAJĄ
PODMIOTY Z ZAGRANICY

l

Pod względem dynamiki wzrostu zainteresowanie polskich firm rynkami zagranicznymi, największy przyrost zamówień
notuje się na rynkach Ameryki PołudnioÔÔ Źródło: Bisnode Polska
wej i Środkowej. W przypadku Peru odPolskie firmy na potęgę sprawdzają zagraniczne podmioty. W 2014 w wywiadowni notowano wzrost zamówień raportów
gospodarczej Bisnode Polska zamówiły ogółem 176 tys. raportów, w porównaniu do o 340 proc., Brazylia 151 proc., Meksyk
93 proc.
analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 56 proc.
Spadek zamówień notuje się wzglęPolacy najczęściej sprawdzają spółki z Nie- względem miejsce drugie zajmują zamó- dem państw skandynawskich, w tym
miec. Tylko w ostatnim roku sprawdzono wienia odnoszące się do firm z Francji. głównie w Danii o 0,14 proc. i Finlandii
poprzez Bisnode Polska ponad 51,3 tys. Tych zamówiono w 2014 roku 16,1 tys. o 14 proc.
firm, co w porównaniu do roku ubiegłe- Trzecie miejsce z 15,3 tys. zajmuje Wielka
go stanowi to wzrost o 74 proc. Pod tym Brytania.
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PRESTIŻOWA NAGRODA BIFA DLA DSV
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

W połowie stycznia British International Freight Association (BIFA) przyznało DSV Air & Sea nagrodę w kategorii frachtu lotniczego. DSV zostało wyróżnione przez BIFA za innowacyjne podejście do świadczonych usług oraz za specjalistyczną dystrybucję
produktów wymagających kontrolowanej temperatury.
Tegoroczna nagroda, odebrana przez
brytyjski oddział DSV Air & Sea, została
uzasadniona również bardzo dynamicznym wzrostem operatora w warunkach
dużej konkurencji rynkowej, co szczególnie przełożyło się na korzyści dla klientów
firmy
British International Freight Association
przyznaje swoje wyróżnienia od 26 lat,
nagradzając produkty, usługi oraz firmy
wyróżniające się na rynku logistycznym
profesjonalizmem oraz wysokimi standardami. Tegoroczne wyróżnienie dla DSV
obejmuje obsługę produktów wymagających kontrolowanej temperatury, w tym.
in. warzyw, owoców, mięsa, produktów
mleczarskich, roślin oraz produktów farmaceutycznych.
– Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Jako operator logistyczny nieustannie poszukujemy nowych i innowacyjnych sposobów, aby zapewnić naszym
klientom jak najwyższy poziom świadczonych usług, przy zachowaniu konkuren-

cyjnych cen. Stawiamy przy tym na wiedzę
naszych ekspertów oraz ścisłą współpracę
z klientami, a naszym celem jest nie tylko
odpowiedź na ich bieżące potrzeby, ale
przede wszystkim świadczenie usług, które przekroczą ich oczekiwania – mówi Michael Hansen, Dyrektor Zarządzający DSV
Air & Sea Ltd.

W 2012 r. DSV zdobyło uznanie kapituły
BIFA za nowoczesne podejście do szkoleń pracowników zdobywając prestiżową
Staff Development Award w ramach programów Sales Academy, Customer Service Academy oraz International Leadership
Programme, a także systemu rekrutacji
– Apprentice Scheme i Graduate Scheme.

REKLAMA
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Nowa lokalizacja Capgemini
w Katowicach
ÔÔŹródło: JLL, Foto: JLL

DHL WSPIERA PROJEKTANTÓW
DHL EXPORTED
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL, wiodący na świecie dostawca usług logistycznych, we współpracy z IMG rozpoczął w ubiegłym tygodniu drugi cykl obecności DHL Exported w trakcie Tygodnia
Mody Mercedes-Benz w Nowym Jorku. DHL Exported jest globalną platformą, która oferuje znanym w swoich regionach projektantom możliwość rozwoju swojej
działalności na skalę międzynarodową. Sezon Wiosna/Lato 2015 pozwolił takim
projektantom, jak Francesca Liberatore, Hakaan Yildirim, Christopher oraz duetowi
Nicholas Kunz i Henry Holland, wyjść poza swoje dotychczasowe rynki działalności
i zdobyć okazję do zwiększenia zasięgu swojej marki na jednej z czterech międzynarodowych aren.
W ramach programu DHL Exported projektanci otrzymują całkowicie wyprodukowany pokaz mody na wybiegu przez
dwa kolejne sezony, a także zaplecze marketingowe i PR-owe oraz wsparcie logistyczne przez cały czas trwania programu.
„Cieszymy się z ewolucji projektantów DHL Exported w ciągu ostatniego
roku oraz z sukcesu programu. Jesteśmy
dumni, że pomogliśmy im wyjść ze swoimi dziełami poza granice kraju, z wielkim
sukcesem, i pozwolić im rozwinąć swoją
markę na skalę międzynarodową” – powiedział Arjan Sissing, Starszy Wiceprezes
Corporate Brand Marketing, Deutsche
Post DHL.
DHL Exported, utworzony przez DHL
we współpracy z IMG, to bezprecedensowy program łączący globalną platformę
marketingową najbardziej wpływowych
tygodni mody z niezrównanymi możliwościami logistycznymi DHL. Program
pomaga projektantom usprawniać logi-

stykę wewnętrzną, jednocześnie rozwijając działalność zagranicą. DHL Exported
stworzony został dla projektantów mody
mających ustaloną pozycję na rynkach
lokalnych starających się rozwinąć markę poza granicami. Projektanci z całego
świata mogą zgłaszać chęć rozwoju działalności na jeden z czterech kluczowych
rynków detalicznych, z uwzględnieniem
strategii rozwoju, która obejmuje pomoc
w wysyłce i logistyce, wsparcie marketingowe i PR, a także rozszerzoną platformę
społecznościową i cyfrową. Ponadto DHL
Exported zapewnia miejsce i pokrywa
koszty produkcji pozwalające projektantom zadebiutować ze swoimi kolekcjami
przez dwa kolejne sezony na jednej z następujących imprez: Tydzień Mody Mercedes-Benz w Nowym Jorku, Tydzień Mody
w Londynie, Tydzień Mody w Mediolanie
lub Tydzień Mody Mercedes-Benz w Tokio.

l

Capgemini Polska Sp. z o. o. (dalej Capgemini),
należąca do Grupy Capgemini, będącej jednym
z wiodących dostawców usług informatycznych, konsultingowych i outsourcingowych
na świecie, podpisała umowę najmu ok. 5 600
mkw. w realizowanym przez Skanska kompleksie biurowym Silesia Business Park w Katowicach. W procesie określania długofalowej
strategii najmu, w tym w szczególności w poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji oraz kształtowaniu zapisów umowy Capgemini wspierała
m.in. międzynarodowa firma doradcza JLL.
– Z Katowicami wiążemy długofalowe plany
rozwoju naszej działalności. To mocna lokalizacja dla projektów z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, która umożliwia nam dalszy dynamiczny wzrost, zapewnia dostęp do
wykształconych kadr, jak również do rozwiniętej infrastruktury transportowej i biurowej.
Łącznie w Katowicach zatrudniamy ponad
1500 osób w dwóch lokalizacjach biurowych.
O uruchomieniu biura w Silesia Business Park
zdecydowaliśmy, aby zapewnić naszemu zespołowi najwyższy komfort pracy i standard
powierzchni, łatwość dojazdu z różnych części aglomeracji, a jednocześnie zabezpieczyć
sobie możliwość dalszej ekspansji – informuje
Marcin Nowak, Delivery Centre Director, Infrastructure Services Eastern Europe, Capgemini.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z Capgemini przy opracowaniu i realizacji strategii najmu i optymalizacji
zasobów biurowych zajmowanych przez firmę w Katowicach. W trakcie procesu analizy
rynku trwającego ok. 9 miesięcy, Capgemini
wybrało Silesia Business Park, który oprócz
najwyższych standardów technicznych i znakomitej lokalizacji, daje możliwość sprawnego dobrania powierzchni w obrębie jednego
kompleksu, wraz z dalszym rozwojem organizacji. Oprócz nowej umowy w Silesia Business
Park, w ramach określania długoterminowej
strategii najmu Capgemini podjęło równoległą decyzję o przedłużeniu dotychczasowego
kontraktu w biurowcu Atrium. I w tej transakcji
JLL doradzał Capgemini jak zoptymalizować
koszty i uzyskać jak najkorzystniejsze warunki
najmu – dodaje Kamil Krępa, Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.
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STILL NA LOGIMAT 2015
ÔÔ Wojciech Podsiadły, Foto: Log4.pl

Na Targach Dystrybucji, Transportu Materiałów i Przepływu Informacji LogiMAT 2015, firma STILL zaprezentowała swoje najnowsze produkty i usługi. 3 dni targów, niemal 1,2 tys. wystawców z 28 krajów, 7 wypełnionych hal Centrum Wystawowego
w Stuttgarcie i ponad 35 tys. międzynarodowych gości. Tegoroczna, 13. edycja wydarzenia została uznana przez organizatorów
za sukces – zarówno ze względu na frekwencję, jak i wartość podpisanych w jej trakcie kontraktów.
Obecność STILL targach LogiMAT 2015
odzwierciedlała priorytety obrane przez
firmę na bieżący rok. – Zgodnie z założeniami akcji „Mission: Zero Emission”,

mającej na celu promocję ekologicznych Włuka, kierownik działu marketingu STILL
rozwiązań, podczas wydarzenia zapre- Polska.
zentowaliśmy najnowsze bezemisyjne
Uczestnicy targów mogli zapoznać się
urządzenia intralogistyczne – mówi Paweł na stoisku firmy z wszechstronnym ciągnikiem LTX, reach-truckiem FM-X z innowacyjnym systemem tłumienia wibracji masztu, zmodernizowanym wózkiem
elektrycznym RX 20, wózkiem niskiego
podnoszenia EXU Li-Ion i prototypem innowacyjnego urządzenia 6 w 1 STILL CubeXX. Istotną część promowanych przez
firmę działań stanowiły również usługi
związane z kompleksową obsługą partnerów biznesowych.
– Goście mogli na naszym stoisku zapoznać się z możliwościami rozwiązań automatyzacyjnych STILL iGo oraz skorzystać
z doradztwa intralogistycznego STILL – obszaru działalności wyodrębnionego z początkiem bieżącego roku jako ogólnodostępna usługa– relacjonuje Paweł Włuka.

REKLAMA
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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

www.exide.com
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EUROPEJSKIE TOURNÉE ORKIESTRY NAGRODA ZA
GEWANDHAUS Z WSPARCIEM DHL WYJĄTKOWĄ
DHL, oficjalny partner logistyczny orkiestry Gewandhaus od 2009 r., wspierał or- POLITYKĘ
kiestrę również podczas tegorocznej trasy koncertowej po 10 europejskich mia- ZATRUDNIENIA
stach. Od 8 do 22 lutego DHL odpowiadał za planowanie logistyczne trasy oraz
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

bezpieczny transport cennych instrumentów. DHL towarzyszył zespołowi przez
cały czas trwania tournée, które obejmowało w sumie 12 koncertów. Trasa rozpoczęła się 8 lutego pierwszym występem w Brukseli, następnie orkiestra odwiedziła Luksemburg, Madryt, Freiburg, Turyn, Mediolan, Monachium, Kolonię,
Stuttgart i Dortmund.
„Cieszymy się, że DHL jest od dziesięciu
lat naszym niezawodnym partnerem,
zarządzającym planowaniem logistycznym i realizacją transportów związanych z trasami koncertowymi. Dzięki tej
współpracy w pełni możemy skupić się
na muzyce. Z niecierpliwością czekaliśmy na tą trasę i możliwość zaprezentowania utworów Mendelssohna, Mahlera,
Rachmaninowa i Czajkowskiego wielbicielom muzyki w Europie” – powiedział
dyrektor orkiestry, Andreas Schulz. Dodał również, że: „Odpowiedzialność społeczna jest dla nas ważna, cieszymy się
więc, że możemy wesprzeć partnerstwo
DP DHL z Teach First Deutschland, aby
dać coś od siebie społeczności, w której
mieszkamy.”
19 lutego w Kolonii muzycy zaplanowali szczególne wydarzenie. W ramach
wieloletniego partnerstwa Deutsche
Post DHL z organizacją non-profit Teach

First Deutschland, promującą większą
równość w dostępie do edukacji, artyści
poprowadzili nietypową lekcję muzyki
dla ponad dwadzieściorga piąto – i siódmoklasistów, którzy należą do szkolnych
orkiestr dętych. Dla uczniów popołudnie rozpoczęło się od wycieczki z przewodnikiem po filharmonii w Kolonii, po
czym młodzi ludzie zapoznali się z pracą i urokiem bycia członkiem orkiestry.
Lokalne szkoły „Dreikönigsgymnasium
Köln” oraz „Joseph-Beuys-Gesamtschule Düsseldorf” są partnerami Teach First
Deutschland, organizacji, która wspiera
uczniów zapewniając im pomoc Stypendystów – wybitnych absolwentów szkół
wyższych ze wszystkich dziedzin – którzy
przez dwa lata zobowiązują się dążyć do
wprowadzania zmian i pomagania dzieciom osiągnąć ich przyszłe cele.

l

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

Firma DHL Express (Poland), reprezentująca wysoki standard obsługi klientów i wyjątkową jakość w branży usług
kurierskich, po raz kolejny znalazła się
w gronie najlepszych pracodawców
i uzyskała prestiżową certyfikację Top
Employers Polska 2015.

Międzynarodowe badanie przeprowadzane co roku przez Top Employers Institute
wskazuje wiodących globalnych pracodawców: tych, którzy tworzą idealne warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój
na wszystkich szczeblach organizacji oraz
dążą do ciągłego doskonalenia praktyk
związanych z zatrudnieniem. Top Employers Institute (działający wcześniej jako Instytut CRF) certyfikuje na całym świecie
doskonałe warunki pracy, tworzone przez
pracodawców dla swoich pracowników.
Na podstawie wyników tegorocznego
badania na temat warunków pracy u znaczących pracodawców w Polsce, w elitarnym gronie organizacji z certyfikatem Top
Employers Polska 2015, znalazła się firma
DHL Express (Poland).
Zgodnie z procedurą obowiązującą
w trakcie projektu Top Employers, aby
uzyskać certyfikację, wszyscy uczestnicy
poddawani są procesowi szczegółowego
badania i muszą spełnić wysokie standardy określone w badaniu. Dodatkową
gwarancją prawidłowego przebiegu procesu jest niezależny audyt wszystkich odpowiedzi. Aktualne badanie potwierdziło
wyjątkowe warunki pracy w firmie DHL
Express (Poland) i zapewniło jej miejsce
w wąskiej grupie certyfikowanych Top
Employers.
Wnikliwą oceną objęta była polityka
zatrudnienia realizowana w 3 jednostkach organizacyjnych w ramach struktury
prawnej spółki DHL Express w Polsce, tj.
– w DHL Express (Poland), w DHL Parcel
Polska oraz w DHL Fracht.
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REKORDOWY LOGIMAT 2015 W STUTTGARCIE
ÔÔ Andrzej Szymkiewicz, Foto: Log4.pl

Zakończone targi LogiMAT 2015 w Stuttgarcie, zanotowały historyczne wzrosty we wszystkich obszarach danych statystycznych.
Z regionalnej imprezy targowej, przeistoczyły się w liczące się na rynku międzynarodowe targi logistyczne, które przyciągają
coraz więcej zainteresowanych firm i zwiedzających. Trzynasta edycja tej imprezy zajęła powierzchnie siedmiu z ośmiu hal centrum wystawienniczego w Stuttgarcie.
Na targach swoją ofertę zaprezentowało 1162 wystawców (+15,4%),
246 z pośród nich to wystawcy z zagranicy (+10,5%), sześć firm
z Polski - Comp-Win z Poznania, EPS-Ehrhardt + Partner Solutions
Polska z Warszawy, Europa Systems z Pyrzyc, Intralean z Wilkowa,
Silny & Salomon z Gdyni oraz Wuwer z Rudy Śląskiej, przedstawiło ofertę zachęcając do współpracy. Powierzchnia wystawiennicza
netto zwiększyła się o 18,7% w porównaniu do poprzedniej imprezy, targi odwiedziło ponad 35 000 osób(+7%), pochodzących głównie z Unii Europejskiej (69,2%) i innych regionów (29,8%).
Na targach zaprezentowano wszystko co potrzebne jest do
obsługi łańcucha dostaw, od software do sprzętu i wyposażenia, nie brakowało niczego, co potrzebne jest w logistyce. To
pierwsze wrażenie jakie nasunęło się patrząc na różnorodność
zaprezentowanej oferty, każdy mógł „znaleźć” coś dla swojego
biznesu, od małych po duże firmy. Przyglądając się ofercie wystawców, zauważalny jest bardzo silny trend w kierunku automatyzacji procesów, można powiedzieć, że to znak czasu, gdyż
niemal wszystkie firmy prezentowały swoją ofertę w oparciu
o ten technologiczny element procesowych rozwiązań. Rafał
Bachanek z firmy Dürwen Polska, stwierdził, że to nie unikniony
proces, który obecny jest we wszystkich aplikacjach w logistyce,
w oferowanym osprzęcie do wózków widłowych, jak pozycjonery i obrotnice, też elementy automatyki są wdrażane, jak chociażby ważenie podnoszonych towarów.
Wystawcy prezentowali na stoiskach pełne palety swoich ofert,
nie brakowało też nowości, które opatrzone były stosownymi symbolami, jak chociażby „Hydrauliczne widły teleskopowe” firmy Dürwen Maschinenbau GmbH. Firma zajmowała stoisko w sąsiedztwie
swego partnera biznesowego, firmy Still GmbH, która jak zwykle
atrakcyjnie i głośno prezentowała produkty z marką Still.

l
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REKORDOWY ROK NA RYNKU
ÔÔ Źródło: Panattoni, Foto: Panattoni

DOBRE WYNIKI
DACHSER
W 2014 ROKU

Panattoni Europe z rekordowym 2014 rokiem. Lider branży nieruchomości komercyjnych dostarczył na rynek CEE najwięcej spośród deweloperów nowej powierzchni
przemysłowej – 512 000 m², a także spektakularnie świętował Nowy Rok z 400 000 ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser
m² w budowie. Panattoni Europe prowadzi również w kategorii popytu netto w Polsce, Chociaż finansowe podsumowanie 2014
liczonego wg właścicieli obiektów z wynikiem 23 proc., jak również zawartych trans- roku jeszcze trwa, już wiadomo, że bęakcji w regionie CEE – 653 000 m², z czego 75 proc. to wyłącznie nowe umowy najmu. dzie on wyjątkowo dobry dla polskiej orRok 2014 przełomowym pod wieloma 45 000 m² obiektu produkcyjnego dla GE ganizacji Dachser – według wewnętrzwzględami. Przejdzie do historii, jako Industrial Solution w Bielsku Białej, 11 000 nych prognoz, firma osiągnie ponad
najbardziej aktywny od czasów kryzysu m² hali produkcyjnej dla firmy Pilkington 20-procentowy wzrost przychodów.
i jednocześnie rekordowy. Bo to właśnie
w nim Panattoni Europe realizowało
spektakularne transakcje nie tylko w Polsce, ale i w regionie CEE – 369 000 m² budowanej powierzchni dla firmy Amazon
– w Polsce (246 000 m² ) i w Czechach
(123 000 m² ). Również nastroje najemców pokazały wyjątkowość minionego
roku, który charakteryzował się wysokim
popytem. Na koniec 2014 roku istniejąca
powierzchnia magazynowa osiągnęła
8 541 000 m².

w Chmielowie, nie wspominając o prowadzonych inwestycjach powiększania
powierzchni własnych parków. Panattoni Europe jest również leaderem popytu
netto w Polsce liczonego wg właścicieli
obiektów z wynikiem 23 proc, natomiast
zawarte transakcje przez dewelopera to
ponad 400 000 m², z czego 75 proc. to
wyłącznie nowe umowy najmu.

l

Fakty 2014 roku – Panattoni Europe
w pigułce. Deweloper dostarczył na rynek
Polski i Czech najwięcej, bo aż 512 000
m² nowych obiektów – w samej Polsce
462 000 m² (ponad dwa razy więcej od
drugiego miejsca wg podsumowania
JLL). Zrealizowane inwestycje to przede
wszystkim wspomniane rekordowe obiekty BTS dla firmy Amazon pod Wrocławiem
i Poznaniem, ale i BTS Castorama (50 000
m² ) w Strykowie, BTS Polaris (34 000 m² )
w Opolu, czy BTS K-Flex (16 000 m² ) w Wieleniu, a także kolejne etapy rozbudów
własnych parków. Na tym nie koniec – na
31 grudnia ubiegłego roku, Panattoni Europe budowało najwięcej spośród wszystkich deweloperów, bo aż 400 000 m² w regionie CEE i 240 000 m² w Polsce, w tym

Bilans

Dobre wyniki finansowe Dachser wynikają z nawiązania współpracy z nowymi
klientami oraz dynamicznego wzrostu obrotów. Coraz więcej międzynarodowych
firm jest zainteresowanych polskim rynkiem, jako bardzo konkurencyjnym w regionie miejscem na lokowanie zakładów
produkcyjnych lub centrów dystrybucyjnych. Ponieważ firmy te wysyłają swoje
produkty nie tylko do innych krajów w ramach Unii Europejskiej, poszukują operatora logistycznego, działającego na wielu
rynkach, który w sposób sprawny i pewny
przeprowadzi procesy logistyczne.
„Pomimo nienajlepszych informacji ekonomicznych płynących z rynku niemieckiego, nadal pozostaje on głównym celem
dla polskich eksporterów” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
„Kolejnym takim rynkiem są Czechy – na
tym kierunku odnotowaliśmy ostatnio jeden z największych wzrostów przewozów
drobnicowych. Ten wynik zawdzięczmy bliskości rynków oraz temu, że wielu producentów ulokowanych w Polsce dostarcza
swoje wyroby do Czech” – dodaje. Kolejnymi istotnymi rynkami są Francja, Austria
i kraje skandynawskie. Dachser realizuje
obecnie codzienne połączenia do większości krajów Europy. Najwięcej, bo aż 15 linii
codziennie wyjeżdża do Niemiec.
Mijający rok był dla branży TSL wymagający, zwłaszcza dla firm specjalizujących się
w przewozach na wschód. „Konflikt ukraińsko-rosyjski spowodował, że niektórzy
przewoźnicy znaleźli się w dramatycznej
sytuacji. Dla Dachser, którego wschód był
jednym z wielu kierunków, sytuacja na
wschodzie nie miała znaczącego wpływu
na kondycję” – mówi Grzegorz Lichocik.
Co przyniesie 2015? „W 2015 roku przewidujemy dalszą ekspansję polskiego
eksportu oraz nawet dwucyfrowy wzrost
wolumenu obsługiwanych przesyłek. Prognozy gospodarcze oraz nastroje wśród
naszych klientów napawają nadzieją, że
2015 rok powinien być przynajmniej tak
samo dobry jak poprzedni” – podsumowuje Grzegorz Lichocik.
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GRUPA DSV STABILNIE
DO PRZODU
ÔÔ Źródło: DSV

Grupa DSV opublikowała wyniki finansowe za 2014 r. Inwestycje
poczynione w rozwój i przejęcia lokalnych firm pozwoliły operatorowi zrealizować założenia, przyjęte na miniony rok, kończąc
go stabilnym wzrostem i obiecującymi planami na 2015.

Logistyczne podsumowanie 2014 r.
ÔÔŹródło: STILL, Foto: STILL

Dla przedstawicieli sektora TSL rok 2014 był bardzo interesujący. W odstępie kilku miesięcy odbyły się CeMAT i TAROPAK. Wpływ na kondycję branży miała również sytuacja gospodarcza i geopolityczna. Czym
żyła branża logistyczna przez ostatnie 12 miesięcy? W jakich nastrojach
przedstawiciele sektora weszli w 2015 rok?
ZWYCIĘSKI MARSZ AUTO – I INFORMATYZACJI
„Inteligentna logistyka” – hasło przewodnie CeMATu, jednego z najważniejszych wydarzeń logistycznych na świecie, w dużej mierze oddaje
kierunek, w którym zdają się zmierzać zaprezentowane w 2014 roku
rozwiązania. – Produkty, które w największym stopniu wpisują się w tematykę „inteligentnej logistyki” i „Przemysłu 4.0”, wyróżniono podczas
targów prestiżową nagrodą IFOY. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się między innymi: zintegrowana z pilotem rękawica dla operatora
do obsługi wózka oraz system prostej automatyzacji pracy urządzeń
intralogistycznych STILL iGo Easy – relacjonuje Paweł Włuka, kierownik
działu marketingu STILL Polska. – Podobny trend można było zauważyć również na TAROPAKu. I tu złote medale przypadły „samojezdnym”,
„półautomatycznym” i „samonaprawiającym się” rozwiązaniom – dodaje ekspert. Postępującą informatyzację dostrzec można nie tylko na
targach, ale również w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw
przemysłowych. Coraz popularniejsze stają się chociażby systemy optymalizacji pracy magazynów, oparte na agregowaniu danych online.
Inną kwestią, na której uwagę koncentruje znacząca liczba firm, jest
zwiększanie efektywności pracy przez poprawę bezpieczeństwa.
BEZPIECZEŃSTWO W CENTRUM ZAINTERESOWANIA
Obok przeglądu nagrodzonych rozwiązań, wskazówką co do kierunku
rozwoju rodzimego rynku może być tematyka targów i towarzyszących
im wydarzeń. Jednym z najbardziej popularnych zagadnień 2014 roku
było bezpieczeństwo. Podczas TAROPAKU debiutowało Forum Bezpieczeństwa w Magazynie. Kontynuacja dyskusji dotyczącej działań przedsiębiorstw tym zakresie miała miejsce na konferencji Trans&Log, w całości poświęconej tej tematyce. – Obserwujemy coraz więcej przejawów
wzrostu zainteresowania zagadnieniami zapobiegania wypadkom
związanym z procesami składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Powstają inicjatywy dążące do wzbudzenia dyskusji o regulacjach
prawnych i rozwiązaniach technologicznych pozwalających ograniczyć
ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w tych obszarach – mówi Tobiasz Jakubczak, prowadzący zajęcia w ramach programu szkoleń operatorów
Akademia Bezpieczeństwa STILL. – Efekty tych zmian dostrzegamy
również w podejściu naszych partnerów. Ponadobowiązkowe szkolenia
z zakresu prawidłowej eksploatacji maszyn intralogistycznych cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. – dodaje ekspert.
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Grupa DSV zakończyła 2014 r. z przychodami netto na poziomie
48 582 mln DKK oraz zyskiem brutto wysokości 10 297 mln DKK.
Przychód operacyjny zmieścił się w podwyższonej w trzecim
kwartale minionego roku prognozie, wynosząc 2 624 mln DKK.
W Polsce również wszystkie dywizje DSV zrealizowały postawione przed sobą cele finansowe.
„Na koniec 2014 r. odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich
obszarach działalności Grupy DSV, realizując cele założone na
miniony rok. Zgodnie z założeniami, wzrost przychodów w największej mierze zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi biznesowemu naszej dywizji Air & Sea. Warto zaznaczyć, że pomimo
intensywnej konkurencji, charakterystycznej dla europejskiego
rynku transportu drogowego oraz logistyki kontraktowej, zarówno dywizja DSV Road, jaki Solutions również odnotowały
satysfakcjonujące wyniki. Nasze plany na 2015 r. zakładają wykorzystanie ogromnych inwestycji, jakie poczyniliśmy w ciągu
ostatnich kilku lat, w celu utrzymania wysokiej jakości usług oraz
dynamicznego rozwoju Grupy DSV” – mówi Jens Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.

BIK w 2014 r. wynajął 14,5 tys. m2 powierzchni
ÔÔŹródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych

Deweloper powierzchni komercyjnych w minionym roku zawarł umowy najmu na łącznie 14,5 tys. m2 powierzchni magazynowej. Wielkość
pustostanów zmniejszyła się do 1,6% łącznej powierzchni. W tym roku
Biuro Inwestycji Kapitałowych zamierza rozpocząć nowe inwestycje
magazynowe oraz handlowe.
W 2014 r. Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zawarło umowy najmu na
łącznie 14,5 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej. “W minionym
roku nie prowadziliśmy nowych inwestycji magazynowych. Wszystkie
podpisane umowy obejmowały umowy nowe oraz przedłużenia najmu
powierzchni na kolejny okres w już istniejących obiektach” – podkreślił
Krzysztof Mucha Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. W efekcie na koniec minionego roku deweloper wynajmował łącznie 54,7 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej,
w porównaniu do około 51,3 tys. m2 rok wcześniej. Tym samym wielkość
pustostanów zmniejszyła się do 1,6% gotowej powierzchni, względem
7,6% na koniec 2013 r.
“Skala przedłużeń najmu utrzymująca się na wysokim poziomie
każdego roku potwierdza, że oferta jest dobrze przyjmowana przez
Klientów. Nasze obiekty wyróżniają się m.in. bardzo dobrą lokalizacją,
możliwością wynajęcia niedużych powierzchni: od 800 m2 dysponujących co najmniej 2 dokami załadunkowymi” – dodał Krzysztof Mucha.
Parki magazynowe Kraków I oraz Kraków II znajdują się blisko centrum
miasta oraz jej obwodnicy. Z kolei Śląskie Centrum Logistyczne mieści
się w pobliżu węzła dróg S1/A4. “Stawiamy na elastyczną współpracę
z naszymi najemcami. Dopuszczamy nietypowy podział powierzchni,
z możliwością dostosowania jej do lekkiej produkcji. Jesteśmy także
elastyczni w zakresie ustalenia okresu trwania umowy najmu” – zapewnił
Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Bilans
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OSIĄGNIĘTE AMBITNE CELE
Z REKORDOWYM WYNIKIEM
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

W 2014 r., prowadząca działalność na całym świecie Grupa Kuehne + Nagel w dalszym ciągu poprawiała swoje wyniki we
wszystkich obszarach działalności. Obrót netto w wysokości 17 501 milionów CHF był o 1,9% (w stałej walucie o 5,1%) wyższy
niż w roku ubiegłym. Zysk brutto wzrósł o 0,5% (w stałej walucie o 2,9%) i osiągnął pułap 6 288 milionów CHF, a wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 4,5% (w stałej walucie o 7,8%) do 1 005 milionów CHF. Dochody z ubiegłego roku zwiększyły się o 6,1%
(w stałej walucie o 9,7%) i osiągnęły poziom 644 milionów CHF.
Dr Detlef Trefzger, CEO, skomentował:
„W obliczu niestabilnych warunków ekonomicznych i wahań kursów walut, udało
nam się jednocześnie zwiększyć udział
w rynku i osiągnąć lepsze wyniki w 2014
r. Nagła poprawa w pionie transportu lądowego w znacznym stopniu przyczyniła
się do poprawy rentowności. Chciałbym
również podkreślić doskonałe wyniki
w transporcie lotniczym oraz dalszą poprawę wyników w logistyce kontraktowej.
W zakresie transportu morskiego odnotowaliśmy wzrost obrotów i utrzymaliśmy marże na stałym poziomie, pomimo
znacznej zmienności stóp i negatywnych
wpływów walutowych. Łącząc nasze kompetencje w zakresie przemysłu, innowacyjność i efektywne zarządzanie kosztami, wzmacniamy naszą pozycję na rynku,
jednocześnie tworząc wartość dodaną dla
naszych klientów.”
Za rok obrotowy 2014, Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę zwiększonej dywidendy
w wysokości 4,00 CHF na akcję, a także
wypłatę nadzwyczajnej dywidendy w wysokości 3,00 CHF na akcję.
TRANSPORT MORSKI
Obsługując ponad 3,8 miliona TEU, co
stanowi zwiększenie o 242 000 kontenerów lub 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, Kuehne + Nagel odnotowała wzrost
znacznie szybszy, niż ten obserwowany
na ogólnoświatowym rynku transportu morskiego, który wzrósł o około 4%.
W szczególności, spółka maksymalnie wykorzystała możliwości gospodarcze, które
niosła ze sobą poprawa sytuacji ekonomicznej w USA oraz odnotowała znaczne
wzrosty obrotów na transpacyficznych
i transatlantyckich szlakach handlowych.
W zakresie transportu pomiędzy Azją
i Europą, Kuehne + Nagel skoncentrowała
się na stabilności marż i nie brała udziału
w zaciekłej konkurencji cenowej. Rozwiązania specjalistyczne, takie jak kontenery
chłodnicze i LCL (przesyłki drobnicowe),
również stanowiły obszar znacznego
zwiększenia obrotów. Z uwagi na znaczące wahania stóp i negatywne wpływy
walutowe, EBIT (zysk operacyjny przed

opodatkowaniem) był nieznacznie niższy
w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże wskaźnik konwersji utrzymał się na
stałym poziomie 30,3%.
TRANSPORT LOTNICZY
W pionie transportu lotniczego, Kuehne
+ Nagel kontynuowała pasmo sukcesów
w 2014 r.
Oprócz wzrostu rentowności, spółka
zwiększyła tonaż o 5,3% na rynku, który
odnotował umiarkowany wzrost o 3 do
4%, tym samym umacniając swoją pozycję jako drugi największy spedytor lotniczy na świecie. Kluczem do sukcesu w tym
pionie są specyficzne dla branży produkty
transportu lotniczego, które zaowocowały pozyskaniem znaczących kontraktów
w sektorach towarów farmaceutycznych,
motoryzacyjnych i przemysłowych. Zaobserwowano również wzrost popytu na
produkt „KN EngineChain” wprowadzony
w 2013 r., stanowiący specjalną usługę
dla transportu i obsługi silników samolotowych. Nowy portal internetowy „KN FreightNet”, wprowadzony na rynek w 2014
r., podkreśla innowacyjność Kuehne + Nagel przejawiającą się podczas wyznaczania nowych standardów w branży trans-
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portu lotniczego. W porównaniu z rokiem
ubiegłym, EBIT wzrósł o 7,2%. Pozytywny
wynik odnotowano również w zakresie
wskaźnika konwersji, który wzrósł z 25,3%
w roku ubiegłym do 27,0%.
TRANSPORT LĄDOWY
W pionie transportu lądowego, w 2014
roku nastąpiła znaczna poprawa wyników. W porównaniu z rokiem ubiegłym,
EBIT wzrósł o 38 milionów CHF. Strategia
„Road 2 Profit”, wprowadzona w 2013 r.,
a następnie konsekwentnie stosowana,
wywarła szybki i trwały wpływ na sytuację spółki. Strategia ta oparta jest na
optymalizacji portfela produktów, koncentracji na konkretnych grupach klientów oraz scentralizowanych zakupach
pojemności ładunkowej. Podczas, gdy
priorytetem było poprawienie wyników
czy opracowanie innowacyjnych usług
i to pozostało w centrum uwagi spółki: na
przykład produkt „I2M Overland” wprowadzony w 2014 r. pozwala klientom na
planowanie i zarządzanie logistyką zaopatrzeniową w łańcuchu dostaw w bardziej wydajny sposób.
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NOMINACJE WÓZKÓW
TOYOTA DO IFOY 2015

ALFA PROJEKT DLA
KURIERSKIEJ SIÓDEMKI

Renomowany komitet IFOY nominuje trzy wózki z przeciwwagą i jeden elektryczny wózek paletowy Toyota jako kandydatów do ubiegania się o nagrodę IFOY 2015 ze względu na ich
wyjątkowe właściwości i wydajność.

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla podmiotów sektora usług logistycznych – zaprojektowała i wdrożyła kompleksowy system IT dla firmy kurierskiej Siódemka. Wdrożone w ramach systemu rozwiązania
optymalizują procesy Siódemki w trzech obszarach – operacyjnym, finansowym oraz kurierskim.

ÔÔ Źródło: TOYOTA, Foto: TOYOTA

Rok 2014 był rokiem innowacji dla Toyota Material Handling.
Ukazało się więcej nowości niż kiedykolwiek wcześniej, co było
wyraźnie widać na największych targach intralogistycznych
świata – CeMAT 2014. Teraz Toyota znalazła się w ostatniej rundzie prestiżowej nagrody International Forklift Truck of the Year
2015 z czterema produktami w trzech oddzielnych kategoriach.
„Tylko najlepsi z najlepszych dotarli do rundy finałowej” – mówi
Anita Würmser, przewodnicząca jury IFOY.
Nowy wózek Tonero HST z napędem LPG wyposażony w przekładnię hydrostatyczną został nominowany w kategorii wózków z przeciwwagą o udźwigu do 3,5 tony, elektryczny wózek
paletowy BT Levio serii P konkuruje w kategorii sprzętu magazynowego, natomiast wózek elektryczny Traigo 80 o udźwigu
od 4,0 do 5,0 ton i wózek Tonero o udźwigu od 3,5 do 8,0 ton
napędzany silnikiem wysokoprężnym startują w kategorii wózków z przeciwwagą o udźwigu od 3,5 tony.
Zwycięzca w każdej kategorii zostanie wybrany w marcu przez
międzynarodowe jury i grono renomowanych dziennikarzy
branżowych oraz przedstawicieli wiodących mediów logistycznych z 13 krajów. Ostateczny wybór wózków jako zdobywców
nagrody IFOY 2015 będzie zależeć w znacznej mierze od wyników testu IFOY i oceny innowacyjności IFOY, którym wszystkie
nominowane wózki zostaną poddane w Tygodniu Testu IFOY od
20 do 26 lutego w Osnabruck w Niemczech.
Nagroda IFOY jest wyrazem uznania wynikającym z oceny produktu pod kątem między innymi takich kryteriów, jak jakość, technologia,
wzornictwo, ergonomia, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, efektywność kosztowa i zrównoważony rozwój. W 2014 roku Toyota Material
Handling była jedyną firmą branży wózków widłowych, która otrzymała dwie nagrody IFOY – za wózek elektryczny z przeciwwagą Traigo 80 i za wyjątkowy system zarządzania flotą wózków widłowych
I_Site. Uroczystość ogłoszenia zwycięzców konkursu IFOY i przekazania nagród odbędzie się 5 maja w muzeum BMW w Monachium.
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ÔÔ Źródło: Alfa Projekt, Foto: Alfa Projekt

Wdrożone rozwiązania wspierają działanie organizacji:
• W obszarze operacyjnym – w zakresie kontroli procesów magazynowych, organizacji pracy sortowni, optymalizacji działania dyspozytorni.
• W obszarze finansowym – przez systemy bilingowe oraz rozliczeniowe klientów i kurierów, oraz moduły rozliczenie gotówki pozyskiwanej z przesyłek pobraniowych.
• W zakresie organizacji pracy zespołów kurierskich – przez
rozwiązania mobilne wykorzystywane przez kuriera podczas
pracy w terenie (oprogramowanie terminali mobilnych) oraz
moduł MSK odpowiedzialny za planowanie tras przejazdów
i optymalizację operacyjną pracy dostarczyciela.
Alfa Projekt stale wpiera działanie wdrożonych przez siebie
rozwiązań w ramach świadczonej na rzecz Siódemki usługi SLA.
Realizuje ponadto prace związane z ich dalszym rozwojem.
Udziela przy tym wsparcia konsultantów z szeroką wiedzą o rynku KEP oraz analityków biznesowych szczególnie w zakresie
nowych usług w obszarze E-commerce.
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Węgierska platforma Transporeonu
ÔÔŹródło: Transporeon, Foto: Transporeon

Dzięki interfejsowi pomiędzy platformami Transporeon i EKAER przewozy do Węgier i z Węgier przebiegną bez problemów, a firmy nie będą
obciążone zbędną biurokracją.
Od 1 stycznia 2015 r. na Węgrzech obowiązuje wprowadzony przez
tamtejszy rząd System Kontroli Przewozu Transportem Drogowym Towarów (EKAER). Nakłada on obowiązek raportowania przewozu drogowego towarów z UE na Węgry bądź z Węgier do UE. W związku z koniecznością rejestracji każda firma organizująca przewozy tak do, jak
i z Węgier narażona jest na wiele biurokratycznych przeszkód, z którymi
sama musi się zmierzyć: aby móc złożyć raport, trzeba się zarejestrować
w systemie EKAER i postarać o numer identyfikacyjny przyznawany dla
każdego przewozu drogowego.
Specjalny interfejs pomiędzy platformami Transporeon i EKAER, przez
który wniosek jest przekazywany do systemu EKAER, stworzono właśnie po to, by odciążyć firmy od problemów związanych z biurokracją
i uchronić je przed karami pieniężnymi, które mogą wynieść nawet 40%
wartości przewożonego towaru.
Dzięki platformie Transporeon po przyjęciu wniosku, numer identyfikacyjny EKAER wygenerowany dla każdej dostawy trafi bezpośrednio
do systemu ERP danej firmy i stamtąd już do konkretnego przewoźnika.
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NOWY WZMOCNIONY NOTEBOOK OD
PANASONIC – TOUGHBOOK CF-54
ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Panasonic zaprezentował nowy model wzmocnionego notebooka – Toughbook CF54. Urządzenie zostało wyposażone w najnowszy procesor piątej generacji Intel®
Core vProTM, dzięki czemu zapewnia zwiększoną wydajność i niższe zużycie energii.
Jednocześnie jest najcieńszym i najlżejszym** modelem w swojej klasie. Nowy Toughbook został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w przemyśle motoryzacyjnym, diagnostyce pojazdów czy serwisach samochodowych.
Panasonic Toughbook CF-54 posiada procesor piątej generacji Intel® CoreTM i5-5300U
vProTM (z pamięcią 3MB, o częstotliwości od 2,3 GHz do 2,9 GHz, przy użyciu technologii Intel® Turbo Boost). Oferuje większą moc obliczeniową i wydajność graficzną,
a także niższe zużycie energii niż jego odpowiednik czwartej generacji. Dodatkowo dla
użytkowników wymagających jeszcze wyższej wydajności dostępna jest wersja z procesorem Intel® CoreTM i5i7 vProTM. Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny
Windows 8.1 Pro Update, z opcją jego zamiany na Windows 7 Professional.
Toughbook CF-54 jest ok. 50 proc. cieńszy i 25 proc. lżejszy od obecnego lidera w tej
klasie urządzeń**. Posiada 14-calowy wyświetlacz dostępny w trzech wariantach: HD
(1366x768), Full HD (1920x1080) lub Full
HD z pojemnościowym ekranem dotykowym Multi-Touch. Opcjonalnie model może być także wyposażony w kartę
graficzną AMD FireProTM M5100, by
zapewnić jeszcze wyższą wydajność
graficzną wyświetlacza.
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** Na dzień 13 lutego 2015 r. w kategorii laptopów semi-rugged z wyświetlaczem LCD powyżej 13 cali.

Honeywell poszerza
ofertę drukarek

ÔÔŹródło: Honeywell Scanning & Mobility, Foto: Honeywell Scanning
& Mobility

Firma Honeywell (NYSE: HON), dostrzegając dążenie liderów branży IT i pracowników działów
operacyjnych do poprawy wyników w roku 2015
i w latach następnych, wprowadza do sprzedaży
dwie nowe drukarki etykiet z kodami kreskowymi. Jest to niezawodne i atrakcyjne cenowo rozwiązanie w podstawowej klasie urządzeń drukujących do zastosowań przemysłowych.
Połączenie niezawodności produktu klasy
przemysłowej z prostotą zwykłego urządzenia biurowego sprawia, że drukarki PD43 oraz
kompaktowe drukarki PD43c znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.
Przeznaczone są do wykorzystania w centrach
dystrybucji, w logistyce i w sektorze komunikacji (w tym w pasażerskich liniach lotniczych),
w handlu detalicznym oraz w opiece zdrowotnej. Te nowe urządzenia pozwalają pracownikom na całym świecie realizować istotne
z biznesowego punktu widzenia zadania, takie
jak: sprzedaż biletów lotniczych, drukowanie
oznaczeń bagażu, etykiet magazynowych oraz
etykiet dla produktów farmaceutycznych.
“Dzięki drukarce PD43, lub jeszcze mniejszej
PD43c, udało nam się zmieścić naszą najnowszą

technologię druku w kompaktowej, a jednocześnie niezwykle wytrzymałej obudowie”
– mówi Juan Picon, Wiceprezes i Dyrektor
Generalny Wydziału Skanowania, Drukowania i Mediów w firmie Honeywell Scanning &
Mobility. “W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, które zmuszają do wyboru
pomiędzy ceną a wydajnością, PD43 i PD43c
potrafią w ekonomiczny sposób sprostać rosnącym potrzebom operacyjnym przedsiębiorstw,
wspierając firmy w osiąganiu ich biznesowych
celów bez obniżania wydajności.”
“Badania VDC Research potwierdzają, że
łatwość obsługi, niezawodność oraz kryterium ceny w odniesieniu do wydajności są
kluczowymi wyznacznikami inwestycyjnymi
w przypadku technologii AIDC” – dodaje Richa Gupta, Starszy Analityk w dziale Auto-ID
& Data Capture, VDC Research. “Popyt na przemysłowe drukarki out-of-the-box do etykiet
rośnie wraz z coraz większymi wymaganiami
stawianymi menedżerom IT w zakresie stosowania rozwiązań usprawniających wydajność
operacyjną. Wprowadzając na rynek serię ergonomicznych, a przy tym przystępnych cenowo drukarek PD43 firma Honeywell jest gotowa w pełni wykorzystać ogromny potencjał
rynku firm o średniej wielkości.”
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Nowa paleta higieniczna i7.1
ÔÔŹródło: Cabka-IPS, Foto : Cabka-IPS

Cabka-IPS wprowadza zamknięte higieniczne
palety dostosowane automatycznych systemów przenośnikowych. Nowe palety higieniczne i7.1 firmy Cabka-IPS, to kontunuacja
rozwoju palety higienicznej i7, która stała
się standardem w wielu gałęziach przemysłu
w Europie. Ta paleta jest idealnie nadaje się
do żywności, mięsa i logistyki farmaceutycznej oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest
idealne połączenie wydajności i najwyższych
wymagań higienicznych.
Bez względu na to, czy jest to rama, płozy,
górna lub dolna część palety higienicznej i7.1,
cała wykonana jest wyłącznie z plastiku HDPE
dopuszczonego do kontaktu z produktami
spożywczymi. Ciągła gładka powierzchnia zapobiega osadzaniu i gromadzeniu się brudu.
Brak obszarów gdzie mogłyby się gromadzić
zanieczyszczenia, drobnoustroje i bakterie.
Specjalna konstrukcja palet pozwala na łatwe
i szybkie czyszczenie.
Paleta higieniczna i7.1, wyróżnia się również
ze względu na zaokrąglenia zewnętrzne i wewnętrzne na wszystkich rogach, na blokach
i płozach. Ryzyko uszkodzenia jest zredukowane do minimum, poprzez zoptymalizowanie transportu palety w zautomatyzowanych
systemach przenośnikowych. Nowy rozwiązanie z zaokrąglonymi wewnętrznymi rogami zapobiega zahaczaniu manipulatorami,
eliminuje to niepożądane klinowanie, która
przerywa proces logistyczny i powoduje dodatkowe koszty.
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E-commerce wyprzedzi w 2015 r. tradycyjne sklepy
ÔÔŹródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Współpraca od 15 lat
ÔÔŹródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

W styczniu 2000 roku FM Logistic rozpoczęło realizację projektu dla
firmy Carrefour. Początkowo w ramach współpracy operator odpowiadał za magazynowanie i dostawy do 9 sklepów sieci. Przez kolejne lata
rozszerzano zakres wspólnych działań zgodnie z zapotrzebowaniem
rozwijającego się rynku i dzisiaj, po 15 latach FM Logistic pełni rolę magazynu centralnego sklepów z centralnej i północnej Polski.
W 2000 roku rynek sieci handlowych budował swój zasięg w Polsce.
FM Logistic, dzięki swojemu międzynarodowemu know-how, było
w stanie zaoferować swoim klientom odpowiednie wsparcie. Jak
pokazał czas, strategia ukierunkowana na budowanie kompetencji
w segmencie retail i FMCG, szła w parze z potrzebami rynku. - Nasza
wieloletnia współpraca to idealny przykład synergii pomiędzy klientem
i operatorem. Dzięki temu, że od samego początku staraliśmy się pełnić
rolę doradcy i aktywnie poszukiwaliśmy optymalnych rozwiązań, byliśmy w stanie dopasowywać zakres usług do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynkowej – mówi Marek Podsiadło, Dyrektor Platformy Logistictycznej FM Logistic w Tomaszowie Mazowieckim.
PROJEKT W LICZBACH
Na starcie przy obsłudze klienta Carrefour zatrudnionych zostało 100 osób,
dzisiaj to zespół liczący 500 pracowników. W 2000 roku obsługiwano na
wejściu do magazynu 382 palety, podczas gdy dziś ta aktywność to 1800
palet w pikach nawet do 3000 dziennego przyjęcia. W regałach składuje się
średnio 24 000 palet z możliwością składowania do 35 000 . Każdego dnia
towary transportowane są przez 90 samochodów i 6 przewoźników do
283 sklepów franczyzowych, 40 hipermarketów i 83 supermarketów. Dla
porównania, 15 lat temu FM Logistic wysyłało 4 samochody do 9 sklepów
sieci. Od września 2014 roku FM Logistic prowadzi magazyn centralny dla
całej sieci Carrefour w dystrybucji non food. To oznacza, że operator obsługuje nie tylko sklepy z centralnej i północnej Polski, ale również placówki
obsługiwane przez magazyn południowy w Będzinie (31 hipermarketów
i 61 supermarketów). FM Logistic wdrożył też dla Carrefour projekt centrum
konsolidacyjnego dla kilku kluczowych dostawców pozwalający im samodzielnie zarządzać poziomem zapasów.
Serwisy świadczone przez FM to: klasyczne składowanie produktów
w regałach, kompletacja zamówień na wszystkich poziomach jednostek logistycznych zarówno z produktów składowanych jak i dostarczanych w tzw. tranzycie, etykietowanie-polonizacja, zarządzanie pustymi
opakowaniami, usługa planowania transportu dla wszystkich magazynów i baz przeładunkowych CRF w Polsce, odbiory bezpośrednie towarów od dostawców oraz usługi transportowe w całym kraju Operator
odpowiada za obsługę wejścia i wyjścia artykułów takich jak: napoje,
alkohole, produkty spożywcze, chemia, bazar, tekstylia, drobna elektronika i papierosy. Wszystkie procesy realizowane są z wykorzystaniem
najnowocześniejszych narzędzi informatycznych i procedur.

Prognozy dla branży e-commerce na rok 2015 są bardzo optymistyczne.
Aż 48% osób korzystających z usług sklepów internetowych planuje większe niż w zeszłym roku zakupy on-line - wynika z ankiety przeprowadzonej
przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej. Najchętniej
kupowane produkty to: odzież, obuwie, artykuły do wyposażenia domu,
sprzęt elektroniczny i komputerowy, książki oraz kosmetyki.
Średnia kwota jaką internauci wydają co miesiąc na zakupy w sieci
to 156 zł. 57% badanych deklaruje, że w tym roku będą częściej robili
zakupy w sklepach internetowych niż w tradycyjnych (nie dotyczy to
jedynie żywności i biletów). Najwięcej osób preferuje dostawę towarów
kurierem, na drugim miejscu jest obiór paczek w placówce pocztowej,
a stosunkowo najmniejszą popularnością cieszy się osobisty odbiór
przesyłek w punktach typu paczkomaty czy sklepy sieciowe. - Wyniki
badań przeprowadzonych przez ARC pokazują, że Polacy polubili szybkość i wygodę, z jaką wiążą się zakupy on-line. Pozwala to przewidywać,
że sprzedawcy i dostawcy, którzy będą potrafili sprostać rosnącym wymaganiom klientów, mogą liczyć na duże zyski w sektorze e-commerce
- powiedział członek zarządu ARC Marek Lekki.
CZEGO SIĘ OBAWIAMY?
Mimo że aż 48% osób kupujących w sklepach internetowych planuje
w przyszłym roku zwiększyć budżet na wydatki on-line, to jednak wciąż
powszechne są obawy związane z taką formą zakupów. Najwięcej wątpliwości dotyczy ewentualnej niezgodności produktu z zamówieniem,
możliwości jego uszkodzenia w czasie transportu i prób oszustwa bądź
wyłudzenia. Do zakupów w internecie część osób zniechęcają również
wysokie koszty przesyłek lub brak pewności czy zamówiony towar dojdzie na czas. Najmniej osób obawia się bankructwa sklepu lub problemów związanych z płatnością przez internet.
BOŻE NARODZENIE ŚWIĘTEM E-COMMERCE
Ciekawych informacji na temat zwyczajów zakupowych polskich internautów dostarczają odpowiedzi dotyczące zadowolenia z zakupów
zrobionych w sieci przed świętami Bożego Narodzenia. Aż 80% z nich
udało się w ten sposób nabyć prezent pod choinkę. Najczęstszym sposobem płatności był przelew bankowy on-line, w drugiej kolejności kupujący decydowali się na usługi firm pośredniczących w płatnościach.
Jedynie co piąta osoba wybierała płatność za pobraniem.
OCENA USŁUG POCZTY POLSKIEJ
Najczęściej wymienianą firmą dostarczającą w grudniu przesyłkę była Poczta
Polska (45%), co druga osoba korzystająca z jej usług wybierała paczkę pocztową jako sposób dostawy. Jednocześnie aż 87% klientów było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z usług Poczty Polskiej. - Cieszę się z wyników
badań zadowolenia klientów z usług Poczty Polskiej. Zakupy on-line przed
świętami, to czas, kiedy Poczta dostarcza rekordową ilość paczek. W ostatnim
tygodniu przed Wigilią (15-21.12.2014) wskaźnik Świątecznego Barometru
Poczty Polskiej osiągnął poziom 190,86% przeciętnej liczby paczek z 2014 r. powiedział Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.
NOWE TERMINY ZWROTÓW
25 grudnia 2014 r. wydłużeniu z 10 do 14 dni uległ ustawowy termin
zwrotu towarów zakupionych przez internet. Badanie pokazało, że tylko
57% kupujących on-line zna swoje prawa dotyczące możliwości odstąpienia od umowy. Reszta błędnie podawała terminy zwrotu takie jak: 7,
10 i 30 dni. 14% ankietowanych przyznało się, że nie mają wiedzy na ten
temat. Bezpośrednio po świętach informacja o przysługującym kupującemu terminie zwrotu przydała się tylko 5% osób. Właśnie taki odsetek
prezentów okazał się nietrafiony i wrócił do sklepów internetowych.
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KONDYCJA SIECI HANDLOWYCH
ÔÔ Tomasz Starzyk, Bisnode Polska

Wywiadownia gospodarcza poddała analizie branżowej i zbadała kondycję finansową sieci handlowych detalicznej sprzedaży
artykułów spożywczych jak również hurtowni spożywczych.
Sieci handlowe sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych
w Polsce mają się doskonale. Rosnąca sprzedaż wewnętrzna
w naszym kraju sprzyja dobrej kondycji finansowej tych podmiotów . W efekcie ponad 53,8 proc. z ponad 200 ujętych w analizie podmiotów znajduje się w bardzo dobrej i dobrej kondycji
finansowej. Dodatkowo 23,7 proc. w dobrej. Tym samym na koniec stycznia 2015 roku 15,5 proc. było w słabej kondycji i 7 proc.
w bardzo złej kondycji.
SIECI DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH.
Za sieć handlową uznaliśmy podmiot posiadający minimum
5 sklepów. Działający zgodnie z kodem PKD w sektorze handlu
detalicznego. Jednocześnie w analizie finansowej zostały ujęte tylko te podmioty, które istnieją na rynku minimum pięć lat
i w ostatnich trzech latach terminowo wywiązały się w Krajowym Rejestrze Sądowym z obowiązku publikacji danych finansowych. Pomimo doskonałej kondycji finansowej na rynku sieci
handlowych wyraźnie daje odczuć się spowolnienie na rynku.
To przejawia się nie tylko w spadającej liczbie otwieranych nowych punktów lecz przede wszystkim w twardych danych finansowych. Przychody i zyski nie rosną już tak gwałtownie, spada
rentowność sieci handlowych.
Blisko 200 ujętych w analizie finansowych sieci handlowych
w 2013 roku wykazało się 101,6 mld zł przychodu. W porównaniu do 2012 roku stanowi to wzrost o niespełna 1 proc. To zdecydowany spadek. Bowiem na przestrzeni 2012 / 2011 rok te
podmioty wykazały wzrost przychodów blisko 17 proc. Warto
podkreślić, że rynek w tym segmencie jest mocno skonsolidowany. Bowiem pierwszych 10 sieci wykazało blisko 80 proc. przychodu wszystkich ujętych w analizie podmiotów. Z tych 200, aż
43 ujęte w badaniu podmioty wykazały się w 2013 roku stratą.
Mimo tego ogółem wykazały się 2,1 mld zł zysku, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost

o 16 proc. Tym samym obserwujemy powrót do sytuacji sprzed
2 lat. Słabnące dynamika przychodów i niewystarczający wzrost
zysków przykłada się na spadek rentowności sieci handlowych.
Wyniki finansowe sieci z ostatnich trzech lat obrachunkowych
udowadniają to, że Jeronimo Martins właściciel m.in. Biedronka
zdecydowanie umocnił swoją pierwszą pozycję w polskim handlu. Stwierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w twardych
danych. Sieć tylko na przestrzeni lat 2013 – 2010 zwiększyła swój
przychów o ponad 62,3 proc., z ponad 20,2 mld w 2010 roku do
ponad 32,8 mld w 2013 roku. Równie prężnie co Jeronimo Martins rozwija się Lidl, który w trzy lata zwiększył swój przychód
z 6,09 mld zł w 2010 roku do 10,6 mld zł w 2013 roku. Pierwszą
trójkę zamyka Tesco z 10,3 mld zł przychodu
Spośród polskich firm na liście wysoko notowane są dwie firmy:
Lewiatan Holding, który od 2011 roku zwiększył sprzedaż z 7,3 do
8,1 mld zł w 2013 roku oraz PPHU Specjał, który w 2011 roku miał
obroty na poziomie 3,8 mld zł, a w 2013 roku było to 6,2 mld zł.
Dane te dowodzą, że większość sieci handlowych utrzymała lub
poprawiła wyniki sprzedaży, a często także zysk. Jednocześnie
potwierdzają więc zdanie analityków, że w 2013 roku najlepiej na
szybko zmieniające się potrzeby konsumentów umiały odpowiedzieć format dyskontowy i małe sklepy conveniece.
HURTOWNIE SPOŻYWCZE
Jednocześnie w analizie uwzględniono ponad 120 hurtowni prowadzącą sprzedaż artykułów spożywczych. W tym także sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych. Przynależność określał
kod PKD. Podobnie jak w przypadku sieci handlowych w analizie finansowej zostały ujęte tylko te podmioty, które istnieją na
rynku minimum pięć lat i w ostatnich trzech latach terminowo
wywiązały się w Krajowym Rejestrze Sądowym z obowiązku publikacji danych finansowych.
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Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu artykułów spożywczych.
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PODSUMOWANIE DEKADY W E-COMMERCE
ÔÔ Źródło: GEMIUS

W 2014 roku e-sklepy po raz pierwszy wyprzedziły serwisy aukcyjne pod względem liczby odwiedzających. Co dziesiąty internauta szuka w sieci promocji i wyprzedaży. Natomiast zakupy grupowe największym powodzeniem cieszyły się w 2011 roku
– wynika z analizy firmy Gemius.
Segment e-commerce rozpoczął swój rozwój w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Powstały wtedy pierwsze
sklepy internetowe, katalogi e-sklepów, platformy aukcyjne itp.
W naszym kraju internet jest więc młodym kanałem sprzedaży.
Ciągle można w nim odnieść sukces. Komu się to udało? Jakie
zmiany zaszły w polskim handlu online przez ostatnie 10 lat? Jakie trendy dotyczące e-commerce można zauważyć w Polsce?
Na te pytania odpowiada najnowsza analiza Gemiusa obejmująca dane z lat 2005–2014 roku.

w e-sklepach, wzrost świadomości konsumentów w obszarze zakupów w sieci oraz coraz sprawniej prowadzone działania sklepów internetowych w zakresie budowy wizerunku i lojalności
klientów. Zagrożeniem dla Allegro może być też między innymi
intensyfikacja promocji platformy Google Shopping czy otwarcie polskiej wersji Amazona.
Jak Allegro może bronić swojej pozycji? – Na pewno poprzez
umacnianie wizerunku Strefy Marek czy Strefy Okazji, a także
stref kategorii produktowych o największym potencjale. Allegro
powinno też położyć duży nacisk na długoterminowe partnerALLEGRO.PL NAJPOPULARNIEJSZE PRZEZ 10 LAT
stwa ze sprawdzonymi sprzedawcami i tak ich dobierać, aby
Allegro.pl, Ebay oraz Aukcjoner.pl to strony WWW pośredniczące oferta stref tematycznych była kompletna. Jednocześnie nie pow transakcjach między sprzedającymi a kupującymi. 2014 roku Alle- winny one ustępować ani w warstwie wizerunkowej, ani funkgro.pl odwiedziło sześciu na dziesięciu internautów (58 proc.). Z kolei cjonalnie konkurencyjnym sklepom z porównywalnym asortyEbay (łącznie: Ebay.com, Ebay.pl, Ebay.co.uk, Ebay.de, Auto.ebay.pl) mentem – podsumowuje Mateusz Gordon.
przeglądało 5 proc. użytkowników sieci, a Aukcjoner.pl – 4 proc. Dziesięć lat temu największą liczbą odwiedzających mogły się pochwalić: CO DZIESIĄTY INTERNAUTA ZAGLĄDA NA ZALANDO.PL
Allegro.pl (38 proc.), Ebay.com (4 proc.) oraz Swistak.pl (3 proc.).
W 2014 roku po raz pierwszy więcej internautów odwiedziło e-sklepy
Mateusz Gordon, ekspert e-commerce w firmie Gemius, wska- niż serwisy aukcyjne. Dane pokazują, że wówczas cieszyły się one zazuje, że wśród stron WWW tego typu Allegro to bezsprzeczny interesowaniem sześciu na dziesięciu użytkowników sieci (60 proc.)
lider, na którego przypada około połowa e-commerce’owego Obecnie najpopularniejsze e-sklepy to: Zalando.pl (11 proc.), Euro.
tortu. Wspomina też o tym, że przez ostatnią dekadę model Al- com.pl oraz Empik.com (po 8 proc.). Dziesięć lat temu były to strony
legro wyraźnie ewoluował z serwisu aukcyjnego do platformy Koszulki.pl (10 proc.), Merlin.com.pl (9 proc.) i Lideria.pl (5 proc.).
sprzedażowej. Obecnie zdecydowana większość transakcji opieEkspert e-commerce Mateusz Gordon zauważa zmiany
ra się o model Kup Teraz. – Przez lata widzieliśmy też, jak zmieniał w strukturze sklepów internetowych w Polsce. Wraz ze wzrosię wizerunek Allegro z wirtualnego bazarku do nowoczesnej in- stem świadomości konsumentów popularność zdobywały skleternetowej galerii handlowej. Obecnie najlepiej ten trend widać py w kategoriach, w których produkty są bardziej unikatowe.
w Strefie Marek – wyjaśnia ekspert.
– Widać to najlepiej na przykładzie wzrostu popularności branży
Co czeka Allegro w 2015 roku? Według Mateusza Gordona na- modowej, w której dziesięć lat temu mogliśmy kupić co najwyżej
leży się spodziewać kontynuacji trendów z lat ubiegłych. – Jedy- T-shirt bez możliwości przymierzenia. Książki, płyty i elektronika
ny rewolucyjny scenariusz na najbliższą przyszłość to kupienie nadal mają silną pozycję, ale wszechobecna strategia najniższej
Allegro przez np. Amazona. Firma Naspers, właściciel Allegro, na ceny zmusza dużych graczy do rozbudowywania asortymenpewno tanio skóry nie sprzeda, gdyż Grupa Allegro bezsprzecz- tu o nowe grupy produktów. W rezultacie sklepy te stopniowo
nie jest kurą znoszącą złote jajka – komentuje ekspert. Wylicza przekształcają się w internetowe hipermarkety – mówi ekspert.
on także podstawowe powody stopniowego słabnięcia pozycji
Allegro: wzrost poziomu zaufania do zakupów bezpośrednio
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ODCHUDZONE ZARZĄDZANIE
A RELACJE Z KLIENTAMI
ÔÔ inż. Marcin Kucza, Foto: pixabay.com

Od ponad 20 lat w świecie zarządzania coraz większe znaczenie zyskują koncepcje związane z odchudzaniem działalności, czyli
Lean Management. Czym jednak jest takie zarządzanie? Dlaczego tyle się o tym mówi? Jakie niesie korzyści?
CO TO JEST LEAN?
Koncepcje Lean Management mają swoje
korzenie w Japonii i działającej tam Toyocie, która usprawniając produkcję samochodów zastosowała rozwiązania niespotykane nigdzie wcześniej. Zwrócono na to
uwagę szukając przyczyn sukcesu Toyoty.
Podczas gdy kolejni japońscy producenci
tracili rynek (np. Mitsubishi) lub byli przejmowani przez inne koncerny (np. Nissan), Toyota konsekwentnie się rozwijała
i obecnie jest największym producentem
samochodów na świecie.
Najogólniej mówiąc „szczupłe zarządzanie” sprowadza się do redukcji marnotrawstwa, czyli eliminacji czynności, które
nie dodają wartości, np. nadprodukcji,
zbędnego transportu czy zbyt dużych zapasów. Początkowo odnosiło się to tylko
do produkcji, jednak obecnie koncepcje
Lean mają zastosowanie we wszystkich
obszarach zarządzania, także w zarządzaniu usługami.
WDRAŻANIE I NARZĘDZIA LEAN
Wdrażanie Lean to skomplikowany proces wymagający nieraz całkowitej zmiany myślenia o firmie. Z chwilą podjęcia
decyzji o wdrożeniu przestajemy traktować relacje klienta z dostawcą jako „oni
przeciwko nam”, ale łączymy punkt widzenia konsumenta z perspektywą dostawcy – traktujemy ich jako nierozłączną całość, która powinna jak najlepiej
funkcjonować, ponieważ dzięki temu
obie strony odniosą sukces. Do tego
dochodzi konieczność zrozumienia, że
zarządzanie nie kończy się na wysyłce
towarów z fabryki, a obejmuje także
wszelkie aspekty związane z obsługą
klienta.
Identyfikując i minimalizując marnotrawstwo można wykorzystać szereg
narzędzi jak Poka-Yoke (eliminowanie
defektów), Kanban (sygnalizowanie zapotrzebowania), Takt Time (czas taktu),
SMED (skracanie czasu przezbrojeń) czy
One Piece Flow (przepływ jednej sztuki).
Powyższe narzędzia znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji, natomiast ogólniejsze zastosowanie mają
m.in. Value Stream Mapping (mapowanie
strumienia wartości) czy 5S (systematyczne uczenie się, dyscyplina, standaryzacja
i dążenie do doskonałości).

Niezależnie od sposobu wprowadzania koncepcji Lean należy to rozpocząć
od obserwacji działalności „na gruncie”,
czyli na stanowiskach pracowników, a nie
w gabinetach prezesów.
LEAN MANAGEMENT W USŁUGACH
W obszarze usług ważnymi parametrami
są m.in. czasochłonność, dostępność towarów czy obsługa klienta. Lean również
tutaj znajduje zastosowanie, ponieważ
pomaga je poprawić ograniczając czynności niedodające wartości. Wprowadzenie szczupłego zarządzania rozpoczyna
się od analizy każdego z etapów procesu
– pomocne są tutaj różnorakie mapy procesów.
Jako przykład usługodawcy, który może
poprawić swoje działanie przez Lean niech
posłuży serwis zajmujący się naprawą samochodów. Może on borykać z problemami kolejek i długiego oczekiwania na
wykonanie naprawy. Wykorzystując Lean
znajdujemy miejsca, w których pracownicy i klienci tracą czas. Dowiadujemy się,
że czynności są sztywno przypisane do
pracowników, ale popyt na nie się zmienia, zatem pomoże wprowadzenie rotacji
między stanowiskami. Aby zredukować
czas tracony przez klienta, można zbie-
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rać informacje potrzebne do naprawy już
przy pierwszym kontakcie i przygotowywać się do przyjęcia zepsutego auta (np.
zamawiając części) na długo przed jego
fizycznym pojawieniem się w serwisie. Pomoże także elastyczne podejście do obsługi klientów, czyli różne godziny przyjęć
i umawianie się na konkretną godzinę.
Kolejne naprawy można przeprowadzać
wykorzystując tworzony na bieżąco harmonogram tak, aby samochody nie stały
niepotrzebnie oczekując na naprawę.
CO DAJE LEAN?
Prawidłowo wdrożona koncepcja Lean
Management może przynieść szereg korzyści. Najważniejszy jest tutaj element
kosztowy – eliminujemy czynności nie
przynoszące wartości, a zwiększamy nakłady na kluczowe czynności przynoszące
zysk. Odnosząc się do obsługi klienta można zauważyć, że zadowolony klient wróci,
a co więcej, będzie polecał naszą firmę
innym osobom. W efekcie będzie mniej
klientów jednorazowych, a więcej trwałych relacji. Ponadto większa efektywność
pracy może poskutkować mniejszą rotacją pracowników – to z kolei zmniejsza
wydatki na szkolenia i podwyższa poziom
obsługi klienta.
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GEMBA WALKING PODSTAWĄ DOBREGO ZARZĄDZANIA
ÔÔ Anna Wanat

O Lean mówi się w ostatnim czasie niezwykle dużo, podając szereg różnych rozwiązań, metod, które głównie mają za zadanie doprowadzić do wyeliminowania miejsc generujących straty (muda) oraz skupienia się na tych aspektach, które generują zyski. Jednak można
zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie, nawet najlepsze, najefektowniejsze metody nic nie wniosą, jeśli nie zacznie się od podstaw.
GEMBA – JEDYNA W SWOIM RODZAJU
Gemba to obszar, w którym dokonują się
procesy w danej firmie. Słowo to pochodzi
od japońskiego słowa „gembutsu”, oznaczającego „rzeczywistą rzecz”, ale może sie to
również odnosić do „rzeczywistego miejsca”.
Głównymi założeniami tej koncepcji są:
• osobista obserwacja, będąca podstawową zasadą warunkującą powodzenie narzędzia,
• obserwacja, gdzie praca się dzieje jako
opozycja do dyskusji o działaniach magazynowych „zza biurka”,
• współpraca, czyli interakcja ludzi i procesów w duchu Kaizen (zmiana na lepsze). Pierwotna koncepcja Kaizen zakłada również ciągłe doskonalenie.
W jednym przedsiębiorstwie takich Gemba może być wiele, a każda będzie inna.

W związku z tym rozwiązanie, które idealnie pasowało do jednego obszaru, w drugim wcale nie musi przynieść sukcesu. Co
w takim razie trzeba zrobić?
IDŹ DO GEMBA
Nie jest możliwe dobre zarządzanie i zauważenie ewentualnych problemów, jeśli
danym procesem w firmie kieruje się zza
biurka z dala od centrum działań. Najwięcej na temat przebiegu danych procesów
zawsze powie ten, kto na co dzień ma
z nimi styczność. Dlatego tak ważne jest
zejście z poziomu zarządzania zza biurka
do centrum działań, czyli Gemba.
Gemba walking daje możliwość zobaczenia, jak rzeczywiście przebiegają procesy w danym obszarze firmy, czy zaistniały jakieś trudności, jak wygląda praca.

Istotne jest to, aby rozmawiając z pracownikami nie narzucać im z góry gotowego
rozwiązania, ale w rozmowie z nimi dojść
do porozumienia i znaleźć optymalne
działania, które można podjąć.
WIEDZA NIEDOCENIANA
Wiedza pracowników szeregowych często jest niedoceniana. Faktycznie jednak
są oni najlepszymi specjalistami i posiadają największą wiedzę odnośnie procesów mających miejsce w Gemba. Przykładowo magazynier będzie wiedział
najlepiej, jak przebiegają procesy odbioru i kompletacji towaru oraz jakie problemy są z nimi związane, poneiważ sam
w tym uczestniczy. Dlatego tak ważne
jest, aby osoby zarządzające jak najczęściej pojawiały się w Gemba, rozmawiały
z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań i wspólnie
szukały najlepszych możliwych rozwiązań, korzystnych dla obu stron. Jest to
w duchu jednego z elementów kultury Lean, opierającej się na wzajemniej
współpracy osób na wszystkich stanowiskach, od pracownika szeregowego po
menedżera najwyższego stopnia.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
U PODSTAW
Pójście do Gemba i rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za przebiegające
tam problemy daje szereg korzyści, których nie sposób osiągnąć prowadząc jedynie teoretyczne rozważania w gronie
menedżerskim i kontrolując działanie
procesów z poziomu systemów informatycznych. Obserwując procesy i analizując je w miejscu, gdzie przebiegają,
można realnie ocenić, jakie rozwiązania będą możliwe do wdrożenia, jakie
przyniosą najwyższe korzyści. Spacer
po Gemba nie jest jednak momentem,
w którym należy wdrażać rozwiązania,
ale jest to czas obserwacji, oceny i szukania rozwiązań. Na przykładzie magazynu to czas, kiedy zarządzający może
usłyszeć, jakie są obserwacje operatorów wózków i innych pracowników magazynowych oraz jakie mają pomysły na
poprawę prowadzonych działań. Ważne
jest też, aby nie skupiać się jedynie na
pojedynczych szczegółach, bez zwracania uwagi na całość.
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POŁĄCZONE ATUTY
ÔÔ Źródło: Mainfreight Poland, Foto: Mainfreight Poland

1 lutego 2015 roku Wim Bosman Polska zmienił nazwę na Mainfreight Poland. Tym samym zakończył się proces integracji i rebrandingu Wim Bosman z globalnym dostawcą usług logistycznych – nowozelandzką Grupą Mainfreight. Dzięki temu firma
poszerzyła ofertę usług i zapewnia polskim klientom pełny dostęp do globalnych rozwiązań logistycznych.
Mainfreight Poland to kompleksowy
dostawca rozwiązań logistycznych w ramach łańcuchów dostaw. Specjalizuje się
w transporcie i spedycji drogowej, morskiej oraz lotniczej, logistyce kontraktowej oraz w zaawansowanych „szytych
na miarę” rozwiązaniach logistycznych
– dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
2015 rok będzie kolejnym rokiem
intensywnego rozwoju Mainfreight
Poland. Wzmacniając ofertę z zakresu
logistyki kontraktowej firma planuje
uruchomienie nowego magazynu oraz
cross docku wspierającego procesy
dystrybucji w relacji Europa Zachodnia
– Europa Środkowo-Wschodnia. Firma
rozbuduje regularne połączenia drobnicowe (przewozy paletowe) w relacjach z Portugalią, Hiszpanią, Rumunią.
Zamierza również zwiększyć udział aut
w przewozie drobnicy z Belgią i Holan-

Ekspresowa kawa dla Europy
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser współpracuje z firmą Scanomat, duńskim producentem wysokiej jakości ekspresów
do kawy już od ponad 10 lat. Operator logistyczny poprzez swoją rozbudowaną sieć połączeń dostarcza te w pełni zautomatyzowane
urządzenia do detalistów w całej Europie.
Kiedy firma Scanomat rozpoczynała działalność
około 50 lat temu, mieściła się w niewielkim garażu. Dziś ta rodzinna firma jest jednym z największych producentów ekspresów do kawy przeznaczonych dla restauracji i hoteli. Wyroby Scanomat
wyróżnia niezwykły design oraz nowoczesna
technologia: dzięki specjalnej aplikacji, już po 45
sekundach po naciśnięciu przycisku na smartfonie lub tablecie możemy cieszyć się filiżanką kawy
udekorowanej mleczną pianką. Aplikacja ta pozwala także m.in. na wybór mocy kawy.
– Klienci Scanomat – pięciogwiazdkowe
hotele i restauracje – są bardzo wymagający,
również w odniesieniu do operatorów logistycznych, którzy realizują dla nich dostawy.
Utrzymujemy bardzo wysokie standardy jakości dla naszych produktów i oczekujemy,
że nasi usługodawcy będą mieli tak samo
poważne podejście do kwestii jakości – mówi
Lisbeth Bangsgaard ze Scanomat w Danii.
Dachser i Scanomat współpracują ze sobą od
2004 roku. W 2014 roku operator dostarczył
4500 przesyłek producenta. Firma sprzedaje
90 proc. swoich wyrobów poza granicami Da-
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dią, a także rozszerzyć funkcjonalności
systemów TMS do zarządzania transportem i zleceniami spedycyjnymi. Planowany jest również systematyczny rozwój floty własnych pojazdów. Obecnie
firma posiada w Polsce 100 pojazdów
ciężarowych oraz współpracuje ze sta-

łymi podwykonawcami dysponującymi
ponad 200 autami. Centrala firma Mainfreight Poland znajduje się w Pruszkowie, oddziały: w Katowicach i Warszawie
a wkrótce także w Poznaniu.

nii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Z doskonale rozbudowaną siecią połączeń
składającą się 256 oddziałów własnych i 68
partnerskich, Dachser zapewnia dotarcie do
wszystkich ważnych dla Scanomat regionów.

czemu informacja o jego aktualnym miejscu
w każdej chwili jest dostępna online. – Dla Scanomat ogromne znaczenie ma terminowa dostawa towarów – podkreśla Kenneth Thestrup,
kierownik sprzedaży w Dachser w Hvidovre.
Dzięki funkcji śledzenia przesyłek w eLogistics,
nasi partnerzy ze Scanomat zawsze dokładnie wiedzą, gdzie w danej chwili znajdują się
ich produkty. Komunikacja z klientem, bliska
współpraca zespołowa naszych kolegów z sieci europejskiej oraz zintegrowane systemy informatyczne są kluczem do sukcesu naszej
współpracy z firmą Scanomat.
Dachser przyczynia się więc do faktu, że eleganckie, w pełni automatyczne ekspresy do
kawy Scanomat zaparzają nawet 2 miliony filiżanek kawy dziennie i pół miliarda rocznie dla
miłośników kawy w całej Europie.

PRECYZYJNE, AKTUALNE INFORMACJE
Dachser odbiera towar z magazynu Scanomat
w duńskim mieście Kokkedal i dostarcza go do
detalistów w 46 różnych europejskich krajach.
Podczas realizacji dostaw niezwykle ważne jest
przestrzeganie wąskich i precyzyjnie określonych okien czasowych. Bardzo istotna jest tutaj
możliwość stałego śledzenia drogi przesyłki,
którą Dachser zapewnia w ramach narzędzia
shipment control dostępnego dla klientów
w aplikacji eLogistics. Operator na każdym
etapie drogi przesyłki skanuje towar, dzięki
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BANGLADESZPOLSKA W 35 DNI
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics, prawdziwie kompleksowy operator logistyczny, powiększa ofertę połączeń z Dalekim Wschodem
i uruchamia bezpośredni serwis drobnicowy na trasie Bangladesz-Polska.

SR Technics szerzej
z Kuehne + Nagel
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Na konferencji i wystawie MRO Bliski Wschód
w Dubaju, SR Technics i Kuehne + Nagel ogłosili, że będą rozwijać swoją dotychczasową, udaną współpracę w celu zapewnienia klientom
SR Technics usługi magazynowania, logistyki
części zamiennych oraz dystrybucji towarów.
Przemysł lotniczy na Bliskim Wschodzie dynamicznie się rozwija. Według statystyk SR
Technics, ich Regionalne Centrum Dystrybucji (RDC) w Dubaju obsługuje rocznie 65.000
transakcji i planuje ich podwojenie do 120.000
w ciągu najbliższych pięciu lat. Z powodu rosnącego wolumenu SR Technics jest zobligowany do dalszego rozwoju swojego serwisu
dla klientów. W celu wsparcia takiego wzrostu,
została podjęta decyzja o przedłużeniu współpracy z Kuehne + Nagel w tym regionie.
Usługa RDC, którą zapewnia SR Technics
z pomocą Kuehne + Nagel obejmuje global-

ne zarządzanie 24 h/7 dni w tygodniu przychodzącymi i wychodzącymi przesyłkami
sprawnych i niezdatnych do użytku części
samolotów. Ponadto kontrola części, magazynowanie, odprawy celne, inwentaryzacja oraz
szereg innych usług związanych z tym łańcuchem dostaw.
W ramach programu „Supply the Sky”, Kuehne + Nagel oferuje zintegrowany zakres
usług logistycznych dla przemysłu lotniczego. Firma opracowuje i dostarcza zindywidualizowane rozwiązania lotnicze dla producentów, firm leasingowych, linii lotniczych oraz
dostawców usług w zakresie konserwacji,
napraw, remontów, obsługi naziemnej oraz
usług pokładowych. W Dubaju usługi te, są
świadczone przez hub Kuehne + Nagel w pobliżu międzynarodowego lotniska Al Maktoum, który oferuje częste, krótkie połączenia
z regionem Bliskiego Wschodu, jak również
innymi częściami świata.

l

Połączenie realizowane jest drogą morską,
statek wypływa z Chittagong w Bangladeszu i po 35 dniach osiąga cel podróży
– port w Gdańsku. Operator dodatkowo
oferuje klientom pełną obsługę celną oraz
dostawy do końcowego odbiorcy na terenie całej Polski.
– Połączenie Chittagong-Gdańsk rozszerzyło naszą ofertę usług na Daleki
Wschód od stycznia bieżącego rok. Proponowany kierunek jest szczególnie interesujący dla importerów odzieży, zarówno
tych działających na rynku polskim jak
i w Zachodniej Europie – powiedział Jacek
Liszewski, Dyrektor ds. frachtu morskiego
w ROHLIG SUUS Logistics.
ROHLIG SUUS w zeszłym roku uruchomił najszybsze morskie połączenie drobnicowe z Szanghaju do Poznania, które
dołączyło do oferowanych już serwisów
LCL z Hongkongu, Ningbo i Yantian do
Hamburga i Gdańska.

Dachser GmbH & Co. KG zmienia formę prawną na SE
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, jeden z wiodących europejskich
operatorów logistycznych, zmienił formę
prawną na spółkę europejską – Societas Europaea (SE), otwierając nowy rozdział w historii
firmy. Rodzinna firma, jaką jest Dachser, nie
planuje wprowadzenia akcji spółki do obrotu
giełdowego.
Dachser jest teraz spółką europejską (SE).
Dachser GmbH & Co. KG przeniósł swoje
główne obszary biznesowe funkcjonujące
w ramach transportu drogowego (European
Logistics i Food Logistics) oraz Air & Sea Logistics do spółki będącej w 100 proc. własnością
Dachser SE. Teraz Dachser GmbH & Co. KG działa jako spółka holdingowa o nazwie Dachser
Group SE & Co. KG.

Dzięki nowoczesnej strukturze holdingowej forma prawna SE oferuje firmie rodzinnej
Dachser idealne warunki do połączenia struktury korporacyjnej z oddziałami niemieckimi
i za granicą. W przyszłości w Niemczech będzie obowiązywała nazwa Dachser SE, natomiast nazwy organizacji funkcjonujących na
innych rynkach pozostaną bez zmian.
Nowa forma prawna firmy nie jest związana z żadną zmianą w strukturze akcjonariatu. Nie będzie emisji akcji spółki do obrotu
giełdowego, ani żadni zewnętrzni inwestorzy nie nabędą udziałów firmy. CEO Dachser
Bernhard Simon wyjaśnia: „Zmieniamy formę
prawną aby dopasować ją do naszej globalnej strategii rozwoju i tym samym otworzyć

l

drogę do przyszłości. Dachser jest odnoszącą sukcesy firmą rodzinną i taką pozostanie
w przyszłości.”
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DOBRY ROK
PROLOGIS
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Wzrost portfolio do ponad 4.1 miliona
metrów kwadratowych powierzchni
magazynowych, z czego wynajęto ponad 1.8 miliona metrów kw. Zwiększając
portfolio zakupiono 390 000 metrów
kw.. Rozpoczęto Budowę 192 700 metrów kw. nowych obiektów pod zamówienia. W 2014 roku wybudowano 135
000 metrów kw. powierzchni magazynowej. Prologis podsumował wyniki działalności w 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).
TRANSAKCJE KUPNA I SPRZEDAŻY
W roku 2014 Prologis nabył 27 budynków
o łącznej powierzchni ponad 390 000 metrów kwadratowych. Całkowity koszt transakcji wyniósł około 225 milionów EUR.
Obiekty logistyczne zostały zakupione po
cenie niższej od kosztów odtworzenia.
Prologis CEE kupił również grunt o powierzchni 33 hektarów w pobliżu lotniska
w Pradze, na terenie którego powstają
obecnie dwa obiekty o łącznej powierzchni 61 110 metrów kwadratowych. Spółka

sprzedała działkę o powierzchni 20 hekta- siedem obiektów magazynowych o łączrów położoną w Gdańsku.
nej powierzchni 135 000 metrów kwadratowych. Wśród zrealizowanych inwestycji
NOWE INWESTYCJE
znalazł się budynek spekulacyjny typu
W ubiegłym roku Prologis CEE rozpoczął small business units (SBU) w Prologis Park
budowę dziewięciu budynków magazy- Wrocław III, oferujący powierzchnie manowych o łącznej powierzchni 192 700 gazynowo-biurowe od 650 metrów kwametrów kwadratowych.
dratowych, który jest już w 100 procentach wynajęty.
]UKOŃCZONE INWESTYCJE
W 2014 roku Prologis w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej oddał do użytku
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Dachser zwiększa powierzchnię

P3 powiększa aktywa

ÔÔŹródło: MLP GROUP, Foto: MLP GROUP

ÔÔŹródło: P3, Foto: P3

Dachser, globalny operator logistyczny, wynajął w parku MLP Poznań 8,4 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. To kolejna
istotna umowa MLP Group z Dachser, który
korzysta już z magazynów w MLP Pruszków II.
Dachser podpisał z MLP Group umowę najmu na ponad 8,4 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku logistycznym
MLP Poznań. Z tego 7,4 tys. mkw. przeznaczone będzie na cele magazynowe, serwisowe
i techniczne, a pozostałe ok. 1 tys. mkw. na cele
biurowo-socjalne. Obiekt zostanie przekazany
we wrześniu br. Dachser jest globalnym operatorem logistycznym. W Polsce spółka posiada
8 oddziałów, w których zatrudnia ok. 260 osób.

„Jest to pierwsza istotna umowa podpisana przez nas w tym roku. Kolejne są w trakcie
negocjacji. Zapewnia nam to bardzo dobre
perspektywy wzrostu w skali całego roku. Jednocześnie jest to potwierdzenie, że nowa strategia MLP Group przynosi konkretne efekty
związane z dynamicznym zwiększeniem skali
działania i poprawą osiąganych wyników finansowych” – podkreślił Radosław T. Krochta,
Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP
Group S.A. „Bardzo cieszy nas rozszerzenie
współpracy z firmą Dachser. W ramach parków
magazynowych należących do MLP Group
nasi partnerzy mogą dynamicznie rozwijać
swoją działalność na terenie całego kraju” –
dodał Radosław T. Krochta.
Park logistyczny MLP Poznań zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, ok. 15 km od
centrum Poznania i 3,5 km od autostrady A2.
Docelowo inwestycja będzie obejmować 103
tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnych.
Firma Dachser jest już klientem MLP Group. Od marca 2013 r. korzysta z blisko 8 tys.
mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP
Pruszków II. W efekcie podpisanej umowy łącznie będzie wynajmowała od MLP Group ok.
16,4 tys. mkw.

Infrastruktura

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel,
deweloper i zarządca europejskich obiektów
logistycznych, sfinalizował transakcję nabycia dwóch parków logistycznych w Polsce
i jednego w Rumunii, o łącznej powierzchni
najmu wynoszącej 467.000 m2, od firmy CA
Immobilien Anlagen AG. Zakup, którego część
stanowi prawie 165 ha gruntu pod zabudowę,
zwiększa całkowite portfolio magazynowe P3
do 2,9 mln m2 i potwierdza status firmy jako
jednego z wiodących ogólnoeuropejskich dostawców magazynów logistycznych.
Ian Worboys, Dyrektor Generalny firmy P3, powiedział: „Są to wysokiej jakości aktywa w lokalizacjach, w których dostrzegamy rosnący poziom
wynajęcia i wysokie zapotrzebowanie klientów
na rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (Build-To-Suit). Transakcja ta stanowi kontynuację naszej strategii zakupów i dalsze
umacnianie obecności P3 na szybko rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Firma, od czasu jej przejęcia przez TPG Real Estate i Ivanhoé Cambridge w październiku 2013
roku, odnotowała znaczący rozwój, dzięki czemu
oferuje swoim klientom platformę o odpowiedniej skali i zasięgu geograficznym.”
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PANATTONI ROZBUDOWUJE ZAKŁAD PILKINGTON
AUTOMOTIVE POLAND W CHMIELOWIE
ÔÔ Źródło: Panattoni, Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych wystartował z rozbudową jednej z hal produkcyjnych firmy Pilkington Automotive Poland o kolejne ok. 21 000 m². Powierzchnia ta zostanie dobudowana do istniejących już 35 000 m ², wybudowanych
przez dewelopera w 2012 roku. Realizowana inwestycja w Chmielowie, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zwiększy całkowitą powierzchnię fabryki do ok. 90 000 m ², powiększając tym samym jej moce
produkcyjne, a także stworzy warunki do utworzenia nowych miejsc pracy.
Panattoni Europe rozpoczął kolejne działania w ramach rozbudowy fabryki szyb samochodowych firmy Pilkington Automotive Poland w Chmielowie. Jest to drugi etap programu działań
zaplanowanych przez producenta na lata 2011-2015, w trakcie
którego właśnie powstaje dodatkowa hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni ponad 21 000 m² . Część magazynowa
zajmie ok. 15 000 m² , z kolei ok. 5 000 m² przeznaczone zostanie
na produkcję, a ponad 1 000 m² stanowić będzie powierzchnia
socjalno-biurowa. Hala dobudowana zostanie do 35 000 m² istniejącego obiektu (16 700 m² magazynu; 13 500 m² hali produkcyjnej i 1 600 m² biur), zrealizowanego przez Panattoni Europe
w sierpniu 2012 roku. Deweloper zaplanował zakończenie rozbudowy na wrzesień br.
Trwające prace w ramach drugiego etapu mają na celu zwiększenie powierzchni fabryki z 60 000 do ok. 90 000 m² , a tym samym podwyższenie możliwości produkcyjnych o 50 proc, a także
zwiększenie miejsc pracy - nawet dodatkowych 300 osób będzie
mogło znaleźć zatrudnienie. Dla Panattoni Europe, ta ekspansja
nie ogranicza się jedynie do rozbudowy istniejącej hali. Jak komentuje Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający Panattoni Europe: „Przy okazji tej niesłychanie ważnej - nie tylko dla regionu,
ale i gospodarki Polski - inwestycji, mieliśmy przyjemność zaprezentować swoje inne kompetencje, poprzez realizację przedsię-

l

wzięcia w dość nietypowych warunkach, bo przy w pełni działającym zakładzie”. Warto dodać, że inwestycja doceniana jest nie
tylko przez branżę - w 2011 roku ogłoszona została największą,
co potwierdziła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przyznając jej nagrodę.

SZYBKI WYNAJEM W PROLOGIS PARK BRATISLAVA
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podpisał dwie nowe umowy najmu na powierzchnię 13 700 metrów kwadratowych w Prologis Park Bratislava. Budynek 7B niemal w pełni wynajęty w miesiąc po zakończeniu budow.
Transakcje obejmują wynajem 11 900 metrów kwadratowych
dla firmy logistycznej GEFCO Group oraz 1 800 metrów kwadratowych dla międzynarodowej firmy logistycznej DB Schenker,
która jest już klientem w tym parku i zwiększa wynajmowaną
powierzchnię w ramach nowej umowy.
Po podpisaniu powyższych kontraktów i wcześniejszej umowy najmu 8 900 metrów kwadratowych z firmą GEIS, budynek 7B
o powierzchni 23 600 metrów kwadratowych jest wynajęty w 96
procentach. Wolnych zostało zaledwie 1 000 metrów kwadrato-

wych. Dzięki nowym umowom najmu Prologis Park Bratislava
o łącznej powierzchni 260 000 metrów kwadratowych jest pełny
w 99,7 procentach.
„Rynek usług magazynowych w Bratysławie w dalszym ciągu
rozwija się doskonale, stopniowo stając się jednym z najważniejszych ośrodków logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział Martin Polák, senior vice president i country
manager Prologis na Czechy i Słowację. – „Ostatnie dwie umowy
stanowią odzwierciedlenie nieustającego zapotrzebowania naszych klientów na obiekty logistyczne klasy A, które wspierają
rozwój ich biznesu.” Prologis Park Bratislava to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się z 10 budynków. Park, położony w odległości 24 kilometry na wschód od centrum Bratysławy,
dwa kilometry od miasta Senec oraz 16 kilometrów od lotniska
międzynarodowego, stanowi idealne miejsce do prowadzenia
działalności logistycznej na skalę krajową i międzynarodową.
Z portfolio o łącznej powierzchni 478 000 metrów kwadratowych w trzech parkach dystrybucyjnych w Bratysławie (Senec),
Galancie (Gan) i Nove Mesto, Prologis jest wiodącym dostawcą
powierzchni magazynowej na Słowacji.

Infrastruktura
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P3 postępy w budowie
magazynu BTS
ÔÔŹródło: P3

Metrostav gotowy podjąć się odbudowy Mostu Łazienkowskiego
ÔÔŹródło: Metrostav, Foto: Metrostav

Uszkodzenia na Moście Łazienkowskim po
pożarze są znacznie większe, niż wstępnie
przypuszczano. Przeprawa, po której dziennie
porusza się ok. 100 tys. pojazdów, może być
nieczynna przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Metrostav SA – czeska spółka budowlana
specjalizująca się w realizacji projektów infrastrukturalnych – jest gotowa w trybie natychmiastowym podjąć się remontu spalonego
Mostu Łazienkowskiego. Spółka od 2013 roku
jest generalnym wykonawcą przebudowy drogi S8 i Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.
Realizacja tej inwestycji od początku przebiega
płynnie i zgodnie z założonym harmonogramem, a jej zakończenie zaplanowano na październik 2015 roku.
„Most Łazienkowski to druga największa
przeprawa w stolicy. Zdajemy sobie sprawę
jak duże utrudnienia wiążą się z jej wyłączeniem dla ruchu. Biorąc pod uwagę, że prowadzimy obecnie remont Trasy AK i na miejscu
posiadamy wszelkie narzędzia oraz środki

Dedra przedłużyła
umowę najmu
ÔÔŹródło: MLP Group

Dedra Exim, firma działająca w branży narzędziowej, przedłużyła na kolejny okres umowę
najmu blisko 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w parku logistycznym MLP
Pruszków I, należącym do MLP Group.
Dedra Exim Sp z o.o. po raz kolejny podpisała
z MLP Group umowę dotyczącą przedłużenia
najmu blisko 10 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku logistycznym MLP
Pruszków I. Z tego blisko 8,8 tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowe, a pozostałe ok.
1,2 tys. mkw. na cele biurowo-socjalne. Dedra
korzysta z obiektu magazynowego w ramach
parku MLP Pruszków I od 2003 roku. W tej lokalizacji mieści się również główna siedziba
przedsiębiorstwa. Firma zatrudnia 125 osób.
Dedra działa w branży narzędziowej oferując
m.in. elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, zespoły prądotwórcze, czy też kompresory
i urządzenia pneumatyczne jest sprzedawana

niezbędne do działań, możemy zaoferować
swoją pomoc warszawiakom. Realizacja projektu przebudowy Trasy S8 prowadzona jest
zgodnie z założonym harmonogramem. Odbudowa niektórych obiektów przebiega nawet szybciej niż zakładał napięty plan czasowy. Staramy się planować nasze działania tak,
aby komunikacja na Trasie AK i Moście Grota
przebiegała sprawnie i efektywnie. Uważamy,
że podobnie można przeprowadzić remont
Trasy Łazienkowskiej. Spółka Metrostav posiada bogate doświadczenie i możliwości
techniczne w zakresie skomplikowanych
i wymagających inwestycji infrastrukturalnych. Zapewniamy, że jesteśmy w stanie
przeprowadzić remont Mostu Łazienkowskiego sprawnie i skrupulatnie – najszybciej
ze wszystkich firm moglibyśmy udostępnić
siły i maszyny do pracy” – mówi Radim Čáp,
przedstawiciel Metrostav Polska.

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel,
deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, odda do użytku w lipcu b.r. magazyn o powierzchni 46 230 m2 firmie ID Logistics
– obecnemu klientowi i międzynarodowemu
dostawcy usług w zakresie logistyki kontraktowej. Obiekt, który powstaje w parku P3 Mszczonów w pobliżu Warszawy, będzie dopasowany
do indywidualnych potrzeb najemcy.
W chwili obecnej realizowane są prace ziemne związane z budową kanalizacji i rowów melioracyjnych. Nowo powstający magazyn to ponad 46 tys. m², co odpowiada powierzchni, na
której można by zaparkować około 3 698 samochodów osobowych. Magazyn będzie posiadać
302 słupy, a aby go doświetlić zostanie zamontowanych 238 świetlików w suficie. Podczas
budowy zostanie użytych 884,77 ton stali, a do
tej pory na plac budowy przetransportowano
już 47 752 m2 ziemi. Obiekt zostanie oddany do
użytku najemcy na początku lipca. Magazyn będzie funkcjonować jako węzeł firmy ID Logistics
do obsługi jednego z jej największych międzynarodowych klientów detalicznych.
Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics
powiedział: „Zdecydowaliśmy się na wybudowanie naszego magazynu w parku P3 Mszczonów,
ponieważ znajduje się on w niedalekiej odległości od Warszawy oraz posiada bezpośredni
dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne
miasta Polski. Są to więc doskonałe warunki do
prowadzenia dystrybucji na terenie całego kraju”.
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pod markami Dedra, Pansam i Descon. Blisko
2500 kategorii produktów spółki jest dostępnych w 15 krajach europejskich.
„Nasza oferta magazynowa jest bardzo dobrze dopasowana do oczekiwań najemców,
czego potwierdzeniem jest przedłużanie
współpracy na kolejne okresy przez większość
z nich. Strategia nastawiona na utrzymanie
i pozyskiwanie nowych klientów przynosi
jednocześnie efekty w postaci systematycznej poprawy osiąganych przez nas wyników
finansowych” – podkreślił Radosław T. Krochta,
Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP
Group S.A.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony
przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo - produkcyjna wynosi 167 tys. mkw.,
znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał
się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum posiada około 50
klientów, którzy wynajmują powierzchnie od
200 do 18 tys. mkw.

Infrastruktura

Rekordowa ilość wycen
przeprowadzonych przez CBRE
ÔÔŹródło: CBRE

Dział Wycen CBRE w 2014 roku sporządził wyceny obiektów magazynowych o łącznej powierzchni blisko 5 mln mkw., co stanowi ponad
50% dostępnej nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Ponadto, rzeczoznawcy
z CBRE wycenili prawie 90% wolumenu transakcji, jakie zaszły w zeszłym roku.
Od kilku lat obserwowany jest szybki rozwój
sektora magazynowego w Polsce. Poprawa infrastruktury technicznej oraz wzrost gospodarczy kraju powodują wzrost popytu ze strony
najemców, dzięki czemu wzrasta aktywność
deweloperów związana z realizacją nowych
projektów. Rozwój rynku magazynowego stymuluje również popyt inwestycyjny, który w zeszłym roku osiągnął rekordowy poziom ponad
700 mln euro i był większy od wolumenu transakcyjnego nieruchomości handlowych.
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PIRAMIDALNY ZWROT AKCJI
ÔÔ Marek Jędra, www.przepraszamniemamczasu.jedra.pl, Foto: Marek Jędra

Zrozumienie że nasza planeta jest bardziej dynią niż naleśnikiem, zajęło ludzkości niewyobrażalnie więcej czasu niż na przykład
wymyślenie i zgromadzenie arsenału jądrowego, który mógłby rozwalić ją na kawałki. Dogłębne poznanie niektórych praw
i zjawisk nie jest jedynie kolekcjonowaniem suchych faktów. To również ogromna praca nad świadomością człowieka oraz walka
z utartymi poglądami społecznymi. To co zostało w określonych okolicznościach zaakceptowane społecznie jako obowiązujące,
staje się często normą, której obalenie nawet na podstawie niezbitych dowodów jest nie lada wyczynem. Do kolekcji przekonań
społecznych, które przez wiele wieków pozostawały niepodważalne, możemy zaliczyć nasze wyobrażenia o roli, jaką bogatsza część ludzkości powinna wypełniać względem mniej zamożnych współmieszkańców. Odkąd akceptujemy oparte o waluty
i przedsiębiorczość interakcje społeczne, ze wszystkimi ich zaletami i ułomnościami, to konieczność wspierania jakichkolwiek
form zrównoważonego rozwoju kojarzona jest ze wspaniałomyślnością warstw bogatszych. To oni ofiarowują wypracowane
przez siebie dobra dla innych, którzy pozostają w potrzebie.

Jednak pomimo niewyobrażalnie wysokich funduszy, jakie zaangażowano do tej
pory w najbardziej palące potrzeby ludzkości na całym świecie, nadal nie udało się
rozwiązać ogromnej ich części. Światowe
statyki z ostatnich lat nie napawają nas
zbytnim optymizmem. Niemal połowa
ludności świata żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Około miliarda ludzi nie ma
dostępu do czystej wody i podobna ilość
mieszkańców naszej planety cierpi na niedożywienie1. W tym samym czasie światowa gospodarka przeżywa liczne kryzysy,
nieprzewidziane zwroty akcji i nie zawsze
prognozowane sukcesy. Nadal szczyci się
jednak swoją dominującą rolą w procesie
globalnej i pokojowej integracji. Według
danych ONZ, jeżeli nie potrafimy podjąć
radykalnych zmian, to w 2030 roku około
2 miliardów, a w 2050 roku około 3 miliardów ludzi będzie żyć w slumsach2. Przekazywanie od wielu lat ogromnych kwot
na działania charytatywne służące rozwiązywaniu światowych problemów związanych z demografią i innymi problemami
nękającymi cywilizację, przynosi efekty
znacznie słabsze niż się tego spodziewamy. Najwyraźniej gdzieś popełniamy błąd.
Może znów pomimo wielu nowych faktów myślimy tak jak dawniej, nie zadając

sobie trudu na adaptację naszych zachowań i działań do nowych kontekstów.
W raporcie na 2015 rok, World Bank dochodzi do wniosku, że ludzie rzadko myślą
tak strategicznie i perspektywicznie, jak zakładają standardowe modele ekonomiczne. Aby zmniejszać stopień ubóstwa czy
ograniczać niekorzystne zmiany klimatyczne, konieczne jest inne spojrzenie na decydowanie w naszym umyśle. Raport przedstawia trzy główne zasady podejmowania
decyzji przez człowieka: myślenie automatyczne, myślenie społeczne oraz myślenie
w oparciu o modele mentalne3. To dobra
wiadomość, że organizacja o takiej tradycji
i tak ogromnych budżetach pomocowych,
zaczyna uwzględniać w swoich działaniach
elementy behawioralne. W odniesieniu do
ludzi będących konsumentami w gospodarkach rozwiniętych, behawioryzm zaczęto uwzględniać już przecież kilkadziesiąt
lat temu. Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk
ekonomicznych za psychologiczne osiągnięcia podważające racjonalność ludzkich decyzji, przyznano Danielowi Kahneman’owi kilkanaście lat temu4. Trudno się
więc dziwić że podobne podejście zaczyna
dzisiaj obowiązywać również w obszarze
problemów społecznych. Jak zwykle musiało nam to jednak zająć sporo czasu.
Pierwotnie jakiekolwiek działania prospołeczne utożsamialiśmy z aktywnością
charytatywną. Z czasem aktywności te
ulegały stopniowym przeobrażeniom,
doprowadzając do bardziej programowej formy przedsiębiorczości społecznej.
Jednak na przedsiębiorczość społeczną
nadal patrzyliśmy głównie przez pryzmat organizacji „non profit”. Przedsiębiorca społeczny kojarzy nam się głównie
z kimś, kto bezinteresownie angażuje się

w problemy społeczne, takie jak pomoc
niepełnosprawnym lub mniej zamożnym,
ochrona środowiska czy walka z bezrobociem. Cóż, tkwiące w naszej świadomości
przekonanie, że przedsiębiorczość społeczna musi oznaczać bezinteresowność,
jest chyba jednym z większych hamulców
rozwiązywania problemów mniej zamożnej części cywilizacji. Jednym z ważniejszych wniosków (po zastanowieniu się
równie oczywistym jak krągłość Ziemi)
jest fakt, iż przedsiębiorstwo społeczne
może działać również dla zysku. Zysk nie
jest przecież w ujęciu aktywności społecznej niczym złym. Cóż stoi na przeszkodzie
aby firma prowadziła intensywną działalność gospodarczą, która nakierowana
jest równocześnie na korzyści społeczne
oraz ekonomiczne? Trudno dzisiaj powiedzieć czy najpierw dostrzegliśmy tę jakże
oczywistą zasadę, czy najpierw pojawiły
się przykłady, które naprowadziły nas na
nią. Prawdę mówiąc nie jest to aż tak istotne. Najważniejsze, że od pewnego czasu
w wielu miejscach na świecie powstało
i nadal powstaje wiele tego typu firm.
Wszystkie one zdecydowanie lepiej radzą
sobie z ważnymi problemami naszej planety, angażując znacząco mniejsze koszty
niż typowa pomoc charytatywna i co najważniejsze, stawiając bardzo często stronę wymagającą pomocy w roli aktywnego
uczestnika procesu. Ashoka, jedna z wiodących światowych organizacji zrzeszających innowatorów społecznych, mówi
o firmach działających zarobkowo i zarazem w celach społecznych, że funkcjonują
w modelu hybrydowego łańcucha wartości (Hybrid Value Chain). Najwyraźniej doceniliśmy wreszcie siłę zbliżania się do siebie interesów finansowych i społecznych.

1 http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/food/vitalstats.shtml
2 http://www.un.org/en/development/
desa/policy/wess/wess_current/wess2013/
WESS2013.pdf

3 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/12/02/world-development-report2015-explores-mind-society-and-behavior
4 http://jedra.pl/przepraszamniemamczasu/
pulapki-myslenia-daniel-kahneman
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