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MIESIĄC
PRZESILENIA
WIOSENNEGO
Przeorganizowane łańcuchy dostaw funkcjonują normalnie w zmienionym przez pandemię
otoczeniu. Dla logistyki zmiany to niemal codzienność, jednak to, co dzieje się obecnie, to
głębsze przewartościowania, które zmienią logistykę na kolejne lata, jeśli nie dekady. Niemal
wszyscy uczestnicy łańcuchów dostaw działają na
rzecz ograniczenia emisji CO₂, grając ekologiczną,
zieloną kartą, kolorem, który wciąż przyciąga świeżością.
O zrównoważonym rozwoju wpisującym się w strategię działań CHEP, czołowego operatora kolorowego poolu paletowego, rozmawiam z Izabellą
Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP
Polska i kraje bałtyckie. Działania operacyjne
w każdym wolumenie usług tego operatora mają
atrybuty ekologiczne wpływające na zachowanie
partnerów biznesowych, tworząc zrównoważony
system wartości.
Pandemia zmieniła znacznie światową gospodarkę,
a firmy zrewidowały modele sprzedażowe, aktywniej wykorzystując internet do transgranicznej
sprzedaży towarów. Jednak to, co realizuje się
w dużych przedsiębiorstwach, w sektorze MŚP już
nie. Barierą są głównie pieniądze oraz różne przepisy, bez znajomości których sprzedaż staje
się ryzykowna. Piszemy o tym w numerze.
Przyspieszenie technologiczne widać również (a może przede wszystkim) w łańcuchach
dostaw, które pozostają pod pełną kontrolą satelitarnych oczu. Technologia śledzenia
transportu jest ciągle doskonalona, dokładność pozycjonowania zależnie od technologii
wynosi od 4 do 15 metrów. Trwają prace na systemami o dokładności do 20 cm, nie
wiadomo jednak, czy będą wykorzystywane w śledzeniu transportów. Więcej w artykule
wewnątrz wydania.
Marzec to miesiąc przesilenia wiosennego, inaczej równonocy wiosennej. To pierwsze dni
wiosny kojarzącej się z zielenią, która zmienia szarobure otoczenie. Przypominają się słowa
piosenki Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”, jakże aktualne w tym pandemicznym miesiącu przesilenia wiosennego.

ROZMOWA

IZABELLA
MACZKOWSKA-CIBOROWSKA
Dyrektor Generalna CHEP Polska
i kraje bałtyckie

Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi o ok. 10 proc.
względem 2019 roku. Nie chodzi tutaj
tylko o zwiększenie zapotrzebowania
u dotychczasowych klientów, podpisujemy także dużo nowych umów.
Klienci doceniają, że pooling palet
CHEP pozwala im m.in. ograniczyć
wydatki inwestycyjne, takie jak zakup
własnych palet i koszty zarządzania
nimi. Obecnie firmy poszukują
oszczędności i nasze rozwiązania dają
im realną możliwość ograniczenia
kosztów w łańcuchu dostaw.
Fot. CHEP

LIDER

ZAFASCYNOWANY WIZJĄ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Z Izabellą MaczkowskąCiborowską, Dyrektor Generalną
CHEP Polska i kraje bałtyckie,
o rynku i usługach wynajmu palet,
obsłudze łańcuchów dostaw
klientów, wizji zrównoważonego
rozwoju firmy i współpracy
z klientami, rozmawiał Andrzej
Szymkiewicz.

Andrzej Szymkiewicz: W jakiej
kondycji jest CHEP Polska, w tym
szczególnym okresie pandemii,
czy zachwiało Państwa
działaniami na rynku?
Izabella
Maczkowska-Ciborowska:
Pandemia nie zachwiała naszymi
działaniami na rynku, a wręcz przeciwnie – wzmocniła naszą pozycję.
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CHEP Polska ma mocną pozycję na
rynku palet w Polsce, jesteście
Państwo liderem i „promotorem”
nowoczesnego zarządzania
paletami, czy rynek „dojrzał” do
usług CHEP?
Obserwujemy coraz większe zainteresowanie i zaangażowanie firm
w budowanie zrównoważonego
modelu biznesu. Producenci z branży
FMCG, sieci detaliczne i firmy logistyczne coraz częściej stawiają na
odpowiedzialny rozwój, a współpraca
z CHEP jest spójna z ich zrównoważoną strategią i wartościami. Ponadto,
obecnie istotnym trendem jest dążenie do osiągnięcia gospodarki
o obiegu zamkniętym (GOZ). Rozwiązania CHEP wpisują się w model
współdzielenia i odzysku, a zatem
pomagają firmom osiągnąć wyznaczone cele w ramach GOZ.
Jeśli chodzi o „dojrzewanie” rynku do
zrównoważonego modelu biznesu,
ważnym wydarzeniem było wejście
do Polski inicjatywy Lean&Green,
którą CHEP aktywnie wspiera będąc

ROZMOWA

w Komitecie Sterującym razem ze
swoimi partnerami Biedronką i Unilever Polska. Lean&Green zrzesza przedstawicieli branży TSL (transport i logistyka), producentów i sieci handlowe
na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Każda z firm
członkowskich Lean&Green stawia
sobie za cel obniżenie poziomu emisji
CO₂ o co najmniej 20% w ciągu pięciu
lat w stosunku do określonego roku
bazowego. Duże zainteresowanie inicjatywą w Polsce i gotowość firm do
konkretnych zobowiązań to dowód
na to, że firmy dostrzegają potrzebę
wdrażania rozwiązań gospodarki
o obiegu zamkniętym oraz korzyści
płynące z przejścia na bardziej zrównoważone, zielone łańcuchy dostaw.
Na rynku pojawili się nowi gracze,
czujecie ich „oddech na plecach”?
CHEP dysponuje wolumenem 330
mln palet na świecie i 28 mln
w Polsce. Jesteśmy pionierem jeśli
chodzi o współdzielenie palet w łań-

„

CHEP dysponuje wolumenem
330 mln palet na świecie i 28 mln
w Polsce. Jesteśmy pionierem, jeśli
chodzi o współdzielenie palet
w łańcuchu dostaw

cuchu dostaw i jako pierwsi wprowadziliśmy to rozwiązanie na rynek. Konkurencja jest potrzebna, ponieważ
dodatkowo motywuje nas do rozwoju i szukania nowych rozwiązań.
Tym niemniej, nasza pozycja pioniera
i lidera, skala działalności i międzynarodowy zasięg gwarantują nam
mocną pozycję na rynku. Warto również podkreślić, że oferta CHEP nie
ogranicza się tylko do udostępniania
palet i innych nośników na wynajem.
Nastawiamy się na współpracę w charakterze partnera i doradcy w łańcuchu dostaw, którego zadaniem jest
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opracowanie nowych rozwiązań procesowych dla naszych klientów tak,
abyśmy wspólnie mogli tworzyć wartość dodaną dla biznesu i środowiska.
Palety CHEP mają wymiary
europalety z Kodeksu UIC 435, jak
kontrolujecie jakość swoich palet?
CHEP nie jest członkiem EPAL. Tym
niemniej, jako producent i właściciel,
przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich palet. CHEP posiada
własny, globalny standard palety,
opracowany i kontrolowany w Innovation Center w Orlando, USA. Nie-

ROZMOWA

naszych klientów w całej Europie, co
pozwala nam identyfikować synergie
i możliwości współpracy z naszymi
partnerami lub między nimi.
W ramach Współpracy Transportowej
CHEP przez ostanie 6 lat pomogliśmy
ponad 220 klientom na świecie zaoszczędzić ponad 348 milionów kilometrów i 348 kiloton CO₂.

ustannie doskonalimy nasze nośniki,
aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość naszych produktów w trosce o efektywność kosztową
dla Klientów. Po wykorzystaniu
naszych palet przez Klientów dbamy
o ich odbiór i dostarczenie do najbliższego serwisu, gdzie w razie potrzeby
poddawane są dokładnej kontroli,
czyszczeniu i naprawie, aby zagwarantować najwyższe standardy jakości. Praktycznie wszystkie nasze
centra serwisowe są wyposażone
w zautomatyzowaną infrastrukturę,
aby zapewnić najbardziej optymalne
wyniki.
W CHEP kontrola jakości palety jest
procesem ciągłym i wieloetapowym.
Zgodność palet ze standardami CHEP
jest weryfikowana zarówno przez
Centra Serwisowe, dział Operacyjny,
jak i Dział Quality Assurance. Jako producent palet jesteśmy również regularnie poddawani niezależnym audytom weryfikacyjnym przeprowadzanym przez jednostki certyfikujące
oraz przez Brambles.

gałęzi gospodarki, wykorzystujące
różne nośniki transportowe, jaki
jest parytet tych usług?
W systemie poolingu CHEP udostępnia szeroką gamę znormalizowanych
nośników wielokrotnego użytku,
które są dostosowane do różnych
potrzeb w zakresie transportu i pakowania produktów oraz komponentów różnego rodzaju. CHEP jest zaufanym partnerem w łańcuchu dostaw,
dobrze przygotowanym do różnych
projektów współpracy, które wykraczają poza pooling palet. Na przykład,
posiadamy zaawansowane dane
o tysiącach ruchów transportowych

Model biznesowy CHEP
nastawiony jest na zrównoważony
rozwój, w ubiegłym roku
zakończył się Państwa globalny
pięcioletni program, czy wszystko
się udało, co zrealizowano na
naszym rynku?
W 2015 r. Brambles Ltd., spółka nadrzędna grupy CHEP, przyjęła globalną
strategię zrównoważonego rozwoju
„Lepsza planeta, lepsza firma, lepsze
społeczności” (z ang. „Better Planet,
Better Business and Better Communities”), w której wyznaczyliśmy sobie
cele do zrealizowania do 2020 roku.
W zeszłym roku opublikowaliśmy
„Przegląd działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2020”, w którym podsumowaliśmy swoje zrównoważone
osiągnięcia w realizacji tych celów.
W ciągu ostatnich 5 lat łańcuchy
dostaw naszych klientów osiągnęły
następujące oszczędności dzięki
wykorzystaniu naszych platform wielokrotnego użytku: 2 miliony ton CO₂,
co odpowiada CO₂ emitowanemu
przez 1 950 560 gospodarstw domowych rocznie, 2500 megalitrów wody

„

Po wykorzystaniu naszych palet
przez Klientów dbamy o ich odbiór
i dostarczenie do najbliższego serwisu,
gdzie w razie potrzeby poddawane są
dokładnej kontroli, czyszczeniu
i naprawie, aby zagwarantować
najwyższe standardy jakości

Oferta CHEP to nie tylko wynajem
palet, to rozwiązania dla wielu
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„

– co odpowiada ok. 13 720 basenów
olimpijskich, 1,3 miliona ton odpadów i 1,7 miliona metrów sześciennych drewna.
W Polsce w samym 2020 roku uratowaliśmy 24 490 drzew, oszczędziliśmy
31 139 ton CO₂ i oszczędziliśmy 612
pełnych śmieciarek odpadów (2 601
ton).

W Polsce w 2020 r.
uratowaliśmy 24 490
drzew, oszczędziliśmy
31 139 ton CO₂ i 612
pełnych śmieciarek
odpadów (2 601 ton)

Jest nowy program?
W zeszłym roku zdecydowaliśmy się
wyjść poza naszą dotychczasową
strategię „Lepsza planeta, lepsza
firma, lepsze społeczności” i wyznaczyć jeszcze bardziej ambitne cele,
takie jak stworzenie pionierskich
regeneracyjnych łańcuchów dostaw.
Oznacza to przejście od zmniejszania
negatywnego efektu działań operacyjnych na środowisko do wywierania
pozytywnego wpływu na planetę
i społeczeństwo. Właśnie dlatego

nowa globalna strategia CHEP
w zakresie zrównoważonego rozwoju
ma inną nazwę –„Korzyści dla Planety,
Biznesu i Społeczeństwa”.
Regeneracja oznacza dla nas odnowę,
uzupełnianie i tworzenie wartości
dodanej oraz pozytywnych rezultatów dla społeczeństwa i środowiska
związanych z działalnością firmy,
zamiast tylko redukowania negatywnych skutków.
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Na przykład, częścią strategii rozwoju
„Korzyści dla planety 2025” CHEP jest
cel „Korzyści dla lasów” (z ang. Forest
Positive), który zakłada zasadzenie
dwóch drzew za każde jedno wykorzystane do produkcji palet. W efekcie
liczba nowych drzew do 2030 r. wzrośnie o kilka milionów. Nasza strategia
zakłada też pozyskiwanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co najmniej 30% materiału
z recyklingu lub upcyklingu w każdym
nowym produkcie plastikowym do
2025 r. oraz 100% do 2030 r., osiągnięcie zerowej ilości odpadów oraz optymalizacja zużycia wody we wszystkich
naszych zakładach.
24 marca podczas webinaru ECR
Polska, wspólnie z Green Holding
i Green Factory Logistics
rozmawiali Państwo o budowaniu
przewagi konkurencyjnej dzięki

ROZMOWA

współtworzeniu zrównoważonych
łańcuchów dostaw. Jakie korzyści
biznesowe przynosi synergia
w łańcuchu dostaw?
Na bazie zaawansowanej analizy, CHEP
identyfikuje i oblicza potencjał biznesowy projektu oraz opracowuje zrównoważone rozwiązania biznesowe
w transporcie i logistyce. W ramach
Współpracy Transportowej łączymy
klientów i tworzymy zamknięte pętle
transportowe, maksymalnie wykorzystując powierzchnię ładunkową pojazdów . W ten sposób ograniczamy tzw.
„puste kilometry” i idące za nimi
zbędne koszty, a także eliminujemy
nieuzasadnioną emisję CO₂.
Dzięki Współpracy Transportowej
CHEP, grupa Green Holding zoptymalizowała wykorzystanie floty transpor-

różnorodności i integracji (diversity
and inclusion) w branży retail i FMCG.
Firma CHEP jest partnerem organizacji w Polsce i w Europie. CHEP i LEAD
Network łączy wspólny cel, jakim jest
kreowanie przyszłości opartej na integracji i równości płci na wszystkich
poziomach zatrudnienia.
Dążenie do stworzenia jak najbardziej
otwartej i różnorodnej organizacji jest
częścią globalnej strategii CHEP.
W zeszłym roku na całym świecie osiągnęliśmy 30% kobiet na stanowiskach
kierowniczych w CHEP, a naszym celem
jest zwiększenie ich udziału do 40% do
2025 r. oraz podwojenie liczby kobiet
zatrudnionych w naszych fabrykach.
Wierzymy, że różnorodność w biznesie daje napęd do innowacji i kreatywności oraz przynosi wymierne

„

Dążenie do stworzenia otwartej
i różnorodnej organizacji jest częścią
globalnej strategii CHEP. W zeszłym roku
na świecie osiągnęliśmy 30% kobiet na
stanowiskach kierowniczych w CHEP,
a celem jest zwiększenie ich udziału do
40% do 2025 r. oraz podwojenie liczby
kobiet zatrudnionych w naszych fabrykach

towej i ograniczyła emisję CO₂.
Ponadto, korzystając z rozwiązań
CHEP, firma zmniejszyła nakłady
administracyjne na zarządzanie
gospodarką paletową i usprawniła
prognozowanie kosztów związanych
z użytkowaniem nośników.
CHEP aktywizuje działania nie
tylko w obszarze ekologii,
promuje różnorodność wspierając
LEAD Network, jak będą Państwo
realizować te działania?
LEAD Network (Leading Executives
Advancing Diversity) to organizacja,
której celem jest promowanie idei

rezultaty. Działając zgodnie z ideą
diversity and inclusion, partnerzy
LEAD Network chcą przyciągać najlepsze talenty, a następnie koncentrować się na stworzeniu dla nich optymalnych warunków do rozwoju.
Firma to ludzie – to truizm, można
by rzec, ale w Państwa przypadku
to ma zupełnie inny wymiar,
czwarty raz z rzędu certyfikat „Top
Employer” o czymś świadczy, no
właśnie o czym?
Certyfikat „Top Employer” przyznawany przez Top Employers Institute
(TEI) to dla nas dowód uznania dla
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warunków pracy, które tworzymy
w CHEP. Wyróżnienie w tym roku jest
dla nas szczególnie ważne, ponieważ
otrzymaliśmy je w trudnym czasie
pandemii, kiedy utrzymanie dobrego
samopoczucia, komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników było
wyzwaniem.
W CHEP nieustannie doskonalimy
warunki pracy i praktyki HR w ramach
filaru „Lepsze miejsce pracy”, będącego częścią realizowanej przez firmę
strategii zrównoważonego rozwoju.
Szczególny nacisk kładziemy w niej na
promowanie i wspieranie idei różnorodności i integracji. W Polsce kobiety
stanowią 61% naszych pracowników i
zajmują 46% stanowisk kierowniczych.
Udało nam się wiele osiągnąć na tym
polu, niemniej jednak będziemy nadal
pracować nad tym, by CHEP Polska
stała się jeszcze bardziej zróżnicowaną
i otwartą organizacją, a także promować te wartości wśród naszych klientów i partnerów biznesowych.
Dojrzały świadomy celów zespół,
to wartość pozwalająca na śmiałe
wyzwania, jakie te wyzwania będą
w tym roku i latach następnych?
Celem i wyzwaniem dla nas na najbliższe lata jest dalsze realizowanie naszej
strategii budowania zielonych i zrównoważonych łańcuchów dostaw
w Polsce. Zamierzamy nadal inspirować partnerów promując integrację
i różnorodność oraz szacunek dla środowiska naturalnego i społeczności.
Będziemy kreować naszą markę w taki
sposób, by była swego rodzaju integratorem w łańcuchu dostaw i liderem zrównoważonego rozwoju.
Chcemy być postrzegani jako wizjoner, który szeroko dzieli się z innymi
graczami swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Będziemy nadal promować rozwiązania gospodarki o obiegu
zamkniętym jako dźwignię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Dziękuję za rozmowę i życzę
realizacji planów. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Kärcher. Fot. Kärcher

NOWY
DYREKTOR
ZARZĄDU
KÄRCHER
W POLSCE
Światowa marka Kärcher, od 1993
przybliżana polskim odbiorcom
przez firmę Kärcher Sp. z o.o.,
zyskuje w Polsce nowe
przewodnictwo. Od początku
bieżącego roku stanowisko
Dyrektora Zarządu objął pan Rafał
Nęcek, od 18 lat związany z firmą
zlokalizowaną w Krakowie.
becny Dyrektor Zarządu Kärcher Sp. z o.o. poznał bezpośrednio najważniejsze obszary funkcjonalne firmy, zaczynając od
pracy w logistyce, następnie w marketingu i sięgając po kierowanie przez

O

ostatnie 12 lat Działem ds. Sprzedaży
w sieci dealerskiej Kärcher, jednym
z kluczowych kanałów dystrybucji. To
bogate i różnorodne doświadczenie
jest nie do przecenienia w tak zmiennym jak obecnie rynku, technologii
i modeli biznesowych.
Firma Kärcher od lat przyzwyczaja
odbiorców, że sięga jedynie po
ambitne cele. Tak jest i dziś, nie tylko
w zakresie rozwoju sprzedaży, dotarcia do nowych grup docelowych,
a tym samym maksymalizacji zysku,
ale i w poważnym traktowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej
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odpowiedzialności biznesu. Kontynuacja w tych wszystkich obszarach sukcesów jakie firma osiągnęła pod kierownictwem pierwszego Dyrektora
pana Jacka Olko przez 28 lat istnienia,
to duże wyzwanie dla nowego Dyrektora Zarządu.
Jednak nabyte w firmie zrozumienie
biznesu i sprawdzone talenty managerskie pana Rafała Nęcka gwarantują, że Kärcher Sp. z o.o. nadal pozostanie jedną z najlepszych spółek-córek w niemieckim koncernie Alfred
Kärcher SE & Co. KG. Z korzyścią dla
wszystkich interesariuszy firmy. ◼

CHRONOMETR
BILANS
WYDARZEŃ

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

WSPÓŁPRACA
W RAMACH PROGRAMU
NET ZERO CARBON
Zaangażowanie dostawcy usług
logistycznych w rozwiązania
wykorzystujące zrównoważone
paliwo lotnicze. Kuehne+Nagel
wspiera Klientów w ograniczaniu
śladu węglowego. Promuje
zrównoważone paliwa
w przemyśle lotniczym, rozwijając
swoje zrównoważone i skalowalne
rozwiązania w zakresie
dekarbonizacji logistyki lotniczej.
uehne+Nagel i American Airlines
zawierają porozumienie dotyczące wykorzystania ponad
11 mln litrów zrównoważonego
paliwa lotniczego (SAF) celem
zapobiegania zmianom klimatu.
11 mln litrów SAF pozwala na
zrealizowanie 25 neutralnych
węglowo przelotów samolotu
pasażerskiego Boeing 787-9
Dreamliner lub na transport
13 mln kg ładunku z Londynu
do Dallas na pokładzie samolotu
towarowego Boeing 777F. Klienci Kuehne+Nagel z całego świata mogą teraz korzystać z opcji
zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), aby ograniczyć
emisję CO₂ w ich transporcie lotniczym.
W ramach programu Net Zero
Carbon, Kuehne+Nagel aktywnie rozwija swoje zrównoważone i skalowalne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji logistyki lotniczej. SAF jest
obecnie najskuteczniejszym środkiem promującym neutralność
węglową poprzez zmniejszanie śladu
węglowego w przemyśle lotniczym.
Dzięki nowo wprowadzonej ofercie
SAF, Klienci mogą transportować

K

swoje produkty z wykorzystaniem
alternatywnego paliwa bezpośrednio
poprzez współpracę z dostawcą
usług logistycznych. Portfolio zrównoważonych rozwiązań Kuehne+Nagel
zostanie dodatkowo rozszerzone
o innowacyjne i łatwe opcje wysyłki.
Yngve Ruud, Członek Zarządu Kuehne+Nagel odpowiedzialny za dział logistyki lotniczej, komentuje:„Zauważamy
rosnące zapotrzebowanie na przyjazne
dla środowiska usługi logistyki lotniczej.
Poprzez tę innowacyjną współpracę

twa na naszą planetę, które prowadzi
do prawdziwych zmian” – skomentowała Jessica Tyler, prezes American
Airlines Cargo i wiceprezes ds. innowacyjności i dostaw. „To strategiczne
rozwiązanie branżowe pomoże stworzyć czystszy łańcuch dostaw i ma na
celu przyspieszenie naszego przejścia
na niskoemisyjną przyszłość”.
Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF)
jest istotnym elementem ograniczania
wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne. Skutkiem wykorzystywania SAF

z American Airlines zobowiązujemy się
wspierać ambicje naszych Klientów
w zakresie zrównoważonego rozwoju i
przyczyniać się do powszechnego stosowania alternatywnych paliw lotniczych. Zachęcamy wszystkich interesariuszy z branży do przyłączenia się do
nas w promowaniu i przybliżaniu neutralnej węglowo przyszłości lotnictwa”.
„Współpraca z Kuehne+Nagel jest niesamowitym przykładem partnerstwa
na rzecz zmniejszania wpływu lotnic-

jest zmniejszenie, o co najmniej 75%,
ilości dodatkowego węgla wprowadzanego do jego globalnego obiegu.
Celem zapewnienia pełnej neutralności
węglowej z wykorzystywania SAF
należy uniknąć emisji CO₂ generowanych podczas produkcji, przetwarzania
i transportu SAF np. poprzez kompensacje CO₂, wykorzystując do tego projekty
przyrodnicze, które posiadają najwyższy
certyfikat jakości„Verified Carbon Standard (VCS)”i / lub„Gold Standard (GS)”. ◼
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UPS. Fot. UPS

DANIEL CARRERA
NOWYM PREZESEM
UPS EUROPE
Firma UPS powołała Daniela
Carrerę na nowego Prezesa UPS
Europe. Na nowym stanowisku
Carrera będzie odpowiedzialny za
zarządzanie operacjami, a także
ponad 50 000 pracownikami w 56
krajach i terytoriach w Europie.
odpowiedzi na wyzwania
związane z pandemią, europejski region rozwija się
jako globalne centrum sieci UPS, spełniając rosnące wymagania wynikające ze znaczących wzrostów handlu
elektronicznego. UPS Europe pełni
także kluczową rolę w transporcie
szczepionek z Europy do Azji, na Bliski
Wschód, do Ameryki Północnej oraz
Afryki.
Daniel Carrera, obywatel Hiszpanii, jest
drugim Europejczykiem w roli Prezesa
UPS Europe. Zajmował kilka wyższych
stanowisk kierowniczych w całym
regionie, ostatnio piastując stanowisko Prezesa Dystryktu na Europę
Zachodnią, pełniąc jednocześnie
funkcję Międzynarodowego Ambasadora ds. Różnorodności i Integracji.
Pełniąc te funkcje, odegrał kluczową
rolę, wspierając zakończenie pięcioletniego cyklu inwestycji, o wartości 2
miliardów dolarów. Podjęte inwestycje zwiększyły prędkość operacyjną
i przepustowość. Dzięki nim, UPS
może jeszcze lepiej odpowiadać na
rosnące potrzeby związane z handlem
elektronicznym, sektorem medycznym i handlem transgranicznym.
Przed dołączeniem do UPS, Carrera
pełnił funkcję Dyrektora ds. Klientów

Globalnych na Europę, Bliski Wschód
i Afrykę (EMEA) w Menlo Worldwide,
globalnym dostawcy usług spedycyjnych. Po przejęciu firmy przez UPS

W

Daniel Carrera, Prezes UPS Europe
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w 2005 roku, Carrera nadzorował
udaną integrację zespołów sprzedaży
Menlo Worldwide i UPS Supply Chain
Solutions. ◼
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SEGRO. Fot. SEGRO

SEGRO WSPIERA
TRANSFORMACJĘ
CYFROWĄ
rzecz innowacji w naszej branży –
podkreśla Magdalena Szulc, Managing Director SEGRO na Europę Centralną.
– Sektor magazynowy w Polsce przechodzi prawdziwą rewolucję. W ciągu
ostatniego roku stał się najbardziej
atrakcyjnym i poszukiwanym aktywem nieruchomościowym. Podobną

systemowi PropTech w Polsce - mówi
Bartosz Dobrowolski, Co-Founder
Proptech Foundation.
SEGRO doskonale wie, że inteligentne
magazyny to przyszłość rynku logistycznego. Firma od kilku lat wdraża
w swoich parkach logistycznych rozwiązania PropTech, takie jak chociażby
system kontroli dostępu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne czy system monitorowania
mediów w chmurze. Jako że pojazdy
elektryczne uważane są za przyszłość
motoryzacji, na terenie parków SEGRO
montowane są również ładowarki do
samochodów elektrycznych i hybryd.
Poza praktycznymi wdrożeniami
nowoczesnych technologii w parkach, deweloper inwestuje także

zmianę obserwujemy w popycie na
nowe technologie i innowacje. Magazyny stają się coraz bardziej zaawansowane cyfrowo i ten trend będzie
jeszcze mocniejszy w 2021 roku. Cieszymy się, że wspólnie z SEGRO,
jednym z liderów tej branży w Polsce
i Europie, będziemy mogli prowadzić
inicjatywy wspierające dalszy wzrost
nie tylko biznesu magazynowego, ale
również pomagać w rozwoju
młodym polskim firmom technologicznym, startupom oraz całemu eko-

w analizę rynku w tym zakresie. Pod
koniec 2019 r. SEGRO zrealizowało
raport„PropTech na rynku magazynowym”. Wśród kluczowych wniosków,
jakie płyną z raportu, jest m.in. fakt, iż
trzy czwarte polskich przedsiębiorców korzysta z tego typu rozwiązań,
a blisko 90 proc. dostrzega bezpośrednie korzyści z zastosowania ich w
swoich firmach. Do najważniejszych
zaliczają oni korzyści ekonomiczne,
związane z optymalizacją kosztów
(60%) oraz ekologiczne (46%). ◼

Wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni
magazynowych – firma SEGRO, dołączyła do grona członków-założycieli
organizacji Proptech Foundation, zrzeszającej największe firmy z rynku
nieruchomości, które są zaangażowane w digitalizację nieruchomości
komercyjnych.

S

EGRO, które od lat analizuje trendy rynkowe i wdraża na terenie
swoich parków logistycznych
w całej Polsce innowacyjne rozwiązania technologiczne, postanowiło jeszcze aktywniej wspierać transformację
cyfrową i rozwój branży nieruchomości. Dołączając do Proptech Foundation jako członek-założyciel, deweloper będzie uczestniczył w inicjatywach
organizacji, takich jak PropTech Sandbox, dotyczącej prototypowania
i szybkiego testowania nowych technologii i rozwiązań, PropTech HUB, tj.
uruchomionym we współpracy
z Cambridge Innovation Center największym kampusie innowacji w Europie czy też CRE Transformation Academy – unikalnym w skali światowej
praktycznym programie edukacyjnym.
– Możliwość przystąpienia do Proptech Foundation w roli członka-założyciela to dla nas ogromne wyróżnienie. Od lat uważnie obserwujemy
proces przeobrażeń technologicznych, które dokonują się na rynku nieruchomości komercyjnych, a także
aktywnie w nim uczestniczymy, wdrażając rozwiązania PropTech na terenie
naszych parków. Wierzymy, że będąc
w organizacji, zdziałamy wiele na
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Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express
DHL. Fot. DHL

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO MŚP
Tylko co dziesiąte polskie MŚP wykorzystuje kanały online do handlu
z klientami biznesowymi lub instytucjonalnymi, a zaledwie 5 proc.
sprzedaje swoje produkty za granicę1. Rodzime przedsiębiorstwa wciąż
dość ostrożnie otwierają się na zagranicznych klientów, tymczasem do
końca 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy
firmami ma wzrosnąć o 30 proc., do 35 mld dolarów2. W czasach, gdy
pandemia powoduje wzrost kosztów prowadzenia działalności nawet
o 25 proc.3, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw jest rozszerzenie
sprzedaży na zagraniczne rynki.

Z

powodu pandemii, ponad połowa polskich MŚP obawia się
zamknięcia swojej działalności
na stałe⁴. Ze względu na mniejszy popyt krajowy, firmy potrzebują nowych
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i większych źródeł przychodu. Remedium na te problemy może być rozszerzenie sprzedaży na międzynarodowe rynki.
SPRZEDAŻ ZA GRANICĘ SZANSĄ
NA ROZWÓJ MŚP
Potencjał handlu międzynarodowego rośnie w zawrotnym tempie.
Zjawisku temu towarzyszą postępujące zmiany przyzwyczajeń zakupowych, nie tylko konsumentów, ale
również przedsiębiorstw. Do końca
2022 roku wartość globalnego
handlu pomiędzy firmami ma wzro-

BILANS

snąć o 30 proc. w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020, osiągając
poziom 35 mld dolarów⁵. Co więcej,
aż 70 proc. Europejczyków kupujących online, decyduje się na zakupy
w zagranicznych e-sklepach⁶. Jednocześnie szybko rośnie sprzedaż internetowa – według prognoz, już
w 2023 roku globalna wartość ecommerce może wynieść aż 6,5 mld
dolarów⁷. To więcej niż przewidywana
wysokość nominalnego PKB Japonii
w 2020 roku⁸.
Potencjał zagranicznych rynków
tworzy nowe szanse zarówno dla firm
oferujących swoje produkty bezpośrednio konsumentom (B2C), jak
i współpracujących z przedsiębiorstwami (B2B). Biznes na świecie
dostrzegł już sygnał, że warto wyjść
poza rynek lokalny.
– Firmy, odpowiadając na potrzeby
klientów, inaczej zaplanowały swoje
dostawy oraz otworzyły się na zagraniczne rynki, w tym te poza unijne.
W trakcie pandemii zauważyliśmy
wzrost przesyłek importowych i eksportowych wśród klientów MŚP
i branży e-commerce. W 2020 roku
przesyłki nadane przez polskie MŚP
przy współpracy z DHL Express trafiały głównie do USA, Niemiec i Francji. Co ciekawe atrakcyjne stały się kierunki za ocean. W 2020 roku liczba
przesyłek nadawanych do Stanów
Zjednoczonych wzrosła o 83%
w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Najczęściej znaleźć w nich
można było produkty modowe czy
kosmetyki – mówi Edwin Osiecki,
wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express.
Pomimo atrakcyjnych perspektyw
rozwoju wynikających z eksportu

towarów, najmniejsze firmy nadal
podchodzą do sprzedaży transgranicznej ostrożnie. Tylko co dziesiąte
polskie MŚP wykorzystuje kanały
online do handlu z klientami biznesowymi lub instytucjonalnymi, a zaledwie 5 proc. sprzedaje swoje produkty
za granicę.
ZAGRANICZNY ROZWÓJ
Z MIĘDZYNARODOWYM
PARTNEREM LOGISTYCZNYM
Taki stan rzeczy może zaskakiwać,
biorąc pod uwagę typową dla polskich firm elastyczność i dynamikę.
Jednym z czynników są regulacje
celno-podatkowe związane z handlem międzynarodowym oraz obawy
o sprostanie wymaganiom klientów
w kwestii dostawy, stanowiącej kluczowy
element
pozytywnego
doświadczenia zakupowego. Większość europejskich konsumentów
oczekuje, że przesyłka dotrze do nich
w maksymalnie 3 dni⁹. Trzeba przy
tym mieć na uwadze, że terminowe
doręczenie międzynarodowej przesyłki wiąże się nie tylko z transportem,
ale przede wszystkim z odpowiednim
wypełnieniem dokumentacji celnej
i podatkowej. O ile na jednolitym
rynku unijnym bariery celne są prostsze, o tyle działalność wykraczająca
poza ten teren obwarowana jest zróżnicowanymi przepisami.

Jest to jednak przeszkoda prosta do
pokonania. Włączenie się w globalny
rynek wymiany handlowej i e-commerce ułatwiają międzynarodowe
firmy logistyczne, które posiadają
międzynarodowych specjalistów
w zakresie wiedzy celnej, własne
agencje celne oraz prostą integrację
usługi ze sklepem internetowym.
– Zaufany partner logistyczny bardzo
ułatwia wejście na międzynarodowe
rynki. Wiedza naszych międzynarodowych specjalistów w zakresie celnym,
globalna sieć logistyczna oraz
doświadczenie pomagają MŚP
uporać się z dokumentacją podatkową i celną, która jest jednym z głównych ograniczeń przy eksporcie lub
imporcie towarów. W DHL Express
umożliwiamy globalną wymianę handlową dzięki obecności w aż 220 krajach i terytoriach. Nasza flota składa
się z ponad 250 własnych samolotów.
To wszystko sprawia, że jesteśmy
w stanie zapewnić najwyższą jakość
obsługi z terminowością doręczeń na
poziomie 97 proc. – zapewnia Edwin
Osiecki z DHL Express.
Rozwój działalności na zagranicznych
rynkach może pozytywnie wpłynąć nie
tylko na bieżącą kondycję finansową
przedsiębiorstwa, ale także – dzięki
dywersyfikacji kierunków sprzedaży –
zapewnić mu stabilność i odporność
na zawirowania makroekonomiczne. ◼

¹ European Statistical Office, SMEs selling online in EU, 2020 r.
² Juniper Research, B2B Payments: Domestic, Cross-border & Instant Payments 2020-2025, 2020.
³ Krajowy Rejestr Dłużników, KoronaBilans MŚP – VI edycja badania, 2020 r.
⁴ Bank Pekao, ITC, Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2020, 2021.
⁵ Juniper Research, B2B Payments: Domestic, Cross-border & Instant Payments 2020-2025, 2020.
⁶ The Future of Customer Engagement and Experience, International expansion in 8 steps: A guide to cross-border sales, 2020.
⁷ Interaktywnie.com, Raport e-Commerce 2021. Jak sprzedawać w Internecie. Porady dla firm, 2021.
⁸ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020.
⁹ Post Nord, E-commerce in Europe 2020, 2020.
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Rekordowy zysk operacyjny
w 2020 roku. Logistyka farmacji
i e-commerce napędzają wzrost.
Zakończenie restrukturyzacji
logistyki kontraktowej.
Wzmocnienie wolnych
przepływów pieniężnych.
Proponowana dywidenda
w wysokości 4,50 CHF na akcję*
ok 2020 charakteryzował się słabym pierwszym i mocnym drugim półroczem. Firma Kuehne+Nagel osiągnęła dobry wynik
w naznaczonym kryzysem środowisku. Zysk operacyjny był wyższy niż
rok wcześniej. Jednak łączne zyski
netto za 2020 rok w porównaniu do
2019 roku nieznacznie spadły.
Obroty netto w wysokości 20,4 mld
CHF za 2020 rok były niższe niż w 2019
ze względu na niższe wolumeny
w pierwszej połowie. Z drugiej strony
EBIT był o prawie jeden punkt procentowy wyższy i wyniósł 1,1 mld CHF.
Wahania kursów walut miały istotny
negatywny wpływ – 6% zarówno na
obroty netto, jak i na EBIT. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 27,7%.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny
Kuehne+Nagel International AG,
komentuje:„W ubiegłym roku potwierdziliśmy to, co sprawia, że Kuehne+Nagel odnosi sukces: w bardzo krótkim
czasie dostosowaliśmy się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia
rynkowego i byliśmy w stanie utrzymać pozycję wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego
w odniesieniu dla naszych Klientów
i dostawców”.

R

NIEZAWODNY PARTNER
W LOGISTYCE SZCZEPIONEK
Kuehne+Nagel zapewnia usługi logistyczne w zakresie światowej dystrybucji szczepionki przeciwko COVID19. Koncentracja na już wcześniej istniejących usługach logistycznych dla
sektora farmaceutycznego była odpowiednia. Obecnie Kuehne+Nagel
* Propozycja do czasu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia – 4 maja 2021 r.

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

W 2020 ROKU
FIRMA SKUTECZNIE
ZARZĄDZAŁA
W KRYZYSIE
posiada 240 certyfikowanych lokalizacji na całym świecie i zatrudnia ponad
3000 specjalistów ds. logistyki sektora
farmacji. Kuehne+Nagel jest partnerem firmy Moderna w Europie, Azji,
Afryce, na Bliskim Wschodzie i w niektórych obszarach obu Ameryk. Firma

jest również zaangażowana w transport szczepionek na ostatnim odcinku
drogi, m.in. w najbardziej zaludnionym kraju związkowym
Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w szwajcarskim kantonie Zurych.

Grupa
Kuehne+Nagel
CHF mln

FY
2020

FY
2019

Δ

Q4
2020

Q4
2019

Δ

Obrót netto

20,382

21,094

-3.4%

5,543

5,256

5.5%

Zysk brutto

7,475

7,981

-6.3%

1,959

1,992

-1.7%

Wynik
operacyjny
(EBITDA)

1,92

1,829

5.0%

521

488

6.8%

EBIT

1,07

1,061

0.8%

280

267

4.9%

Zysk za okres

789

800

-1.4%

214

202

5.9%

Wolne
przepływy
pieniężne

1,453

1,138

27.7%

642

521

23.2%
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INELO

ANALIZA RAPORTU
GITD ORAZ DANYCH
Z SYSTEMÓW GBOX
Przez ostatnie 10 lat co roku
pojawiało się w polskiej branży
TSL średnio tysiąc nowych
przewoźników. Rok 2020 był
zupełnie inny – z raportu GITD
wynika, że nie tylko liczba
aktualnych licencji nie wzrosła,
ale nawet minimalnie zmalała.
a to na drogach przybyło ciężarówek i wykonują więcej przewozów, co potwierdzają też
dane z 30 tysięcy pojazdów monitorowanych przez systemy telematyczne GBox.
– Skoro ciężarówek stale przybywa,
a liczba firm się nie zmienia, oznacza
to, że przewoźnicy obecni na rynku
zwiększają tabor. Pomimo pandemii
w 2020 roku nie brakuje przedsiębiorstw transportowych, które się rozwijają – uważa Mateusz Włoch, ekspert OCRK, Grupa INELO.

Z

JAK ROZWIJAŁY SIĘ
FIRMY TRANSPORTOWE
NA PRZESTRZENI LAT?
Z raportów Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego wynika, że
w latach 2010-2020 liczba przewoźników na rynku wzrosła o 12 tysięcy.
Średnio co rok przybywało ich około
tysiąca. Pierwszy raz to się zmieniło –
na koniec 2020 roku są dwie aktywne
licencje mniej niż rok wcześniej.
Z drugiej strony, według danych systemów telematycznych GBox w 4 kwartale 2020 roku ciężarówki polskich
przewoźników pokonały 190 milionów kilometrów więcej, niż w tym
samym okresie roku poprzedniego.

– Z danych GITD i systemów telematycznych GBox możemy wywnioskować, że na rynku przewozów międzynarodowych zostają przedsiębiorstwa
z ugruntowaną pozycją oraz nabytym
przez lata doświadczeniem. W czasach pandemii koronawirusa ostrożnie inwestujemy w nowe obszary
i szukamy sprawdzonych rozwiązań.

wypisów z licencji międzynarodowej,
czyli dokumentu niezbędnego dla
każdego pojazdu wykonującego
przewóz zarobkowy rzeczy poza granicami Polski. Jest ich o 9 607 więcej
niż rok wcześniej. Skoro pojazdów
w transporcie międzynarodowym
stale przybywa, a liczba firm się nie
zmienia, oznacza to, że przewoźnicy

Dane: GITD Opracowanie: INELO

To samo dotyczy sytuacji w branży
TSL – komentuje Mateusz Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, Grupa INELO.
BRANŻA TSL – WIĘCEJ POJAZDÓW
W FIRMACH
Nie przybywa przewoźników, jednak
firmy, które już działają w tym sektorze gospodarki powiększają flotę. –
W 2020 roku było ważnych 256 362
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obecni na rynku zwiększają tabor. Co
ważne, dane o aktualnych wypisach
i licencjach są podawane według
stanu na ostatni dzień roku. To oznacza, że pandemia w 2020 roku nie
zahamowała rozwoju tej gałęzi transportu, jeśli wziąć pod
uwagę rosnącą liczbę
wypisów – komentuje
Mateusz Włoch.

TECHNOLOGIE

Dachser. Fot. Dachser, JESHOOTS.com

TECHNOLOGIE
POZYCJONOWANIA
SATELITARNEGO
W LOGISTYCE
Śledzenie przesyłek i namierzanie pojazdów mają od zawsze kluczowe
znaczenie dla branży transportu i logistyki. Obecnie podstawą tego
procesu, na każdym etapie realizacji zlecenia, jest GPS, czyli Globalny
System Pozycjonowania. Nowe systemy, takie jak Galileo czy DGPS lub
HAS, oferują kilka obiecujących możliwości, które umożliwią większą
dokładność określania pozycji. Jednak, mimo dynamicznego rozwoju
technologii, w najbliższej przyszłości pozycjonowanie satelitarne nie
będzie odpowiednie dla wszystkich zastosowań w logistyce.

G

dzie jestem? Przewoźnicy towarów zadają sobie to pytanie
od ponad 2000 lat. Marynarze
na pokładzie statków handlowych
określali swoją pozycję za pomocą zabytków, latarni czy map morskich. To
był jedyny sposób, aby znaleźć naj-

szybszą trasę i oszacować kiedy dotrą
do celu. Możliwość obliczenia optymalnej trasy i dokładnego oszacowania czasu przybycia (ETA) jest nadal
istotna dla firm logistycznych. Aby to
zrobić, muszą określić lokalizację
wszystkich środków transportu i prze-
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syłek – koniecznie w sposób ciągły
i możliwie dokładny, ale w dzisiejszych czasach logistyka to nie punkty
orientacyjne, a szeroki zakres bezprzewodowych sygnałów nawigacyjnych.
SYSTEM NAWIGACJI
SATELITARNEJ GALILEO
Najbardziej znanym z nich jest pozycjonowanie za pomocą globalnego
systemu nawigacji satelitarnej (GNSS).
Od ponad 20 lat większość odbiorników w pojazdach, urządzeniach śledzących lub smartfonach przetwarza
sygnały z około 30 amerykańskich

TECHNOLOGIE
KOMENTARZ

satelitów GPS, które krążą wokół
Ziemi na wysokości 20 000 kilometrów. Odbiorniki te korzystają również
z danych rosyjskiego systemu GLONASS lub chińskiego systemu BeiDou,
ale tylko garstka odbiorników korzysta już z danych z satelitów Galileo
w UE. Instalacja systemu Galileo rozpoczęła się w 2011 r. i nadal jest niekompletna. Aktualnie 26 z planowanych 30 satelitów znajduje się na orbicie, a ostatnie etapy mają się
zakończyć w latach 2021–2022. Do
tego czasu Galileo będzie najbardziej
zaawansowanym GNSS, oferującym
najwyższą niezawodność i najwyższy
stopień dokładności. Warto zaznaczyć, że USA nadal stopniowo uaktualniają pierwszą i drugą generację
swoich satelitów GPS, tak aby w perspektywie średnioterminowej wszystkie systemy zapewniały mniej więcej
taką samą jakość danych.
Z DOKŁADNOŚCIĄ
DO 10 METRÓW
GNSS pierwszej i drugiej generacji
może osiągnąć dokładność pozycjonowania od 10 do 15 metrów; bardziej wyrafinowane satelity, takie jak
Galileo, będą w stanie to poprawić do
wyniku od 4 do 8 metrów. Kilka czynników może mieć jednak negatywny
wpływ na tę precyzję, np. odbicie
sygnału, zwłaszcza w mieście. Odbicia
te zniekształcają dokładny czas dotarcia sygnału satelitarnego, co jest niezbędne do dokładnego obliczenia
pozycji. Testy w DACHSER ujawniły
słabości korzystania z GPS, np. do
określenia przy której bramie załadunkowej znajduje się naczepa.
W tym przypadku, system GPS nie był
w stanie osiągnąć 99,9 procent niezawodności.
NOWE "SYGNALIZATORY"
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 20
CENTYMETRÓW
Jedną z możliwości korzystania z GPS
do określenia pozycji z większą
dokładnością (do 20 centymetrów)

i niezawodnością jest różnicowy GPS
– tak zwany DGPS. W tym systemie
nadajnik wysyła dodatkowy sygnał,
który jest następnie przetwarzany na
ziemi. Wadą tej usługi bezprzewodowej jest to, że nie jest dostępna wszędzie, zwykle wiąże się z ładowaniem
i powoduje większe zużycie energii w
odbiorniku. Z tych powodów DGPS
jest zwykle realnym rozwiązaniem
tylko w bardzo szczególnych przypadkach. Dzięki Usłudze Wysokiej
Dokładności (HAS), Galileo planuje
zaoferować dodatkowy sygnał bezpośrednio z orbity, aby osiągnąć precyzję w granicach 20 centymetrów.
W przeciwieństwie do pierwotnych
planów, ta usługa ma być bezpłatna
dla użytkowników. Mimo wszystko
nie rozwiązuje to problemu odbicia,
a HAS najprawdopodobniej nie
będzie w stanie zaoferować dokładności na poziomie centymetra dla
aplikacji w czasie rzeczywistym,
ponieważ przetwarzanie dodatkowego sygnału może potrwać do 30
minut. Z uwagi na niedostępność
HAS nie przeprowadzono jeszcze żadnych praktycznych testów tego rozwiązania.
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MIX TECHNOLOGII
W SŁUŻBIE LOGISTYCE
W ciągu najbliższych kilku lat pozycjonowanie satelitarne dostarczy bardziej
precyzyjnych danych o pozycji, ale ze
względów technicznych nadal będą
istniały nieścisłości i ograniczenia.
Wewnątrz budynków lub w konstrukcjach, takich jak kontenery morskie,
GPS i podobne systemy nie będą
w stanie dostarczyć naprawdę dokładnych danych nawet w przyszłości, ze
względu na silne ekranowanie sygnału.
Jednak gracze logistyczni mogą korzystać z alternatywnych lub uzupełniających „sygnałów nawigacyjnych” do
pozycjonowania, zwłaszcza komórkowych stacji bazowych, routerów WiFi,
sygnałów nawigacyjnych BLE, RTLS,
SLAM lub systemów optycznych.
Należy pamiętać, że każda technologia ma swoje wady i zalety. Dlatego
w przyszłości nie będzie„jednej” technologii lokalizacyjnej dla firm logistycznych. Zamiast tego będą szukać
odpowiedniej kombinacji technologii
dla każdego przypadku użycia,
zawsze szukając najlepszego sposobu, aby odpowiedzieć na pytanie:
„Gdzie jestem?”. ◼
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4 PYTANIA
BILANSDO…

PYTANIA
DO…

IZABELLI
MACZKOWSKIEJ-CIBOROWSKIEJ
DYREKTOR GENERALNEJ CHEP
NA POLSKĘ I KRAJE BAŁTYCKIE

1

Co Pani
najbardziej ceni
w biznesie?

Cenię w biznesie możliwość tworzenia czegoś nowego, rozwijania firmy
i wywierania pozytywnego wpływu
na to, jak kształtuje się rynek. Dla
mnie firma to przede wszystkim
ludzie, którzy ją tworzą. Cieszę się, że
mogę współpracować ze świetnymi
ekspertami, czerpać z ich wiedzy
i rozwijać ich talenty. W swojej pracy
koncentruję się na wzmacnianiu
pozycji rynkowej i wartości firmy, ale
ze względu na charakter biznesu
CHEP, mogę łączyć to z czynieniem
dobra dla środowiska naturalnego
i innych ludzi. Jestem przekonana, że
wdrażanie rozwiązań gospodarki
o obiegu zamkniętym i zrównoważonego modelu biznesu to budowanie lepszej przyszłości dla nas
wszystkich.

2

Wizja rozwoju
to ekspansja?

To zrównoważony rozwój oparty na
pasji ludzi wspólnie budujących przyszłość. Nieustannie rozwijamy obecne
rynki i tworzymy nowe. Niezmiernie
istotne również z mojego punktu
widzenia jest łączenie koncentracji na
klientach i operacyjnej doskonałości,
z tworzeniem zespołu z pasją. Moim
zdaniem dzielenie się tą pasją i wspólnymi wartościami z innymi ludźmi,
także poza naszą organizacją, jest
również jednym z kluczowych elementów rozwoju.

3

Co przeszkadza
w rozwoju
firmy?

W rozwoju firmy najbardziej przeszkadza nadmierne skupianie się na prze-
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szłości i ograniczanie się barierami, które
tak naprawdę istnieją tylko w naszych
umysłach. Rozwój zaczyna się od postawienia sobie podstawowego pytania
„Dlaczego?”. Jeśli odpowiemy sobie na
pytanie o cel naszych działań, uwzględniając wewnętrzne wartości firmy oraz
czynniki zewnętrzne, wtedy możemy
zacząć wprowadzać pozytywne zmiany
w firmie, jednocześnie przewidując
i kształtując przyszłe trendy rynkowe.
Dla CHEP tym celem jest promowanie
zrównoważonego modelu biznesu,
który jest w DNA naszej firmy i który skutecznie wdrażamy od wielu lat w Polsce
z naszymi partnerami i klientami.

4

W życiu
prywatnym
jestem…

Optymistką szukającą nieustannej
inspiracji do rozwoju osobistego. ◼

4

4 PYTANIA DO…

PYTANIA
DO…

JANA
PADEWSKIEGO
PREZESA ZARZĄDU
NDHP POLSKA SP. Z O.O.

1

Co Pan
najbardziej ceni
w biznesie?

Stabilność biznesową, a także uczciwość. Doceniam profesjonalizm, kompetentność, przestrzeganie terminów
i właściwe prowadzenie dokumentacji
firmowej, co zdecydowanie usprawnia
obsługę Klientów.
Cenię odpowiedzialność biznesową,
opłacanie podatków, niezrzucanie
odpowiedzialności na sytuację gospodarczo-polityczną, odpowiedzialność
za decyzje, szukanie rozwiązań, uzupełnianie swoich braków mentalnoemocjonalnych, wyciąganie wniosków z błędów. Ważna jest też umiejętność pojmowania biznesu przyszłości, oczekiwań rynku, ponieważ to
rynek wyznacza cele.

2

Wizja rozwoju
to ekspansja?

Koncentracja na rynku rodzimym krajowym, który jest bardzo atrakcyjny, jest

bardzo ważna. Rozwija się popyt
wewnętrzny, potrzeba coraz więcej palet
800x1200, a także palet mniejszych.
Mając ugruntowaną pozycję na rynku
rodzimym naturalną rzeczą jest poszerzenie obszaru działalności poprzez
budowanie własnych centrów logistycznych poza granicami kraju. Niektóre sieci zachęcają nas, aby iść w tym
kierunku. Taki trend jest poważnym
wyzwaniem ekonomicznym, ale
mamy inwestorów, którzy chcą realizować się w tym biznesie. Uważam, że to
kwestia roku albo dwóch jeśli chodzi
o realizację wysyłek zagranicznych.

10%, a może być 100% rocznie. Obie
miary są akceptowalne, jesteśmy elastyczni, przygotowani na różne warianty.
Prawo cały czas się zmienia na korzyść
państwa. Podnoszenie podatków w kryzysie ogólnym może się odbić na paletach. Może obniżyć wzrost gospodarczy nawet o 30%, będziemy widzieć to
w przyszłości.
SARS CoV-2 raczej nie przeszkadza
w paletach, bo rynek wzrasta.
Poważną przeszkodą są obostrzenia
i częste kwarantanny pracowników
różnych firm, co wpływa na czas realizacji niektórych usług.

3

4

Co przeszkadza
w rozwoju
firmy?

Konkurencja jest bardzo ważna, ponieważ hamuje wzrost cen i gwarantuje
pewną stabilność. Na rynku palet kolorowych raczej nie ma nieuczciwej konkurencji, występuje zdrowa rywalizacja
i podział rynku. Dla NDHP Polska tempo
wzrostu może występować na poziomie
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W życiu
prywatnym
jestem…

W życiu prywatnym jestem inny niż
w prowadzeniu firmy. Staram się nie
myśleć o życiu zawodowym, tylko
o tym, co sprawia mi przyjemność.
Ważna jest dla mnie rodzina, dzieci,
odpoczynek oraz rozwój psycho-fizyczny. ◼

BILANS

Dachser. Fot. Dachser

SIECI DIY I E-COMMERCE
ROZWIJAJĄ BRANŻĘ
OGRODNICZĄ
Wiosna za pasem, a więc lada chwila rozpoczną się prace w ogrodzie. To
ostatni moment dla producentów i dostawców z branży ogrodniczej, aby
ich produkty dotarły do sklepów przed sezonem. A jest o co walczyć,
ponieważ pomimo pandemii największe sieci marketów remontowobudowlanych odnotowały w 2020 roku wzrost sprzedaży – niektóre nawet
o 200 procent w kanałach online.

K

onieczność pozostania w domu
w związku z pandemią sprawiła,
że Polacy masowo zabrali się za
remonty oraz upiększanie swoich balkonów, tarasów i ogrodów. W rezultacie wartość sprzedaży akcesoriów
ogrodowych i produktów do majsterkowania w 2020 r. sięgnęła 7,7 mld zł.
W trakcie pierwszego wiosennego
lockdownu meble i akcesoria ogrodowe były jednymi z najlepiej sprzedających się grup produktowych w Internecie. Według analiz rynkowych nawet
co czwarty zakup w sieci w ubiegłym
roku dotyczył kategorii „dom i ogród”.
Wzrosty odnotowały również sieci

sklepów remontowo-budowalnych
(nazywane także sieciami DIY – czyli
do it yourself – z eng. zrób to sam), które jako jedne z nielicznych, poza branżą FMCG, pozostały otwarte nawet
w czasie obowiązywania najbardziej
restrykcyjnych obostrzeń. Castorama
w pierwszym półroczu 2020 r. zwiększyła sprzedaż w Polsce o 3,9 proc., a w
kategoriach powiązanych z porami
roku, np. ogrodowych o 11,8 proc.
SIECI DIY I E-COMMERCE SZANSĄ
DLA BRANŻY OGRODNICZEJ
Sprzedawcy dotknięci ograniczeniami w handlu musieli znaleźć nowy
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sposób dotarcia do klientów. Naturalnym krokiem w tej sytuacji był zwrot
w kierunku sprzedaży wielokanałowej
ze szczególnym naciskiem na e-commerce, co doskonale widać na przykładzie rynku DIY.
- Sieci sklepów oferujące produkty dla
domu i ogrodu, pomimo że mogły
prowadzić sprzedaż stacjonarną, podążyły za zmianą zwyczajów konsumenckich i rozwinęły kanały internetowe,
w tym zamówienia „click & collect”.
Zwłaszcza w pierwszych miesiącach
pandemii, które zbiegły się w czasie
z wiosennymi porządkami w ogrodzie,
przed marketami można było zaobserwować długie kolejki po odbiór zamówień złożonych online. Sukcesywnie
rośnie też popularność
zamówień internetowych
z dostawą bezpośrednio
do konsumenta.

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Kontynuacja trzynastoletniej
współpracy logistycznej
z zaufanym partnerem. Tworzenie
zrównoważonych rozwiązań dla
sektora FMCG. To cechy
współpracy
anone Sp. z o.o., część globalnego koncernu spożywczego
Danone, przedłuża współpracę z Kuehne+Nagel w Polsce o kolejne siedem lat. W związku z tym w Rudzie Śląskiej zostało otwarte nowe
centrum dystrybucyjne o powierzchni 11 079 mkw. Obiekt został przystosowany do składowania towarów
w temperaturze kontrolowanej 4–6°C
oraz do ich co-packingu zarówno
w komorach chłodniczych, jak i tych
utrzymujących temperaturę otoczenia. Podczas rozładunku i załadunku
integralność produktów zapewniają
izolowane fartuchy chłodnicze, bramy
i platformy.
Nowe centrum dystrybucyjne, dzięki
energooszczędnemu
oświetleniu
LED, czujnikom monitorującym ruch
do regulacji temperatury online oraz
instalacji solarnej do podgrzewania
wody, wyznacza nowe standardy

D

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

OBSŁUGA LOGISTYCZNA
W POLSCE PRZEDŁUŻONA
O KOLEJNE SIEDEM LAT
w zakresie zrównoważonego budownictwa. Ponadto operacje w magazynie będą obsługiwane m.in. przez
wózki widłowe zasilane bateriami
litowo-jonowymi, które zmniejszają
zużycie energii elektrycznej.
„Nowe
centrum
dystrybucyjne
Danone zostało zaprojektowane tak,
aby spełniać nasze najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie efektywności operacyjnej i zrównoważonego
rozwoju, co czyni je doskonałym
przykładem wdrażania programu Net
Zero Carbon w całej Grupie”, komentuje Christophe Le Corre, dyrektor
logistyki kontraktowej w polskim
oddziale Kuehne+Nagel.
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„Stały rozwój Danone w Polsce i zmieniające się otoczenie biznesowe
wymagają implementacji nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Zautomatyzowane i wydajne operacje
zapewniają nam większą elastyczność
w spełnianiu oczekiwań naszych
Klientów w odniesieniu do jakości
usług. Wraz z naszą wizją „One Planet.
One Health” dążymy do prowadzenia
zrównoważonego biznesu w trosce o
środowisko naturalne. Dlatego też
zdecydowaliśmy się na tę nową, dedykowaną naszym potrzebom inwestycję”, mówi Krzysztof Kowalski, Customer Operations Manager Poland and
Baltics, Danone Sp. z o.o. ◼

BILANS
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