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CZAS EPIDEMII
Minął kolejny miesiąc niespotykanego od
dawna stanu globalnej epidemii. Zmagania
z niewidzialnym zagrożeniem, siejącym spustoszenie w budżetach wielu firm, nabrały
nowego wymiaru. Przedsiębiorstwa musiały
przegrupować zasoby i opracować strategie
przetrwania aktualnej sytuacji. Niestety na
wiele kluczowych pytań dotyczących pandemii nie ma odpowiedzi.
Rynek nie znosi próżni. Wytwarzane są takie towary, na jakie jest zapotrzebowanie
w danym momencie. Wiele firm uruchomiło
produkcję niezbędnych w czasie pandemii
środków ochrony osobistej. Trzeba przyznać,
że elastyczność polskich firm jest godna
podziwu. Świadczy to też dobrze o menedżerach, którzy potrafią się dostosować do
sytuacji rynkowej.
W kwietniowym „EMIL-u” publikujemy raporty kwartalne czołowych logistycznych graczy.
Globalne firmy przystosowały się do nowych okoliczności, minimalizując straty. Pomimo
trudnej sytuacji przeorganizowane podmioty nadal działają, wspierając operacyjnie
walczących z pandemią i zapewniając ciągłość łańcuchów dostaw.
W tym podporządkowanym pandemii czasie piszemy o nowych technologiach, które
zmieniają operacyjnie logistykę, przenosząc ją na nowe poziomy działania. Epidemia nie
zatrzyma postępu technicznego, może go jedynie spowolnić na jakiś czas.
Koronawirus zatrzymał światową gospodarkę, różnicując możliwości przetrwania kryzysu.
Liczone na bieżąco straty nie są budujące. Czy spełnią się prognozy głębokiej recesji?
Zapowiadana pomoc rządowa krajów dotkniętych wirusem daje nadzieję na przezwyciężenie trudności. Gospodarka wyposażona jest w narzędzia, które kilka lat temu nie były
jeszcze dostępne, ale teraz skutecznie minimalizują skutki pandemii.
Życzę miłej lektury.
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Etisoft. Fot. Etisoft

NAJNOWSZY
PRODUKT W KLASIE
ETISOFT PERSONAL
PROTECTION
Epidemia koronawirusa wymusza na przedsiębiorcach
podejmowanie wielu nowych decyzji. Jak się okazuje,
niektóre z nich mogą pomóc w walce z rozprzestrzenieniem
się zagrożenia. Jednym z takich przykładów jest
uruchomienie produkcji przyłbic ochronnych, czyli
najnowszego produktu w klasie Etisoft Personal Protection.
WYKORZYSTANO
DOTYCHCZASOWE ZASOBY
Do produkcji przyłbicy wykorzystany został dotychczasowy park maszynowy dostępny
w ramach Grupy Etisoft. Procesy sztancowania, druku, montażu i pakowania wykonywane są
w fabrykach zlokalizowanych
w całej Polsce. Większość komponentów wytwarzana jest
na miejscu z profesjonalnych
materiałów pochodzących od
renomowanych producentów.

PRZYŁBICA OCHRONNA –
TRWAŁA I FUNKCJONALNA
Poliwęglan zastosowany do
produkcji szyby w przyłbicy
jest jednym z najbardziej odpornych tworzyw sztucznych.
Właśnie dlatego odpowiednie
użytkowanie zapewni długotrwałą eksploatację produktu
ochronnego. Dodatkowym
atutem jest funkcja unoszenia i opuszczania przyłbicy na
zawiasie. Prostota wykonania
pozwala na szybki i intuicyjny

montaż i demontaż produktu przez użytkownika (szyba
przyłbicy jest mocowana na
zatrzaskach). Niewątpliwą
zaletą tego rozwiązania jest
również fakt, że można je dopasować do rozmiaru głowy,
a wstawka z pianki poliuretanowej zapewnia wygodę użytkowania. Przyłbice umożliwiają
pracę w okularach, a pozycja
szyby pozwala na swobodne
działanie. Do czyszczenia szyby
należy używać spirytusu lub
płynu do czyszczenia ekranów
LCD.
NIE TYLKO KOMERCYJNIE
Zarząd firmy Etisoft zdecydował się bezpłatnie przekazać
część wyprodukowanych przy-

06

łbic szpitalom z Gliwic, jak i jednostkom wojewódzkim, które
mają oddziały zakaźne.
– Zdajemy sobie sprawę, że
szpitale to instytucje, które
w tej chwili najbardziej potrzebują tego rodzaju produktów
– mówi Michał Majnusz, Prezes
Zarządu Etisoft. – Naszym obowiązkiem jest wspierać tych,
którzy każdego dnia walczą
o zdrowie i życie innych osób.
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przekazać im nasz
nowy produkt – dodaje przedstawiciel Etisoft.
Jeśli zaistnieje takie zapotrzebowanie, zarząd zapewnia, że
zaplanowana zostanie produkcja samych szyb, jako elementu wymiennego. 
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Naukowcy z łódzkiej
firmy Smart Soft
Solutions stworzyli
QuickTemp – bezdotykowy
i bezobsługowy detektor
gorączki – który poza
szpitalami, może być
wykorzystywany także
w zakładach pracy,
halach produkcyjnych czy
przemysłowych. Chcą aby
ich rozwiązanie posłużyło
w walce z pandemią
koronawirusa w Polsce
i pomogło pracodawcom.

P

omysł na stworzenie
rozwiązania pojawił się
w marcu, kiedy ruszyła społeczna kwarantanna.
Postanowiliśmy wykorzystać
technologię zastosowaną w innym z naszych wynalazków –
rozwiązaniu dla hodowców
trzody chlewnej. Konieczne
było dostosowanie algorytmu do pomiaru temperatury
ludzi, rozwinięcie interfejsu
oraz rozszerzenie o potrzebne
czujniki. Po 3 tygodniach pracy
powstał pierwszy QuickTemp –
komentują Paweł Kielanowski
i Łukasz Adamek z firmy Smart
Soft Solutions.
QuickTemp to niewielkich rozmiarów automatyczna stacja
diagnostyczna do pomiaru
temperatury ciała, która alarmuje w przypadku wykrycia
odstępstw od normy. Rozwiązanie jest przeznaczone do
użytku wewnątrz budynków
i z powodzeniem może być
stosowane poza szpitalami,
także w zakładach pracy, na
halach produkcyjnych i przemysłowych, magazynach czy
sklepach. Bezdotykowy pomiar wykonywany jest z odległości 50 cm, a przy tym jest

Smart Soft Solutions. Fot. Smart Soft Solutions

QUICKTEMP
SPRAWDZI
TEMPERATURĘ
PRZED PRACĄ
bezpieczny gdyż nie wymaga
udziału personelu. Informacje
i wynik pomiaru prezentowane są w czytelny sposób na
dużym ekranie urządzenia.
W ciągu minuty jest on w stanie zmierzyć temperaturę u 10
osób.
Jako pierwsi z urządzenia skorzystali pacjenci Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycz-

nego w Łodzi, któremu spółka
przekazała urządzenie nieodpłatnie.
– Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że pomiar
temperatury ciała staje się niezwykle istotnym elementem
oceny stanu pacjenta. Urządzenie QuickTemp, umieszczone przy wejściu do zespołu
poradni Wojewódzkiej Stacji
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Ratownictwa Medycznego
w Łodzi, pozwala na szybką
identyfikację osób gorączkujących. Dzięki temu możliwe jest
wczesne ograniczenie kontaktu chorego z innymi osobami
przebywającymi w placówce
oraz bezzwłoczne wdrożenie
właściwych procedur – wyjaśnia rat. med. Adam J. Stępka
z WSRM Łódź. 
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Z KORONAWIRUSEM
NIE PO DRODZE
Exide. Fot. Exide, pxhere.com

W dobie epidemii koronawirus stanął na
drodze także kierowcom. Osoby, które
nadal podróżują autem, powinny zadbać
o czystość i dezynfekcję wszystkich
elementów pojazdu, na których mógłby
zagościć wirus. Ci, którzy mają do
wyboru podróż transportem publicznym
lub samochodem, powinni rozważyć
tę drugą opcję. Zaś kierowcy pracujący
przez dłuższy czas zdalnie lub poddani
kwarantannie, powinni pamiętać o…
akumulatorach.

DEZYNFEKCJA AUTA –
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
I JAK POSTĘPOWAĆ?
Samochód daje nam poczucie
komfortu i bezpieczeństwa –
często podróżujemy sami
lub z najbliższymi osobami,
z którymi i tak mamy kontakt
na co dzień. Nie powinno to
jednak usypiać naszej czujności. W czasie epidemii koronawirusa, tak samo jak dbamy
o bezpieczeństwo własne
i restrykcyjnie pilnujemy środków higieny osobistej (mycie
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i dezynfekcja rąk, używanie
jednorazowych rękawiczek
i maseczek ochronnych), tak
samo powinniśmy dbać o regularną dezynfekcję naszych
osobistych przedmiotów – telefonów komórkowych, portfeli, a także… samochodów.
Dlatego w aucie zawsze warto
mieć środki czyszczące, w tym
preparaty na bazie alkoholu
do odkażania powierzchni
(nawilżane chusteczki odkażające, środki dezynfekcyjne
w spray’u, etc.).
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Aby nasz pojazd nie stał się siedliskiem wirusa, musimy pamiętać o dezynfekcji najczęściej dotykanych powierzchni: klamek
zewnętrznych i wewnętrznych,
klamki bagażnika, kierownicy
i manetek kierunkowskazów,
hamulca ręcznego, dźwigni
od skrzyni biegów, wszelkich
przycisków, pokręteł i ekranów
dotykowych, ram drzwi, itp.
Dezynfekcja powinna być połączona także z wietrzeniem
auta i dbaniem i jego ogólną
czystość – częstsze korzystanie z myjni, dbanie o regularne czyszczenie wnętrza (w tym
dezynfekcja dywaników, pranie
foteli, czyszczenie wnętrza bagażnika, a nawet ozonowanie
pojazdu). Warto także zadbać
o klimatyzację – wirusy są
bowiem obecne się nie tylko
na powierzchniach, ale także
w powietrzu. Pojazd to przestrzeń zamknięta, a zagrzybiona
klimatyzacja z pewnością nie
pomoże nam w zachowaniu
bezpieczeństwa – swojego
i pasażerów.
O higienę powinniśmy zadbać
także w trakcie tankowania. Na
stacjach są na szczęście dostępne rękawiczki jednorazowe,
z których możemy korzystać.
Warto także ograniczyć liczbę
tankowań do minimum – jeśli
możemy, tankujmy do pełna,
korzystajmy ze stacji samoobsługowych, płaćmy bezgotówkowo (kartą lub przy pomocy
aplikacji). Wiele stacji benzynowych także zachowuje środki
bezpieczeństwa, wyznaczając
strefy kontaktu, odległości
pomiędzy klientami lub oddzielając personel od klientów
przezroczystymi ściankami.
PRZESIĄDŹ SIĘ DO AUTA
W czasie epidemii, jeśli tylko
mamy taką możliwość, warto

przesiąść się do auta, na motocykl lub rower. Transport
publiczny, choć poddawany
coraz większym restrykcjom
higienicznym i wytycznym
dotyczącym przewozu osób
(ich liczbie, odległościach, jakie pasażerowie powinni zachować, etc.), nadal pozostaje
mniej bezpiecznym środkiem
podróży niż pojazd osobowy.
Zachęcają do tego także władze
dużych miast, jak Gdynia i Kraków, które zawiesiły pobieranie
opłat w strefach płatnego parkowania. Urzędnicy zachęcają
w ten sposób mieszkańców do
poruszania się indywidualnymi
środkami transportu, aby ograniczyć możliwość zarażenia się
koronawirusem.
Ponadto, jeśli dotąd ze względu
na lepsze i szybsze połączenia
wybieraliśmy tramwaje, autobusy, pociągi czy też metro, w czasie epidemii może okazać się,
że samochodem dotrzemy do
pracy szybciej. Zmniejszył się
bowiem nie tylko ruch na drogach, ale także liczba połączeń
miejskiej komunikacji, przez co
wydłużył się czas dojazdu do
pracy. W dobie epidemii dochodzi zatem do paradoksu – już raczej nie utkniemy samochodem
w korku, za to dłużej będziemy
czekać na kolejny tramwaj lub
autobus, które jeżdżą w mniejszej liczbie i rzadziej.

W dobie epidemii dochodzi
do paradoksu – już raczej
nie utkniemy samochodem
w korku, za to dłużej
będziemy czekać na kolejny
tramwaj lub autobus
dbać o jego kondycję – kontrolować stan naładowania,
np. przy pomocy woltomierza
i doładowywać przy pomocy
prostownika, jeśli sytuacja tego
wymaga (napięcie wynosi 12,5
V lub mniej).
– Auto, nawet gdy go nie użytkujemy, pobiera pewną ilość
energii z akumulatora, np. na
podtrzymanie alarmu i pamięci sterowników. Parametr ten
opisuje się jako „upływność
prądu”. Nie powinna ona przekraczać 0,05 A (50 mA). Często
jednak zdarza się, że uszkodzone radio – czy jakikolwiek inny
odbiornik energii w samochodzie – pobiera znacznie więcej
energii niż powinien, co często
kończy się rozładowaniem.
Niskie temperatury, w tym
mroźne wiosenne poranki,
także mają wpływ na spadek
sprawności akumulatora. Nie-

ZOSTAŁEŚ W DOMU?
ZADBAJ O AKUMULATOR
Osoby, które pracują zdalnie
lub odbywają domową kwarantannę i nie korzystają z auta,
powinny kontrolować w tym
czasie stan akumulatora. Akumulatory niestety nie lubią
przestojów, w trakcie których
nie są ładowane. Im starszy
lub im słabszy akumulator,
tym bardziej powinniśmy za-
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stety akumulator, jeśli nigdzie
nie jeździmy autem lub pokonujemy zbyt małe dystanse,
by zdołał się doładować, może
ulec rozładowaniu, a nawet
uszkodzeniu. Dlatego oprócz
bardziej zaawansowanej diagnostyki (pomiar upływności
prądu wykonywany u mechanika – przynajmniej raz
w roku), warto samodzielnie
i regularnie kontrolować stan
naładowania akumulatora
– radzi Mariola Michalczyk,
marketing manager z Exide
Technologies S.A.
Być może dzięki wszystkim powyższym radom – dezynfekcji
i rozważnemu korzystaniu ze
środków transportu, unikniemy
zakażenia. A jeśli czas epidemii
spędzamy w domu, bez problemu odpalimy auto i dojedziemy
do pracy, gdy wszystko znów
wróci do normy. 
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ISO 10993 (dopuszczającej do
zastosowań medycznych przy
aplikacji na skórę).
Etisoft. Fot. Etisoft

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE
POLSKIEJ FIRMY
Gliwicka firma Etisoft
stworzyła innowacyjny
model maseczki
ochronnej. Jest to
kolejny produkt, obok
przyłbic w klasie ETISOFT
PERSONAL PROTECTION,
który wspiera profilaktykę
antywirusową i zostanie
wyprodukowany na
szeroką skalę. Czym będzie
różnić się od tradycyjnej
maseczki? O tym poniżej.

MASECZKA OCHRONNA
NA TWARZ – NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI MATERIAŁY
Samoprzylepna maseczka
ochronna jest z założenia produktem jednorazowego użytku,
lecz staranność jej wykonania
i użyte materiały gwarantują wygodne stosowanie nawet przez
kilka godzin. Do produkcji wykorzystano certyfikowane materiały do kontaktu ze skórą: flizelinę
polipropylenową z certyfikatem
Oekotex potwierdzającym bezpieczeństwo produktu dla człowieka oraz środowiska, oraz klej
spełniający wymagania normy

PROFILAKTYKA
ANTYWIRUSOWA
– WŁAŚCIWOŚCI
SAMOPRZYLEPNEJ
MASECZKI OCHRONNEJ
Samoprzylepna maseczka
ochronna na twarz jest bezpieczna, łatwa do założenia, a przede
wszystkim nie zsuwa się z uszu
lub nosa. Jej ergonomiczny
kształt zapewnia wygodę podczas użytkowania. Swobodnie
można w niej oddychać – nie
krępuje ruchów, a co za tym idzie,
nie przeszkadza w wykonywaniu
codziennych czynności. Odpowiednio dobrany klej dobrze
trzyma się powierzchni twarzy.
Co istotne, jeśli nastąpi potrzeba
chwilowego ściągnięcia maseczki – zastosowany klej zachowa
przyczepność także przy kolejnej
próbie naklejenia.
NOWE ZASTOSOWANIE
DOTYCHCZASOWYCH
MASZYN
Do produkcji maseczek wykorzystano najnowocześniej-
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szą z posiadanych maszyn –
specjalistyczne urządzenie
umożliwiające wytwarzanie
precyz yjnych wykrojów
wielowarstwowych. Na co
dzień wspiera ono produkcję na potrzeby branży samochodowej i elektronicznej.
W związku z epidemią COVID-19 zmieniło jednak swoje zastosowanie. W efekcie
proces produkcji maseczek
jest w pełni automatyczny,
a zastosowana nowoczesna
technologia gwarantuje wysoką jakość produktu finalnego.
– Jako firma, której działania
silnie związane są z innowacjami, postanowiliśmy
pochylić się nad rozwiązaniem funkcjonalnym i jednocześnie wykorzystującym
nowoczesne technologie,
jakimi posługujemy się na co
dzień – tłumaczy Michał Majnusz, Prezes Etisoft. – Mamy
świadomość, że w obecnym
czasie najważniejsza jest
profilaktyka antywirusowa
i wspólna walka z rozprzestrzenieniem się COVID-19
– dodaje. 
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ANTONOWEM SPRZĘT
MEDYCZNY Z CHIN
Dachser. Fot. Dachser

Dachser Air & Sea Logistics, międzynarodowy operator logistyczny działający także w Polsce, zorganizował z Szanghaju transport
pilnie potrzebnych produktów
medycznych. Dostawy trafiły do
szpitali we Francji.

N

a potrzeby dostaw medycznych z Azji do Europy
Dachser wyczarterował jeden
z największych samolotów
transportowych na świecie, Antonowa AN-124. Medyczne cargo
zawierało środki ochrony osobistej, w tym rękawice ochronne

POLSKI KONGRES LOGISTYCZNY
LOGISTICS Z NOWĄ DATĄ
www.logistics.pl

Działając w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodnie z zaleceniami właściwych organów
państwowych, organizatorzy
kongresu pojęli decyzję o przeniesieniu wydarzenia, na przyszły
rok. Data i miejsce PKL LOGISTICS
2021 to 19–21 maja 2021 rok, Poznań Congress Center.
elem organizatorów jest utrzymanie poziomu, zasięgu oraz
miejsca wydarzenia, które gwarantuje zorganizowanie kongresu
w sprawdzonej, docenionej przez
uczestników formule.
Temat przewodni przyszłorocznej
edycji kongresu –„Logistyka w biznesie nowej generacji – cyfryzacja,
współdzielenie, odpowiedzialność”
pozostaje aktualny. Program wydarzenia obejmować będzie

C

m.in. logistykę w e-commerce,
usługi logistyczne nowej generacji, rozwiązania transportowe
w cyfrowych łańcuchach dostaw.
Nie zabraknie również case sudy
i dyskusji dotyczących roli magazynu w dobie ominichanel, logistyki miejskiej, czy rozwiązań ICT.
Organizatorzy zaplanowali również
sesję nt. rozwiązań technologicznych w logistyce przyszłości. Ważnym punktem programu kongresu
są debaty ekspertów, które będą
się toczyły w temacie społecznej
odpowiedzialności logistyki oraz
krajowej strategii logistycznej.
Prelegenci kongresu odniosą się
również do aktualnych wyzwań,
na które branża logistyczna musi
odpowiadać.
Utrzymana zostanie również
formuła całego wydarzenia. Tra-

i dziesięć milionów masek chirurgicznych.
Transporter wylądował wczesnym
rankiem na lotnisku Nantes Atlantique, gdzie czekała już obsługa
naziemna i ciężarówki Dachser.
Po przybyciu Antonowa pilnie potrzebny sprzęt został załadowany
do samochodów i rozwieziony po
całej Francji za pośrednictwem
sieci logistyki drogowej Dachser.

AWARYJNY CZARTER DACHSER
W nadchodzących tygodniach
Dachser Air & Sea Logistics, który
ma swój oddział również w Polsce,
planuje zwiększyć liczbę rejsów
czarterowych z Chin do Europy.
W taki sposób operator radzi
sobie z mniejszą dostępnością
przestrzeni ładunkowej w transporcie lotniczym, co jest jednym
ze skutków pandemii.

dycyjnie kongresowi będzie towarzyszyć wystawa „Rynek Logistyczny” – jedne z niewielu miejsc
w Polsce, gdzie uczestnicy mają
możliwość poznania pełnej oferty dostawców usług dla logistyki
i rozwiązań technologicznych. Nie
zabraknie również warsztatów połączonych ze zwiedzaniem firm
z obszaru e-commerce, Industry
4.0 i dystrybucji FMCG. A uroczyste
LOGISTICS Party odbędzie się, jak
zawsze, w szczególnej oprawie.
– Wszyscy jesteśmy świadomi, że
sytuacja zagrożenia i niepewności związana z rozwojem epidemii dotyka każdego i ma wpływ
na wszystkie gałęzie gospodarki,
w tym także logistykę. Pomimo
przeniesienia terminu kongresu
na przyszły rok, nasz zespół organizacyjny kontynuuje prace. Choć
większość naszych aktywności
prowadzimy zdalnie, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przygo-

tujemy w najbliższym czasie specjalne wydarzenie on-line, które
umożliwi wymianę aktualnych
doświadczeń w naszej branży –
podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa,
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Kongres kierowany jest do wszystkich przedstawicieli branży – specjalistów i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za łańcuch dostaw,
logistykę, transport, magazynowanie, wsparcie technologiczne
oraz rozwój i działania operacyjne.
Wszystkich logistyków prosimy już teraz o zarezerwowanie
w przyszłorocznym kalendarzu
19–21 maja.
Zapraszamy do współpracy i do
śledzenia strony i kanałów informacyjnych kongresu, gdzie będziemy na bieżąco informować
o programie i rejestracji na wydarzenie.
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Dachser. Fot. Dachser

WZROST OPARTY NA SOLIDNYM

FUNDAMENCIE
Wzrost obrotów o 1,6 proc.
w 2019 r.; europejski
transport drogowy
odnotowuje dodatnią
dynamikę na poziomie
2,9 proc.; 151 mln euro
inwestycji w obiekty
logistyczne i systemy IT.

M

imo stale słabnącej koniunktury na
świecie Dachser
może pochwalić się dalszym
wzrostem w 2019 r. Operator
logistyczny odnotował solidny przyrost skonsolidowanych
przychodów netto o 1,6 proc.
do 5,66 mld euro. Motorem był
ponownie obszar Road Logistics, którego przychody netto
zwiększyły się o 2,9 proc., do
poziomu 4,60 mld euro. Z kolei
w obszarze Air & Sea Logistics
odnotowano spadek o 4,1 proc.

wynikający z mniejszego popytu na usługi transportu
lotniczego ze strony klientów
z branży motoryzacyjnej.
Wzrost obrotów na poziomie
grupy miał miejsce przy jednoczesnym zmniejszeniu się
liczby przesyłek i tonażu. Liczba przesyłek spadła o 3,7 proc.
– z 83,7 do 80,6 mln, zaś tonaż
w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0 proc. – z 41,4
do 41,0 mln ton.
„Gdy zmienia się wiatr koniunktury, wówczas jakość
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i niezawodność liczą się bardziej niż kiedykolwiek”, mówi
Bernhard Simon, CEO Dachser.
„Tym bardziej zależy nam na
dobrze wykwalifikowanych
oraz zmotywowanych pracownikach i dlatego właśnie
stale inwestujemy w naszą sieć,
procesy oraz IT.”
ROZWÓJ BIZNESU
W POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARACH
Obszar Road Logistics, w ramach którego Dachser realizu-
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je transport i magazynowanie
towarów (European Logistics)
oraz artykułów żywnościowych (Food Logistics), wciąż
stanowi czynnik stabilizujący
i dynamiczny motor wzrostu przedsiębiorstwa. W roku
2019 odnotował wzrost skonsolidowanych obrotów netto
o 2,9 proc., z 4,47 na 4,60 mld
euro, z czego 3,63 mld euro
(+2,4 proc.) przypadało na European Logistics.
„Do utrzymującej się silnej pozycji w transporcie transgranicznym dochodzi pozytywny
rozwój logistyki kontraktowej
w całej Europie. Chociaż sytuacja na rynku przewozowym
w roku 2019 uległa złagodzeniu, deficyt kierowców i wykwalifikowanych pracowników w Niemczech oraz wielu
innych krajach europejskich
pozostaje najpilniejszym wyzwaniem”, mówi Simon.
Najsilniejszy wzrost w 2019 r.
odnotował obszar Food Logistics. Dachser wypracował tu
wzrost przychodów o 5,1 proc.,
z 917 do 964 mln euro. Liczba
przesyłek spadła o 1,7 proc.,
natomiast tonaż lekko wzrósł
– o 0,6 proc. „Logistyka artykułów spożywczych to od lat
niezachwiany filar naszego
modelu biznesowego”, mówi
Bernhard Simon. „Współpracę
z naszymi partnerami w ramach European Food Network
możemy określić jako wyjątkowo stabilną i owocną.”
Dachser Air & Sea Logistics
odnotował w 2019 r. spadek
obrotów o 4,1 proc. – z 1,19
do 1,14 mld euro; liczba przesyłek spadła o 5,6 proc. „W tym
obszarze mierzymy się ze sporą nieprzewidywalnością, co
z kolei bezpośrednio uzależnione jest od słabszej kondycji
handlu światowego”, wyjaśnia

Simon. „W realizowanym przez
nas transporcie lotniczym daje
się odczuć przede wszystkim
mniejsze zapotrzebowanie na
usługi transportowe ze strony
przemysłu motoryzacyjnego
w Niemczech.”
W 2019 r. Dachser podjął działania z myślą o rozwoju tego
obszaru biznesowego. Można
do nich zaliczyć rozszerzenie
portfolio klientów z branży
medycznej, farmaceutycznej,
odzieżowej i sportowej, jak
również rozbudowę usług
transportu kolejowego na
Przychody netto
w milionach euro

wartość dodaną dla naszych
klientów”, mówi Simon.
KRYZYS SPOWODOWANY
KORONAWIRUSEM:
DACHSER JAKO SIŁA
STABILIZUJĄCA
W TRUDNYCH CZASACH
W celu dalszej poprawy jakości usług firma rodzinna
zainwestowała w minionym
roku 151 mln euro w budowę
i rozbudowę hal przeładunkowych i magazynowych, jak
również systemy IT i wyposażenie techniczne. W tym roku

tura klientów są tak szerokie,
że jesteśmy w stanie dobrze
się dostosować do zmienionych warunków. W branży
spożywczej jesteśmy, jako
operator logistyczny, istotnym elementem podstawowego zaopatrzenia, dlatego
w tym obszarze przewidujemy
względną stabilność.”
W 2019 r. Dachser odnotował ponowny wzrost wskaźnika kapitału własnego – do
ponad 57 proc. Zatrudniając
około 31 tys. osób, Dachser ma
więcej pracowników niż w ja-

2019
(tymczasowo)

2018
(finalnie)

Zmiana w 2019 r.
w porównaniu do 2018

Road Logistics

4.596

4.465

+2,9%

European Logistics

3.632

3.548

+2,4%

964

917

+5,1%

1.137

1.185

- 4,1%

-75

-80

5.658

5.570

Food Logistics
Air & Sea Logistics
Konsolidacja (po odliczeniu
przychodów z udziałów
w spółkach, w których
Dachser ma 50% lub mniej)
Grupa

trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Spedycja lotnicza
i morska, w szczególności
w ramach usług LCL (drobnica morska), zostały połączone
z europejską siecią transportu
drogowego Dachser. Dodatkowo zakończono wdrożenie
własnego systemu zarządzania transportem na świecie
pod nazwą Othello. „Do połowy 2020 r. 99 procent wszystkich przesyłek będziemy realizować za pośrednictwem
naszego własnego systemu
zarządzania transportem.
Dzięki lepszej wydajności
i produktywności możemy
wygenerować dodatkową

planuje się inwestycje o podobnym zakresie. Jednakże
wskutek panującego kryzysu
spowodowanego koronawirusem także Dachser zmuszony
jest zrewidować swoje cele,
jak wyjaśnia Simon: ”Bardzo
trudno przewidzieć ostateczne skutki dla naszej branży,
możemy tylko każdego dnia
na nowo oceniać sytuację
i elastycznie się do niej dostosowywać. W obliczu aktualnych ograniczeń dla biznesu,
spadki wolumenu dotyczące
branży dóbr przemysłowych
są nieuniknione, szczególnie
w Hiszpanii i Francji. Jednakże
nasze portfolio usług i struk-
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+1,6%

kimkolwiek innym momencie
swojej historii. „Jesteśmy z tego
niezwykle dumni, ponieważ
nasi pracownicy to serce i kręgosłup naszej działalności. Bezpieczeństwo miejsc pracy jest
dla nas w 2020 r. priorytetem.
Również dla klientów i podwykonawców chcemy pozostać stabilnym i niezawodnym
partnerem. Wszyscy mierzymy
się z tymi samymi wyzwaniami. Dzięki uczciwym cenom
i wynagrodzeniom wspólnie
pokonamy kryzys spowodowany koronawirusem, budując fundament dla przyszłego
wzrostu”, podsumowuje Bernhard Simon. 
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Kuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

FIRMA KUEHNE + NAGEL
ODPORNA NA WIRUSA
Zmniejszony eksport z Azji miał bezpośredni wpływ
na wyniki spedycji morskiej. Dedykowane rozwiązania
czarterowe w spedycji lotniczej częściowo kompensowały
spadek pojemności ładunkowej. Spedycja drogowa
notowała mniejszy popyt na usługi transportowe w Europie
i w Ameryce Północnej. Pomyślnie przeprowadzona
restrukturyzacja dywizji, wzmocniła logistykę kontraktową.
Grupa zachowała płynność w transporcie oraz stabilność
w przepływie środków pieniężnych.

W

wyniku pandemii
COVID-19 w pierwszym kwartale
2020 roku wolumeny biznesowe gwałtownie spadły.
Obroty netto, zysk brutto
i zyski w Grupie Kuehne + Nagel były znacznie niższe niż
w ubiegłym roku. Negatywny
wpływ miały również wahania
kursów walut.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor
generalny Kuehne + Nagel
International AG, komentuje:

„Pandemia wywołana wirusem
SARS-Cov-2 jest ogromnym
globalnym wyzwaniem, także
dla Kuehne + Nagel. Produkcja
przemysłowa oraz wolumeny
handlowe znacznie się osłabiły. W obliczu pandemii firma
utrzymała swoją wydajność
operacyjną, ściśle zarządzając
wieloma wyspecjalizowanymi
podmiotami oraz pozyskując
nowych Klientów. Wolumeny przewozu podstawowych

Grupa Kuehne + Nagel (mln CHF)

Q1 2020

towarów, takich jak żywność
i farmaceutyki utrzymano na
dość wysokim poziomie. Pewnym jest, że w nadchodzących
miesiącach będziemy musieli
stawić czoła poważnym wyzwaniom, ale ze względu na
partnerskie relacje z Klientami,
elastyczność oraz na możliwości cyfrowe – mamy dobrą pozycję. Wysoki poziom płynności charakteryzuje solidną siłę
finansową firmy”.
Q1 2019

Zmienność

Obrót netto

4,912

5,237

(6.2%)

Zysk brutto

1,878

1,978

(5.1%)

Wynik operacyjny EBITDA

378

418

(9.6%)

EBIT

184

242

(24.0%)

Zysk za okres

139

181

(23.2%)
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Fakty i liczby dotyczące Kuehne + Nagel:
• Kuehne + Nagel uruchomiło plany ciągłości działania
w 1400 lokalizacjach w 108 krajach. Ochrona pracowników
jest najwyższym priorytetem.
• Wszyscy pracownicy biurowi Grupy (ok. 45 000
pracowników) w bardzo krótkim czasie otrzymało zdalny
dostęp do wewnętrznych systemów.
• Od początku marca firma zaimportowała z Azji ok. 300
milionów masek ochronnych dla swoich Klientów.
• Logistyka kontraktowa obsłużyła dwa razy więcej
przesyłek e-commerce niż w poprzednim kwartale,
głównie żywność, kawa, napoje oraz zabawki.
• myKN odnotowało 145% wzrost liczby aktywnych
użytkowników w porównaniu z analogicznym okresem
poprzedniego roku.
SPEDYCJA MORSKA
Spedycja morska została
szczególnie dotknięta skutkamln CHF

mi pandemii, już na początkowym etapie, odnotowując
dwucyfrowy spadek popytu

Q1 2020

Q1 2019

Zmienność

Obrót netto

1,724

1,852

(6.9%)

Zysk brutto

344

382

(9.9%)

EBIT

79

112

(29.5%)

na dostawy do i z Chin. Jednak z drugiej strony transport
chłodniczy (między innymi na
rzecz branży farmaceutycznej)
oraz eksport z Ameryki Łacińskiej (głównie towary łatwo
psujące się) rozwijały się dobrze. W pierwszym kwartale
bieżącego roku przewieziono
1 075 mln standardowych
kontenerów (TEU), czyli o 71
000 mniej jednostek niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku (-6,2%).
W związku z tym obrót netto tej jednostki biznesowej
spadł o 6,9%, osiągając wartość 1,7 mld CHF, a zysk brutto
o 9,9% do 344 mln CHF. EBIT
spadł o 29,5% do 79 mln CHF.
Wahania kursów walut miały
negatywny wpływ na działalność biznesową w wysokości
5,3% (obrót netto) i 3,6% (EBIT).
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Nawet w obecnej sytuacji
pandemicznej zainteresowanie Klientów neutralnymi
pod względem emisji CO2
rozwiązaniami morskimi
utrzymywało się na wysokim
poziomie. W ramach programu Net Zero Carbon, Kuehne
+ Nagel wyrównało emisje
CO2 z transportu wszystkich
przesyłek drobnicowych (LCL)
zrealizowanych od początku
tego roku.
SPEDYCJA LOTNICZA
Z powodu falowego odwoływanych lotów pasażerskich
w marcu, globalna pojemność
ładunkowa dywizji lotniczej
spadła o około 60% w zaledwie
kilka tygodni. Blokady w Chinach, Europie i w Ameryce doprowadziły do gwałtownego
spadku konsumpcji oraz po-
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mln CHF

Q1 2020

Q1 2019

Zmienność

Obrót netto

1,091

1,170

(6.8%)

Zysk brutto

307

326

(5.8%)

EBIT

71

80

(11.3%)

pytu, co skutkowało niższymi
wolumenami transportu lotniczego. Najbardziej poszukiwane w tym czasie były szybkie
czarterowe rozwiązania dla
transportu o krytycznym czamln CHF

w wysokości 5,0%.
Znaczący postęp osiągnięto
w implementacji autorskiego
rozwiązania do zarządzania
transportem AirLOG oraz innych platform cyfrowych firmy.

Q1 2020

Q1 2019

Zmienność

Obrót netto

863

901

(4.2%)

Zysk brutto

281

285

(1.4%)

EBIT

17

24

(29.2%)

sie dostawy, w tym dla farmaceutyków.
Wolumen lotniczy w pierwszym kwartale bieżącego
roku wyniósł 372 000 ton i był
o 9% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego
roku. Obroty netto spadły
o 6,8% do 1,1 mld CHF a zysk
brutto o 5,8% do 307 mln CHF.
EBIT spadł o 11,3% do 71 mln
CHF. Efekty walutowe miały
negatywny wpływ zarówno
na obroty netto, jak i na EBIT

SPEDYCJA DROGOWA
Dział logistyki drogowej zanotował dobry początek roku,
jednak od marca wolumeny
w Europie (zwłaszcza we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) oraz w Ameryce Północnej (głównie w transporcie
intermodalnym) znacznie spadły. Dotyczy to wszystkich sektorów, z wyłączeniem handlu
internetowego (e-commerce)
oraz realizacji transportów dla
branży farmaceutycznej.

W pierwszym kwartale 2020 r.
obroty netto spedycji drogowej spadły o 4,2% do 863 mln
CHF w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku,
a zysk brutto spadł o 1,4% do
281 mln CHF. EBIT spadł do
17 mln CHF. Efekty walutowe
miały negatywny wpływ w wysokości 4,8% na obrót netto
i 4,2% na EBIT.
W Europie przejęcia dwóch
firm, Rotra (Belgia, Holandia)
oraz Joebstl (Austria, Europa
Wschodnia) zostały pomyślnie
zintegrowane. Wyniki z działalności w Azji pozostały zachęcające do dalszej ekspansji.
Kuehne + Nagel ogłosiło także
zwiększone zapotrzebowanie
na wdrażanie platformy cyfrowej eTrucKNow.
LOGISTYKA
KONTRAKTOWA
Dywizja logistyki kontraktowej w związku z pandemią
mln CHF

zanotowała zmniejszoną
podaż po stronie obsługi
produkcji motoryzacyjnej
i detalicznej. Wzrósł jednak
popyt na podstawowe towary, usługi farmaceutyczne i ecommerce.
W pierwszym kwartale 2020 r.
obroty netto logistyki kontraktowej spadły o 6,1% do 1,2 mld
CHF w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zysk brutto o 4,0% do
946 mln CHF, a EBIT o 34,6%
do 17 mln CHF. Efekty walutowe miały negatywny wpływ
na obrót netto 4,9% oraz na
EBIT 3,8%.
Zmienne otoczenie wymagało
szybkiego i kompleksowego
dostosowania zasobów do
dalszej restrukturyzacji logistyki kontraktowej. W pierwszym kwartale 2020 roku, 90%
wszystkich centrów dystrybucyjnych firmy na całym świecie
działało bez zakłóceń. 

Q1 2020

Q1 2019

Zmienność

Obrót netto

1,234

1,314

(6.1%)

Zysk brutto

946

985

(4.0%)

EBIT

17

26

(34.6%)
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i nawet do 40% zmniejszone
koszty magazynowania.
– Zdajemy sobie jednak sprawę,
że decyzja o kompleksowym
wdrożeniu systemu RFID ma
wymiar strategiczny i długofalowy, dlatego rekomendujemy
naszym klientom programy
pilotażowe. Wtedy bez ryzyka
finansowego klienta sprawnie
diagnozujemy problem z jakim
się zmaga i przeprowadzamy
szczegółową analizę działania
systemu w konkretnych warunkach. – mówi Jakub Kownacki.
Program pilotażowy, który
proponuje ISS RFID, obejmuje badanie z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu do
analizy środowiska radiowego,
montaż mobilnych bramek
i urządzeń RFID, a także przygotowanie dedykowanego
oprogramowania. Klient po-

ISS RFID. Fot. ISS RFID

W ROSSMANNIE
PIERWSZY KROK
DO WDROŻENIA RFID
Wdrożenia systemów RFID przekładają się na
konkretne usprawnienia i wymierne korzyści w handlu
detalicznym, logistyce i transporcie. Poprzedzający je
program pilotażowy stanowi pierwszy krok do właściwej
i szybkiej diagnostyki indywidualnych potrzeb klienta.
Z takiego rozwiązania skorzystano w sieci drogeryjnej
Rossmann, gdzie po przeanalizowaniu wniosków
z testów systemu, znacznie usprawniono zarządzanie
gospodarką środków transportowych w najnowszym
magazynie centralnym w Łodzi.

T

echnologia RFID polega
na radiowym rozpoznawaniu przedmiotów wyposażonych w znaczniki (tagi),
które przesyłają informacje
o swoim statusie do czytnika,
umożliwiając bezdotykową
identyfikację. Jest odpowiedzią na problemy, takie jak
wysokie koszty inwentaryzacji, procesu pickingu i realizacji

niczny ISS RFID, potwierdza,
że wdrożone systemy RFID,
w krótkim czasie, przynoszą
efekty w postaci oszczędności, optymalizacji czy poprawy bezpieczeństwa w firmach.
Potwierdzają to klienci, którzy
deklarują redukcję kosztów
inwentaryzacji o ponad 90%

zamówień, a także trudności
z lokalizowaniem towarów. Pozwala też minimalizować przypadki kradzieży, nieuprawnionego dostępu do towarów czy
braku informacji o towarach
na poszczególnych etapach
łańcucha dostaw.
PIERWSZY KROK – PILOTAŻ
Jakub Kownacki, dyrektor tech-
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dejmuje decyzję o wdrożeniu
dopiero po szczegółowej analizie wniosków z pilotażu technologii RFID w rzeczywistym
środowisku w oparciu o kompleksowe informacje, potwierdzające
opłacalność pełnej
implementacji.

TECHNOLOGIE

Kuehne + Nagel
wprowadza
platformę
eShipAsia
Kompleksowy,
cyfrowy harmonogram
przepływów morskich oraz
możliwość porównywania
cen. Natychmiastowe,
konkurencyjne oferty.
Automatyczne odnawianie
stawek w oparciu
o preferencje użytkownika.
Platforma w pełni
zintegrowana z myKN

K

uehne + Nagel uruchamia eShipAsia, internetową platformę
logistyczną, która umożliwia
nadawcom w Azji optymalizację transportu towarów na
podstawie trasy, czasu tranzytu
oraz kosztów.
„Jako jeden z największych
światowych rynków, handel
wewnątrz Azji jest bardzo
dynamiczny i rozdrobniony.
Charakteryzuje się transakcyjnymi modelami biznesowymi. To sprawia, że znalezienie
i zlecenie najlepszych opcji
transportu przez logistyków
jest wyzwaniem i zadaniem
czasochłonnym”- mówi Casper

Ellerbaek, starszy wiceprezes
Kuehne + Nagel odpowiedzialny za spedycję morską w regionie Azji i Pacyfiku.
W platformie eShipAsia, logistycy mają dostęp do danych
z 20 krajów, mogą natychmiast
porównać rozkłady rejsów
i stawki między 2220 parami
portów, 7500 lokalnymi pętlami i między 54 głównymi
przewoźnikami. Szeroka gama
filtrów umożliwia im także precyzyjne dostosowanie wyników wyszukiwania do preferencji.
Natychmiastowe i konkurencyjne oferty zapewniają pełną
transparentność wszystkich
obowiązujących dopłat. Te
oferty można zapisać na później lub zarezerwować natychmiast. Inteligentne szablony
w platformie eShipAsia pomagają wyeliminować replikację
danych, tworząc szybki i wy-
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dajny proces rezerwacji. Automatyczne odnawianie stawek
pomaga użytkownikom zaoszczędzić czas podczas wyboru
i zlecania transportu.
Zaawansowane funkcje monitorowania i śledzenia on-line pozwalają użytkownikom
na bieżąco otrzymywać informacje o statusie przesyłki
w dowolnym miejscu i czasie.
Dostępny jest również dedykowany zespół lokalnych specjalistów ds. operacji, którzy
zapewniają wsparcie w trybie
offline.
Jens Drewes, prezes Kuehne
+ Nagel w regionie Azji i Pacyfiku, powiedział: „Użytkownicy biorący udział w testach
pilotażowych potwierdzili, że
eShipAsia umożliwia im podejmowanie lepszych i szybszych
decyzji. Wszystko dlatego, że
platforma optymalizuje przesyłki wewnątrz Azji w oparciu
o trasę, czas tranzytu i koszty.
Z przyjemnością zapewniamy naszym Klientom bezproblemową obsługę cyfrową,
skracając tym samym procesy, trwające kilka dni do kilku
sekund – bez żadnej szkody
dla jakości usług i poziomu
stawek.
eShipAsia od Kuehne + Nagel
jest rozszerzeniem możliwości
przeglądania, wyceny, zlecania
i monitorowania transportu
w trybie on-line i jest w pełni
zintegrowany z myKN.
Platforma oparta na technologii jest dostępna w Singapurze, Malezji, Tajlandii, Japonii,
Wietnamie, Indonezji, Korei
Południowej i w Chinach. Dostępna jest również w lokalnych językach.
Platforma dostępna jest do
wglądu tutaj. 
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Kuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

seaexplorer
platforma która
utrzymuje
łańcuchy dostaw
Nowa funkcja, to
niezawodne rozkłady rejsów
i pełna transparentność
w czasach ograniczonej
przepustowości.
Ograniczanie zakłóceń
morskiego łańcucha
dostaw, dzięki danym
porównawczym i lepsza
widoczność emisji CO2

K

uehne + Nagel uruchomiło ulepszoną wersję
autorskiej platformy
internetowej SeaExplorer.
Szczególnie teraz, wobec nieustannej zmienności warunków rynkowych, przejrzystość

ma elementarne znaczenie dla
firm korzystających z usług
transportu morskiego. Źródła branżowe przewidują, że
w najbliższych tygodniach
wskaźnik anulowanych rejsów
będzie bardzo wysoki. Niezawodność harmonogramu
wynosi obecnie 65% i jest to
najniższy poziom od dziesięciu lat.
Nowe funkcje SeaExplorer zostały uruchomione w odpowiednim czasie, aby złagodzić
te zakłócenia. W jednej platformie cyfrowej można teraz
znaleźć najlepszą opcję dla
wysyłki kontenerów, dzięki wi-

doczności alternatywnych tras
i połączeń. Klienci korzystający
z SeaExplorer mogą usprawnić
planowanie transportu i zarządzanie zapasami. Wszystko to
za pomocą sztucznej inteligencji i dostępu do technologii Big
Data.
Otto Schacht, członek zarządu
Kuehne + Nagel International
AG, odpowiedzialny za spedycję morską, mówi: „Biorąc
pod uwagę wyzwania stawiane przez COVID-19, ulepszone narzędzie SeaExplorer
wspiera nadawców zarówno
realnymi czasami transportu,
zaktualizowanymi serwisami,
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jak i rzetelnymi harmonogramami. Pokazuje alternatywne połączenia dla tych rejsów, które zostały odwołane
przez przewoźnika. Dzięki
temu, Klienci mogą szybko
i skutecznie porównać opcje
na wszystkich szlakach, aby
łatwo dostosować opcje
spedycji zgodnie ze swoimi
potrzebami i wymaganiami.”
Nowa funkcja SeaExplorer
odnosi się także do pełnej
widoczności emisji CO2. Zapewnia szczegółowe dane
dotyczące emisyjności dla
wszystkich tras lokalnych
oraz dla wybranych tras od
portu do portu. Transparentność emisji dwutlenku węgla
jest kluczowym elementem
programu Kuehne + Nagel,
Net Zero Carbon. „Ta funkcja
pozwala naszym Klientom wybrać najbardziej ekologiczną
opcję spedycji”, dodaję Otto
Schacht. 
Więcej informacji na stronie
seaexplorer.com
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do zaplanowania i niezawodny: w przypadku określonych
potrzeb logistycznych transport kolejowy do Chin trasą
Nowego Jedwabnego Szlaku
może być doskonałą, niosącą
wartość dodaną, alternatywą dla transportu lotniczego
i morskiego”, wyjaśnia Thomas
Krüger, Dyrektor Zarządzający
Dachser Air & Sea Logistics
EMEA. „Zapotrzebowanie na
usługi Dachser Rail Services
cały czas rośnie, a szczególnie
zadowoleni jesteśmy z faktu, że
naszym rozwiązaniom zaufał
lider światowego rynku, jakim
jest BASF”.
Dachser. Fot. Dachser

W 14 DNI POCIĄGIEM
DO CHIN DLA BASF
BASF powierzył Dachser, operatorowi logistycznemu
z którym od lat współpracuje, obsługę swojego
pierwszego pociągu blokowego do Chin. Pociąg z 42
kontenerami przewożącymi produkty BASF przybył do
chińskiego miasta Xi´an.

D

achser zadbał o wszystkie aspekty organizacyjne – od skoordynowania współpracy z operatorem
kolejowym RTSB przez odprawę celną po dystrybucję towaru w Chinach. Dzięki transportowi Dachser Rail Services
produkty chemiczne z Ludwigshafen w Niemczech trafiły na
chiński rynek dwa razy szybciej.
Podróż tzw. pociągiem blokowym z KTL Kombi-Terminal
w niemieckim Ludwigshafen
do Chin przez Polskę, Białoruś,
Rosję i Kazachstan zajęła zaledwie 14 dni – ponad dwa tygodnie szybciej niż kontenerowcem. Transport kolejowy trasą
„Nowego Jedwabnego Szlaku”

jest szczególnie interesujący
dla firm chemicznych, których
zakłady produkcyjne znajdują
się w głębi Chin, z dala od portów morskich.
Terminal KTL w Ludwigshafen odgrywa kluczową rolę
w koncepcji logistycznej
BASF: służy jako hub, w którym produkty z Europy są
łączone i ładowane do kontenerów kolejowych. Ten największy terminal śródlądowy
w Niemczech znajduje się
bezpośrednio przy głównym
zakładzie BASF. Każdego dnia
z terminalu odjeżdża do 30
pociągów dziennie w kierunku ponad 20 europejskich
centrów gospodarczych.

WKRÓTCE KOLEJNE
COTYGODNIOWE
WYJAZDY
Ponieważ tory kolejowe na poszczególnych odcinkach trasy
różnią się szerokością, kontenery musiały zostać przeładowane
do innego pociągu w polskich
Małaszewiczach oraz na granicy kazachskiej z Chinami. Czterdziestostopowe kontenery były
wypełnione przede wszystkim
granulatami, dodatkami do paliw
i katalizatorami. Punktem docelowym transportu było miasto
Xi’an w środkowych Chinach.
Na miejscu lokalny oddział
Dachser zajął się odprawą
celną i dalszą dystrybucją towarów BASF do odbiorców
– tym razem ciężarówkami.
Jednocześnie planowane są
kolejne tury odjazdu pociągów z Ludwigshafen do Xi`an.
„Szybszy niż fracht morski, tańszy niż fracht lotniczy, łatwy
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WIELOLETNIE
PARTNERSTWO WCHODZI
NA WYŻSZY POZIOM
Dachser już od kilku dekad
ściśle współpracuje z BASF
w zakresie transportu i bezpiecznego przechowywania
produktów chemicznych
w Europie. Operator prowadzi dla BASF dwa magazyny
materiałów niebezpiecznych:
jeden na Węgrzech i jeden
w Rumunii. Oba spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, a ich działanie zostało
ocenione zgodnie z normami
SQAS.
„Pierwszy pociąg do Xi'an
wniósł naszą współpracę logistyczną z BASF na nowy poziom”, mówi Michael Kriegel,
Department Head Dachser
Chem-Logistics.
Rozwiązania branżowe operatora logistycznego, takie
jak Dachser Chem-Logistics,
łączą wysokiej jakości usługi
logistyczne oraz wiedzę nt.
obsługi towarów niebezpiecznych w ramach globalnej sieci
transportowej z indywidualnymi rozwiązaniami dla klientów
z branży chemicznej. 
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Rohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

Elektryczna rewolucja
w logistyce? Tak, ale pod
kilkoma warunkami…
W obliczu zmian klimatycznych powszechne przejście na
auta elektryczne wydaje się kwestią czasu. Ten proces nie
ominie również logistyki, w której funkcjonowanie bez
pojazdów jest niemożliwe. Jeden z największych polskich
operatorów logistycznych, Rohlig Suus Logistics,
sprawdził, czy zastąpienie obecnej floty pojazdami
elektrycznymi już dziś jest opłacalne.

R

ohlig Suus Logistics przetestował jeden z najpopularniejszych modeli aut
elektrycznych obecnie wykorzystywanych w transporcie
towarów, czyli volkswagena
e-Craftera. Na podstawie dostępnych danych, a także dzięki
przeprowadzeniu własnej anali-

zy porównawczej, firma oceniła
opłacalność użytkowania auta
w branży logistycznej. Badanie
uwzględniało koszty eksploatacji pojazdów bez przychodów
od sprzedaży. Porównano
m.in. średnie zużycie paliwa
i energii, koszty ubezpieczenia,
przeglądów oraz napraw.
ŁADOWNOŚĆ I ZASIĘG
Z danych Rohlig Suus Logistics wynika, że największą
barierą dla rozwoju rynku
aut elektrycznych jest zasięg
pojazdów. Według informacji
producenta, po pełnym nała-
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dowaniu e-Crafter jest w stanie przejechać 174 km. Z kolei w teście firmy logistycznej,
samochód przejeżdżał średnio
130 km. Dla porównania – samochód dystrybucyjny z silnikiem diesla przez cały dzień
pokonuje nawet 230 km. Warto
również wspomnieć o różnicy
w ładowności pojazdów – auto
elektryczne może zmieścić
niespełna 1000 kg ładunku,
podczas gdy w Crafterze z silnikiem spalinowym wartość
ta wynosi 1300 kg. Różnica nie
jest bez znaczenia, szczególnie
w przypadku firm logistycz-
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nych, które często obsługują
przewozy paletowe.
KOSZTY ZUŻYTEJ ENERGII
Tym, co jest mocną stroną
samochodów elektrycznych,
są koszty zużytej energii. Dla
e-Craftera koszt przejechania
100 km to tylko 15 zł – natomiast dla diesla wynosi on
34 zł. Dzięki temu firma może
zaoszczędzić na „paliwie” niemal 10 tys. zł rocznie, zakładając, że średni przebieg wynosi
45 tys. km. Jednak, biorąc
pod uwagę cenę zakupu auta
elektrycznego, zwrot nadwyżki
następuje dopiero po 9 latach.
Należy jednak podkreślić, że
dosyć prosta konstrukcja
e-Craftera może w dużym
stopniu ograniczać ryzyko
poważniejszych uszkodzeń po
okresie gwarancyjnym. Takich
napraw najczęściej wymaga
bowiem silnik spalinowy.
– Analizując to, jak kształtują
się ceny dostawczych pojazdów elektrycznych oraz ich
maksymalnych przebiegów,
w najbliższych latach raczej nie
przewidywałbym w Polsce masowej wymiany floty aut spalinowych na elektryczne wśród
operatorów logistycznych.
Udział pojazdów elektrycznych
we flotach firm logistycznych
może jednak rosnąć, zwłaszcza
z uwagi na potencjalne dotacje oraz rozwój technologii
produkcji baterii, które mogą
bezpośrednio przekładać się
na obniżenie kosztów zakupu
– powiedział Ilya Klyha, Junior
Project Manager z Rohlig Suus
Logistics.
E-CRAFTER DOBRY
DLA ŚRODOWISKA
Często poruszanym argumentem w kontekście samochodów elektrycznych są korzyści

dla środowiska. Jak wynika z raportu „Transport and Environment Reporting Mechanism
(TERM)” z 2018 roku, samochody elektryczne w mniejszym
stopniu zanieczyszczają środowisko, niż te z silnikami spalinowymi zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę cały cykl
użytkowania. Warunkiem jest
sposób pozyskiwania energii,
którą zasilane są pojazdy elektryczne. A to w przypadku Polski wcale nie działa na korzyść
pojazdów z tym napędem.
– W Polsce wciąż dominuje
model gospodarki opartej na
węglu, który jest używany do
wytworzenia blisko 80 proc.
prądu. Oznacza to, że energia zasilająca samochody
elektryczne wciąż powoduje
średnią emisję dużych ilości
dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego, jeśli naszym celem
jest obniżenie śladu węglowego wytwarzanego przez sektor
TSL, przede wszystkim powinniśmy zmienić sposób wydobycia energii, którą będziemy
zasilać potencjalnie bardziej
ekologiczne auta elektryczne.
– powiedział Ilya Klyha, Junior
Project Manager z Rohlig Suus
Logistics.
PRZYSZŁOŚĆ
SAMOCHODÓW
POD ZNAKIEM
ELEKTRYCZNOŚCI
Zmiany legislacyjne, a także
coraz większa świadomość
konsumentów i stawiane przez
nich wymogi, mogą sprawić,
że użytkowanie „elektryków”
przez firmy logistyczne może
stać się coraz bardziej popularne. W znaczącym stopniu
przyczyni się do tego również
rozwój technologii i – co za tym
idzie – obniżka cen aut. Obecne koszty utrzymania e-Craftera

zmuszają firmy logistyczne do
oferowania innego cennika.
– Obecna cena usług transportowych jest wypadkową nie
tylko kosztów użytkowania, ale
także kosztów zakupu i eksploatacji. W przypadku e-Craftera składowe te są znacznie
wyższe, dlatego w rezultacie
ceny za tego typu usługi również muszą takie być. Dlatego
kluczowe w popularyzacji
transportu elektrycznego
będą nowe regulacje prawne,
sprzyjające zamianie transpor-
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tu spalinowego na elektryczny.
Przykładem takiego działania
może być brak podatku drogowego w Niemczech dla
samochodów, które są przyjazne dla środowiska. Taka
ulga, wprowadzona również
w naszym kraju, zwiększyłaby
opłacalność zakupu auta elektrycznego, wpływając tym samym na obniżenie ceny usługi
dla odbiorcy docelowego –
stwierdza Dariusz Gołębiowski,
Fleet Director w Rohlig Suus
Logistics. 
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Colliers. Fot. Colliers, Dreamstime.com

LIDER
NA CZAS
KRYZYSU
MONIKA RAJSKA-WOLIŃSKA
Partner zarządzająca
Colliers International w Polsce

Pandemia COVID-19 postawiła
wszystkich liderów przed ogromnym
wyzwaniem. Dla dużej części z nich to
prawdopodobnie najtrudniejszy moment
w karierze zawodowej i największy
test z przywództwa. Trudność obecnej
sytuacji polega na tym, że nikt z nas nie
miał wcześniej do czynienia z kryzysem
o takim charakterze i na taką skalę.

K

ażdy dzień przynosi
nowe informacje, a każdy tydzień narodowej
kwarantanny to ogromny cios
dla gospodarki. W gąszczu codziennych newsów i danych
wyzwaniem jest umiejętność
wyselekcjonowania tych,
które są wiarygodne i ważne
z punktu widzenia naszej bran-

23

ży i firmy. W końcu lider musi
być najlepiej poinformowaną
i rozeznaną osobą, aby móc
podejmować szybkie i trafne
decyzje.
KOMUNIKACJA TO
PODSTAWA
Informacja jest podstawą komunikacji, która w czasach
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kryzysowych nabiera jeszcze większego znaczenia, niż
zwykle. Liderzy powinni być
aktywni i stale widoczni. Jest to
szczególnie ważne w sytuacji,
w jakiej znalazła się większość
firm w Polsce i na świecie, masowo przechodząc na zdalny
model pracy.
Niewiedza jest fundamentem strachu. Ten z kolei jest
destrukcyjny dla komfortu
psychicznego i zaburza nasze
funkcjonowanie, co w oczywisty sposób przekłada się na
to, jak pracujemy. Dobry lider
powinien więc dbać o stały
przepływ informacji w firmie,
a w swojej komunikacji być
szczerym i otwartym. Ukrywanie ważnych informacji czy zaklinanie rzeczywistości mogą
rodzić brak zaufania, a także
być źródłem plotek czy fake
newsów, które są szkodliwe dla
całej firmy. Pamiętajmy, że poprzez odpowiednią komunikację jesteśmy w stanie utrzymać
poczucie bezpieczeństwa i stabilności w zespole. W tym trudnym okresie nasi pracownicy
muszą widzieć, że ich liderzy
panują nad sytuacją.

siłą napędową dla swojego
zespołu, pokazując, że nawet
w trudnej sytuacji potrafimy
się odnaleźć i dobrze funkcjonować.
ZBUDOWAĆ AUTORYTET
Każdy kryzys to czas sprawdzianu i pokazania w praktyce
naszych umiejętności zarządczych. Ale też tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeśli wcześniej,
w okresie prosperity, nie zbudowaliśmy naszego autorytetu
i nie wypracowaliśmy dobrej
kultury organizacji, to teraz,
podczas kryzysu, te braki wyjdą na jaw. Nasz autorytet powinien opierać się na trzech
filarach: transparentności, autentyczności i zaufaniu.
EMPATIA I ZAUFANIE
To właśnie ta ostatnia cecha
jest absolutną podstawą
w pracy zdalnej, z której firmy
zdają obecnie test na masową,
nieznaną wcześniej skalę. Ale
oprócz zaufania, liderzy powinni też wykazywać się empatią i uważnie słuchać swoich

pracowników, by umiejętnie
diagnozować nastroje panujące w zespole. Nie możemy
zapominać, że nie wszyscy
dysponują w domu dobrymi
warunkami do pracy, inaczej
też reagujemy na stres, którego
źródłem może być kryzysowa
sytuacja. Dlatego tak ważne
jest, aby w czasie długotrwałej
pracy zdalnej dać pracownikom wsparcie i okazać zrozumienie.
KULTURA ORGANIZACJI
Z obecnej sytuacji firmy powinny wyciągnąć naukę, jak
ważne jest budowanie kultury organizacji. Choć w okresie
prosperity wielu szefom mogło
się to wydawać zbędne, w czasie kryzysu te braki bardzo się
uwidaczniają. Idealnym przykładem jest przygotowanie
pracowników do pracy zdalnej,
zarówno pod kątem technologicznym, jak i mentalnym.
Elastyczny model pracy to
część kultury organizacyjnej
Colliers, którą praktykujemy już
od wielu lat, co bardzo nam

PODTRZYMAĆ ENERGIĘ
Największym wyzwaniem
i prawdziwą próbą dla liderów podczas pracy zdalnej
jest utrzymanie działania firmy i zespołu na pełnych obrotach. Samo przygotowanie
techniczne nie wystarczy. Ten
egzamin zdamy tylko wtedy,
gdy będziemy w stanie podtrzymać w ludziach energię
i siłę do działania. I tutaj
właśnie ogromną rolę mają
do odegrania managerowie
– od najniższego do najwyższego szczebla, pamiętając,
że przykład idzie z góry.
Podczas kryzysu to szef jest
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pomogło – z dnia na dzień,
w ciągu zaledwie jednej doby,
sprawnie przenieśliśmy prawie
całą 300-osobową załogę na
home office.
PRAWDZIWY LIDER
Jest takie zdanie, które mocno zapadło mi w pamięć
i stanowi dla mnie inspirację
w codziennej pracy, zwłaszcza teraz: dobry lider dba o to,
aby jego ludzie czuli się z nim
dobrze, ale prawdziwy lider
dba o to, aby ludzie czuli się
dobrze sami ze sobą. Zachęcam liderów, aby motywowali swoich pracowników do
rozwoju, nie tylko pod kątem
biznesowym, ale też personalnym, bo to da im siłę i wzmocni poczucie własnej wartości.
Namawiam też do otwartej
komunikacji, dzielenia się
sukcesami, ale i troskami. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy
wzloty i upadki. Oczywiście
pracujmy nad swoimi słabościami, ale bądźmy dla siebie
i dla swoich współpracowników dobrzy i wyrozumiali. 

