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MIESIĄC
PRZEŁOMU
Rządzący w ramach walki z pandemią wprowadzają kolejne programy wsparcia, ale świat
opanowany przez koronawirusa z trwogą patrzy w przyszłość. Tylko politycy po pierwszej
fali strachu jakby okrzepli i zaczynają swoje
biurokratyczne działania, mające na celu odmrożenie gospodarki. Chociaż prześcigają
się oni w składaniu obietnic finansowego
wsparcia, to gospodarka światowa wchodzi
w stan recesji. A mennice drukują i drukują…
Maj to miesiąc przełomowy dla obecnej sytuacji. Kolejne działy przemysłowe gospodarki wracają do życia, wyniki są jednak coraz
gorsze – a podobno musimy się spodziewać
jeszcze trudniejszego czasu. Niebawem, kiedy
spłyną dane i analitycy zinterpretują zestawienia, okaże się, jaki będzie zwrot akcji.
Branża logistyczna to szeroki obszar działań.
Zarabia, gdy jest aktywna operacyjnie, więc w sytuacji zatrzymania gospodarek na świecie
ponosi straty. Globalne firmy – tam, gdzie jest to możliwe – realizują plany rozwoju zatwierdzone z początkiem roku. Powstają nowe kanały dostaw, informatyczne rozwiązania
do obsługi transportów czy magazyny i centra logistyczne. To efekt podjętych decyzji,
z których wycofanie się groziłoby dużymi stratami. Piszemy o tym w kolejnym wydaniu
EMIL-a, nieco odchudzonym – jak to w czasie epidemii.
Polska „tranzytem stoi” – chociaż epidemiczny stan zredukował liczbę ciężarowych transportów, to nie brakuje interesujących tematów. Piotr Sienkiewicz pisze o Terminalach
Towarowych Odpraw Celnych, czasach świetności i przyszłości.
Zapraszam do ciekawej lektury nieco innego niż zwykle EMIL-a logistycznego.
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BAUMALOG

Z NOWYM SYSTEMEM
AUTOMATYZUJĄCYM
ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK
WYCINARKI LASEROWEJ
Firma Baumalog
specjalizująca się
w automatycznych
systemach magazynowych
i transportowych poszerzyła
swoją ofertę o rozwiązanie
automatyzujące proces
przetwarzania arkuszy
blach – Loader 3015 –
automatyczny system
służący do załadunku
arkuszy blach na stół
wycinarki laserowej oraz
rozładunku wyciętych
elementów.

L

oader 3015 umożliwia
załadunek surowych arkuszy o maksymalnym
wymiarze 3 m x 1,5 m i grubości do 20 mm. Głównymi
elementami maszyny są niezależnie pracujące od siebie
moduły – załadunkowy i rozładunkowy.
Moduł załadunkowy dostarczający pojedyncze arkusze na
stół wycinarki został wyposażony w zestaw podciśnieniowych
przyssawek, dedykowany system separacji i oddzielania
arkuszy blach oraz system
pomiaru grubości blachy.
Moduł rozładunkowy zawiera dwuczęściowe widły, które
pobierają wycięte elementy
ze stołu wycinarki i odkładają
na półkę lub paletę. Pełny czas
cyklu rozładunku i załadunku

nie przekracza 75 s. Konstrukcja Loadera 3015 umożliwia
w razie potrzeby załadunek
arkuszy blach bezpośrednio
na stół wycinarki laserowej –
ręcznie lub przy udziale wózka widłowego. Zastosowanie
systemu Loader 3015 pozwala
wykorzystać szybkość pracy
lasera umożliwiając jednocześnie wycinanie krótkich serii
produktów. System może być
zintegrowany z wycinarkami
różnych producentów.
https://youtu.be/oKTjjOQRUIg
W celu maksymalnego wykorzystania możliwości wycinarki
laserowej system załadunkowo-rozładunkowy Loader
3015 może zostać zintegrowany z automatycznym magazynem blach typu MonoTower®
lub TwinTower®, zwiększając
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wydajność procesu obróbki,
szybki dostęp do wielu asortymentów blach oraz magazynowanie wyciętych detali.
W przypadku potrzeby zautomatyzowania procesu cięcia
przy udziale kilku wycinarek,
Baumalog oferuje dedykowane rozwiązanie zawierające
magazyn automatyczny wraz
z modułami załadunkowym
i rozładunkowym oraz torowiskiem zapewniającym transport blach i detali wyciętych
pomiędzy magazynem a wycinarkami laserowymi.
Z zasadą działania oraz szczegółami oferty systemu Loader
3015 można zapoznać się
w siedzibie firmy Baumalog
w podwarszawskich Duchnicach, gdzie prezentowana jest
maszyna. 
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Dachser. Fot. Dachser

30 CZARTERÓW

Z CZEGO 8 W JEDNYM TYGODNIU
Od początku kryzysu związanego z pandemią
koronawirusa, który wybuchł pod koniec lutego, operator
logistyczny Dachser Air & Sea Logistics wyczarterował
dla swoich klientów 30 samolotów i przetransportował
w sumie ponad 60 mln masek oraz środki ochrony
osobistej, w tym rękawice. Pod koniec kwietnia Dachser
po raz pierwszy w historii firmy w jednym tylko tygodniu
zorganizował aż osiem rejsów czarterowych, z czego trzy
na trasie Hongkong-Los Angeles.

D

zięki tym rejsom możemy zaoferować
naszym klientom dostęp do przestrzeni ładunkowej wszystkich oddziałów
Dachser w Stanach Zjedno-

czonych i w różnych lokalizacjach w Ameryce Łacińskiej
– powiedział Timo Stroh, szef
Global Air Freight w Dachser.
Firma przygotowuje również
podobne „mini” czartery, które

będą obsługiwały połączenia
Szanghaj – Dallas, Szanghaj
– Los Angeles i Hongkong –
Dallas.
Organizując rejsy czarterowe Dachser wspiera swoich klientów w dostarczaniu
niezbędnych artykułów medycznych. Operator stara się
w ten sposób równoważyć
braki przestrzeni ładunkowej
w transporcie lotniczym, która
skurczyła się o połowę z powodu globalnej epidemii i prawie
całkowitego braku lotów pasażerskich.
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WKŁAD NA RZECZ
SPOŁECZEŃSTWA
„Rejsy czarterowe stały się
dla Dachser Air & Sea Logistics istotną działalnością
w skądinąd bardzo trudnych warunkach rynkowych.
Z drugiej strony czujemy się
zmotywowani i usatysfakcjonowani, że robimy coś ważnego dla społeczeństwa,
budując jednocześnie markę
Dachser na rynku transportu lotniczego”, mówi Timo
Stroh. 
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Grupa Raben drugi rok
z rzędu, a trzeci w historii,
została uznana za Markę
Godną Zaufania w badaniu
instytutu Kantar Polska,
przeprowadzonym na
zlecenie magazynu „My
Company Polska”. Wśród
ankietowanych znalazło
się 20 000 przedstawicieli
polskiego biznesu.
Przedsiębiorcy przyznali
firmie pierwsze miejsce na
podium w kategorii „Usługi
logistyczne”.

G

rupa Raben jest obecna na rynku polskim
od niemal 30 lat.
Wdrożone wartości firmy takie jak profesjonalizm, pasja
czy wiarygodność stanowią
drogowskazy na drodze ku
realizacji celów biznesowych
organizacji oraz determinują
stosunek Grupy do klientów,
pracowników, partnerów
oraz otoczenia, budując tym
samym zaufanie do firmy.
Nic wiec dziwnego, że tytuł
Marka Godna Zaufania przypadł liderowi rynku logistycznego w Polsce już po raz trzeci.
W tej edycji na Grupę Raben
oddano niemal 31% głosów
w kategorii „Usługi logistyczne”, co oznacza, że firma w rankingu zostawiła daleko w tyle
resztę konkurencji.
„Dziś nadal ważne są dla nas
wartości charakterystyczne dla
familijnych organizacji, dzięki
temu mamy przewagę nad
innymi przedsiębiorstwami,
ponieważ klientów i pracowników traktujemy jak członków
rodziny. Oferujemy logistykę
„z ludzką twarzą”. Partnerstwo
i zaufanie wpisują się w ten
styl współpracy, która w wielu
przypadkach trwa od lat. Jako
firma odpowiedzialna spo-

łecznie, dbamy o etyczność
w całym łańcuchu wartości,
budując kulturę organizacyjną opartą na uczciwości,
transparentności i wzajemnym szacunku. W biznesie
kierujemy się min. podejściem
fair play. Jest to uniwersalna
zasada, która sprawdza się nie
tylko w sporcie. Wierzymy, że
relacje oparte na wzajemnej
szczerości budują lepsze jutro.”
– komentuje Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR Manager,
Grupa Raben.
Wyniki plebiscytu Marka
Godna Zaufania 2020 zostały
opublikowane 28 kwietnia br.
na łamach miesięcznika „My
Company”. Badanie zostało
przeprowadzone już po raz
piąty, a jego najważniejszym
Raben. Fot. Raben

GRUPA RABEN
DRUGI ROK Z RZĘDU
MARKĄ GODNĄ
ZAUFANIA
celem było poznanie opinii
przedsiębiorców na temat
najlepszych marek, produktów
i usług skierowanych do biznesu oraz poznanie tych, którym
najbardziej ufają. Ankieta została wysłana drogą elektroniczną do 20 000 firm. Finalnie
w badaniu wzięło udział 1 159
przedsiębiorców, w tym 43%
stanowili przedstawiciele kadry kierowniczej, a około 34%
to prezesi firm. Ankietowani
proszeni byli o udzielenie
instynktownej odpowiedzi,
której marce w danej katego-

rii ufają najbardziej. Kategorii
było aż 25, natomiast w każdej
z nich można było wskazać
tyko jedną markę.
„Marka Godna Zaufania to wyjątkowy tytuł, przedsiębiorcy
spontanicznie wskazują markę,
opierając się na własnych preferencjach, wiedzy i doświadczeniu. Nie ma tu żadnej kapituły, sędziów czy sugestii, kogo
można wybrać. Przedsiębiorcy
wypełniający nasze ankiety
sami wybierają marki. Wizerunek marki to jej kapitał, który
w działaniach długofalowych
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przekłada się na wymierne
korzyści biznesowe zarówno
w aspekcie sprzedażowym, jak
i marketingowym. Jest to teraz
jeszcze bardziej istotne, biorąc pod uwagę obecny kryzys
i konieczność dostosowania
się firm do trudnej sytuacji
rynkowej” – wyjaśnia Grzegorz
Sadowski, redaktor naczelny
„My Company Polska”.
W tym roku wyjątkowo, ze
względu na panującą pandemię, nie odbyło się oficjalne
wręczenie statuetek podczas
uroczystej gali. 
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NOWOCZESNY MAGAZYN WINA
I NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
Kuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Obiekt o powierzchni 27 000 m2
w sercu północnych włoskich
dzielnic winiarskich dostosowany
do obsługi w kontrolowanej temperaturze. Platforma cyfrowa do
zarządzania zamówieniami i zapasami w czasie rzeczywistym.
Usługi dostosowane do potrzeb
przemysłu winiarskiego i spirytusowego podczas COVID-19.
uehne + Nagel otworzyło
nowy magazyn o powierzchni
27 000 m2 w mieście Oppeano,
we włoskiej prowincji Werona.
Obiekt jest umiejscowiony tak,
aby obsługiwać porty w Trieście

K

i w Wenecji. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu miasta Werona
dostępne są szybkie i efektywne
kosztowo połączenia kolejowe
z rynkiem europejskim.
Horst Mueller, globalny prezes
ds. rozwiązania VinLog, komentuje: „Nasz nowo otwarty magazyn wspiera włoski przemysł
w zakresie magazynowania,
pakowania, etykietowania i konsolidacji produktów winiarskich
i spirytusowych na potrzeby eksportu drogą morską i drogową.
Magazyn w Weronie jest bezpośrednim połączeniem między
producentami a importerami.

DACHSER NAGRODZONY ZA CSR
I LOGISTYKĘ KONTRAKTOWĄ
Dachser. Fot. Dachser

Operator logistyczny Dachser
Polska po raz szósty z rzędu
otrzymał tytuł Firma Dobrze Widziana. To wyróżnienie w konkursie Business Centre Club,
przyznawane firmom społecznie odpowiedzialnym. Z kolei
w Niemczech operator znalazł
się w gronie najlepszych marek
logistycznych. Dachser zajął drugie miejsce w rankingu niemieckiego magazynu Logistik Heute
i stowarzyszenia logistycznego
BVL. Czytelnicy pisma oraz członkowie BVL docenili operatora za
logistykę kontraktową.

K

apituła konkursu Firma Dobrze
Widziana ocenia i przyznaje
wyróżnienia firmom, którym bliska
jest idea biznesu odpowiedzialnego społecznie, angażują się
w działania o takim charakterze,
a także upowszechniają wiedzę
na temat CSR. W tym roku BCC
zorganizowała jedenastą edycję
konkursu Firma Dobrze Widziana,
a Dachser otrzymał tytuł po raz
kolejny. Tym samym operator ma
na swoim koncie już sześć tych
wyróżnień.
W ostatnim czasie Dachser został też doceniony za działalność
biznesową. W rankingu zorgani-

Dzięki specjalistycznej wiedzy
i wykorzystaniu innowacyjnych
technologii znacznie usprawnia
zarządzanie zamówieniami i zapasami. Dzięki otwarciu nowego
magazynu zapewniamy dużą
pojemność magazynową, która
szczególnie teraz jest potrzebna,
aby sprostać wyzwaniom stawianym przez epidemię COVID-19.
Obiekt jest dostosowany do produkcji wina i napojów spirytusowych w temperaturze kontrolowanej oraz jest objęty całkowitą
kontrolą celną. Ponadto oferuje
szereg usług o wartości dodanej.
System zarządzania zamówieniami i zapasami w czasie rzeczywistym jest dostosowany do potrzeb
rozwiązania VinLog i umożliwia

wszystkim stronom w łańcuchu
dostaw monitorowanie procesów,
optymalizację produkcji i poziomów dostaw zgodnie z popytem.
Dzięki nowo otwartemu obiektowi, VinLog dąży do optymalizacji
wszelkich procesów oraz do skrócenia czasu transportu w kierunku
głównych rynków, takich jak Ameryka Północna i Azja. „Zaangażowanie zespołu VinLog polega na
połączeniu specjalistycznej wiedzy i nowoczesnej infrastruktury
oraz na zbliżeniu do siebie obsługiwanych przez nas społeczności
winiarskich. Aktualnie analizujemy
kolejne lokalizacje w głównych
krajach pochodzenia oraz importu
wina i napojów spirytusowych”,
podsumowuje Horst Mueller.

zowanym w Niemczech przez
pismo Logistik Heute i organizację branżową BVL firma zajęła
drugie miejsce w kategorii „Usługa
logistyki kontraktowej”. O miejsca
w 12 kategoriach rankingu rywalizowało 250 marek. Wysoka lokata
Dachser pokazuje, że usługi magazynowe i transportowe operatora
są dobrze oceniane przez rynek.
W oddziałach na całym świecie firma ma 1,6 mln mkw. powierzchni
magazynowej, co oznacza ponad
2,4 mln miejsc paletowych, i nadal
inwestuje w ten obszar.
„Jesteśmy bardzo dumni z powodu tych wyróżnień. Dotyczą
dwóch zupełnie różnych obszarów – biznesu i społecznej odpowiedzialności – oraz zostały

przyznane w różnych krajach,
ale jednocześnie bardzo dobrze
oddają charakter naszej grupy.
Dachser pracuje na swój biznesowy sukces starając się być jak
najlepszym pracodawcą, doradcą,
partnerem i członkiem społeczności. Nasza działalność na całym
świecie jest oparta na tym samym
systemie wartości, a tego typu wyróżnienia pokazuja, że idziemy dobrą drogą”, mówi dr inż. Grzegorz
Lichocik, Prezes Dachser w Polsce.
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P3. Fot. P3

P3 POZNAŃ
SZYTY NA MIARĘ
E-COMMERCE
P3, długoterminowy właściciel i deweloper europejskich
obiektów magazynowych podpisał z firmą Clipper
Logistics umowę na wynajem 7.324 m2 w parku P3
Poznań. To już kolejna powierzchnia, którą operator
zajmie w poznańskiej inwestycji. Po jej objęciu Clipper
będzie dysponował niemal 60.000 m2 i tym samym
będzie największym najemcą w parku.

C

lipper Logistics świadczy usługi logistyczne
na terenie całej Europy.
W parku P3 Poznań działa od
2017 r. Wraz z dynamicznym
rozwojem i rosnącym zapotrzebowaniem na oferowane
usługi logistyczne firma systematycznie zwiększa przestrzeń

zajmowaną w parku. Nowa
powierzchnia, podobnie jak
obiekt BTS wybudowany dla
operatora, będzie wykorzystywana do obsługi jego klientów
z branży e-commerce, którzy
swoje produkty z magazynu
w Poznaniu dystrybuują na
rynek niemiecki.

Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic
Parks w Polsce mówi: „Kolejna długoterminowa umowa
podpisana z firmą Clipper
Logistics pokazuje, że lokalizacja naszego parku sprawdza
się doskonale w przypadku
przedsiębiorstw, które chciałyby właśnie stąd prowadzić
dystrybucję swoich towarów
na rynki Europy Zachodniej. W drugiej części parku
mamy możliwość rozbudowy o dodatkowe 200.000 m2
powierzchni najmu. Nasz
projekt umożliwia m.in. budowę obiektu o powierzchni
100.000 m2 pod potrzeby najemcy z branży e-commerce.”
Nowa powierzchnia dla
Clippera znajduje się w magazynie numer 7, obok wybudowanego wcześniej dla
operatora magazynu BTS.
Konsolidacja działalności
operacyjnej w jednym budynku pozwoli na usprawnienie prowadzonych procesów logistycznych. W ramach
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umowy P3 rozbuduje także
część socjalno-biurową dla
najemcy.
Stefan van Hoof, Deputy CEO
w Clipper Logistics mówi:
„Zawsze byliśmy zadowoleni
ze współpracy z P3 dlatego
jestem przekonany, że tak będzie i tym razem. Deweloper
jak zwykle wyszedł naprzeciw
naszym rosnącym potrzebom
i zaproponował rozwiązanie,
które znacznie ułatwi nam
funkcjonowanie w parku i obsługę klientów. Niezmiennie
atrakcyjna jest dla również nas
lokalizacja parku.”
Park P3 Poznań jest jednym
z największych parków logistycznych w Wielkopolsce.
Swoją popularność wśród
klientów zawdzięcza m.in. doskonałej lokalizacji (w pobliżu
drogi S11 połączonej bezpośrednio z autostradą A2 prowadzącą do Berlina). Pierwszą
i drugą fazę projektu oddziela
jedynie droga, która jest jedną z dwóch arterii zapewniających najemcom łatwe
i dogodne połączenie z autostradą. 
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Dachser. Fot. Dachser

DACHSER POLSKA W AKCJI
#DWIE GODZINY DLA
CZŁOWIEKA

Dachser Polska, globalny
operator logistyczny,
zachęca swoich
pracowników, żeby
15 maja skończyli pracę
o dwie godziny wcześniej
i przeznaczyli ten czas
na pielęgnowanie relacji
z osobami z bliższego oraz
dalszego otoczenia. Firma,
zatrudniająca blisko 600
osób w całym kraju, po
raz kolejny bierze udział
w kampanii „Dwie Godziny
dla Rodziny”, jednak
w tym roku, ze względu na
wyjątkowe okoliczności
związane z pandemią, akcja
przybrała odsłonę #Dwie
Godziny dla Człowieka.

„Gdy wybuchła pandemia
duża część naszych pracowników właściwie z dnia na dzień
przeszła na pracę zdalną, a osoby, które pozostały na miejscu
musiały zorganizować sobie
pracę na nowo w okrojonym
składzie i nowych warunkach.
W magazynach i biurach ludzie
pracują w innych zespołach, na
innych zmianach, a kontakty
między nimi są ograniczone
do niezbędnego minimum.
Zniknęła cała sfera interakcji,
które odpowiadają za atmosferę
w miejscu pracy. Od początku
tworzenia Dachser w Polsce ta

atmosfera była dla nas kluczowym elementem, zwłaszcza, że
ten element ma duży wpływ na
samopoczucie, zaangażowanie
i efektywność pracowników.
Każdy, wyrwany z codzienności, ma prawo czuć dyskomfort,
a nawet niepokój. Akcja #Dwie
Godziny dla Człowieka jest bardzo dobrą okazją, żeby okazać
empatię i zadbać o dobrostan
osób z otoczenia, dlatego zachęcamy naszych pracowników
do wykorzystania dwóch godzin
wolnego w taki właśnie sposób”,

W

tegorocznej edycji
kampanii chodzi nie
tylko o spojrzenie na
najbliższą rodzinę, ale i osoby
z otoczenia – kolegów z pracy, sąsiadów, przyjaciół, znajomych etc. Wywołane przez
pandemię zmiany codziennego życia, rytmu dnia czy planów
u wielu osób powodują niepewność i obawy. Izolacja może też
pogłębiać uczucie osamotnienia. Warto zastanowić się, kto
z rodziny czy dalszego otoczenia
potrzebuje uwagi i wsparcia –
w sensie dosłownym lub po prostu w formie zainteresowania,
rozmowy, życzliwej wiadomości.
Dachser to pracodawca, który
wspiera zachowanie zdrowych
proporcji pomiędzy pracą i życiem prywatnym oraz zgadza się
z ideami promowanymi przez
organizatora akcji, Instytut Humanites, dlatego firma włączyła
się także w jej tegoroczną edycję.
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mówi dr inż. Grzegorz Lichocik,
Prezes Dachser w Polsce.
Co roku kampania ma inny
motyw przewodni – pomysł,
który można zrealizować w ramach pielęgnowania bliskich
relacji. W 2020 r. tym motywem jest „Pokoleniowy Klub
Filmowy”. Wspólne oglądanie
filmów fabularnych, dokumentalnych albo rodzinnych, tworzenie amatorskich nagrań czy
rozmowa o kinie to dobry sposób na czas z bliskimi lub po
prostu chwilę wytchnienia. 

TECHNOLOGIE

Kuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

PLATFORMA ETRUCKNOW,
WYKORZYSTUJE TECHNOLOGIĘ
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Platforma łącząca spedytorów i przewoźników do realizacji
krajowych i transgranicznych przesyłek drogowych.
Natychmiastowa wycena i konkurencyjne stawki za
pośrednictwem samoobsługowej platformy. Platforma
wykorzystująca technologię sztucznej inteligencji
w celu dopasowania wymagań nadawcy do dostępności
przewoźnika; redukcja manualnych procesów.

K

uehne + Nagel uruchomiło w Singapurze platformę cyfrową eTrucknow (www.sg.eTrucknow.
com), wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji.
eTrucknow łączy podaż i popyt
na logistykę drogową za pośrednictwem rynku cyfrowego, oferując klientom szybką
i łatwą rezerwację transportu,
a przewoźnikom rozszerzenie
możliwości biznesowych.
Pilotażowy projekt platformy
eTrucknow wprowadzony
w Tajlandii jest dalej udoskonalany, ale od teraz obejmuję
także Singapur. Dzięki eTrucknow spedytorzy mają dostęp
do uproszczonej procedury
wyceny i porównania możli-

wości logistycznych dla krajowych przesyłek drogowych;
opcje dla transgranicznego
transportu drogowego na
terenie Singapuru i Malezji
zostaną udostępnione w drugiej połowie 2020 roku. Gdy
nadawca określi szczegóły
przesyłki, platforma wykorzystująca technologię sztucznej
inteligencji usprawni i zautomatyzuje proces porównywania ofert, weryfikując wiele
punktów danych i przedstawiając klientowi najbardziej
konkurencyjne oferty i trasy.
Ważna zarówno dla klientów, jak
i dla przewoźników jest widoczność w czasie rzeczywistym. Jest
to kolejna strategiczna funkcjonalność eTrucknow: spedytorzy

i przewoźnicy, dzięki możliwości
monitorowania mogą w każdej
chwili sprawdzić, gdzie znajdują się ich przesyłki lub kierowcy.
Jednorazowi nadawcy otrzymają standardową widoczność
z proaktywnymi powiadomieniami serwisowymi o statusie
dostawy.
eTrucknow zapewnia przewoźnikom dostęp do platformy
tzw. marketplace, która oferuje
dostęp do sieci spedytorów.
Dzięki tej opcji zweryfikowani
przewoźnicy mają możliwość
zarówno zamiany pustej przestrzeni ładunkowej na potencjalny dochód, jak i skierowania
swoich transportów w miejsca
wysokiego popytu. Wszyscy zainteresowani, którzy posiadają flotę
ciężarówek mogą zarejestrować
konto w platformie. Podlegają
oni weryfikacji i wdrożeniu. Aby
utrzymać jakość usług, singapurski oddział Kuehne + Nagel
współpracował z Enterprise
Singapore w celu szkolenia lokalnych firm transportowych,
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umożliwiając im szybkie wdrożenie i łatwe transakcje z wykorzystaniem platformy.
„Cieszymy się, że firma Kuehne
+ Nagel uruchomiła platformę
eTrucknow w Singapurze”, komentuje Lee Eng Keat, Senior
Vice President, Commercial
and Professional Services
w Singapore Economic Development Board. „Rozwój
takich platform wpisuje się
w naszą cyfrową strategię
i zorientowane na klienta innowacje w branży logistycznej. Pomoże to przewoźnikom
w poprawieniu swojej pozycji
po COVID-19 oraz w ożywieniu popytu w regonie ASEAN.
Mamy nadzieję kontynuować
współpracę z Kuehne + Nagel
i innymi podobnie myślącymi
przedsiębiorstwami, aby opracować więcej innowacyjnych
rozwiązań cyfrowych, które
świadczą o wyrafinowaniu
branży logistycznej w Singapurze”.
„Intuicyjne i łatwe w obsłudze
rozwiązanie cyfrowe zostało
opracowane w oparciu o potrzeby naszych klientów i trendy rynkowe. Funkcje platformy
nieustannie ewoluują, aby zapewnić optymalną obsługę
klienta, od wysyłki ad hoc po
regularne przesyłki. Jesteśmy
bardzo podekscytowani, że
możemy kształtować przyszłość logistyki drogowej w Azji,
”powiedział Chellan Ganesan,
starszy wiceprezes ds. logistyki
drogowej w Kuehne + Nagel
w regionie Azji i Pacyfiku.
W tym roku platforma eTrucknow zostanie również wdrożona w Malezji, Indiach, Wietnamie, Nowej Zelandii i Australii.
Platforma jest kolejnym krokiem milowym w procesie
transformacji cyfrowej Kuehne
+ Nagel. 

TECHNOLOGIE

N

owa bateria Sonnenschein Lithium
Material Handling
została zaprojektowana tak,
aby zminimalizować całkowite koszty posiadania floty
przeznaczonej do transportu wewnętrznego. Wymiana
baterii kwasowo-ołowiowej
na baterię Material Handling,
biorąc pod uwagę cały okres
jej żywotności, może zwiększyć oszczędności nawet do
1,125 mln euro przy flocie
średniej wielkości, składającej
się z 25 wózków widłowych.
Natomiast komunikator GNB
umożliwia odczytywanie informacji z ekranów pokładowych bez potrzeby montażu
dodatkowych urządzeń. Nowa
bateria GNB oferuje wyjątkową wydajność energetyczną,
wyposażona jest także w zaawansowane zabezpieczenia.
Stworzone przez Exide oprogramowanie GNB Fleet to
rozwiązanie chmurowe, które
zapewnia – w czasie rzeczywistym – dostęp do danych
wszystkich baterii, gdy te
są podłączone do prostowników. Prosty komunikator,
przypominający światła drogowe, umożliwia kontrolęi
optymalizację zużycia energii
oraz zwiększenie produktywności. Program natychmiast
zawiadamia o problemach
z ogólnym stanem baterii, co
pozwala na szybkie podjęcie
działań, których celem jest
naprawa baterii i uniknięcie
przestoju pracy floty. Istnieje
również możliwość automatycznego planowania działań
prewencyjnych.
Exide oferuje także szeroki
zakres technologii i specjalistyczną wiedzę, które
pomagają stawiać czoła wyzwaniom związanym z intra-

Exide Technologies. Fot. Exide Technologies

DWA NOWE
JAKOŚCIOWO
PRODUKTY
Exide Technologies, globalny dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii,
wprowadza nową baterię GNB Sonnenschein Lithium Material Handling – stworzoną
z myślą o płynnym funkcjonowaniu nowoczesnych magazynów. Wprowadzone zostało
także oprogramowanie do zarządzania flotą GNB* Fleet
– oparte na pracy w chmurze, które optymalizuje czas
pracy floty, maksymalizuje jej wydajność i redukuje
całkowite koszty posiadania (TCO).
logistyką. Asortyment Exide
obejmuje wiodące: technologie akumulatorowe, prostowniki, algorytmy ładowania, systemy zarządzania bateriami;
Exide oferuje także konsultacje i wsparcie. Prostowniki
GNB umożliwiają zarówno
szybkie, jak i okazjonalne ładowanie, są także specjalnie
zoptymalizowane pod kątem
pracy z oprogramowaniem
GNB Fleet i bateriami Exide

do transportu wewnętrznego.
– Nowa bateria Sonnenschein Lithium Material Handling
przynosi przedsiębiorcom
znaczne oszczędności, większą wydajność floty i możliwość wykorzystania istniejących ekranów pokładowych.
Dostarczamy idealną kombinację wysokowydajnych baterii, prostowników, oprogramowania do zarządzania flotą i jej
profesjonalnej obsługi, które
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zminimalizują całkowite
koszty posiadania (TCO)
floty – mówi Magnus Ohlsson,
Business Director w GNB Motive Power. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Rohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

KOLEJĄ Z CHIN
DO POLSKI W 12 DNI
Rohlig Suus Logistics,
jeden z największych
polski operatorów
logistycznych, uruchomił
z początkiem maja nowe
połączenie LCL (przesyłki
drobnicowe) z Xi’an do
Małaszewicz. Transporty
z chińskiego terminala
realizowane są codziennie,
dzięki czemu czas
przewozu towaru skróci
się do niecałych dwóch
tygodni.

P

andemia koronawirusa
spowodowała znaczne
wydłużenie przestojów
w chińskich fabrykach, czego
konsekwencje odczuli europejscy producenci. Problemy
z zachowaniem łańcucha
dostaw, które przełożyły się
na brak możliwości importu
komponentów i części, dla
wielu firm oznaczały istotne
straty finansowe. Dlatego
w momencie wznowienia
produkcji w Chinach znacznie
wzrósł także popyt na usługi

NOWE POŁĄCZENIE
ROHLIG SUUS LOGISTICS

logistyczne. W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów
dotyczącymi szybkiej dostawy
Rohlig Suus Logistics rozszerzył swoją ofertę kolejowego
transportu drobnicowego
(LCL), uruchamiając dodatkowe połączenia z Xi’an. Pierwszy
pociąg z chińskiego miasta wyjechał 4 maja. Czas tranzytu do
Polski to 12 dni.
– Po trudnym początku roku
widzimy bardzo duże ożywienie wśród producentów z bardzo różnych branż i związane
z zainteresowanie transportem
towarów z Chin. Dotyczy to
zwłaszcza frachtu kolejowego, który jest blisko dwukrotnie
szybszy niż transport morski
i zdecydowanie tańszy niż
transport lotniczy. W związku
z rosnącym światowym popytem na profesjonalne usługi
transportowe i logistyczne po-

stanowiliśmy rozszerzyć naszą
usługę kolejowego transportu
ładunków niepełnokontenerowych. Nowe połączenie
zwiększa nasze możliwości
operacyjne w tym zakresie
o ponad 30 proc. – mówi Robert Roszko, dyrektor operacyjny w produkcie kolejowym
Rohlig Suus Logistics.
Transport intermodalny z Chin
drogą kolejową to dla operatorów logistycznych coraz
atrakcyjniejszy obszar biznesu,
zwłaszcza biorąc pod uwagę
bezpośrednie dofinansowanie
przewozów przez Chiny. Tylko
w ubiegłym roku do Europy
z Chin przyjechało ponad 8 tys.
składów. Większość z nich przekroczyła granicę Unii Europejskiej poprzez tzw. suchy port
w Małaszewiczach koło Terespola. Wzrost popularności importu z Chin miał istotny wpływ
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na rozwój przewozów intermodalnych, które w ubiegłym roku
osiągnęły rekordowy poziom
5,1 mln ton. Biorąc pod uwagę
liczbę przewiezionych jednostek
daje to coroczny wzrost na poziomie ponad 10 proc.
– Od kilku lat sukcesywnie rozwijamy transport kolejowy na trasie
Chiny-Europa-Chiny, zapewniając połączenia ze wszystkimi
uprzemysłowionymi regionami
Państwa Środka, m.in. Zhengzhou, Suzhou, Wuhan, Chongqing, Hefei, Changsha czy
Lanzhou. Oferujemy dostawy
door-to-door zarówno w przypadku serwisu pełnokontenerowego, jak i drobnicowego. Tylko
w ubiegłym roku liczba obsłużonych przez nas kontenerów
z Chin, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się o ponad 20 proc. – podsumowuje
Robert Roszko. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

PEŁNA CERTYFIKACJA
IATA CEIV DLA CAŁEJ SIECI KN
PHARMACHAIN
Kuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Pierwsza w branży, ponowna
pełna certyfikacja IATA CEIV dla
całej sieci KN PharmaChain. Potwierdzenie najwyższej jakości
i bezpieczeństwa rozwiązania
dedykowanego branży farmaceutycznej
uehne + Nagel wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Transportu Lotniczego (IATA) ogłaszają pierwszą w branży, ponowną
certyfikację IATA CEIV dla całej sieci lotniczej KN PharmaChain. Jest
ona zgodna z dobrymi praktykami
GxP i obejmuje obecnie 94 lokalizacje na wszystkich kontynentach.
Świadectwo IATA CEIV Pharma
jest odpowiedzią na potrzeby
największych międzynarodowych

K

firm farmaceutycznych i ustanawia standardy dla przesyłek lotniczych. Firma Kuehne + Nagel
w 2017 roku jako pierwsza uzyskała certyfikat IATA CEIV Pharma
dla całej sieci lotniczej KN PharmaChain.
Przeprowadzona przez audytorów IATA CEIV Pharma dokładna
inspekcja po raz kolejny udowodniła, że korporacyjnie opracowane
standardy jakości, procesy operacyjne i programy szkoleniowe
są w pełni zgodne z wymogami
IATA. Potwierdza to najwyższą jakość i bezpieczeństwo wielokrotnie nagradzanego produktu KN
PharmaChain. Unikalne internetowe narzędzie do analizy ryzyka

DACHSER BUDUJE MAGAZYN
NA 20 TYS. MKW.
Dachser. Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozwija działalność
w niemieckiej Turyngii, inwestując w nowe centrum logistyczne
w stolicy landu – Erfurcie. Powstaje tam magazyn o powierzchni
20 tys. mkw. z biurem, strefami
oczekiwania i parkingiem dla
ciężarówek.

P

rzez lata pracowaliśmy w Erfurcie w obiektach znajdujących
się w różnych miejscach”, mówi
dr Rimbert J. Kelber, kierownik
centrum logistycznego Dachser w Erfurcie. „Dzięki inwestycji
w nowy magazyn centralizujemy je, oferując naszym klientom
usługi logistyki kontraktowej, tj.
magazynowanie i usługi dodane,

jest obecnie używane do oceny
wszystkich linii lotniczych oraz pozwala na sprawne i niezawodne
ograniczanie ryzyka na każdym
etapie transportu.
Zatwierdzony system zarządzania
dokumentami (DMS) gwarantuje
przejrzystość i kontrolę dokumentacji, a ponadto zarządza wszystkimi standardowymi procedurami
operacyjnymi (SOP) i instrukcjami
roboczymi. Podczas transportu,
klienci KN PharmaChain mogą
dodatkowo korzystać z funkcji
monitorowania procesu w czasie
rzeczywistym, dzięki zastosowaniu aktywnych czujników nadawczych i proaktywnej interwencji za
pośrednictwem dedykowanego
zespołu 24/7/365 Pharma CareTeam. Na każdym etapie wysyłki
wysoko wykwalifikowani specjaliści ds. obsługi logistycznej
branży farmaceutycznej zapew-

niają kompleksową widoczność
przesyłki oraz działanie zgodne
ze wszelkimi przepisami.
Reinier Danckaarts, globalny dyrektor ds. rozwoju produktów spedycji lotniczej, komentuje: „Jesteśmy
dumni, że Kuehne + Nagel jest jedynym dostawcą usług logistycznych, który otrzymał ponowną
certyfikację CEIV Pharma dla całej
sieci farmaceutycznej. Osiągnięcie
tego kamienia milowego świadczy o najwyższych standardach,
jakie wyznaczyliśmy w ramach
rozwiązania KN PharmaChain.
Świadczy to o najwyższej jakości
i zgodności w zakresie dostawy
leków oraz sprzętu medycznego
naszych Klientów. Wraz z IATA
i naszymi partnerami łańcucha
dostaw będziemy nadal kierować
się tym standardem, aby zapewnić
wysokiej jakości serwis i najwyższą
efektywność sieci transportowej. ”

w jednej, nowoczesnej lokalizacji.
Otwiera to możliwości dalszego
rozwoju w regionie.”
Dachser wprowadzi się do nowego
magazynu jako najemca. Powstaje
on niedaleko terminalu przeładunkowego operatora, na działce o powierzchni 28 tys. mkw. Nowy magazyn będzie się składał z dwóch
hal – po 10 tys. mkw. powierzchni
do składowania każda. W obu halach łącznie znajdzie się 20,3 tys.
miejsc paletowych i 8,5 tys. mkw.

powierzchni do składowania blokowego. Po zakończeniu budowy
nowego obiektu, co ma nastąpić
w pierwszym kwartale nadchodzącego roku, Dachser wykorzysta go
do obsługi logistyki kontraktowej
na rzecz różnych klientów z branży
dóbr konsumpcyjnych.
Dachser jest obecny w Turyngii od
2004 roku i świadczy tam usługi
logistyczne dla klientów z branży towarów przemysłowych oraz
spożywczych.
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Dachser. Fot. Dachser

POLSKI EKSPORT DO
SIECI SKLEPÓW DIY
W CZASACH PANDEMII
Asortyment przyjazny sprzedaży online, większa elastyczność, umiejętność szybkiego
reagowania, mniejsze zamówienia, możliwości tymczasowego zmagazynowania
towaru, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i dostęp do tzw. okna czasowego
przy dostawie – do takich warunków muszą w wyniku pandemii dostosować się
polscy producenci zaopatrujący sieci sklepów typu „dom i ogród” za granicą.
Dachser, globalny operator logistyczny, który od lat obsługuje europejskie DIY
i współpracujących z nią polskich eksporterów, komentuje zmiany na tym rynku.

E

uropejskie sklepy wielkopowierzchniowe typu
„home improvement”
to od lat atrakcyjny partner
handlowy dla polskich producentów i dystrybutorów.
Wielu krajowych eksporterów
rozwinęło dzięki nim zagraniczną sprzedaż, chociaż sieci
mają swoje wymagania. Krajowe firmy coraz lepiej radziły
sobie z ich oczekiwaniami,
a zaopatrzenie z Polski, dzięki
dobrej cenie, jakości, a także
szybkiej i sprawnej logistyce
coraz częściej trafiało na półki

sklepów dla majsterkowiczów
w całej Unii. Dachser Polska,
specjalizujący się w obsłudze
eksporterów, tylko w 2019 r.,
dostarczył do zagranicznych
odbiorców o 21% więcej
przesyłek z asortymentem
DIY z kraju niż w 2018 r. i był
to kolejny rok wzrostu z rzędu.
Gros towaru trafiło do Niemiec,
które są największym rynkiem
DIY w UE. Co ważne, ten sektor handlu rósł w zeszłym roku
szybciej niż niemiecka gospodarka – sprzedaż produktów
DIY zwiększyła się o 3,6% r/r

do 19,5 mld euro, podczas gdy
PKB Niemiec wzrosło o 0,6%.
Dziś jednak pandemia koronawirusa ustanawia nowe zasady

przed pandemią prowadziły
sprzedaż internetową, ale to
nie była skala, z która mamy do
czynienia obecnie. To, co jeszcze niedawno w tym obszarze
było planowane na horyzont
czasowy liczony w latach, dzieje się tu i teraz. Większość sieci
„dom i ogród” sprzedaje w systemie click & collect z odbiorem w markecie, a część nawet
działa na zasadzie kompletacji

Po wznowieniu produkcji
w Azji wcześniej zamówiony
towar dotarł do Europy,
powodując nadmiar zapasów
gry w handlu, także w branży
„home improvement”.
„Przede wszystkim e-commerce rośnie w siłę. Sieci DIY już
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zamówienia przez pracownika
sklepu i wystawienia na konkretne miejsce parkingowe.
Równocześnie rośnie udział
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kanału B2C, czyli dostawy
zamówienia internetowego
wprost do konsumenta z pominięciem sklepu. Nowe realia i rosnąca rola e-commerce
wpłynęły jednak na strukturę
sprzedaży – asortyment dostępny online jest mniejszy,
a sklepy sprzedają więcej produktów o bardziej standardowych wymiarach transportowych, bo są przyjaźniejsze dla
handlu internetowego. To też
wpływa na preferencje sieci,
jeśli chodzi o zamówienia od
dostawców, przynajmniej na
razie. Spodziewam się jednak,
że z czasem asortyment online będzie rozwijany, ponieważ „wysoki gabaryt”, taki jak
np. meble, stolarka i ogród to
ważna część biznesu sklepów”,
komentuje Juliusz Pakuński,
kierownik rozwoju biznesu
Dachser DIY-Logistics Polska.
Innym wyzwaniem dla dostawców europejskich sklepów DIY jest dynamika zmian,

co oznacza, że firmy, także
polscy producenci, muszą reagować szybciej i być bardziej
elastyczni.
„Kiedy na początku roku stanęła produkcja w wielu chińskich fabrykach, firmy obawiały
się, że nie będą miały towaru
dla swoich odbiorców, a już
kilka tygodni później, musiały weryfikować w dół plany
sprzedażowe. Tymczasem po
wznowieniu produkcji w Azji
wcześniej zamówiony towar
dotarł do Europy i spowodował nadmiar zapasów. W tej
sytuacji producenci i sieci pilnie szukali magazynów na
składowanie tymczasowe,
co obserwowaliśmy również
w polskich oddziałach Dachser. Musieli przechować towar,
który za chwilę mógł być znów
potrzebny. I tak się właśnie stało. Przykładem jest asortyment
ogrodowy czy farby i lakiery.
Najpierw był zastój, a potem
popyt ruszył i towaru zaczęło

wręcz brakować. Oto realia dzisiejszego planowania i w najbliższych miesiącach będzie
to raczej zasada, a nie wyjątek,
stąd tak ważna jest zdolność

Ich sprawny przebieg jest teraz
w cenie bardziej niż kiedykolwiek. W tej sytuacji przewagę
mają dostawcy z dostępem
do tzw. okien czasowych, czy-

W branży można się
spodziewać zwrotu
w kierunku dywersyfikacji
źródeł zaopatrzenia
firm do szybkiego reagowania.
Wszystkie te perturbacje sprawiły też, że w branży można się
spodziewać zwrotu w kierunku
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, by uniknąć uzależniania się od łańcuchów dostaw
jednego dostawcy”, mówi Juliusz Pakuński.
Oprócz tego pandemia oznacza wprowadzenie działań oraz
procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną, co
wpłynęło na organizację rozładunków w marketach DIY.
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li przedziałów godzinowych,
w których ciężarówka podjeżdża pod sklepową rampę
z przesyłkami kilku dostawców.
Dzięki temu towar nie czeka
w kolejce i wszystko odbywa
się szybciej. Firma, która nie ma
takich uzgodnień ze sklepem
może zdać się na operatora,
jak Dachser – partnera logistycznego sieci DIY od ponad
dwóch dekad, rocznie dostarczającego ok. 5 mln przesyłek
do 18 tysięcy europejskich
sklepów typu „dom i ogród”. 
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formie myRaben w module
myTruck&Trace.
Oczywiście odbiorca zawsze
może wybrać tradycyjną metodę potwierdzania odbioru, czyli podpisać się na urządzeniu
mobilnym kierowcy lub dokumencie przewozowym. Raben
w tym zakresie jest elastyczny.

W obecnej rzeczywistości szczególnie istotne stało się poczucie bezpieczeństwa.
Konsumenci znacząco zmienili swoje nawyki i zachowania. Większość z nich
kierując się ostrożnością wybrała zakupy w Internecie. Właśnie w trosce o wygodę
i bezpieczeństwo odbiorców, chcąc zachować zalecaną odległość między osobami
biorącymi udział w realizacji dostawy, Grupa Raben wprowadza nową usługę
dodatkową dla przesyłek drobnicowych. Polega ona na bezdotykowym potwierdzeniu
dostawy za pomocą zdjęcia. Usługa dostępna od 4 maja.
Raben. Fot. Raben

RABEN WPROWADZA
NOWĄ USŁUGĘ
O
becna sytuacja na rynku jest bez wątpienia
sporym wyzwaniem,
mimo to jesteśmy cały czas
gotowi do obsługi przesyłek
i wychodzimy naprzeciw aktualnym potrzebom naszych
klientów i odbiorców. Dlatego
teraz, w dobie zagrożenia koronawirusem, nie tracąc czasu,
sięgamy po nowe rozwiązanie.
Z myślą o dodatkowych środkach ostrożności wprowadzamy Picture Confirming Delivery (w skrócie PCD) – usługę,
która sprawia, że potwierdzenie dostawy może zostać
zrealizowane bezkontaktowo
niemal bez udziału odbiorcy.”

– mówi Katarzyna Jaeger, dyrektor sprzedaży Grupy Raben.
JAK PRZEBIEGA PROCES
DOSTAWY Z PCD?
Proces dostawy z PCD przebiega bardzo prosto. Wystarczy, że
klient wprowadzi do systemu
myOrder (na platformie myRaben.com) zlecenie, w którym
zaznacza chęć skorzystania
z darmowej usługi dodatkowej PCD. Następnie kierowca,
realizując dostawę pozostawia
towar w miejscu wskazanym
przez odbiorcę i wykonuje
3 zdjęcia: etykiety, przesyłki
i przesyłki z etykietą. W ten
wygodny sposób potwierdza

dostawę bez potrzeby składania podpisu przez odbiorcę,
a zatem możliwe jest zachowanie odpowiedniej odległości
między kierowcą a odbiorcą.
Zdjęcia są automatycznie zapisywane w urządzeniu mobilnym kierowcy i przetwarzane
na dokument potwierdzający
dostawę. Na tym dokumencie
zapisywane są również: numer rejestracyjny samochodu
dostawczego, data, godzina
i współrzędne geograficzne
miejsca wykonania zdjęć.
To innowacyjne rozwiązanie
daje pewność, że fotografie
zostały wykonane właśnie
w danym miejscu i czasie. Natomiast, dokument potwierdzający dostawę klient może
natychmiast zobaczyć na plat-
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KORZYŚCI DLA KLIENTA
I ODBIORCY
PCD powstała, aby dostawy
były bardziej bezpieczne i wygodne. Nowa usługa ma na
celu ułatwienie procesu realizacji dostaw, również w przypadku, gdy odbiorca nie chce
lub nie może potwierdzić dostawy podpisem , a przesyłka
może być pozostawiona we
wskazanym przez niego miejscu. Takie rozwiązanie umożliwia całkowicie bezdotykową
dostawę, bez niepotrzebnego kontaktu i interakcji między odbiorcą a kierowcą. Bez
zbędnych podpisów i pieczątek. Dzięki wprowadzeniu PCD
możliwy jest nawet odbiór
zdalny np. podczas pobytu
na kwarantannie. Potwierdzenie dostawy zdjęciem, dzięki
automatycznej rejestracji danych, nie tylko na temat wyglądu przesyłki ale także daty,
godziny i miejscu dostawy,
a nawet numeru rejestracyjnego samochodu dostawczego,
daje większą pewność nadawcy oraz odbiorcy, że dostawa
została zrealizowana tu i teraz.
Nowy serwis PCD jest dostępny
w portfolio Raben dla drobnicowych przesyłek krajowych
i międzynarodowych, w obrębie krajów obsługiwanych przez
Grupę, z wyłączeniem usługi
transportu świeżej żywności
w temperaturze kontrolowanej. Usługa dostępna od 4 maja
2020 roku i jest bezpłatna. 
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PIOTR SIENKIEWICZ
Dyrektor ds. Rozwoju
w Rusak Business Services

W filmie Stevena
Spielberga „Terminal”,
główny bohater – grany
przez Toma Hanksa Wiktor
Naworski, nijak nie potrafił
pokonać biurokratycznych
barier i opuścić
tytułowy terminal.
W przeciwieństwie do
Spielbergowego terminala,
zbudowany niemal 10 lat
wcześniej, bo w 1995 roku,
Terminal Towarowych
Odpraw Celnych
w Świecku znacznie ułatwił
przekraczanie polskoniemieckiej granicy. I to
zarówno to legalne, jak
i nielegalne…
WIARA CZYNI CUDA
„Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego
funkcjonowania podstawowej
komórki społecznej – rodziny”
– takie hasło rozbrzmiewało
w innym filmie – kultowym
„Misiu” Stanisława Barei, na
(nomen omen) terminalu
międzynarodowym lotniska
Okęcie. Projektantom terminala w Świecku slogan ten
musiał zapaść głęboko w pamięć, gdyż właśnie na wierze
i zaufaniu postanowili oprzeć
mechanizm sprowadzania
ciężarówek z granicy do odległego o około 5 kilometrów
obiektu, gdzie dokonywano
odpraw celnych. Odległość
tę samochody pokonywały
początkowo bez żadnego

OD TERMINALA
DO TERMINALA:
POLSKA Z OKNA
SZOFERKI TIRA
nadzoru, nic więc dziwnego,
że niektórzy, odpowiednio
zmotywowani kierowcy, omijali terminal szerokim łukiem,
wwożąc na terytorium Polski
kontrabandę wartą miliony
złotych. Jak później podliczono, do czasu wprowadzenia
jako takiej kontroli na „drodze
celnej” łączącej przejście gra-

niczne z terminalem, z owej
swoistej „procedury uproszczonej” skorzystało ponad 3 tysiące ciężarówek.
TERMINAL TU,
TERMINAL TAM
Po zbudowaniu terminala na
zachodnim krańcu polskiego
odcinka międzynarodowej tra-
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sy E30, już choćby same względy symetrii wymagały, aby podobny obiekt pojawił się na jej
wschodnim końcu, na granicy
z Białorusią. Zapyziałe przejście
graniczne w Kukurykach miało zostać połączone z nowym
terminalem w Koroszczynie
drogą celną o podobnej długości, jak niesławna droga na
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drugim końcu kraju, tj. około
5 km. W odróżnieniu od drogi
celnej na granicy zachodniej,
ta w Koroszczynie została
jednak od razu zaplanowana
w sposób uniemożliwiający
znikanie ciężarówek pomiędzy przejściem a obiektem.
Zupełnie zrezygnować z eksperymentów było jednak jakoś niezręcznie, postanowiono
zatem (częściowo) sprywatyzować nowo budowane przejście graniczne. Nowy terminal
miał zatem składać się z 2 niezależnych części: budżetowej,
sfinansowanej, jak sama nazwa
wskazuje, z budżetu państwa
oraz komercyjnej, w którą zainwestował prywatny
podmiot: założone w 1993 r.
specjalnie w tym celu Polskie

Konsorcjum Gospodarcze,
stworzone przez szereg firm
(m.in. BPH, Elektrim, Exbud,
Kopex, ConsEco, Mostostal
Warszawa, Stalexport). W części budżetowej, oprócz pomieszczeń dla polskich służb
granicznych, przewidziano
optymistycznie także pomieszczenia dla służb białoruskich,
do których jednak, pomimo
upływu 21 lat, nie zdążyły się
one jeszcze przeprowadzić.
W części komercyjnej, oprócz
biur przeznaczonych dla agencji celnych, pojawiły się sklepy
oraz gastronomia, ale nie zapomniano również o potrzebach
duchowych funkcjonariuszy,
agentów celnych i kierowców,
gdyż w obiekcie znalazła się
także kaplica ekumeniczna

pod wezwaniem (kogóż by
innego ?) Świętego Mateusza,
patrona celników.
DWADZIEŚCIA LAT
MINĘŁO…
Terminal w Świecku obchodził niedawno 25-lecie swojego istnienia. Po czasach
świetności, które przypadły
na lata 1995–2004, pozostały
jedynie wspomnienia i dziś
terminal jest przede wszystkim ogromnym parkingiem
dla samochodów ciężarowych.
Nadal jednak funkcjonują tu 2
urzędy celne: polski Oddział
Celny w Świecku, działający
w strukturze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, oraz
niemiecki Zollamt Frankfurt
(Oder) – Autobahn (jest to chy-
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ba jedyny w Polsce przypadek,
kiedy na terytorium naszego
kraju funkcjonuje urząd celny
innego kraju członkowskiego
Unii). Oba urzędy celne pracują
całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co czyni je idealnym
miejscem dla dokonywania
odpraw celnych na trasie pomiędzy Wschodem a krajami
zachodniej Europy, szczególnie w kontekście nadchodzącego Brexitu. Pozostaje jedynie
mieć nadzieję, że wieloletni
spór pomiędzy Starostą Słubickim a Wojewodą Lubuskim,
o to, do kogo właściwie należy ten obiekt, nie doprowadzi
ostatecznie do przepędzenia
z terminala najemców, z oboma urzędami celnymi na czele, w momencie, kiedy ma on
szansę otrzymać drugie życie.
Młodszy o 4 lata terminal w Koroszczynie, od 20 lat pełni z powodzeniem rolę, do której został powołany, będąc jednym
z 2 największych polskich drogowych przejść granicznych.
Podobnie jak na drugim końcu
kraju, również i tutaj Oddział
Celny pracuje całodobowo, co
stanowi dla importerów istotny argument dla optymalizacji
kosztów transportu i odprawy
celnej.
Uwzględniając strategiczne
położenie obu terminali oraz
możliwość całodobowej obsługi Klienta, Rusak Business
Services zapewnia swoim
Klientom dostęp do usług
agencji celnej zarówno w Koroszczynie, jak i w Świecku.
W ramach oferowanych usług
znajduje się również obsługa
importu w procedurze uproszczonej, która pozwala na rozliczenie VAT z tytułu importu
w deklaracji podatkowej, bez
konieczności jego natychmiastowej zapłaty. 

