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BRAK
BIZNESOWEGO
ENTUZJAZMU
„EMIL” jest znaczony kolorem. W pierwszym
numerze dominował kolor czerwony, w drugim – zielony, w trzecim – szary (jak kolor
przenośników gotowych do ciężkiej pracy po
skończonej kwarantannie). Zapanował chwilowo najgorszy z możliwych czasów – czas
epidemii. Rujnuje on światową gospodarkę,
która działa jeszcze siłą rozpędu, wspomagana przez logistykę – życiodajny system dla
gospodarki.
W logistyce spowolnienie, ale funkcjonuje
ona dzięki narzędziom zdalnego sterowania
procesami fizycznego zaopatrzenia odbiorców końcowych. W tym trudnym czasie firmy
zdołały się zorganizować, by chronić swoich
pracowników i otoczenie w czasie dostaw.
Cały świat zwolnił, dotknięty epidemią zostawiającą ślady w każdym obszarze światowej
gospodarki. Pierwsze analizy dotyczące branży nieruchomości przemysłowych są niezwykle ostrożne, ponieważ nie ma wzorców do szacowania strat.
Oddawane są zakończone inwestycje i budowane nowe magazyny, chociaż tempo na
budowach już nie to samo. Na pierwszy rzut oka niby jest normalnie, jednak brakuje
w tych działaniach biznesowego entuzjazmu popychającego do działania.
Czy wystarczy pomocna dłoń instytucji finansujących biznesowe przedsięwzięcia? Apel
Związku Polskiego Leasingu jest konkretem budzącym nadzieję i pozostaje wierzyć, że
przyniesie on zakładane skutki, wszak „z żywym gospodarczo organizmem” można się
porozumieć i cokolwiek budować.
Na naszych oczach zmienia się świat. Nikt nie potrafi wyznaczyć zasięgu i czasu epidemii.
Wszystko, o czym się mówi, to szacunki oparte na danych, które zmieniają się szybciej
niż ich analizy.
Zapraszam do przeczytania szarego „EMIL-a”, który pomimo skażonej koronawirusem
gospodarki ma wiele ważnych i interesujących biznesowo treści.
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Continental. Fot. Continental

CONTINENTAL
ECOCONTACT 6
W KONKURSIE
FLEET DERBY 2020
Continental Opony Polska, spółka należąca do firmy
technologicznej i producenta opon premium Continental
AG, ogłasza otrzymanie nominacji w plebiscycie branży
flotowej Fleet Derby 2020 dla opony EcoContact™ 6.

E

coContact™ 6 to nowoczesna opona letnia, która
zapewnia aż o 20 procent
większy przebieg przy niższym
o 15 procent oporze toczenia
względem poprzedniego
modelu ContiEcoContact™ 5.
Oponę cechuje jeszcze dokładniejsze prowadzenie i krótsza
droga hamowania na mokrych
i suchych nawierzchniach.
ODPOWIEDŹ NA TRENDY
WYZNACZAJĄCE
PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY
MOTORYZACYJNEJ
Model EcoContact™ 6 jest
odpowiedzią koncernu Continental zarówno na surowe
wymagania w zakresie bezpie-

czeństwa, jak i coraz ostrzejsze
normy środowiskowe. Oceny
„A / A” na etykiecie UE oznaczają,
że opona ta osiągnęła najwyższe klasy pod względem efektywności paliwowej oraz hamowania na mokrej nawierzchni,
potwierdzone testami. Dla
zapewnienia tak doskonałych
parametrów jezdnych, w produkcji tego modelu wykorzystywana jest specjalna mieszanka
„GreenChili™ 2.0”, która ma za
zadanie równomierne rozprowadzenie składników chemicznych w oponie. Efektem tego
są silniejsze wiązania między
polimerami, co zapobiega deformacji opony podczas jazdy
i zmniejsza jej opór toczenia.

od 13 do 22 cali, oferowanych
w szerokościach od 145 aż do
315 milimetrów, z profilami od
30 do 80. Najwyższy dostępny
indeks prędkości to„Y”, co odpowiada wartości aż 300 km/h. 44
z dostępnych rozmiarów nosi
podwójne „A” na etykiecie UE.
Opona letnia EcoContact™ 6
z technologią ContiSeal™ została też wybrana przez koncern
Volkswagen AG na fabryczny
montaż (OE) do nadchodzącego elektrycznego modelu
VW ID.3 i przeszła restrykcyjny
proces homologacji.
WIĘCEJ O PLEBISCYCIE
FLEET DERBY 2020
Konkurs Fleet Derby 2020 to
dziewiąta edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego,
którego celem jest prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim
rynku, promocja dostawców
rynkowych oraz najlepszych
rozwiązań do firm. Plebiscyt
daje możliwość prezentacji
w poszczególnych kategoriach:
osobowości flotowych, fleet
managerów, rozwiązań dedykowanych dla branży flotowej,
motoryzacyjnej marki flotowej,
elektromobilnych usług i napędów alternatywnych oraz
wyłonienia najlepszych pozycji

Opona EcoContact™ 6 odpowiada
zarówno na surowe wymagania
w zakresie bezpieczeństwa, jak i coraz
ostrzejsze normy środowiskowe

Continental rozpoczął produkcję seryjną opony letniej EcoContact™ 6 w marcu 2019 r.
Obecnie dostępne są już 124
rozmiary i odmiany tego modelu, dla obręczy o średnicach

06

w danych kategoriach w głosowaniu internetowym.
Na oponę Continental EcoContact™ 6 można oddawać
głosy na stronach plebiscytu
Fleet Derby 2020. 
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DACHSER
INWESTUJE
W HOLANDII
Dachser. Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozwija swoją sieć w Królestwie Niderlandów. W ramach
rozbudowy oddziału w mieście
Waddinxveen, położonym w Holandii Południowej, powstanie
nowy budynek magazynowy
o pow. blisko 18 tys. mkw. Dzięki
temu, firma zapewni klientom
jeszcze sprawniejszą obsługę logistyczną.
owa inwestycja oznacza
zwiększenie powierzchni
holenderskiego oddziału Dachser do 93 tys. mkw, z czego ponad
50 tys. mkw. będzie przeznaczone na potrzeby magazynowania.
Powstanie także 30 dodatkowych
miejsc pracy. Otwarcie obiektu
planowane jest na październik br. „Wraz z rozbudową chcemy
stworzyć przestrzeń dla silnego
wzrostu logistyki kontraktowej,
a jednocześnie wzmocnić synergię między działaniami w zakresie
magazynowania i sieci dystrybucji.
Innowacje, digitalizacja oraz inwestowanie w miejsca pracy i ludzi

N

to ważne filary naszej regionalnej
strategii biznesowej” – mówi Aat
van der Meer, dyrektor zarządzający Dachser w krajach Beneluxu.
Dzięki położeniu magazynu
w centrum logistycznym w Waddinxveen, Dachser może zaofero-

wać klientom strategicznie zlokalizowaną przestrzeń magazynową
– w pobliżu portu w Rotterdamie
i na kilku głównych szlakach komunikacyjnych. Centrum logistyczne
w Waddinxveen jest także dobrze
połączone z rynkiem europejskim

PAWEŁ SAPEK NOWYM
SZEFEM NA REGION EUROPY
ŚRODKOWEJ W PROLOGIS
Prologis. Fot. Prologis

Paweł Sapek jako Regional Head
na Europę Środkową w Prologis
będzie odpowiedzialny za stabilne przywództwo zespołu i wprowadzenie regionu na nowe ścieżki
rozwoju. Będzie odpowiadał za
portfolio firmy w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech,
o łącznej powierzchni 4,2 mln
metrów kwadratowych. Ponadto
będzie prowadził polski oddział
Prologis oraz bezpośrednio nadzorował działalność na Węgrzech.
aweł Sapek ma ponad 23-letnie
doświadczenie w nieruchomościach i budownictwie. Z Prologis związany jest od 2015 roku,
gdzie jako Country Manager
nadzorował działalność inwesty-

cyjną i operacyjną spółki w Polsce.
„W ciągu ostatnich pięciu lat Paweł
w znaczący sposób przyczynił się
do wzmocnienia pozycji Prologis

P
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w ramach 90 codziennych, bezpośrednich linii drobnicowych. Dzięki
ścisłemu powiązaniu z firmowym
obszarem Air & Sea Logistics,
Dachser dociera z Waddinxveen
do wszystkich docelowych rynków
na całym świecie.

w regionie, zwiększając koncentrację na potrzebach klientów
i tworząc z nimi długotrwałe,
partnerskie relacje. Ciężka praca
Pawła oraz jego oddanie zostały odzwierciedlone w wynikach
Prologis w Europie Środkowej, są
jednocześnie zapowiedzią pozytywnych wyników w przyszłości –
powiedział Ben Bannatyne, prezes
Prologis w Europie.
Paweł Sapek ukończył studia na
kierunku Marketing i Zarządzanie w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania
logistycznego w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
W 2019 roku Królewskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Rzeczoznawców uhonorowało go
prestiżowym tytułem Fellow of
RICS (FRICS) za wybitne indywidualne osiągnięcia w branży.

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciąganie
definitywnych wniosków w sprawie wpływu
koronawirusa na rynek nieruchomości.
Warto przede wszystkim podkreślić, że rynek
nieruchomości komercyjnych reaguje wolniej niż
giełda, a podstawowe warunki najmu nie ulegają
gwałtownym zmianom z dnia na dzień.
Cushman & Wakefield

WPŁYW

czas realizacji zamówień oraz
obniżać ich koszty.
Rozwój koronawirusa będzie
miał ogromny wpływ na kształt
i wydajność łańcucha dostaw.
Musimy pamiętać, że w Chinach już teraz zamknięto wiele
linii produkcyjnych, które stanowiły kluczowe, a często nawet jedyne źródło komponen-

jak elektronika, automotive oraz
fashion – mówi Damian Kołata,
Associate w Dziale Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych,
Cushman & Wakefield.
– W zależności od scenariusza
rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz działań prewencyjnych właściwych służb,
w tym możliwej kwarantanny,

KORONAWIRUSA
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

Z

całą pewnością można jednak stwierdzić, że
jeśli wirus będzie miał
trwały i znaczący wpływ na gospodarkę ogółem, odbije się to
również na rynku nieruchomości. Ale jest zbyt wcześnie na
przewidywanie jego skutków.
Branża nieruchomości komercyjnych większość wskaźników
raportuje w cyklu kwartalnym,
a zatem do czasu opublikowania konkretnych danych za
pierwszy kwartał 2020 r. nie
jesteśmy w stanie wyciągnąć
rzeczowych wniosków na temat wpływu wirusa COVID-19
na rynki nieruchomości. Co więcej, podstawowe warunki najmu
nieruchomości komercyjnych
zwykle reagują znacznie wolniej

niż gospodarka. W wielu częściach świata wskaźniki rynku
nieruchomości komercyjnych
wykazują sezonowość, a pierwszy kwartał roku jest zwykle najsłabszy, dlatego też wyciąganie
kategorycznych wniosków wymaga ostrożności.
Pojawiają się pierwsze objawy
wpływu epidemii na łańcuchy
dostaw – producenci sprzętu
nie są w stanie realizować założeń produkcyjnych, a producenci samochodów nie mogą znaleźć alternatywnych dostawców
podzespołów. Mimo to, ogólne
prognozy dla sektora logistyki
pozostają bez zmian – sektor ecommerce nieustannie rozwija
się strukturalnie i reorganizuje
łańcuchy dostaw, aby skracać

tów lub wyrobów gotowych
wielu europejskich firm.
– Przedłużający się brak dostaw
przełoży się z pewnością na
wzrost cen produktów i zmusi
firmy do poszukiwania alternatywnych miejsc produkcji, jeśli

możemy mieć do czynienia ze
znacznym ograniczeniem odwiedzalności centrów handlowych, włączając w to możliwość
obligatoryjnego zamknięcia
miejsc publicznych, a co za tym
idzie z przejściowym znacznym

Przedłużający się brak dostaw
przełoży się na wzrost cen produktów
i zmusi firmy do poszukiwania
alternatywnych miejsc produkcji
jeszcze takowych nie zabezpieczyły. Produkcja i utrzymanie
efektywnego łańcucha dostaw
z tygodnia na tydzień będą
więc coraz trudniejsze, przede
wszystkim w takich branżach
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spadkiem obrotów sklepów,
reprezentujących w zasadzie
wszystkie branże – komentuje
Joanna Kłusek, Partner, Retail
Asset Services w Cushman &
Wakefield. 
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VIVE Logistics

Pragniemy poinformować,
że wystartowała nowa
strona www jednej ze
spółek VIVE Group – VIVE
Logistics. Od teraz kontakt
oraz współpraca z firmą
stała się jeszcze bardziej
komfortowa.

N

owa strona internetowa VIVE Logistics to
nowoczesne centrum
o ciekawym designie, w którym zainteresowane osoby –
klienci, kontrahenci – mogą
dowiedzieć się więcej o firmie
oraz o oferowanych przez nią
usługach z zakresu transportu,
spedycji i logistyki. Informacje
te zostały przekazane w interesującej, intuicyjnej formie z zastosowaniem infografik oraz
materiałów filmowych.
Odwiedzające stronę www osoby mogą dowiedzieć się więcej
m.in. o oferowanych przez firmę
formach transportu, rozwiązaniach multiklienckich (dla producentów, sieci handlowych,

importerów i eksporterów),
ofercie Inhouse, czy usługach
dodatkowych (Co-packing,
Co-manufacturing). Dodatkowo zainteresowani współpracą
w zakładce„Kariera” będą na bieżąco z proponowanymi przez
VIVE Logistics ofertami pracy
oraz jej warunkami. Przedsiębiorstwo realizujące praktyki
zrównoważonego rozwoju,
dlatego też na stronie www
nie mogło zabraknąć również
informacji na temat wdrożonych
rozwiązań CSR.
VIVE Logistics to spółka niezależna, powiązana kapitałowo
z Grupą VIVE, która jest obecna na rynku od 27 lat. Posiada
swoje przedstawicielstwa w 4
krajach Europy – w Polsce, Czechach, Niemczech oraz Holandii. Jako operator logistyczny
firma zwraca szczególną uwagę na profesjonalną i spersonalizowaną obsługę. Zapewnia
kompleksowe usługi logistyki
kontraktowej w oparciu o centrum logistyczne w Kielcach

STRONA
INTERNETOWA
VIVE LOGISTICS
JEST JUŻ
AKTYWNA
o powierzchni 30 000 m 2 , wyposażone w nowoczesną technologię i rozwiązania przyjazne dla środowiska. W ofercie
VIVE Logistics znajduje się
m.in. magazynowanie, kompletacja, Value Added Services,
transport krajowy, międzynarodowy, intermodalny. Głównym celem przedsiębiorstwa
jest dostarczanie najwyższej
jakości usług w Polsce.
Aktualnie w Grupie VIVE zatrudnionych jest ponad 3000
pracowników, z czego 130 to
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wyspecjalizowani i doświadczeni kierowcy VIVE Logistics,
którzy w codziennej pracy
mają do dyspozycji 96 pojazdów klasy euro 6 (nie starsze niż 3 lata). Ponadto firma
dysponuje 800 nadwoziami
wymiennymi typu BDF co
czyni ją liderem w Polsce oraz
umieszcza w ścisłej czołówce
w Unii Europejskiej. Nowa strona internetowa VIVE Logistics
znajduje się pod tym adresem:
www.vivelogistics.pl
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Grupa Inelo, lider
w dostarczaniu
kompleksowych rozwiązań
z zakresu telematyki
i rozliczania czasu pracy
kierowców dla branży
TSL, integruje swoje marki
pod egidą zintegrowanej
identyfikacji wizualnej.

N

owe logotypy spółek
grupy są odzwierciedleniem realizowanej
strategii biznesowej – one
stop shop. Jej celem jest ułatwienie dostępu do cyfrowych
rozwiązań polskim firmom: od
MŚP po liderów rynku. Chodzi o prosty dostęp do kompleksowej oferty rozwiązań
telematycznych, systemów
do rozliczania czasu pracy kierowców, systemów klasy TMS
i urządzeń w jednym miejscu.
Działająca już na 21 zagranicznych rynkach Grupa nie
kryje także apetytu na kolejne
akwizycje.
W marcu 2020 roku Grupa,
skupiająca marki oferujące
m.in. produkty i usługi do
analizy i rozliczania czasu pracy i płac kierowców, a także
rozwiązania telematyczne,
dedykowane branży transportowej, ogłosiła unifikację
brandów pod nowym logo.
– Porządkowaniu naszego
portfolio towarzyszy zmiana
logotypu i kolorystyki, które
integrują brandy produktowe
w jedną technologiczną Grupę
Inelo. Zmieniamy się, by lepiej
odzwierciedlić innowacyjność
naszych usług. Stawiamy na
minimalizm i nowoczesność
– mówi Grzegorz Wójcik odpowiedzialny w Grupie Inelo
za komunikację z klientami.

Inelo

NOWY SPÓJNY
WIZERUNEK
GRUPY INELO
I JEJ MAREK
Koncepcja nowego logo oraz
kolorów powstała w oparciu
o badania i wnikliwą analizę
brandów z branży automotive
oraz communication equipment. Wcześniejszy wizerunek
Grupy Inelo odzwierciedlał
historię marki, w której kilkanaście podmiotów przez lata
równolegle rozwijało swoją
tożsamość. Każda firma posiadała własną identyfikację
wizualną.
TELEMATYKA DLA
LIDERÓW RYNKU I MŚP
Grupa Inelo rozwija ofertę
dla dużych firm, jednak równolegle oferuje dostęp do
innowacyjnych rozwiązań
podmiotom z sektora MŚP. –
Naszym celem strategicznym
jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla rodzimych

przedsiębiorców. W efekcie
obok własnych systemów telematycznych, oprogramowania
i aplikacji do rozliczania czasu
pracy kierowców, mamy też do
zaoferowania systemy do zarządzania operacjami transportowo-spedycyjnymi klasy TMS.
Doskonalimy technologie i budujemy bazę rozwiązań, które
podnoszą konkurencyjność
polskich przewoźników na
arenie międzynarodowej. Planujemy też wdrażanie nowych
funkcjonalności jak wyliczenia
ETA oraz ecodriving – podkreśla Magdalena Magnuszewska, CEO, Grupa Inelo. Rozwój
produktów i usług odbywa się
w oparciu o wnioski płynące
z analizy współpracy z ponad
10 tysiącami klientów, firm
transportowych oraz instytucji kontroli ruchu drogowego
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na 21 zagranicznych rynkach.
Development produktu prowadzi liczący już ponad 100
osób zespół testerów i programistów. Jednak poza wzrostem
organicznym, rozwój biznesu
jest realizowany także poprzez
kolejne akwizycje oraz współpracę z innowacyjnymi markami z branży TSL. Przykładem
mogą być niedawne konsolidacje z Marcos BiS oraz wcześniejsza transakcja przejęcia
NUSS. – Grupa nieustannie się
rozwija i powiększa, pojawiają
się w niej nowe firmy, które połączy wspólny, wyróżniający się
znak graficzny. Jedno nowoczesne logo będzie budować
naszą rozpoznawalność i podkreśli dynamikę zmian, które
obecnie zachodzą w Grupie
Inelo – dodaje Magdalena Magnuszewska. 

KONFERENCJE
TECHNICZNE
PRELEKC J E

|
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Szukasz skutecznych metod
zoptymalizowania produkcji?
Chcesz poznać nowości,
o których wcześniej nie słyszałeś?
Nie wiesz, jak podejść do wdrożenia
zaawansowanych technologii?
Zapraszamy do skorzystania z wiedzy
i praktyk najlepszych inżynierów!

W W W . K O N F E R E N C J ET E C H N I C Z N E . P L
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Spedimex. Fot. Spedimex

SPEDIMEX ZWIĘKSZA
POWIERZCHNIĘ
W PARKU LOGICOR
STRYKÓW
Logicor podpisał z firmą
Spedimex nową umowę
najmu 22 300 mkw
powierzchni magazynowej
w budynku nr 3 w parku
logistycznym Logicor
Stryków. Nowy magazyn
będzie wykorzystywany
przez firmę do świadczenia
usług logistycznych
i dystrybucyjnych dla
jednej z największych sieci
drogeryjnych w Europie.

O

prócz nowej umowy
najmu, Spedimex
przedłużył również
istniejącą umowę najmu 17
000 mkw powierzchni magazynowej i biurowej w budynku
nr 2 w parku Logicor Stryków.
Spedimex jest polskim operatorem logistycznym, dostarczającym rozwiązania
do zarządzania łańcuchem
dostaw. Firma została założona w 1993 roku, obecnie ma
13 oddziałów w całej Polsce,
a jej łączna powierzchnia
magazynowa wynosi około
146 000 mkw. Oprócz powierzchni wynajmowanej

w parku Logicor Stryków, Spedimex zajmuje również budynek o powierzchni 20 000 mkw
w parku logistycznym Logicor
Łódź I.
“Bardzo sobie cenimy wieloletnią współpracę z firmą Logicor, która wspiera Spedimex
w dynamicznym rozwoju na
polskim rynku. Dlatego też
podjęliśmy decyzję o powiększeniu wynajmowanej przez
nas powierzchni magazynowo-biurowej w parku Logicor
Stryków, który zapewnia nam
doskonałą lokalizację blisko
skrzyżowania głównych autostrad w Polsce.” – powiedział
Marcin Bąk, Prezes Spedimex.
Logicor Stryków to nowoczesne centrum magazynowe,
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składające się z trzech budynków o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 107 000 mkw.
Jest on zlokalizowany w centralnej Polsce, zaledwie 5 km
od skrzyżowania autostrad
A1 i A2, łączących Europę
Wschodnią i Zachodnią. Park
znajduje się bezpośrednio
przy drodze nr 71, obok węzła
„Stryków” łączącego autostradę A2 z drogą krajową nr 14.
Dodatkowym atutem parku
jest jego usytuowanie w odległości zaledwie 15 km od
centrum Łodzi, co zapewnia
dostęp do wykwalifikowanej
kadry pracowniczej.
„Udana współpraca z firmą
Spedimex jest odzwierciedleniem filozofii naszej firmy,
która w swojej działalności
koncentruje się na budowaniu długoterminowych relacji
z klientami i zapewnieniu im
jak najlepszego środowiska
do rozwoju ich biznesu. Decyzja firmy Spedimex o powiększeniu wynajmowanej
powierzchni jest dla nas także
potwierdzeniem, że lokalizacja
parku Logicor Stryków idealnie wpisuje się w potrzeby firm
logistycznych.” – powiedziała
Anna Mazepa, Senior Asset
Manager w Logicor. 
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BEUMER. Fot. BEUMER

DOSTRZEGAĆ
PRACOWNIKA
W Grupie BEUMER ludzie są postrzegani jako członkowie
rodziny BEUMER – nie jako zasoby. Pracownicy powinni
się rozwijać, a nie powinni być wykorzystywani (tak jak
zasoby). Dlatego też dział personalny przedsiębiorstwa
nosi nazwę „People and Culture” (P&C). Nowym
dyrektorem P&C w Grupie BEUMER z siedzibą w Beckum
jest teraz Christian Schneider. Ten 52-letni prawnik
będzie odpowiadać na tym stanowisku za obszar People
and Culture w ramach całego konsorcjum.

D

o zadań tego działu
należy kompleksowe
budowanie marki pracodawcy, rekrutacja, marketing
w szkołach wyższych, prezentacja na targach, jak również opieka nad studentami w trakcie
praktyk, podczas pisania prac
dyplomowych lub też czasie
trwania ich studiów dualnych.
Głównym obszarem zainteresowania jest rozwój i szkolenia
pracowników, a zwłaszcza kadry zarządzającej, gdyż tylko
w ten sposób można zaszczepić zasady, zgodnie z którymi

zarządzana jest Grupa BEUMER,
również w organizacji działającej na całym świecie. W ten
sposób pracownicy działu P&C
stają się również bezpośrednimi partnerami rozmowy dla
kadry zarządzającej, pracowników oraz rady zakładowej.
„Określenie 'People and Culture' wyraża system wartości,
zgodnie z którym postępujemy. Pasuje to do konsorcjum
oraz do naszej kultury zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym”, stwierdza Christian
Schneider. „Wspiera to również
markę BEUMER jako pracodawcy, ponieważ kultura przedsiębiorstwa przyciąga talenty.”
Urodzony w Hamburgu Schneider wnosi na swym stanowisku wiele doświadczenia.
Pierwsze kroki w obszarze
spraw personalnych stawiał
w wiodącym wydawnictwie
czasopism, zatrudniającym
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6600 pracowników. Następnie
pracował przez około półtora roku jako referent ds. klinik
w ramach przedstawicielstwa
handlowego w firmie wytwarzającej produkty chemiczne
dla sektora zdrowotnego.
W tym samym przedsiębiorstwie był on potem przez
prawie dwanaście lat kierownikiem działu personalnego,
któremu podlegały międzynarodowe spółki zależne. Przez
dwa lata zajmował stanowisko Director Human Resources u wiodącego producenta
gazów dla przemysłu, branży medycznej oraz ochrony
środowiska, zatrudniającego
prawie 1800 osób. Zanim Christian Schneider trafił do Grupy
BEUMER, pracował przez trzy
lata jako dyrektor zarządzający
działem personalnym i prawnym u dużego wytwórcy artykułów modowych. 
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CBRE, największa
firma doradcza
i inwestycyjna działająca
w sektorze nieruchomości
komercyjnych, rozwija
działalność w zakresie
doradztwa kapitałowego
w Europie ŚrodkowoWschodniej, mianując
Anthony'ego Selmana
na stanowisko Dyrektora
ds. rynków kapitałowych
w Europie ŚrodkowoWschodniej oraz Seana
Doyle’a na stanowisko szefa
regionu w ramach pionu
Investment Properties.

A

wanse w dziale doradztwa kapitałowego związane są z rekordowymi wynikami CBRE
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym firma
pośredniczyła w transakcjach
inwestycyjnych o wartości prawie 4,5 mld EUR.
– W obecnej sytuacji niskich
stóp procentowych inwestorzy
szukają nowych sposobów lokowania kapitału, który pozwoli
im na osiągniecie zakładanych
zysków. Rok 2019 był dla nas
rekordowy, a zapotrzebowa-

AWANSE
W CBRE
CBRE. Fot. CBRE

Warszawie, Moskwie i Sao Paulo. Anthony kieruje działem doradztwa kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej,
łącząc wiedzę CBRE na temat
nieruchomości komercyjnych
z możliwościami finansowania
inwestycji. CBRE Capital Advisory działa w Warszawie, Bra-

Coraz częściej Polska,
Czechy i inne rynki Europy
Środkowej i Wschodniej są
postrzegane przez globalny
kapitał jako rynki kluczowe
nie na doradztwo kapitałowe
w 2020 r. jest już większe niż
przed rokiem – mówi Anthony
Selman, nowy szef Działu Rynków Kapitałowych w CBRE.
Anthony Selman (MRICS),
wcześniej kierował zespołem
inwestycyjnym w Londynie,

tysławie i Pradze. Anthony jest
odpowiedzialny za łączenie
międzynarodowego kapitału
z regionem CEE i doradztwo
w zakresie aktywów w różnych
sektorach i na różnych rynkach. W swojej 20-letniej karierze reprezentował szerokie

spektrum inwestorów, w tym:
fundusze private equity, państwowe fundusze majątkowe,
jak również wielu innych inwestorów instytucjonalnych.
Transakcje, w których brał
udział opiewają na wartość
ponad 7 miliardów euro.
– Coraz częściej Polska, Czechy
i inne ważne rynki Europy Środkowej i Wschodniej są postrzegane przez globalny kapitał
jako rynki kluczowe. W 2019 r.
odnotowano kolejny rekord
pod względem wolumenu
inwestycji w regionie CEE oraz
dalszą kompresję stóp kapitalizacji w całym regionie, popratą
doskonałą sytuacją na rynku
najmu we wszystkich sektorach – powiedział Sean Doyle,
nowy szef działu nieruchomości inwestycyjnych w Europie
Środkowej i Wschodniej.
Sean rozpoczął swoją karierę w San Francisco, po czym
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przeniósł się do Londynu, a następnie do Polski. W ostatnich
latach doprowadził CBRE do
pozycji numer jeden na polskim rynku, zawierając transakcje na kwotę ponad 10 mld
EUR. Sean przeprowadził kilka
najważniejszych transakcji biurowych w regionie CEE, w tym
sprzedaż budynków: Warsaw
Spire, Mennicy Legacy Tower,
Warsaw Hub, Rondo 1, Placu
Unii, Q22, Warsaw Trade Tower, placu Małachowskiego,
Ethos’a, Generation Parku i Eurocentrum.
W ciągu ostatnich 24 miesięcy Sean nadzorował transakcje o wartości ponad 6 mld
EUR we wszystkich sektorach,
w tym sprzedaży największego w historii polskiego rynku
portfolio magazynowego oraz
niedawną sprzedaż portfela
obiektów handlowych grupy
Cromwell. 
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UPS. Fot. UPS

ZMIANY
W ZARZĄDZIE UPS
Zarząd firmy UPS
poinformował, że z dniem
1 czerwca Carol Tomé
będzie pełniła funkcję CEO
firmy UPS. David Abney,
obecny prezes zarządu
i dyrektor generalny,
pozostanie na stanowisku
przewodniczącego zarządu
do 30 września.

W

celu zapewnienia płynnej zmiany i efektywności
podczas szczytu paczkowego
Abney pozostanie w firmie do
końca roku jako konsultant,
a potem odejdzie na emery-

turę po 46 latach pracy w UPS.
William Johnson, główny niezależny dyrektor UPS, obejmie
rolę prezesa niewykonawczego.
Po przeprowadzeniu rygorystycznej selekcji zarówno
wśród wewnętrznych jak
i zewnętrznych kandydatów,
Carol była jedynym oczywistym wyborem,” powiedział
Johnson, który piastuje także
stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji
i Ładu Korporacyjnego i jest
członkiem Komitetu Wykonawczego.
„Carol jest jedną z najbardziej
uznanych i utalentowanych

liderek, która może się pochwalić udokumentowanym
doświadczeniem w osiąganiu
wzrostu w międzynarodowej
organizacji, zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy, rozwijaniu talentów i realizowaniu
strategicznych priorytetów
z sukcesem,” powiedział Johnson. „Jako członkini zarządu
i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Carol posiada szeroką
wiedzą na temat działalności
UPS, strategii firmy i pracowników, dlatego też jest właściwą osobą do kierowania firmą
w ważnym dla nas czasie transformacji”.
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„Gratulujemy Davidowi naprawdę wspaniałej kariery
w UPS, pełnej odważnych decyzji, dzięki którym UPS jest
w czołówce firm transportowych. Stworzona przez niego
globalna sieć i ludzie pomogą wykorzystać pojawiające
się tendencje do osiągnięcia
sukcesu w przyszłości” – dodał
Johnson.
„UPS jest jedną z moich życiowych pasji i to dzięki niemu mogłem realizować swój
amerykański sen”, powiedział
David Abney. „Jestem dumny,
że mogłem pracować nad
przygotowaniem tej wspaniałej firmy na kolejne 100 lat.
Jestem przekonany, że zespół zarządzający UPS będzie
w stanie dalej realizować nasze
strategie. To dla mnie właściwy moment na przekazanie
pałeczki. Jestem niezmiernie
zadowolony z wyboru Carol
na moją następczynię i wiem,
że będzie ona najwłaściwszą
osobą na tym stanowisku. Carol rozumie kulturę i wartości
firmy UPS, jest strategicznym
liderem i cechuje się nastawieniem proklienckim”.
„Nie mogę się doczekać
współpracy z utalentowaną
kadrą zarządzającą i 495 000
pracownikami firmy i ich dalszego rozwoju przy świadczeniu usług dla naszych
klientów i udziałowców”,
powiedziała Carol Tomé. „David przeprowadził niezwykłą
transformację w UPS, na której planuję budować dalszy
sukces firmy. W utrzymaniu
pozycji lidera będę kierować
się bogatą kulturą UPS i przywiązaniem do jej wartości,
a także bazować
na mocnych fundamentach firmy”.

CHRONOMETR WYDARZEŃ

REKOMENDACJA
RÓŻNORODNOŚCI
Rada Odpowiedzialnego
Przywództwa, złożona
z członków i członkiń
zarządów firm partnerskich
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, przygotowała
kolejną rekomendację dla
firm w Polsce. Zachęca
w niej do stawiania na
różnorodność i budowania
włączających miejsc pracy.

R

ada Odpowiedzialnego
Przywództwa to eksperckie grono, składające się
z członków i członkiń zarządów firm partnerskich Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zarządu organizacji.
Celem spotkań Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest wypracowanie 10 rekomendacji
dla biznesu w Polsce.
Kolejne spotkanie członków
i członkiń Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się
27 lutego w siedzibie Siemens
Polska. Poświęcono je kwestiom
związanym z zarządzaniem
różnorodnością i budowaniem
włączających miejsc pracy.
Gospodynią wydarzenia była
Dominika Bettman, prezeska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CEO Siemens w Polsce.
W charakterze gościa specjalnego udział w spotkaniu wzięła
prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka specjalizująca

się w zagadnieniach związanych
z socjologią polityki, gender
studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych
i społecznych oraz socjologią
prawa. Prof. Małgorzata Fuszara przedstawiła uczestnikom
i uczestniczkom najważniejsze
wyzwania w zarządzaniu różnorodnością w Polsce, co z kolei
było punktem wyjścia do dyskusji poświęconej skutecznemu
budowaniu włączających miejsc
pracy. Udział w wydarzeniu
wzięli również przedstawiciele
i przedstawicielki następujących partnerów strategicznych
Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Provident Polska, Chiesi
Poland, ABC-Czepczyński, BNP
Paribas Bank Polska S.A., CocaCola, IKEA, Orange Polska, Siemens Polska.
– Liderki i liderzy biznesu
mogą inspirować, promować
oraz wzmacniać działania mające na celu budowanie organizacji włączających. Taka jest
także rola członkiń i członków
Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Poprzez najnowszą
rekomendację chcemy dać
wyraźny sygnał, że biznes nowoczesny i zrównoważony
to biznes otwarty na różnorodność – mówi Dominika
Bettman, prezeska Forum
Odpowiedzialnego Biznesu,
pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

TREŚĆ 6. REKOMENDACJI
RADY ODPOWIEDZIALNEGO
PRZYWÓDZTWA:
Organizacje XXI wieku są otwarte na różnorodność, tylko tak
mogą osiągać najlepsze rezultaty biznesowe, to ich odpowiedzialność wobec akcjonariuszy i innych interesariuszy.
Umiejętność budowania włączającej kultury organizacyjnej
i uwzględniania potrzeb różnorodnych klientów to kluczowe
kompetencje zarządcze współczesnych menedżerów, których
nabycie wymaga czasu. Rolą
liderów jest zapewnienie pomocy w ich budowaniu, by pracownice i pracownicy mogli się
nimi posługiwać w codziennej
pracy, we wszystkich obszarach
organizacji, prawdziwie uczestnicząc w realizacji jej wizji, celów strategicznych i wyników
finansowych.
– Wśród członkiń i członków zarządów firm coraz powszechniejsza jest świadomość, że
stawianie na różnorodność
przynosi korzyści nie tylko kierowanym przez nich przedsię-
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biorstwom, ale i całemu społeczeństwu. Dlatego tak ważne
jest, by korzystając ze swojego
doświadczenia, wiedzy oraz
możliwości pozytywnego wpływu, odpowiedzialni przywódcy
i przywódczynie przyczyniali się
do upowszechniania koncepcji zarządzania różnorodnością – podsumowuje Marzena
Strzelczak, dyrektorka generalna
i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie,
że inicjowanie i realizowanie
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym
zadaniem osób zarządzających
firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej
głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10
Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. 
Wszystkie rekomendacje
dostępne są tutaj:
odpowiedzialnybiznes.pl
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Panattoni. Fot. Panattoni

INWESTYCJE
PANATTONI
Z CERTYFIKATEM
BREEAM W POLSCE
Panattoni, lider rynku nieruchomości
przemysłowych w Europie, stawia na koncepcję
zrównoważonego rozwoju. Wszystkie parki
dewelopera realizowane od 2020 roku są
certyfikowane metodą BREEAM New Construction
International na poziomie VERY GOOD. Już dziś
Panattoni ma 1 mln mkw. w procesie certyfikacji i 24
inwestycje zrealizowane zgodnie z BREEAM i LEED.

P

anattoni certyfikuje
najwięcej obiektów
w branży magazynowej. Tylko w Polsce portfolio
zrealizowanych przez dewelopera obiektów zgodnie
z koncepcją zrównoważonego
rozwoju to 24 inwestycje – 14
z nich przeszło certyfikację
metodą BREEAM na poziomie
GOOD, 8 pozytywnie ubiegało
się o ocenę VERY GOOD i dwie
zdobyły LEED na poziomie
GOLD oraz SILVER. – „To najwięcej certyfikacji w Polsce
przypadających na jednego
dewelopera” – komentuje Ro-

bert Dobrzycki, CEO Panattoni
i dodaje „dotychczas potwierdzonych certyfikatem BREEAM
lub LEED mamy 770 000 m kw.,
na które składają się nasze
własne parki jak w Sosnowcu,
Kielcach czy w Pruszkowie,
ale i obiekty realizowane dla
naszych klientów, których
wspieraliśmy w procesie certyfikacji np. H&M, Amazon, czy
Decathlon”
Panattoni z BREEAM VERY
GOOD dla wszystkich nowopowstałych parków. Deweloper od lat wprowadza do
swoich obiektów rozwiązania

ekologiczne, ale od 2020 roku
wszystkie nowo realizowane
parki Panattoni poddawane są
wielokryterialnej ocenie metodą BREEAM New Construction
International na poziomie VERY
GOOD. Obecnie deweloper realizuje ponad 1 mln m kw. powierzchni będącej w procesie
certyfikacji. Jak komentuje Robert Dobrzycki: „Wyposażanie
obiektów w oświetlenie LED już
dawno stało się dla nas standardem, podobnie jak podwyższona izolacyjność ścian i dachów,
a także szczelność budynków,
dzięki czemu zmniejszamy
emisję spalin i dwutlenku węgla oraz jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 20 proc.
energii cieplnej potrzebnej do
ogrzania budynku. Teraz kolej
na kolejne kroki”.
Zgodnie z podjętymi założeniami inwestycje będą wyposażone w inteligentne systemy
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zarządzania budynkiem. Tworzone są parkingi dla rowerów,
a także stacje do ładowania samochodów. Woda deszczowa
zostanie wykorzystana w toaletach oraz do podlewania
terenów zewnętrznych.
Panattoni zadba również
o bioróżnorodność na terenie
parków, tworząc domki dla
bezkręgowców. Zwiększone
zostaną nasadzenia drzew
i krzewów, a także roślin niewymagających koszenia tzw. łąk
kwietnych.
Realizowana polityka zrównoważonego rozwoju przez
Panattoni obowiązuje w całej
Europie. Tylko w ciągu ostatniego roku deweloper uzyskał
dla swoich inwestycji 18 certyfikatów BREEAM na poziomie
VERY GOOD w Wielkiej Brytanii
i 5 w Czechach, w tym jeden
przeszedł weryfikację na poziomie EXCELLENT. 
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ROK 2020 ZALEŻY OD DOSTĘPU
DO PRACOWNIKÓW
CBRE

Kuehne + Nagel

SPRZEDAŻ ZNACZNEJ
CZĘŚCI PORTFOLIO
LOGISTYKI KONTRAKTOWEJ
Odsprzedanie części działalności firmy w ramach
logistyki napojów, rynku gastronomicznego, sprzedaży
detalicznej oraz technologii na rzecz XPO Logistics.
Niezmienne wysokie zaangażowanie Grupy w rozwój
skalowanych obszarów działalności w Wielkiej Brytanii

K

uehne + Nagel zawiera ostateczne porozumienie z firmą XPO Logistics. Dotyczy ono
zbycia znacznej części portfolio
logistyki kontraktowej w Wielkiej Brytanii. Zakres transakcji
obejmuje logistykę napojów,
usług gastronomicznych oraz
rynku sprzedaży detalicznej
i technologii. Operacje te
w 2019 roku wygenerowały obrót w wysokości ok. 750 milionów CHF i są wspierane przez
7 500 pracowników.
Dr Detlef Trefzger, Dyrektor Zarządzający Kuehne + Nagel International AG, komentuje:„Rok
temu po raz pierwszy ogłosiliśmy strategiczny przegląd
naszej logistyki kontraktowej.
Celem jest poprawa rentowności i koncentracja na naszych
głównych, skalowalnych rozwiązaniach. Porozumienie
o sprzedaży znaczącej części
aktywów w Wielkiej Brytanii jest
kamieniem milowym w procesie restrukturyzacji. Z przyjem-

nością ogłaszamy, że dzięki XPO
Logistics znaleźliśmy nowy dobry dom zarówno dla naszych
Klientów, jak i pracowników.
Kuehne + Nagel pozostaje zaangażowane w dostarczanie
Klientom wysokojakościowych
rozwiązań i usług we wszystkich jednostkach biznesowych
w Wielkiej Brytanii, w tym
w dziale logistyki kontraktowej.
W szczególności firma pozostawia w posiadaniu działalność
logistyczną w ramach obsługi
branży lotniczej, farmaceutycznej i projektów rządowych. Są
to jedne ze skalowalnych sektorów Grupy.
Obie strony zgodziły się nie
ujawniać szczegółów finansowych. Transakcja podlega
zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji włącznie
z zatwierdzeniem tej integracji
przez właściwe organy ds. konkurencji. Transakcja ma zostać
sfinalizowana w drugiej połowie roku. 

Aż 46% przedstawicieli rynku
nieruchomości przewiduje, że
ten rok będzie jeszcze bardziej
intensywny niż miniony, a nieco
ponad połowa prognozuje utrzymanie tempa rozwoju z ubiegłego
roku – wynika z ankiety przeprowadzonej przez CBRE. Motorem
napędowym w branży będą
nowe technologie i innowacje
oraz inwestycje w infrastrukturę.
Natomiast największą niewiadomą pozostaje niska dostępność
pracowników.
ieco ostrożniejsze niż jeszcze
kilka lat temu, ale wciąż pozytywne prognozy ekonomiczne,
niskie stopy procentowe i silne
fundamenty najmu pozwalają
snuć przewidywania korzystne
dla graczy na rynku nieruchomości komercyjnych. Dobre nastawienie zapytanych przez nas
ekspertów postrzegamy jako
kolejny element tej układanki. Rynek w tym roku nie zwolni, choć
przed firmami te same wyzwania,
które czekają i innych. Największą trudnością będzie niedobór
pracowników i to zwłaszcza tych
wykwalifikowanych – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający
CBRE w Polsce.
Zdaniem 35% przedstawicieli rynku nieruchomości to technologie
i innowacje napędzą wzrost w naszym kraju w 2020 roku. Jedna piąta zapytanych wskazała, że są one
również czynnikiem sprzyjającym
realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju w ich firmach. Na drugim
miejscu znalazły się inwestycje
w infrastrukturę (29% głosów),
której rozwój jest niezbędny szczególnie przy realizacji projektów
poza największymi ośrodkami
miejskimi. Na podium elementów
sprzyjających rozwojowi znalazła
się także odpowiednia dostępność pracowników z zagranicy, na
którą wskazało 10% zapytanych.

N

Pracownik na podium potrzeb
Odpowiednia liczba pracowników jest niezbędna, aby utrzymać
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funkcjonowanie firm na wysokim
poziomie. Niedobór kadry, zwłaszcza tej wykwalifikowanej, spędza
sen z oczu wielu inwestorom.
Nie dziwi więc, że aż 46% z zapytanych przez CBRE ekspertów
uznało dostęp do siły roboczej za
najważniejszą barierę, która może
zagrozić dalszemu wzrostowi rynku nieruchomości komercyjnych.
Na drugim miejscu, z wynikiem
29% głosów znalazła się niepewność polityczna. Podium zamknęła
bariera związana z pogorszeniem
sytuacji finansowej na zagranicznych rynkach (15%).
– Niepewność związana z dostępem do pracowników znacznie
przewyższyła obawy dotyczące otoczenia politycznego czy
pogorszenia międzynarodowej
sytuacji finansowej. Wszystko
wskazuje na to, że stres związany
z Brexitem chwilowo opadł i na
pierwszy plan wychodzą lokalne problemy. A nie da się ukryć,
że brak rąk do pracy czy zmiany,
takie jak chociażby podwyżka
płacy minimalnej, wymagają od
firm podejmowania dodatkowych
wysiłków i wzmagają niepewność
– mówi Daniel Bienias z CBRE.
Mimo tych czynników ryzyka, aż
97% ankietowanych wskazało, że
w 2020 roku aktywność na rynku
nie osłabnie lub nawet będzie
wyższa w porównaniu rok do roku.
Jedynie 3% zakłada pesymistyczny
scenariusz prognozujący niższe
tempo rozwoju.
Boom na biura
Wśród sektorów, na których
w 2020 roku zamierzają koncentrować się przedstawiciele rynku
zapytani przez CBRE, prym wiodą
biura – stanowią oczko w głowie
35% ankietowanych. Na drugim
miejscu znalazły się nieruchomości magazynowe i logistyczne, którymi zamierza się zajmować jedna
piąta ekspertów. Mieszkaniówka
zajmie uwagę 17% zapytanych,
a po 10% ankietowanych skupi
się na nieruchomościach handlowych i studenckich akademikach.
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Najbliższe tygodnie mogą okazać się trudnym
czasem dla wielu firm. 2 na 3 Polaków uważa, że
koronawirus stanowi wysokie zagrożenie dla Polski,
większe dla gospodarki niż dla naszej rodziny –
wynika z badania Ipsos przeprowadzonego w dniach
9–10 marca br. Potwierdzają to przedsiębiorcy zapytani
przez BCC. Niemal każdy z nich obawia się wpływu
rozprzestrzeniania się koronawirusa na swój biznes
(97 proc.), a 73 proc. już odczuwa skutki pandemii.

E

FL od niemal trzech dekad
jest partnerem w biznesie
małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerem, który
jak wszyscy staje dziś przed
jednym z najtrudniejszych
egzaminów. Sytuacja, w której
znaleźli się nasi klienci, wymaga od nas odpowiedzialnego
podejścia i zaproponowania
rozwiązań, które pomogą
przetrwać ten trudny czas. Już
od kilku dni otrzymujemy informacje od naszych klientów
o negatywnym wpływie wirusa
na ich działalność, a co za tym
idzie na płynność finansową.
Wszystkie napływające do
nas wnioski rozpatrujemy indywidualnie. Dodatkowo EFL
proponuje Klientom usługę,
która pozwala na dopasowanie
płatności do bieżącej płynności
finansowej firmy. Leasing Swobodny umożliwia samodzielne
zarządzanie wysokością spłacanych rat. Przedsiębiorca ma
możliwość szybkiej reakcji na
sytuację na rynku, na którym
funkcjonuje. Monitorujemy na
bieżąco sytuację i podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby w jak najszerszym
zakresie zminimalizować skutki
pandemii. Dołożymy wszelkich
starań, aby wesprzeć naszych
Klientów i nie zawieść zaufania,
którym nas obdarzyli – powiedział Radosław Woźniak, prezes
zarządu EFL.

LEASING SWOBODNY
Leasing Swobodny pozwala
na samodzielne, bezpieczne
i bez wychodzenia z domu
zarządzanie umową leasingową, zmieniając wysokość
raty leasingowej w celu dopasowania jej do bieżącej

EFL. Fot. EFL

W EFL
PRZEDSIĘBIORCY
MOGĄ OBNIŻYĆ
RATY W SYTUACJI
KRYZYSOWEJ

płynności finansowej firmy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu,
przedsiębiorca ma możliwość
szybkiej reakcji na sytuację na
rynku, na którym funkcjonuje. W związku z pandemią
koronawirusa, wielu z nich
ma z taką do czynienia dziś.
Klient za pośrednictwem
edytora harmonogramu na
stronie internetowej – Portalu KlientEFL, lub wersji mobilnej portalu, może zarządzać
harmonogramem spłat nie
opuszczając siedziby firmy.
W ramach Leasingu Swo-

bodnego klient może w ciągu
6 miesięcy dokonywać do 6
zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego
czynszu o połowę lub nawet
do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 PLN.
Usługa dostępna jest dla nowych i obecnych klientów.
Wystarczy zalogować się
na Portal KlientEFL i wybrać
opcję „Zmień wysokość raty”.
Klienci, którzy nie wybrali
opcji Leasingu Swobodnego
przy zawarciu umowy, mogą
poprzez Portal dokonać ak-

19

tywacji i skorzystać z usługi.
Ilość i zakres możliwych zmian
oceni nasz system, by bezpiecznie, np. nie powodując
zbyt dużego obciążenia klienta na koniec umowy, rozłożyć
wybrane raty na pozostałe
miesiące bez zmiany terminu
umowy. Przygotowaną samodzielnie symulację zatwierdza
się SMSem. Na najbliższy czas
EFL odstąpił od
pobierania dodatkowych opłat
za te zmiany.
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Lider na rynku
autonomicznych
robotów mobilnych (ang.
autonomous mobile
robots, AMR), Mobile
Industrial Robots (MiR),
przeprowadził badania
wśród amerykańskich
firm motoryzacyjnych,
elektronicznych, FMCG
i logistycznych (3PL),
dotyczące ich podejścia do
automatyzacji procesów
intralogistycznych
(logistyki wewnątrz
zakładowej).

M

iR zapytał respondentów między innymi
o rzeczywisty okres,
w którym roboty AMR mogłyby
zostać włączone do wewnętrznej logistyki, o wpływ autonomicznych robotów mobilnych
na przemysł oraz najważniejsze
bariery w automatyzacji.
„Automatyzacja pozwala stworzyć nowe możliwości bezpieczniejszych i wydajniejszych środowisk pracy. Dzięki niej firmy
zachowują globalną konkurencyjność, oszczędzając czas, redukując koszty i skuteczniej reagując na potrzeby klientów. Badanie
potwierdza to, co słyszymy od
naszych klientów – autonomiczne roboty mobilne mogą bardzo
skutecznie i szybko zautomatyzować transport wewnętrzny”
– mówi Jesper Sonne Thimsen,
dyrektor sprzedaży w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej,
Mobile Industrial Robots.
CZY NADSZEDŁ CZAS
NA AUTOMATYZACJĘ
INTRALOGISTYKI
Z ROBOTAMI AMR?
Na integrację AMR z transportem wewnętrznym w najbliższej przyszłości najbardziej

Mobile Industrial Robots
przedstawia ukierunkowane
na branże badanie dotyczące
autonomicznych robotów
mobilnych w intralogistyce

ZBADANO POTENCJAŁ
AUTONOMICZNYCH
ROBOTÓW MOBILNYCH

optymistycznie spoglądają
firmy motoryzacyjne. 88% respondentów z tego segmentu
w ciągu kolejnych 2 lat planuje
wdrożenie autonomicznych robotów mobilnych. W przypadku przemysłu elektronicznego

25% firm wskazuje okres 1 roku,
35% okres 1–2 lata, a 30%
3–5 lat. W sektorze FMCG odpowiedzi są następujące: 58%
w ciągu 2 lat, 21% 3–5 lat, 7%
ponad 5 lat, podczas gdy 14%
nie bierze pod uwagę AMR.
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W przypadku firm logistycznych 58% respondentów wskazuje na okres 2 lat, a 42% 3–5 lat.
WARTOŚĆ BIZNESOWA
Wdrożenie AMR przekłada się na
konkretną wartość biznesową.

TECHNOLOGIE

50% respondentów i z branży
motoryzacyjnej, i z logistycznej twierdzi,
że brak wykwalifikowanego personelu
jest barierą w dalszych planach
związanych z automatyzacją

Korzyści obejmują optymalizację kosztów pracy i kosztów
operacyjnych, zwiększenie
produktywności, dokładności
i wydajności. Wśród firm motoryzacyjnych 64% dostrzega potencjał robotów AMR w zakresie
obniżenia kosztów, zwiększenia
bezpieczeństwa i jakości. 16%
twierdzi, że AMR mogą pomóc
w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, a ta sama liczba
wskazuje, że mogą one wspierać rozwój firmy. W przypadku
branży FMCG 79% dostrzega
potencjał obniżenia kosztów,
zwiększenia bezpieczeństwa
i jakości oraz poprawy konkurencyjności. 43% firm z branży
elektronicznej postrzega AMR
jako sposób na przyszły wzrost
przedsiębiorstwa. Odpowiedzi
tej udzieliła również 1/4 firm 3PL.
BRAK
WYKWALIFIKOWANEGO
PERSONELU
50% respondentów zarówno
z branży motoryzacyjnej, jak
i logistycznej twierdzi, że brak
wykwalifikowanego personelu
jest barierą w dalszych planach
związanych z automatyzacją.
Ten problem wskazało także
35% przedstawicieli branży
elektronicznej i prawie 30%
w przypadku sektora FMCG.
Ponad połowa respondentów
z każdego segmentu stwierdziła, że zwrot z inwestycji
w automatyzację nie jest wystarczająco szybki. Prawie 40%

firm z branży FMCG i elektroniki oceniło swoje procesy jako
zbyt zmienne lub o zbyt małej
skali, by można je było poddać
automatyzacji.
„Wdrażanie nowych technologii, takich jak AMR jest często
klasyfikowane jako inwestycja
w technologię. Należy ją natomiast postrzegać jako narzędzie wspomagające firmę
jako całość. Jestem pewien, że
doświadczenia naszych klientów, takich jak fabryka Whirlpool w Polsce lub Visteon na
Słowacji, mogą pomóc innym
firmom dostrzec ogromny potencjał skutecznej automatyzacji intralogistyki” – mówi Jesper
Sonne Thimsen.
O RAPORCIE
Ankieta została przeprowadzona pod koniec 2019 r. wśród
117 amerykańskich liderów
biznesowych działających
w różnych branżach, w tym
m.in. w motoryzacji, elektronice, logistyce firm trzecich
(3PL) i FMCG. Raport został
uzupełniony o 20 wywiadów
z przedstawicielami zarządów
producentów i dystrybutorów.
Dalsze informacje zebrano po
przeprowadzeniu badań stacjonarnych i analiz publicznie
dostępnych informacji istotnych dla celu badania. 
Więcej informacji o raporcie:
www.mobile-industrial-robots.com
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zmniejszeniem masy pojazdu,
zużycie paliwa poprawia się
o 5–7%.

OZNACZANIE
POJEMNIKÓW
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Sprawy drobne i z pozoru błahe często decydują
o powodzeniu całości przedsięwzięcia. Przyzna to każdy,
kto zna specyfikę pracy w logistyce. Bo każdy proces
składa się tu z szeregu etapów i czynności. Łańcuch
operacji jest przy tym podzielony niczym sztafeta,
gdzie następny zawodnik może wystartować dopiero
po ukończeniu odcinka przez poprzedniego. Dobrym
przykładem są pojemniki wielokrotnego użytku. Krążą
od producenta, przez operatora logistycznego do
odbiorcy i z powrotem. Co maksymalnie usprawni ten
proces? Odpowiednie etykiety.

NIE TAKI PLASTIK
STRASZNY JAK GO MALUJĄ
Chociaż plastik jako tworzywo
sztuczne nie cieszy się najlepszą sławą, trzeba uczciwie
przyznać, że są obszary, w których jest po prostu niezastąpiony. Weźmy samochód. Jak

podaje American Chemistry
Council obecnie około 50%
całkowitej objętości nowych
samochodów stanowią tworzywa sztuczne. Czy da się je
zastąpić czymś bardziej ekologicznym, np. drewnem?
Pomyślmy. Deska rozdzielcza,
przełączniki, otwory wentylacyjne klimatyzacji, klamki,
maty podłogowe, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i wiele innych części
w samochodzie wykonanych
jest z różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Dzięki nim
jeździmy komfortowo i bezpiecznie. Zastosowanie plastikowych komponentów pozwoliło też na zmniejszenie
emisji spalin – z każdym 10%
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POSTAW NA NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA
Obszarem, który docenia właściwości tworzyw sztucznych,
jest logistyka i magazynowanie produktów. Pojemniki
i kontenery wielokrotnego
użytku wykonane z tego materiału gwarantują bezpieczny
transport towarów. Chronią je
przed zgnieceniem, wylaniem
czy uszkodzeniem. Opakowania transportowe wielokrotnego użytku są najbardziej
ekologiczną alternatywą dla
kartonów i materiałów, które
można wykorzystać tylko raz.
Przystosowane do automatycznej obsługi w inteligentnym magazynie wpisują się
w trend zamkniętego obiegu
opakowań – pomiędzy producentem towaru, centrum
logistycznym i dystrybutorem
lub handlem. Aby cała machina działała gładko, na każdym
etapie musimy wiedzieć 3 rzeczy – ile opakowań jest w obiegu, gdzie się aktualnie znajdują
i jaki mają status. Wszystkie te
informacje są zawsze w zasięgu ręki dzięki odpowiedniemu
oznakowaniu. Dlatego wymagają niezawodnej etykiety.
CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY
WYBORZE ETYKIETY?
Co oferuje rynek? Najtańsze
rozwiązanie to „cienkie” etykiety z nadrukiem. Te standardowe etykiety foliowe, z odpowiednio dobranym klejem,
sprawdzają się gdy powierzchnia pojemnika jest płaska.
Etykiety wielowarstwowe do
zastosowań wewnętrznych,
z nadrukiem, stosuje się gdy
miejsce naklejenia etykiety
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jest chropowate. Wszystkie
nierówności powierzchni
równomiernie wypełnia pianka, zwiększając przyczepność etykiety do pojemnika.
Etykieta pozostaje przy tym
płaska, co podnosi walory estetyczne oznaczenia i jakość
odczytu kodu. Etykiety wielowarstwowe z nadrukiem, do
stosowania w ekstremalnych
warunkach, sprawdzają się gdy
pojemniki są narażone na działanie skrajnie niekorzystnych
czynników. Etykiety tego typu
są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Z kolei etykiety z wklejonym
znacznikiem RFID wykorzystują fale radiowe w celu identyfikacji obiektu. Jeśli nie wiesz, co
jest dla ciebie najlepsze, zdaj
się na fachowców. Dostosują
swoje rozwiązania systemowe
do twoich potrzeb.
– Właściwie zadrukowane etykiety, zapewniające prawidłowe działanie procesu logistycznego, zawierają kod 1D lub 2D,
numer w postaci znaków oraz
logo lub nazwę właściciela –
tłumaczy Aleksander Wolny
z Etisoft. Co istotne, etykietami można oznaczać również
palety wykonane z tworzywa
sztucznego. Żeby przetrwać
cały proces kompletacji i logistyki etykiety muszą być jednak trwałe. W praktyce oznacza
to, że etykiety samoprzylepne
same się nie odkleją. – Dzięki
naszemu wewnętrznemu laboratorium, testujemy etykiety, aby upewnić się, że będą
trwałe na każdym rodzaju
tworzywa. Pamiętamy jednak
o ekologii – tworząc etykiety,
które pomagają firmom w znakowaniu pojemników wielokrotnego użytku, przyczyniamy się do ochrony środowiska
– podkreśla ekspert z Etisoft. 

GEFCO VISIBILITY WSPIERA
TRANSPORT TOWARÓW
GEFCO

GEFCO Freight Forwarding – dywizja wyspecjalizowana w obsłudze
przepływów lotniczych i morskich
Grupy GEFCO – wspiera swoich
klientów usługą GEFCO VISIBILITY. Rozwiązanie opiera sią na
bezpiecznym i dostosowanym
do potrzeb klienta portalu internetowym przygotowanym przez
WiseTech Global. Firmy za jego
pośrednictwem mogą zarządzać
wszystkimi transportami, od rezerwacji po fakturowanie.
EFCO Visibility oferuje partnerom Grupy GEFCO szereg rozwiązań, które wspierają
zarządzanie łańcuchem dostaw,
podnoszą standardy współpracy
i usprawniają procesy biznesowe.
GEFCO Visibility umożliwia za pomocą kilku kliknięć zarządzanie
przesyłkami lotniczymi, morskimi, drogowymi lub kolejowymi
oraz monitorowanie codziennych
przesyłek za pomocą standardowych lub dostosowanych do ich
potrzeb wskaźników.
Portal zawiera różne moduły,
w tym moduł sprawozdawczy
do wyodrębniania szczegółowych sprawozdań z działalności
spedycyjnej oraz moduł finansowy. Moduł zarządzania wyjątkami

G

pozwala klientom na skonfigurowanie automatycznych alertów
o wszelkich odchyleniach od
standardowego procesu spedycyjnego lub też powiadomień po
zakończeniu realizacji określonych
etapów w łańcuchu dostaw.
GEFCO VISIBILITY jest zintegrowane z GEFCO TRACY, czyli z reagującym na polecenia głosowe narzędziem śledzenia przesyłek, które
przy użyciu technologii Smart
Speaker umożliwia klientom za
pomocą komend głosowych uzyskanie najważniejszych informacji
o przesyłkach.
„Zarządzanie łańcuchem dostaw
wymaga kompleksowych rozwiązań. Dlatego stale poszukujemy
sposobów, aby wspierać klientów w usprawnianiu procesów.
GEFCO VISIBILITY jest kompleksowym narzędziem dla wszystkich
operacji spedycyjnych naszych
klientów. Oferuje przy tym przyjazny interfejs i wszystkie funkcje
potrzebne do obsługi przesyłek
multimodalnych. W dalszym ciągu udoskonalamy to rozwiązanie
wykorzystując opinie klientów,
dzięki którym możemy wprowadzać zmiany odpowiadające
potrzebom branży” – mówi Hans
Stokman, Global IT & Innovation
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Director, GEFCO Freight Forwarding.
GEFCO VISIBILITY jest z powodzeniem wykorzystywane przez
wielu klientów GEFCO, w tym
przez wieloletniego partnera, firmę ESKA, producenta książek, gier
i opakowań.
„Dla nas jako globalnego producenta ważne jest to, aby zarządzanie i śledzenie przesyłek w łańcuchu dostaw było jak najbardziej
efektywne i sprawne. GEFCO
VISIBILITY stało się kluczową częścią naszego procesu zarządzania
transportem i jest motorem wydajności i przejrzystości w całej
firmie” – wyjaśnia Roelof Cuperi,
Global Transport Manager, ESKA.
Firma ESKA była również jednym
z pierwszych klientów GEFCO, którzy skorzystali z TRACY, wprowadzając obsługę klienta na wyższy
poziom.
Twórca GEFCO VISIBILITY, firma
WiseTech Global, jest producentem oprogramowania w chmurze
dla międzynarodowych i krajowych operatorów logistycznych.
Flagowym rozwiązaniem firmy
jest CargoWise One, które zapewnia firmom logistycznym kompleksowe narzędzia usprawniające integrację, automatyzację
i komunikację w całym łańcuchu
dostaw. Narzędzie GEFCO VISIBILITY jest dostępne w 47 krajach
i 78 językach.
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NAJNOWSZA
GENERACJA
PRZENOŚNIKÓW
WAHADŁOWYCH
Najnowsza wersja serii Multishuttle
jest już dostępna, wyższa wydajność
i dokładność. Interfejsy do wszystkich
powszechnie stosowanych
elementów Multishuttle
Redip. Fot. Dematic

F

irma Dematic przedstawia Dematic Multishuttle
(DMS) 2 E, najnowszą generację swojego wiodącego
rozwiązania w zakresie automatyzacji pracy w magazynie.
System magazynuje, buforuje
i sekwencjonuje produkty na
potrzeby komisjonowania
i kompletowania zleceń. Najnowsza generacja przenośników wahadłowych oferuje
jeszcze większą wydajność i dokładność. Ponadto przenośnik
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wahadłowy jest kompatybilny
ze wszystkimi innymi elementami DMS, takimi jak regał Dematic, podnośnik i przenośnik
regałowy, i obsługuje opatentowaną funkcję przenoszenia
między korytarzami (ang. Inter-Aisle Transfer). Dynamiczny i sekwencyjny proces przygotowania towarów w czasie
rzeczywistym zapewnia, by
właściwy produkt docierał na
właściwe miejsce i we właściwym czasie z zachowaniem
maksymalnej przejrzystości.
Oprogramowanie Dematic iQ
– lub opcjonalnie rozwiązanie
SAP – steruje wszystkimi operacjami logistycznymi w magazynie, jak również komisjonowaniem i wysyłką.
„Dzięki Dematic Multishuttle
można znacznie zwiększyć
prędkość, gęstość składowania, dokładność i dostępność
w magazynach i centrach
dystrybucyjnych. Ulepszyliśmy system w niemal każdym
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aspekcie, dzięki czemu teraz
działa jeszcze wydajniej i bezpieczniej”, jak mówi Jessica
Heinz, dyrektor ds. marketingu i rozwoju biznesowego
Dematic Central Europe.
Dalszy rozwój opiera się na
sprawdzonym systemie modułowym Multishuttle 2 i stanowi uzupełnienie istniejącej,
pięcioelementowej rodziny
przenośników wahadłowych
Dematic. Nowa wersja przewiduje dalsze ulepszenia
w zakresie składowania standardowych pojemników na
jedno- i wielokrotną głębokość. Przyczyniają się do tego
zmodyfikowana technologia
czujników oraz zmieniona wersja palców, które umożliwiają
gęstsze składowanie, a także
bezpieczne wprowadzanie
i wyprowadzanie pojemników
do i z magazynu. Zaprojekto-

wane na nowo koła toczne
zapewniają płynniejszą cyrkulację przenośników wahadłowych na regale.
Oprócz ulepszonej konstrukcji
Dematic Multishuttle 2 E oferuje
również możliwość skalowania
wydajności, przede wszystkim
dzięki opcji stosowania 2 przenośników wahadłowych na
tym samym poziomie. Pozwala to znacznie obniżyć początkowe koszty zakupu. „Dematic
Multishuttle 2 E jest produktem
wysoce znormalizowanym. System ma jednak strukturę modułową i oferuje niemal nieograniczone opcje skalowania, co
daje szybko rozwijającym się
firmom możliwość natychmiastowego dostosowania się do
zmieniających się wymagań”,
mówi Heinz. System ten można ponadto łatwo zintegrować
z wieloma rozwiązaniami De-

Multishuttle 2 E ma strukturę
modułową i oferuje niemal
nieograniczone opcje
skalowania
matic, np. z nowym rozwiązaniem w zakresie obsługi zleceń
Dematic Micro-Fulfillment. Sterowanie odbywa się za pomocą
oprogramowania Dematic iQ.
Tak jak pozostałe produkty tego
specjalisty w dziedzinie intralogistyki, Dematic Multishuttle 2
E można opcjonalnie zintegrować z rozwiązaniem SAP Extended Warehouse Management
(rozszerzony system gospodarki magazynowej).
Jak w przypadku wszystkich
wariantów przenośników
wahadłowych Dematic, DMS
2 E dzięki wyjątkowej funkcji
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Inter-Aisle-Transfer zapewnia
płynną wymianę towarów
między korytarzami. Pojemniki
są przemieszczane w obrębie
regału z jednego korytarza do
korytarza sąsiadującego tylko
przy pomocy przenośników
wahadłowych. „Dzięki temu
możemy osiągnąć jeszcze wyższą wydajność oraz zmniejszyć
wykorzystanie podnośników
i urządzeń przenośnikowych”,
przyznaje Heinz. W planach
jest również wersja z funkcją
chłodzenia do składowania
i komisjonowania mrożonych
produktów. 
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Cushman & Wakefield. Fot. Cushman & Wakefield

PIERWSZA
MILA DLA
E-COMMERCE
W MAGAZYNIE

W
Zgodnie z ostatnim
badaniem Cushman &
Wakefield (Jak ugryźć
E-commerce w magazynie)
już 25% całkowitych
zasobów powierzchni
magazynowej w Polsce
przeznaczona jest
pod obsługę rynku
E-commerce.

trakcie ostatnich lat
obserwowaliśmy
dynamiczny rozwój
zarówno dużych centrów logistycznych przeznaczonych
pod obsługę tego sektora jak
również przyspieszony rozwój
oferty mniejszych magazynów
miejskich i obiektów typu Small
Business Units, które doskonale
wpisują się w rozwój logistyki
„ostatniej mili”. Świadczy o tym
fakt, że w okresie 2018–2019
deweloperzy dostarczyli około 180 tys. mkw. tego typu
powierzchni a ponad 300 tys.
mkw. znajduje się w realizacji
bądź planach inwestycyjnych
w perspektywie lat 2020–2021.
Eksperci Cushman & Wakefield
zwracają uwagę także na istotę

pierwszej mili, która szczególnie
w przypadku e-commerce nabiera na znaczeniu.

dostawy towaru do sklepu lub
klienta ostatecznego, a zależy
od niej coraz więcej.

PIERWSZA MILA
MA ZNACZENIE
Presja związana z szybkim dostępem do klienta końcowego
i wyzwania związane z jak najkrótszym terminem dostawy
powodują, że nie tylko problem
ostatniej mili nabiera na znaczeniu. Niezmiernie ważne jest również właściwe przyjęcie towaru,
które zaczyna się od wpłynięcia
zamówienia do systemu obsługi magazynu WMS i jest pierwszym elementem całościowego
procesu wysyłki zamówienia.
Pierwsza mila jest jeszcze ciągle
niedoceniana w całym procesie

ROSNĄCE POTRZEBY
KLIENTÓW,
A PRZESTRZENIE
MAGAZYNOWE
Polscy klienci znajdują się
w czołówce europejskich konsumentów pod kątem żądań
w zakresie terminów dostawy
oraz wyboru jej miejsca, a ostatnie badania pokazują, że już 57%
klientów kupuje w dwóch kanałach sprzedaży (online i offline).
W grupie artykułów AGD/RTV
odsetek ten wynosi już 71%.
Rosnący odsetek klientów korzystających z modelu omnichannel i duże wymagania
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w zakresie rozmiaru powierzchni magazynowej do obsługi
kilku kanałów powodują, że
niezmiernie ważne staje się
jej właściwe zaprojektowanie.
Przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie zamówień
dla kilku kanałów może wymagać nawet trzykrotnie większej
powierzchni w porównaniu do
tradycyjnego magazynu. Składają się na to między innymi: konieczność szybkiego przyjęcia
dostaw i udostępnienia towaru
do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji, nieodłączność dużych
wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów
wyprzedaży, oraz konieczność
wydzielenia dodatkowych stref
związanych z wymaganiami
klienta i stworzeniem właściwego Customer Experience.
„Wszystkie powyższe wymagania powodują, że tradycyjny
magazyn z regałami paletowymi nie będzie w żaden sposób
spełniał wymagań najemców.
Kluczowym jest, aby firmy działające na rynku zrozumiały, że
logistyka nie powinna być
traktowana jako koszt, lecz powinna być raczej środkiem do
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dlatego nieodzownym
elementem strategii rynkowej
przedsiębiorstw działających
w wielu kanałach sprzedaży
staje się operowanie w magazynie spełniającym szczególne
wymagania” – zaznacza Damian
Kołata, Associate, Senior Business Development Manager
w Cushman & Wakefield.
IDEALNA PRZESTRZEŃ
DLA E-COMMERCE
Z operacyjnego punktu widzenia, idealny magazyn dla
e-commerce to magazyn, który posiada:

• właściwie zaprojektowaną
strefę przyjęcia i wydania,
którą można modyfikować
w zależności od poziomu
dostaw i wysyłek,
• różne strefy składowania
(regały paletowe, półkowe,
stojaki do przechowywania
odzieży na wieszakach).
Warto, aby były to takie systemy, które pozwalają na
łatwe przemieszczanie towaru lub zmianę jego stref,
np. w okresie zmiany sezonu
lub wdrażania akcji sprzedażowych i promocyjnych,
• dedykowany dla asortymentu sposób składowania
(np. lokalizacje mono SKU,
multi SKU, składowanie
chaotyczne, składowanie
strefowe),
• strefę usług kreujących wartość dodaną (etykietowanie,
przepakowywanie, tworzenie
zestawów promocyjnych),
• strefę półkową dla ulotek,
dodatków i próbek dodawanych do paczki w strefie
pakowania,
• strefę procesowania logistyki zwrotów,
• strefę sortowania,
• powierzchnię buforową dla
zamówień już skompletowanych i czekających na przekazanie firmie kurierskiej,
• strefę dla składowania materiałów opakowaniowych.
EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE
PRZESTRZENI
Aby jak najefektywniej wykorzystać powierzchnię magazynową, coraz częściej
spotyka się antresole, zawierające przykładowo: kartonowe, wielowarstwowe regały
półkowe, regały metalowe
z pojemnikami plastikowymi
ułatwiającymi kompletację

sztukową małych elementów,
windy do zasilania stocku, taśmociągi do przekazywania
skompletowanych towarów
do strefy pakowania itd., strefę
pakowania, obsługi zwrotów,
czy też tworzenia zestawów
promocyjnych na najwyższym

WYMAGANIA BRANŻY
OMNICHANNEL
Duża liczba pracowników potrzebnych do obsługi zamówień
powoduje, że firmy zwracają
dużą uwagę na dostosowanie
powierzchni socjalnych. Mowa
tu nie tylko o wygodnych szat-

Polscy klienci znajdują się
w czołówce europejskich konsumentów
pod kątem żądań w zakresie terminów
dostawy oraz wyboru jej miejsca
poziomie. Instalacja antresoli
pozwala na bardziej efektywną adaptację dostępnej
przestrzeni oraz optymalne
dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i warunków
panujących w magazynie. Co
ważne, budowanie antresoli
wymaga czasami odpowiednio wzmocnionej posadzki
oraz bardziej wydajnych systemów wentylacji i właściwego
oświetlenia. Budowa antresoli
wiąże się również z większymi
wymaganiami w stosunku do
ochrony przeciwpożarowej
jak przykładowo konieczność
zainstalowania dodatkowych
systemów tryskaczowych.
W ciągu ostatnich kilku lat
pojawiły się w Polsce takie
magazyny wybudowane
w wariancie build-to-own
i build-to-suit. Zostały one
dostarczone według indywidualnych wymagań klientów
i są często wyższe od standardowych obiektów, z dodatkowymi powierzchniami sięgającymi nawet do 18 metrów
wysokości, gdzie zainstalowane zostały wielopoziomowe
antresole, tzw. pick-towery
do efektywnej i kompleksowej obsługi wielu zamówień
jednocześnie.
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niach z nowoczesnym węzłem
sanitarnym, ale także o dużej
kantynie, salkach konferencyjnych, czy pomieszczeniach do
odpoczynku. Nieodłącznym wymogiem jest również zapewnienie pracownikom odpowiedniej
liczby miejsc parkingowych. Ponieważ ich dostępność jest często ograniczona powierzchnią
parkingu i koniecznością wydzielenia miejsc np. dla ciężarówek,
czy nadwozi wymiennych, pracodawcy finansują pracownikom dojazd, organizują linie autobusowe lub finansują dojazdy
samochodami osobowymi tym
osobom, które zabierają z sobą
współpracowników.
Przy projektowaniu właściwej
powierzchni dla magazynu
obsługującego omni-channel,
nie można zapominać o kwestii
bram i doków. Magazyn obsługujący wiele kanałów sprzedaży
powinien być niekiedy wyposażony w większą niż standardowo liczbą bram na poziomie„0”.
Zależy to oczywiście od asortymentu i jego gabarytów, ale jeśli
najemca przewiduje podpisanie
umowy z kilkoma firmami kurierskimi, którzy będą odbierać
przesyłki w podobnych oknach
czasowych, to kilka bram z poziomu „0” będzie niezbędne. 
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Dachser. Fot. Dachser

DACHSER POLSKA
INWESTUJE WE WROCŁAWIU
Dolnośląski oddział globalnego
dostawcy logistycznego Dachser
przeniósł się do nowo wybudowanego
przy A4 obiektu w Nowej Wsi
Wrocławskiej. Ta inwestycja oznacza
trzykrotne zwiększenie przepustowości
przeładunkowej operatora i wiąże się
z rozwojem jego biznesu w południowozachodniej Polsce.

D

o logistycznej obsługi
dolnośląskiego eksportu i importu, w czym
Dachser w Polsce się specjalizuje, posłuży nowoczesna hala
na 15 500 mkw. Mieści ona
terminal przeładunkowy oraz
magazyn wysokiego składo-

wania na blisko 17 000 miejsc
paletowych.
Dolny Śląsk, m.in. dzięki bliskości granic, jest od lat w eksportowej czołówce wśród
polskich województw, a wiele firm ma tu swoje fabryki
i magazyny. Dachser pomaga im rozwijać sprzedaż zagraniczną. Dziś dolnośląskim
przedsiębiorcom oferujemy
już 14 codziennych międzynarodowych połączeń transportowych. Dzięki najnowszej
inwestycji pod Wrocławiem
będziemy mogli uruchamiać
kolejne linie do ważnych
rynkowo zagranicznych destynacji i nadal rosnąć wraz
z tutejszym biznesem”, mówi
dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
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LEPSZE WARUNKI
I WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
W nowo uruchomionej hali
o wysokości 10 m na tzw. terminal cross-dockowy (przeładunkowy) przeznaczono ok.
5 300 mkw., co oznacza ponad
dwukrotny wzrost powierzchni, jaką Dachser miał do tego
typu operacji w poprzednim
budynku. W obiekcie znajduje
się 60 bram przeładunkowych,
są tam także miejsca na pola
odkładcze dla stosowanych
przez operatora nadwozi wymiennych. Co ważne, dolnośląski terminal przeładunkowy
Dachser jest przystosowany do
obsługi przesyłek chemicznych, w tym również materiałów niebezpiecznych. W magazynie logistyki kontraktowej

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

o powierzchni 9 000 mkw. jest
do dyspozycji 14 800 miejsc
paletowych na pięciu poziomach regałów, a w razie
potrzeby tę liczbę można
zwiększyć o kolejne 2 000.
Dwukondygnacyjna część socjalno-biurowa zajmuje blisko
1 100 mkw. z możliwością rozbudowy o dodatkowe piętro.
Nowo rozbudowany oddział
jest miejscem pracy dla ponad
70 osób.
NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
„Nasi partnerzy biznesowi się
rozwijają i zwiększają wolumen przesyłek eksportowych.
Udostępniając im najbardziej
inteligentne połączenia różnych rozwiązań logistycznych
czujemy się w części współtwórcami ich sukcesu. Jednym

z naszych celów strategicznych
jest zapewnienie bezpieczeństwa wzrostu biznesu klientów,
stąd przepustowość naszego
terminala wzrasta niemal
trzykrotnie”, wyjaśnia Tomasz
Szczepura, kierownik sprzedaży European Logistics Dachser
Wrocław. „Ponadto mając do
dyspozycji większą powierzchnię, na której zastosowano wiele ergonomicznych rozwiązań
oraz o wiele większą liczbę
bram przeładunkowych, można wykonywać poszczególne
czynności znacznie wydajniej
i wygodniej. Oznacza to dodatkowo lepszą organizację
dostaw przesyłek, a jednocześnie usprawnia pracę kierowców oraz osób zatrudnionych
w magazynie, co jest dla nas
szczególnie istotne w kontekście zapewnienia najwyższej

Dolnośląski terminal
Dachser jest przystosowany
do obsługi przesyłek
chemicznych, w tym
materiałów niebezpiecznych
jakości obsługi”, dodaje Tomasz
Szczepura.
W oddziale zastosowano wiele
nowoczesnych rozwiązań. Na
dachu budynku znajdują się
panele fotowoltaiczne, zainstalowano na nim również system
monitoringu, służący do ciągłej kontroli powierzchni i zapobiegania przeciążeniom. Na
terenie obiektu przygotowano
stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych oraz
wózków widłowych zasilanych
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akumulatorami litowo-jonowymi.
Dolnośląski oddział Dachser
znajduje się w kompleksie logistycznym BIK Park Wrocław
I w Nowej Wsi Wrocławskiej na
terenie gminy Kąty Wrocławskie. Obiekt mieści się przy autostradzie A4 – 0,5 km od węzła Pietrzykowice oraz 3,5 km
od węzła Wrocław Południe,
stanowiącego skrzyżowanie
z Autostradową Obwodnicą
Wrocławia (A8). 
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P3. Fot. P3

MIEJSKI OBIEKT
LOGISTYCZNY
DLA FIRMY
AMAZON
P3 Logistic Parks zbudowało centrum dystrybucyjne dla
firmy Amazon w miejscowości Hoppegarten w pobliżu
Berlina. Długoterminowy właściciel i deweloper
nieruchomości logistycznych zbudował halę o łącznej
powierzchni 11,700 m2 przy Digitalstraße.

B

udowa obiektu trwała
od kwietnia do października 2019 roku. Najważniejsze rozwiązania wdrożone
na etapie projektu i budowy
dotyczyły usprawnień związanych z procesem „last mile
logistics”.
Firma Amazon zamierza korzystać z nowego miejskiego
centrum dystrybucyjnego
w Hoppegarten, aby spełnić

rosnące oczekiwania klientów w stosunku do szybkich
i niezawodnych dostawy przesyłek. Magazyn zbudowany
w tym celu przez P3 znajduje
się w odległości około 17 km
na wschód od Berlina i ma
bezpośrednie połączenie
z drogą krajową B1. Jest podzielony na ultranowoczesne
strefy magazynowe, załadunkowe i logistyczne oraz skrzy-

dło biurowe. Obiekt został wyposażony w dwanaście bram,
siedem ramp załadunkowych
oraz jedną rampę załadunkową typu jumbo. Firma Amazon zainstalowała w hali również system automatycznych
przenośników i antresolę do
sortowania paczek. Posadzenie prawie 130 drzew wokół
hali i zazielenienie jej dwóch
zewnętrznych ścian zapewnia
przyjemną atmosferę pracy
i wystarczającą ilość roślinności.
Sönke Kewitz, Dyrektor Zarządzający P3 Niemcy: „Oczekiwania rynku wobec naszych
klientów stale rosną, szczególnie w sektorze handlu internetowego. Chcemy oferować
naszym partnerom budynki
przyszłościowe, dzięki którym
mogą realizować swoje indy-
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widualne potrzeby. W przypadku firmy Amazon są to rozwiązania w obszarze „last mile
logistics” i „urban logistics”. Od
2016 roku wspólnie z działem
„P3 Urban Logistics” prowadziliśmy badania w obszarze
logistyki miejskiej w celu zapewnienia ukierunkowanego
wsparcia dla naszych klientów, prowadzących działalność w dużych europejskich
miastach”.
To nie koniec projektów, jakie dla firmy Amazon realizuje P3 na terenie Niemiec.
W ciągu ostatniego miesiąca
ruszyły budowy dwóch kolejnych inwestycji, pierwsza
o powierzchni 12,600 m2
powstaje w miejscowości
Bad Oldesloe, a druga o powierzchni 8,250 m2 w Lengede. Oba budynki będą
pełniły funkcję centrów dystrybucyjnych. Dzięki nowym
obiektom Amazon zwiększy
możliwości swojego łańcucha
dostaw, a tym samym będzie
w stanie zaoferować swoim
klientom lepsze warunki dostaw w przyszłości.
Dla firm takich jak Amazon
nieruchomość logistyczna
jest jednym z kluczowych
elementów efektywnego
łańcucha dostaw. Logistyka
w obszarach miejskich staje
się decydującym czynnikiem
sukcesu dla sprzedawców detalicznych, zarówno w handlu
internetowym, jak i gastronomii czy farmacji. Firma P3
Logistic Parks dostrzega tę
potrzebę i z tego względu
zamierza w przyszłości ukierunkować swoje działania bardziej na tworzenie rozwiązań
w obszarze „last mile logistics”
i pozyskiwanie nieruchomości
logistycznych w pobliżu dużych miast. 
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ROHLIG SUUS LOGISTICS
OTWIERA ODDZIAŁ
W BRATYSŁAWIE
Rohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

Rohlig Suus Logistics, jeden z największych polskich operatorów
logistycznych, otworzył kolejną
siedzibę w Europie Środkowo-Wschodniej. Po nowej placówce
w Koprze w Słowenii przyszedł
czas na Słowację. Nowy oddział,
znajdujący się na lotnisku w Bratysławie, ma usprawnić obsługę
klientów w tym regionie.
artość słowackiego rynku
logistycznego przekroczyła
już 5 miliardów euro. Jego cechą
charakterystyczną jest rozdrobnienie – obsługuje go ponad
800 firm spedycyjnych, z czego
sześciu największych kontroluje
jedynie 9 proc. całego rynku. Należy jednak zaznaczyć, że rynek
przewozów towarowych stabilnie
się rozwija.

W

WIĘKSZY MOST
POWIETRZNY
DO CHIN
Dachser. Fot. Dachser

Dachser Air & Sea Logistics uruchamia kolejną turę czarterowych
rejsów cargo do Chin i z powrotem. Początkowo loty na tej trasie
miały być realizowane od połowy marca do końca miesiąca. Od
21 marca Dachser USA rozszerzył
dotychczasową usługę czarterową
o rejsy na nowej trasie – między
Chicago a Frankfurtem.
pływ rozprzestrzeniania się
nowego koronawirusa na
dostęp do przestrzeni ładunkowej na rynku lotniczych przewozów towarowych nadal jest znaczący. Z uwagi na niestabilność
sytuacji planowanie w ramach
dostępnej przestrzeni cargo staje się prawdziwym wyzwaniem.
Dachser Air & Sea Logistics rozszerzył więc swoją dotychczasową ofertę usług czarterowych
między Frankfurtem a Chinami.
Firma uruchomiła transport lotniczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Łacińską
i Frankfurtem dla dostaw do
Szanghaju w Chinach. DACHSER
wyczarterował samoloty Boeing

– Otwierając oddział w Bratysławie,
kontynuujemy budowę swojej pozycji w regionie, rozwijając w pierwszej kolejności usługi we frachcie
morskim i lotniczym, całopojazdowym oraz kolejowym. W ten
sposób chcemy być wszędzie tam,
gdzie potrzebują nas klienci. Wiele
międzynarodowych korporacji, ale
również nasi Polscy klienci, coraz
częściej postrzega Polskę, Czechy,
Słowację i Węgry jako jeden rynek –
mówi Tadeusz Chmielewski, prezes
zarządu Rohlig Suus Logistics.
Fracht drogowy ma największy
udział w transporcie na Słowacji,
a najszybciej rozwijającym się obszarem jest fracht lotniczy, który
wzrósł o 21 proc. w 2017 r., 9 proc.
w 2018 r. i 13 proc. w pierwszej
połowie 2019 r. Firma chce w cią-

gu najbliższych lat zostać jednym
z największych operatorów logistycznych na Słowacji.
Nowy oddział jest siódmym zagranicznym biurem Rohlig Suus

Logistics otwartym w ostatnich
dwóch latach. Poza Polską i Słowacją firma posiada oddziały
w Czechach, Słowenii, na Węgrzech i w Rosji.

747 i połączył je z rejsami na trasie Frankfurt-Szanghaj i Szanghaj-Frankfurt. Firma uruchomiła również most powietrzny pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a Europą przez lotniczy terminal cargo
we Frankfurcie i włączyła trasę
Chicago-Frankfurt do swojego
programu rejsów czarterowych.
„Poprzez nasz terminal w Chicago jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów

w zakresie obsługi przesyłek
z i do Stanów Zjednoczonych,
oferując konkretne rozwiązania”,
powiedział Timo Stroh, szef Global Air Freight.
W ten sposób DACHSER udostępnia swoim klientom inteligentne
rozwiązanie na potrzeby transportowe w handlu transpacyficznym
i reaguje na obecną sytuację rynkową, wprowadzając elastyczne
metody działania.

„Dzięki temu programowi możemy zaoferować naszym klientom
z obu Ameryk solidne i niezawodne usługi transportu lotniczego
klasy premium do Azji” – mówi
Timo Stroh. „Jesteśmy gotowi na
to, co może wydarzyć się na rynku lotniczych przewozów cargo
w nadchodzących tygodniach
i w pełni zdajemy sobie sprawę,
że już dziś musimy stawić czoła
wyzwaniom przyszłości”, dodaje.

W
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ROZBUDOWA
EKOLOGICZNEJ FLOTY
IVECO Poland oraz firma Omega Pilzno podpisały
umowę na dostawę 50 ciągników siodłowych
IVECO S-WAY NP. Operator logistyczny Omega
Pilzno rozbudowuje swoją flotę pojazdów ciężkich
o najnowsze ciągniki IVECO S-WAY Natural
Power dedykowane między innymi do realizacji
transportu dla Grupy Żywiec S.A..

I

VECO Poland ogłosiło podpisanie umowy z firmą Omega Pilzno na dostawę 50
ciągników siodłowych S-WAY
Natural Power o mocy 460 KM
wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy
wykorzystujący jako paliwo
gaz ziemny (przechowywany
w postaci ciekłej – Liquid Natural Gas – LNG).

Omega Pilzno to firma z wieloletnim doświadczeniem
w transporcie i spedycji. Oferuje szeroki zakres rozwiązań logistycznych opartych
na transporcie drogowym.
Obecnie flota pojazdów liczy
prawie 700 nowoczesnych
zestawów, ponadto operator
posiada 5 magazynów logistycznych i zatrudnia ponad
1000 pracowników. Konsekwentne inwestycje i systematyczny rozwój wszystkich
gałęzi działalności firmy, doprowadziły Omegę Pilzno do
grona liderów w branży, który
obsługuje także dużych partnerów, między innymi Grupę
Żywiec.

32

Ciągniki siodłowe IVECO S-WAY
NP 460 LNG dla firmy Omega
Pilzno zostaną dostarczone
w wersjach Standard już w pod
koniec marca 2020 roku. Dodatkowo będą również doposażone w lodówki, spojlery, opony klasy A, retardery,
komfortowe fotele, leżanki
i światła LED. Na wszystkie
ciągniki zostaną uruchomione kontrakty serwisowe 3XL
z ANS, holowaniem oraz akumulatorami. Pełne kontrakty
zostaną uruchomione na okres
5 lat użytkowania pojazdów.
IVECO S-WAY LNG będą obsługiwać w dużej części rynek
polski, ale również pojawią
się na trasach międzynarodo-
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wych. Dodatkowo wszystkie
pojazdy użytkowane przez
operatora, będą posiadały nowoczesne lekkie naczepy, co
stanowić będzie dodatkowy
atut w dążeniu do zminimalizowania szkodliwego wpływu transportu na środowisko
naturalne.

Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland, Pan Marcin
Piluchowski – Heavy Business
Line Manager i Pan Artur Wygnański – Key Account Manager IVECO Poland.
Daniel Wolszczak, Dyrektor
Generalny IVECO Poland, powiedział: "Jestem bardzo zado-

Samochód został
opracowany z naciskiem na
najwyższy komfort kierowcy
i nowy poziom komunikacji
Podczas podpisania umowy
obecni byli przedstawiciele
stron: Pan Mariusz Godawski
– Prezes Omega Pilzno i Pan
Adam Godawski – Wiceprezes
Omega Pilzno oraz przedstawiciele marki IVECO, Pan Daniel

wolony, że firma Omega Pilzno
rozwija swoją flotę pojazdów
w oparciu o pojazdy IVECO
S-WAY napędzane gazem
ziemnym. Te niezwykle nowoczesne pojazdy są idealnym
rozwiązaniem dla wielu firm

transportowych ze względu
na niższe zużycie paliwa, niską emisję zanieczyszczeń oraz
ograniczenie hałasu. Jestem
przekonany, że flota 50 nowoczesnych pojazdów IVECO
zasilanych gazem ziemnym,
zapewni naszemu partnerowi
przewagę konkurencyjną. To
również inwestycja w zrównoważony transport i ochronę środowiska. Oferowany
przez IVECO model S-WAY
odpowiada także na potrzeby
kierowców, którzy doceniają
komfort pracy podczas jego
użytkowania”.
Adam Godawski, Wiceprezes
Grupy Omega Pilzno, powiedział: „Inwestycja to nie tylko odpowiedź na potrzeby
klientów i rynku, ale także
element naszej strategii biznesowej opartej na zrówno-
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ważonym rozwoju. Chcemy
w szerokim zakresie dostarczać ekologiczne rozwiązania
logistyczne, które pozwalają
na zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Naszą ambicją jest wyznaczanie w tym zakresie krajowych
standardów, stąd tak duża skala zamówienia”.
IVECO S-WAY: SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY IVECO NA
NASTĘPNĄ DEKADĘ
IVECO S-WAY niesie ze sobą
wszystkie zalety wprowadzone w poprzednich generacjach i dodaje nową kabinę,
całkowicie przeprojektowaną
z myślą o potrzebach kierowcy
i właściciela. W obliczu mocnej
konkurencji operatorzy logistyczni potrzebują najwyższego poziomu dyspozycyjności,
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wydajności i produktywności swoich flot. Nowy IVECO
S-WAY doskonale spełnia to
wymaganie, oferując kompletny pakiet funkcji i usług,
które nie mają sobie równych.
Samochód został opracowany
z naciskiem na najwyższy komfort kierowcy, zrównoważony
rozwój oraz nowy, rozszerzony
poziom komunikacji, mający
na celu obniżenie całkowitego
kosztu posiadania (TCO).
To więcej niż produkt: zaoferowano model biznesowy,
który obejmuje cały cykl życia
pojazdu i pomaga klientom
IVECO spełniać wymagania
ich klientów.
IVECO S-WAY: SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY ONLINE
Nowy, zaawansowany moduł
telematyczny w IVECO S-WAY

jest bogatym w możliwości
systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza
i wymienia dane w czasie
rzeczywistym. Właściciele
i kierowcy są stale połączeni
z pojazdem poprzez swoje
urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego
w obsłudze portalu i aplikacji
MyIVECO. Zaawansowana
komunikacja w IVECO S-WAY
opracowana została również
po to, aby pomóc operatorom
logistycznym w zapewnieniu
wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności
pojazdu i prewencyjnego
serwisu.
IVECO S-WAY:
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
ZGODNY Z ZASADAMI

Te pojazdy są rozwiązaniem dla
wielu firm transportowych ze względu
na niższe zużycie paliwa, niską emisję
zanieczyszczeń oraz ograniczenie hałasu

ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Nowy IVECO S-WAY Natural
Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy
pojazdów marki, zapewniając
dalszą redukcję emisji cząstek
stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu,
łączy w sobie niski całkowity
koszt posiadania z niską emisją
szkodliwych substancji.
W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO
S-WAY Natural Power pozo-
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staje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą
zasięg do 1600 km przy mocy
silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze
wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki,
niskoemisyjnej alternatywy dla
oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem
ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż
olej napędowy i o 90% niższą
emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

biznesu Dachser Chem-Logistics w Polsce.

Dachser. Fot. Dachser

POLSKI DACHSER
PRZEWOZI CORAZ
WIĘCEJ CHEMII
Dachser Polska zamknął 2019 rok poprawą wyników
z tytułu obsługi eksportu krajowej branży chemicznej.
Operator w dwucyfrowym tempie zwiększył liczbę
i tonaż przewiezionych przesyłek zagranicznych
z chemią, w tym materiałami niebezpiecznymi. W efekcie
obroty w ramach polskiego Dachser Chem-Logistics
wzrosły o blisko 65% r/r.
PROSPERUJĄCY
SEKTOR CHEMII
Segment chemiczny to jeden
z najszybciej rozwijających
się obszarów polskiej gospodarki. Według danych z GUS,
w 2018 r. obroty branży wyniosły ok. 265 mld zł, co oznacza
15-procentowy wzrost w odniesieniu do wcześniejszego
roku. Dynamiczny rozwój sektora chemicznego wiąże się także
z dużym popytem na wyspe-

cjalizowane usługi logistyczne
i transport międzynarodowy,
co może potwierdzić Dachser.
W 2019 r. Dachser Chem-Logistics w Polsce zwiększył liczbę przewiezionych przesyłek
o 45% r/r, a ich łączny tonaż
wzrósł o 54%. Wśród transportowanych produktów, dużą
część, bo aż ponad 30%, stanowiły towary niebezpieczne,
które wymagają zachowania
szczególnej ostrożności.

„Jesteśmy bardzo dumni z rozwoju Dachser Chem-Logistics
w Polsce. Przemysł chemiczny
jest jedną z głównych gałęzi
gospodarki w kraju, a my cieszymy się, że coraz częściej to
Dachser staje się pierwszym
wyborem tych firm jeśli chodzi o partnerstwo w zakresie
logistyki. Dokładamy wszelkich
starań, aby ciągle ulepszać nasze rozwiązanie. Pomaga nam
w tym bliski kontakt z branżą
chemiczną – między innymi
w ramach udziału w różnego
rodzaju targach i konferencjach czy współpracy z Polską
Izbą Przemysłu Chemicznego
oraz Stowarzyszeniem DGSA”,
komentuje Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju
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TRANSPORT CHEMII
POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ
Operator w ramach rozwiązania korporacyjnego Dachser
Chem-Logistics oferuje przedsiębiorstwom z sektora chemicznego kompleksową obsługę logistyczną oraz sprawny
dostęp do kluczowych globalnych rynków. Dzięki rozbudowanej sieci połączeń i oddziałów na całym świecie, a także
stosowaniu pełnych środków
ochrony na każdym etapie łańcucha dostaw, firma zapewnia
bezpieczny oraz terminowy
transport przesyłek chemicznych. Przewóz takich towarów
jest zawsze realizowany przez
wykwalifikowanych kierowców
oraz przy użyciu odpowiednio
wyposażonych pojazdów. Przeszkoleni w zakresie obsługi produktów chemicznych są także
wszyscy pracownicy biurowi.
Nad prawidłowym przebiegiem dostaw grupy Dachser
czuwa zespół liczący ponad 200
doradców DGSA z międzynarodowym certyfikatem ADR.
STAŁA WSPÓŁPRACA
Z BRANŻĄ CHEMICZNĄ
Dachser Chem-Logistics Polska bacznie obserwuje rozwój
rynku chemii, dbając przy tym
o współpracę z kluczowymi
instytucjami z tego sektora.
Operator od ponad dwóch lat
należy do grona członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – organizacji wspierającej działania na rzecz rozwoju
branży chemicznej. W 2019 r.
Dachser przystąpił także do
Stowarzyszenia ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych,
które aktywnie wspiera rozwój
zawodu DGSA w Polsce. 
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ANDRZEJ KRZEMIŃSKI
Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego ZPL

go Leasingu jak i te zrzeszone
w Polskim Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów dostarczają instrumenty finansowe
– leasing, pożyczki inwestycyjne, krótkie i długoterminowe
finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów dla ponad 800 tys. przedsiębiorców
i przedsiębiorstw z których ponad 50% to firmy mikro o obrotach do 5 mln zł rocznie. Aktywne saldo naszego sektora
przekracza 160 mld zł. Członkami Związku są zarówno firmy
leasingowe i firmy wynajmu
należące do największych
grup bankowych w Polsce,
mniejsze firmy leasingowe,
firmy będące częścią grup producenckich, przedsiębiorstwa
świadczące usługi zarządzania flotami pojazdów i najmu
długoterminowego pojazdów
osobowych i ciężarowych a także
podmioty oferujące usługi rent
a car (wypożyczalnie samochodów) czy car sharing’u.
Celem naszych działań w bieżącej sytuacji gospodarczej
w Polsce jest umożliwienie
naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu
zagrożenia epidemicznego.
Oznacza to, że działania, które
prowadzimy są nakierowane
na takie potraktowanie klien-

ZPL W SPRAWIE
EPIDEMII COVID-19
Stanowisko Związku Polskiego
Leasingu i Polskiego Związku
Wynajmu i Leasingu
Pojazdów w związku
z przeciwdziałaniem skutkom
epidemii COVID-19 w Polsce

B

ranże leasingu jak i wynajmu udowodniły kilkukrotnie w swej historii
a ostatnio w trakcie kryzysu
2008–2010, że są przygotowane by z sukcesem mierzyć
się ze skutkami spowolnienia
gospodarczego. Przedsiębiorstwa leasingowe zarówno te
zrzeszone w Związku Polskie-
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tów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą
i regularną obsługę umów, by
pozostawić w ich dyspozycji
finansowane przedmioty. Działania te obejmują (na wniosek
klienta lub w wyniku decyzji
leasingodawcy) m.in.:
• odroczenie w czasie wynikającej z zawartych umów
finansowania konieczności
spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów
leasingu operacyjnego z obsługą i serwisem),
• odstąpienie od stosowania
odsetek karnych w związku
z odroczeniem spłat rat,
• odstąpienie od stosowania
części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat
i prowizji
• elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finasowania i okresów wynajmu,
• dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych
przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które
ucierpiały w skutek epidemii.
Jest pewne, że wsparcie naszych klientów odbije się również na sytuacji finansowej
branży leasingowej i branży
wynajmu pojazdów oraz wymagać będzie natychmiastowego działania dla dotarcia do
bardzo dużej grupy podmiotów (włącznie z koniecznością
zmian i aneksowania obowiązujących umów).
W związku z powyższym wnioskujemy o:
1. Uwzględnienie klientów
leasingu i wynajmu w programach pomocowych oferowanych dla kredytobiorców np.:
• w programach gwarancji
oferowanych przez Bank

Gospodarstwa Krajowego;
wnioskuje się o włączenie
klientów firm leasingowych/
wynajmu pojazdów do rozszerzonego pakietu gwarancji deminimis i wsparcia
finansowego opartego na
projektach unijnych
• dopłatach do odsetek od
restrukturyzowanych umów.
2. Udostepnienie źródeł płynności finansowej dla tych
leasingodawców, firm wynajmu długoterminowego
i zarządzających flotami,
firm branży rent a car i car
sharing’u, którzy zdecydują
się o takie wsparcie wystąpić do Banku Gospodarstwa
Krajowego. Uruchomienie
procedury występowania
do BGK S.A. o rozpatrzenie
wniosku o finansowanie
portfela pozytywnie wpłynie na te podmioty, które nie
mają wsparcia we własnych
grupach bankowych i tych,
które nie mogą w krótkim
czasie uzyskać finansowania a dotknięte zostaną luką
płynnościową wynikającą
z czasowego zawieszenia
spłat rat od klientów.
3. Zmianę w Kodeksie Cywilnym formy zawierania
i zmiany umów leasingu
z pisemnej na dokumentową. Taka zmiana w sposób oczywisty ułatwi nam
wdrożenie działań pomocowych dla naszych klientów w związku z COVID -19.
Sprawi, że pomoc ta będzie
mogła mieć dużo większą
skalę, być szybsza i bardziej
dopasowana do potrzeb
poszczególnych korzystających a jej wdrożenie będzie istotnie prostsze szczególnie teraz, gdy wszyscy
pracujemy główne zdalnie
(aneksy zmieniające harmo-

nogramy płatności, zmiany
wysokości rat, wydłużenie
umów leasingu i umów
wynajmu itd.). Szybsze też
będzie pozyskanie nowego
finansowania, co będzie dla
przedsiębiorców kluczowe.
Utrzymanie formy pisemnej
wpłynie negatywnie na skalę

trwałe z kredytem bankowym. W chwil obecnej rezerwy uprawdopodobnione lub
odpisane należności z tytuły
pożyczek udzielanych poza
systemem bankowym nie
mogą być kosztem uzyskania
przychodów pożyczkodawców. Jednocześnie pożyczki

Jest pewne, że wsparcie naszych
klientów odbije się również na sytuacji
finansowej branży leasingowej i branży
wynajmu pojazdów
pomocy jaką klientom mogą
udzielić firmy leasingowe.
4. Odroczenie – co najmniej
do 1 stycznia 2021, wejścia
w życie ustawy dotyczącej
konsumentyzacji jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Implementacja zmian dokumentowych,
procesowych i systemowych
pozwalająca wdrożyć zmiany
wymuszone przez częściowe
objęcie ochroną konsumencka JDG to zadanie dalece
bardziej skomplikowane niż
jedynie eliminacja zapisów
abuzywnych. To duża rewolucja systemów transakcyjnych
i istotne ryzyko zwieszenia
kosztów leasingu / wynajmu
– a tym samym spadek dostępności tego finansowania
dla JDG – co zaś jest ewidentnie niekorzystne w sytuacji
spodziewanych problemów
płynnościowych. Przedmiotowe zmiany dotyczą całego
rynku i z pewnością przedsiębiorcy mają teraz inne wyzwania i nie mają zasobów
by dokonywać adekwatnego
przemodelowania swoich relacji z JDG.
5. Podatkowe zrównanie pożyczek finansujących środki
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takie, w tym udzielane przez
spółki leasingowe, stanowią
istotną bo blisko 15% część
systemu finasowania przedsiębiorców przez branżę leasingową. Oczywiście branża
dołoży wszelkich starań by
adresować do swych klientów adekwatne i możliwe
działania pomocowe. Postulowana zmiana, zdecydowanie pomogła by wygospodarować dodatkową zdolność
do zwiększania skali tej pomocy. Jednocześnie brak
jest podstaw do traktowania
banków (dla banków jest to
koszt podatkowy) inaczej niż
innych pożyczkodawców.
Zwracamy również uwagę
w imieniu firm rent a car na konieczność reakcji podmiotów
publicznych jakimi są porty
lotnicze na ulgowe potraktowanie najemców lokali, w których prowadzone są operacje
wynajmu i zwrotu pojazdów.
Całkowite zatrzymanie ruchu
na lotniskach spowodowało
całkowite zatrzymanie ich
działalności, wnosimy więc
o czasowe zaniechanie obciążania kosztami najmu lokali
i powierzchni parkingowych
na lotniskach. 

