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PRZESTRZEGAJĄC
PANDEMICZNYCH ZASAD
W tym roku przypada wiele okrągłych rocznic. Informacje o nich, dostarczane przez jubilatów chcących
podzielić się tym ważnym wydarzeniem, pojawiają
się w publikatorach medialnych. Oczywiście nie
wszyscy o swoich rocznicach informują, ale w tym
wydaniu EMIL-a jest ich kilka. Zwykle chodzi o rocznicę działalności firmy. Jej obecność na rynku w świętowanym przedziale czasowym jest sygnałem dla
partnerów biznesowych o pozycji przedsiębiorstwa.
Czas pandemii mocno ograniczył plany uroczystego
podkreślenia znaczenia tych rocznic, pozostają zatem
wysublimowane informacje o tych wydarzeniach.
CHEP Polska i Colian świętują 10-lecie współpracy
w obszarze łańcucha dostaw, kontynuując optymalizację procesów w sferach operacyjnych zależności.
Firma Panattoni zrealizowała ponad 10 mln m kw.
powierzchni magazynowych. Z okazji 15. rocznicy
działalności w Polsce przygotowała film z udziałem
nastoletnich sportowców, mistrzów w swoich dziedzinach, będących rówieśnikami dewelopera
i pokazujących jego cechy.
Firma FM Logistic działalność w Polsce rozpoczęła w 1995 r., stając się pierwszym profesjonalnym
dostawcą usług logistycznych. Świętując swoje 25-lecie, przedsiębiorstwo pozostaje czołowym
dostawcą usług na rynku.
Odmrażanie gospodarki trwa, działania zaczynają nabierać tempa, widać jednak znaczący wpływ
epidemicznego czasu na procesy w łańcuchach dostaw. Firmy pokazały, że mogą w stosunkowo
krótkim okresie przebudować strategie i działać, jednak czas niepewności jest wystarczającym
powodem do zachowawczych postaw.
Nic nie działa tak destrukcyjnie jak informacja, że czeka nas kolejna fala, o której tak naprawdę
nic nie wiadomo. Następne zatrzymanie gospodarki może być brzemienne w skutkach. Na
razie w logistyce firmy działają dalej, przestrzegając pandemicznych zasad, i dostarczają towary
zgodnie kontraktem.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania EMIL-a, w przedwakacyjnym,
ale jakże innym czasie.
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Związek Polskiego Leasingu

EWA ŁUNIEWSKA
NA CZELE POLSKIEJ
BRANŻY LEASINGOWEJ
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease Polska, podczas
ostatniego posiedzenia KW ZPL została wybrana na
stanowisko Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego
Związku Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy, w 26-letniej
historii polskiej organizacji leasingowej, to stanowisko
zostało powierzone kobiecie.

N

owa przewodnicząca
KW ZPL współpracuje
ze Związkiem Polskiego Leasingu od 2017r., kiedy
dołączyła do Komitetu Wykonawczego i razem z Marcinem
Balickim, prezesem Millennium
Leasing, zainicjowała działalność grupy roboczej, koncentrującej się na digitalizacji branży leasingowej. Jako
przewodnicząca reprezentuje związek wobec instytucji
i partnerów zewnętrznych

na rynku krajowym, zajmuje
się transformacją statutową
Związku Polskiego Leasingu,
jak również nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.
– Komitet Wykonawczy ZPL
wypracuje w najbliższym czasie nowe ramy strategiczne
organizacji. Zależy nam na
tym, aby dobrze reprezentować całą branżę leasingową,
która odgrywa kluczową rolę
w polskiej gospodarce. Mamy

wiele wspólnych priorytetów
obejmujących digitalizację
procesów leasingowych, aktywne uczestnictwo w tworzeniu ram prawnych, a nawet
tworzenie wspólnych platform
– powiedziała Ewa Łuniewska,
Przewodnicząca KW ZPL.
BIOGRAM EWY ŁUNIEWSKIEJ

Poza społeczną działalnością
w ZPL, Ewa Luniewska pełni
funkcję Prezesa Zarządu ING
Lease Polska (od czterech lat
i sześciu miesięcy). Z Grupą ING,
nowa liderka branży leasingowej, jest związana od 29 lat. Na
początku kariery zawodowej
Ewa Łuniewska odpowiadała
za bankowość korporacyjną,
finansowanie strukturyzowa-
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ne oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V.
w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko
Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako
Dyrektor w Pionie Korporacyjnej
Sieci Sprzedaży odpowiadała za
doskonalenie oferty produktów
bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów
internetowych i mobilnych.
Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Biogramy wszystkich członków
KW ZPL udostępnia strona
www.leasing.org.pl 
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Dachser. Fot. Dachser

NOWA
SIEDZIBA
DACHSER
POLSKA
Dachser Polska, globalny operator logistyczny,
przeniósł się do nowo wybudowanego obiektu
w Strykowie o powierzchni ponad 2 200 mkw.
Znajduje się w nim krajowe biuro Dachser Polska oraz
strykowski oddział firmy. Równolegle w podłódzkiej
miejscowości trwa kolejny etap inwestycji Dachser –
rozbudowa magazynu przeładunkowego.

N

owy biurowiec powstał
zgodnie ze standardami Dachser, a dla nas
liczą się solidna jakość, najlepsze materiały i wykorzystanie
nowoczesnych technologii.
Przeprowadzka do większego

budynku w Strykowie to nie
tylko inny widok za oknem, ale
również nowe, lepsze perspektywy dla firmy i najlepsi specjaliści pod jednym dachem.
Nasze inwestycje są projektowane bowiem nie tylko z myślą
o biznesie, ale również po to,
by tworzyć przyjazne i ergonomiczne środowisko pracy. Na
razie w strykowskim biurowcu
ze względu na epidemię koronawirusa pracuje część osób,
a pozostały zespół administracyjny działa zdalnie. Kiedyś jednak te trudne dla wszystkich
czasy miną i będziemy mogli
pracować na miejscu w pełnym składzie. Wtedy z całą
pewnością docenimy zakres
i przyjazność tej inwestycji”,
mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, Prezes Dachser w Polsce.
Nowo otwarty obiekt Dachser w Strykowie to dokładnie
2 230 mkw. do dyspozycji
ok. 100 pracowników firmy
oraz klientów. Oprócz biura
regionalnego Dachser Pol-
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ska i biura oddziału Dachser
Stryków, będzie się tu także
mieściła agencja celna operatora. Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek w barwach Dachser to m.in. duże,
otwarte przestrzenie biurowe
oraz kilka sal konferencyjnych
i szkoleniowych czy wydzielone strefy relaksu. Na każdym
z pięter biurowca znajduje
się też aneks kuchenny, a na
parterze kantyna z tarasem
zewnętrznym. W budynku
zastosowano system odzysku
ciepła z wentylacji, energooszczędne oświetlenie oraz
nowoczesną strukturę sieci informatycznych. Do dyspozycji
pracowników i klientów jest
też 180 miejsc parkingowych.
Za realizację strykowskiej inwestycji Dachser odpowiada
firma budowlana MCKB, która
jest jednym z największych
generalnych wykonawców
obiektów dla handlu, przemysłu i logistyki w Polsce.
Obecnie MCKB prowadzi
także rozbudowę istniejącej
hali przeładunkowej Dachser
w Strykowie. W ramach tej
inwestycji powierzchnia strykowskiego terminala zwiększy
się o kolejne 2 500 mkw. Planowany termin zakończenia
prac przypada na październik
2020 r.
„Budownictwo to dla nas
znacznie więcej niż wznoszenie solidnych konstrukcji.
Cieszę się, że w Strykowie
udało nam się stworzyć przyjazną przestrzeń do pracy dla
pracowników firmy Dachser.
Jestem dumny z tego, iż inwestor docenił najwyższą jakość
świadczonych przez nas usług
i powierzył nam realizację kolejnego etapu rozbudowy”,
mówi Piotr Grabowicz, Prezes
Zarządu MCKB. 
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Panattoni. Fot. Panattoni

FILM: 15 LAT
PANATTONI
W POLSCE
Panattoni, lider
rynku nieruchomości
przemysłowych w Europie,
kończy 15 lat. Od momentu
powstania w 2005 r. firma
zrealizowała ponad 10 mln
m kw. powierzchni. Jest
też obecna w najbardziej
strategicznych dla
logistyki i przemysłu
krajach – Niemczech
i Wielkiej Brytanii, gdzie
zyskuje miano najbardziej
aktywnego dewelopera,
jak również w Czechach
i na Słowacji, a teraz także
w Holandii, Hiszpanii
i Portugalii.

P

RECYZJA / INNOWACJA /
SZYBKOŚĆ / ELASTYCZNOŚĆ / WIZJA / UCZCIWOŚĆ / TERMINOWOŚĆ. Pod
tymi hasłami Panattoni świętuje 15 lat obecności na rynku. Firma jest europejską filią
Panattoni Development Company, jednego z największych
deweloperów powierzchni
przemysłowych na świecie.
W Europie rozpoczęła działalność w 2005 roku, uruchamiając biuro w Warszawie, na
czele którego stanął Robert
Dobrzycki, obecnie CEO Panattoni: „Przez ten czas staliśmy się
numerem 1 wśród dewelope-

rów powierzchni przemysłowych, dostarczając na rynek
ponad 10 mln m kw. w Polsce,
Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Czechach i na Słowacji. Naszą
pozycję potwierdzają liczne
rankingi. W tym roku Panattoni
po raz czwarty z rzędu zajęło
pierwsze miejsce w zestawieniu PropertyEU największych
deweloperów z całej Europy,
wyraźnie wyprzedzając konkurencję zarówno pod względem dostarczonej powierzchni (6,31 mln m kw. w latach
2017–2019), jak i ambitnych
planów. Wiążą się one nie tylko z perspektywicznym roz-
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wojem sektora e-commerce,
którego Panattoni jest liderem,
ale również naszą ekspansją na
inne kraje. W ciągu ostatnich
kilku miesięcy rozpoczęliśmy
działalność na kolejnych strategicznych rynkach europejskich
– w Holandii, a także Hiszpanii
i Portugalii” – mówi Robert Dobrzycki.
Go Earthwise with Panattoni
– certyfikaty BREEAM, LEED
i DGNB otrzymały inwestycje
w Europie o łącznej powierzchni 2,2 mln m kw., a w kolejce
czeka kolejne 2,5 mln m kw.
Deweloper realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju
i tworzy nowy standard magazynów w Europie, minimalizując oddziaływanie inwestycji
na środowisko naturalne.
Spójna strategia obejmuje
nowoczesne fasady z w pełni przeszklonymi częściami
biurowymi, podwyższoną
izolacyjność ścian i dachów
oraz szczelność, dzięki czemu
budynki Panattoni zmniejszają emisję spalin i dwutlenku
węgla, pozwalającą zaoszczędzić nawet do 20 proc. energii cieplnej potrzebnej do
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ogrzania obiektu. Dodatkowo
wszystkie nowopowstające
inwestycje wyposażone są
w liczne systemy np. automatycznego zarządzania energią
elektryczną, ograniczające
zużycie wody, nie wspominając o stosowanym od dawna
oświetleniu LED w standardzie
i obowiązkowej certyfikacji
BREEAM, teraz na poziomie
Very Good.
Mieć 15 lat i dokonać niemożliwego – do tego nie wystarczy
talent. Ważne są: precyzja, innowacja, szybkość, elastyczność,
wizja, uczciwość i terminowość. I te cechy, z którymi utoż-

samia się Panattoni – a przede
wszystkim cały jego zespół
specjalistów – pozwoliły osiągnąć dzisiejszą pozycję firmy
na arenie międzynarodowej.
Podobnie jak rówieśnikom dewelopera – nastoletnim sportowcom, mistrzom w swoich
dziedzinach, których Panattoni
zaprosiło do kampanii marketingowej z okazji swojego jubileuszu. W przygotowanym
na tę okazję filmie wystąpili:
Zuzanna Bączyk (łucznictwo),
Dominik Jastrząb (bilard), Tymon Kolasiński (kostka Rubica),
Antek Korzec (breakdance), Patrycja Najda (freestyle slalom

WYRÓŻNIONY PROGRAM
ŚRODOWISKOWY
NET ZERO CARBON
Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel zostało laureatem
dwunastej edycji konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w którym wyróżniony został program środowiskowy
Net Zero Carbon.
uehne+Nagel dąży do kompleksowej redukcji dwutlenku
węgla wywołanego transportem
do 2030 r. Projekt ten zakłada trzy
obszary działania: wykrywanie,
redukcję i kompensację pozostawianego śladu węglowego. Ponadto firma aktywnie angażuje się
w implementacje innowacyjnych
i zrównoważonych rozwiązań
w całym cyklu łańcucha dostaw.
„Będąc w jury z ogromnym zainteresowaniem wczytywałem się
w treść zgłaszanego przez Kuehne+Nagel programu. Na szczególną uwagę zasługuje to, że firma
postawiła sobie bardzo ambitny
cel, a mianowicie bycie całkowicie
neutralnym emisyjnie dostawcą
nowoczesnej logistyki. Wdrażany program Net Zero Carbon to
zdecydowanie nowość w branży
logistycznej. Chciałbym jeszcze raz
bardzo serdecznie pogratulować
firmie zdobycia Wyróżnienia PTL
2020.” – podsumowuje prof. AMS,
dr hab. Mariusz Jedliński, członek

K

Zarządu Polskiego Towarzystwa
Logistycznego.
„Cieszymy się, że nasz innowacyjny program spotkał się z aprobatą
Zarządu Polskiego Towarzystwa
Logistycznego i jednocześnie
dziękujemy za to wyróżnienie. Firma po raz drugi jest laureatem nagrody PTL i jest to dla nas ogromnym motywatorem do bycia
pionierem w branży logistycznej”
– komentuje Wojciech Sienicki,
dyrektor zarządzający w polskim
oddziale Kuehne+Nagel.
Podsumowanie jednego z najbardziej prestiżowych konkursów
logistycznych miało odbyć się
20 maja 2020 r. podczas uroczystej Gali towarzyszącej Polskiemu
Kongresowi Logistycznemu „LOGISTICS 2020”, jednak z uwagi na
obecną sytuację związaną z COVID-19 to wydarzenie nie mogło
się odbyć.
Zarząd Polskiego Towarzystwa
Logistycznego co dwa lata nagradza oraz wyróżnia polskie
firmy logistyczne, które wdrażają
innowacyjne projekty i nowoczesne rozwiązania udoskonalające
procesy logistyczne.
W 2018 roku w Konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa

skating), Alicja Dobrołęcka
(gimnastyka rytmiczna), Julia
Augustyn (wushu). Wchodząc
w świat iluzji firma pokazała
zarówno zmienne warunki na
bardzo dynamicznym rynku
– z którymi mierzą się bohaterowie scen, jak i ona sama

– ale także głęboką potrzebę
współpracy. Wspólny wysiłek pozwala osiągnąć sukces
i sprawia, że niemożliwe staje
się możliwe, a elementy rozsypanej układanki, składają się
we współdziałającą, idealnie
dopasowaną całość. 

ZOBACZ FILM:

Logistycznego Kuehne+Nagel
zostało wyróżnione za wdrożoną
platformę cyfrową KN FreightNet, która umożliwia Klientom
firmy szybkie i kompleksowe
zarządzanie przesyłkami lotniczymi.

09

Więcej informacji na temat wyników 12. edycji Konkursu na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Logistycznego, tutaj. Informacje o wyróżnionym programie
Net Zero Carbon znajdują się na
stronie Kuehne+Nagel, tutaj.
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DB Schenker. Fot. DB Schenker

NOWY WIZERUNEK
UNIKALNEJ TOŻSAMOŚCI
Nowy wizerunek korporacyjny – Corporate
Design – prezentuje mocne strony firmy
∙ Dostawca logistyki B2B odwołuje się do
emocji ∙ Mocniej wyróżnia się, podkreśla
swoje znaczenie i dostępność poprzez
nowy dobór zdjęć i kolorów ∙ Modyfikacja
najbardziej międzynarodowej marki
w Grupie DB

D

B Schenker zdecydował
się na wprowadzenie
nowej wizualizacji
swojej marki. Przejście na
nowy język wizualny wiodącego globalnego dostawcy
usług logistycznych właśnie

się rozpoczyna. Nowy system
podkreśla atuty korporacji,
jego podstawowe elementy
gruntownie się zmieniają. To
najbardziej istotna zmiana pod
względem komunikacyjnym
od czasu włączenia firmy do
spółki matki: Deutsche Bahn.
Jochen Thewes, CEO w DB
Schenker zauważa: „Wyróżnia
nas międzynarodowy charakter, praca zespołowa, duch
innowacyjności i niezawodność. Nasi klienci wiedzą, co
potrafimy robić i czym różnimy
się od konkurencji. Dzięki no-
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wemu językowi wizualnemu
będziemy teraz mogli lepiej
zaprezentować te atuty. Dlatego też zdecydowaliśmy się
na mocniejsze wyróżnienie naszej marki na tle często szablonowych rozwiązań w zakresie
wizerunku branży logistycznej.
Nadszedł czas, aby na nowo
przemyśleć markę i pozostawić znane nam utarte wzorce
za sobą”.
Po pierwsze, znacząco zmieniona została kolorystyka marketingowa: granatowy, który
jest powszechnie stosowany
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w branży, zostanie obecnie
w dużym stopniu ograniczony.
Zamiast tego ma być wykorzystany kolor morski „Teal” jako
świeży i nowoczesny odcień
podstawowy. Wprowadzenie
tej nowej wyróżniającej się
kolorystyki podkreśla również działania i cele, jakie DB
Schenker stawia sobie w zakresie zrównoważonego rozwoju
w logistyce. Jednocześnie takie
elementy, jak czerwony akcent
tzw. „Pulse”, umożliwiają rozpoznawalność i łatwe skojarzenie
z marką parasolową DB.
Rüdiger Vetter, Vice President
Global Marketing w DB Schenker stwierdza: „Zamiast zmieniać logo, zmieniliśmy jego
otoczenie. W ten sposób pozostajemy wierni zasadniczym
cechom marki, ale nadal możemy wskazać na jej ewolucję.

Silniejsze odwołanie do emocji w zewnętrznym wizerunku
podkreśla unikalną tożsamość
naszej firmy, której do tej pory
nie komunikowaliśmy w wystarczającym stopniu”.
Nowe walory wizualne są
także odzwierciedlone w doborze motywów w materiałach fotograficznych. Nowe
zdjęcia prezentują przede
wszystkim prawdziwych
pracowników DB Schenker
– autentycznych „bohaterów
logistyki”. Poszczególne kadry
są pokazane w naturalnym
świetle. Ten nowy akcent
i odejście od obrazów przedstawiających środki transportu zostały już przetestowane
w ramach bieżącej kampanii
#OurAnwerIsYes, która spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem.

Niektóre z nowych zdjęć portretowych zostały wykonane
przez monachijskiego artystę
fotografika Thomasa Strauba,
którego umiejętności wizual-

Deutsche Bahn AG. Opcjonalna zmiana koloru czcionki na
biały zamiast czarnego umożliwia stosowanie znaku również
na ciemnym tle.

Nasi klienci wiedzą, czym różnimy
się od konkurencji. Dzięki nowemu
językowi wizualnemu będziemy
mogli lepiej zaprezentować te atuty

nej narracji idealnie wpisują
się w główną ideę nowego
wizerunku marki DB Schenker.
W ramach nowego podejścia
wykorzystanie logo daje więcej elastyczności, ponieważ
nie jest już wymagane obowiązkowe zastosowanie białego tła. Dotyczy to zarówno
nazwy własnej „Schenker”, jak
i zintegrowanego logo „DB”
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Ponieważ umieszczanie obowiązkowych elementów
w kampaniach i motywach
reklamowych również zostało
ograniczone, pojawia się więcej miejsca i więcej swobody
w zakresie pozycjonowania
marki pod kątem wartości.
Dzięki temu marka może być
bardziej elastyczna w środowisku komunikacji cyfrowej. 
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z niej jednego z kluczowych
graczy na rynku logistycznym
w regionie.
– Zaczynaliśmy od jednej palety
pod Warszawą, dziś w regionie
Centralnej Europy działamy na
4 rynkach realizując operacje logistyczne dla wszystkich branż
gospodarki. Jesteśmy dumni
z naszej historii, naszych wartości i naszych pracowników. –
mówi Daniel Franke, Managing
Director, FM Logistic CE, oraz
dodaje – Są to solidne i stabilne
fundamenty do dalszego rozwoju, którego tempo chcemy
utrzymać. Jesteśmy firmą zorientowaną na przyszłość, mamy
dużą świadomość zmian jakie
dokonują się nie tylko poprzez
nowe technologie i cyfryzację,
ale też przez dbanie o środowisko naturalne. W dalszym ciągu
będziemy koncentrować się na
tych obszarach.“

stworzenia magazynu neutralnego dla środowiska naturalnego.
Stosowane są energooszczędne
technologie i ekologiczne materiały, jak oświetlenie LED, lepsza
izolacja itp. W ostatnim czasie
firma inwestuje m.in w logistykę miejską (pojazdy elektryczne),
czy w fotowoltaikę na dachach
swoich obiektów.
Jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie firma angażuje się również w różnego rodzaju
inicjatywy społeczne. 3 lata temu
zainaugurowała działalność
Fundacji FM, której celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu

Fot. FM Logistic Daniel Franke, Managing Director, FM Logistic CE

FM LOGISTIC CENTRALNA EUROPA
ŚWIĘTUJE 25 LAT NA RYNKU
FM Logistic Centralna Europa jako część Grupy FM –
globalnego lidera rozwiązań logistycznych – świętuje
25 lat działalności w regionie. W latach 90tych,
korzystając z otwarcia rynków Europy Centralnej, firma
stała się pionierem logistycznym w tej części kontynentu.
Swoją działalność rozpoczęła w 1995 roku w Polsce,
do której następnie dołączyły Czechy (1996), Słowacja
(1999) i Węgry (2005).
26 czerwca 1995 roku do
magazynu w podwarszawskim Mszczonowie wjechała
pierwsza paleta z towarem
globalnego klienta FM Logistic. Ten dzień firma uznaje za
początek swojej działalności
w Centralnej Europie. Operator
zatrudniał wówczas około 100
pracowników, 19 z nich nadal
tam pracuje. Od tamtego cza-

su firma przeszła imponującą
drogę, obecnie liczy 4 kraje,
ponad 5500 pracowników,
17 platform logistycznych,
30 magazynów przeładunkowych (X-docków), dysponuje
powierzchnią magazynową
ponad 750 tys. m2 oferując
klientom ponad milion miejsc
paletowych i zarządza flotą ponad 2500 pojazdów, co czyni

Ostatnio firma zintensyfikowała
szczególnie działania obejmujące rozszerzenie strategii inwestycji w omnichannel i e-commerce, oferując gotowy produkt na
rynku. Uruchomiła też program
FM OpenLab dedykowany start-upom. Inicjatywa ta ma na celu
wsparcie młodych przedsiębiorców poprzez zaoferowanie im
rzeczywistej przestrzeni biznesowej do testowania swoich
rozwiązań jednocześnie zapewniając operatorowi pierwszeństwo w dostępie do nowych
technologii.
FM Logistic CE bliska jest również
troska o środowisko naturalne.
Budując swoje magazyny firma
intensyfikuje działania w kierunku
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społecznemu. W zorganizowany i ustrukturyzowany sposób
wspiera dzieci i młodzież w drodze do samodzielnej dorosłości.
Wieloletnia kultura organizacyjna
Grupy FM, trwałe i długoletnie
relacje z klientami i partnerami
biznesowymi, a także doskonałość operacyjna, którą dzisiaj operator unowocześnia o elementy
nowych technologii i analizy
danych pozwala mu sprostać
dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości i wciąż się rozwijać. Efektem tego są kolejne
plany inwestycyjne, z początkiem
nowego roku firma planuje rozpoczęcie budowy nowej platformy logistycznej zlokalizowanej
między Łodzią a Warszawą. 
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Fot. Trans Polonia

TERAZ POLSKA
DLA TRANS
POLONIA GROUP
9 czerwca o godz. 12:00 w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie odbył się finał jubileuszowej, 30. edycji
Konkursu „Teraz Polska” podczas, którego nagrodzono
najlepsze polskie firmy, usługi i innowacje. W tym roku
zaszczytne miano Laureata konkursu i Godło Teraz Polska
trafiło także do Grupy Kapitałowej Trans Polonia. Statuetkę
z rąk Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy odebrał
Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu Trans Polonia.

T

rans Polonia Group na
rynku Polskim i Europejskim działa już od 15 lat
i od początku działalności dążyła do objęcia pozycji lidera
w swojej branży. W ciągu tych
lat z małej lokalnej firmy wyrosła na istotnego europejskiego
gracza, zdolnego konkurować
z wiodącymi międzynarodo-

wymi podmiotami rynku
logistyki płynnych towarów
i surowców. Godło Teraz Polska to dla nas niewątpliwie
powód do dumy i jednocześnie potwierdzenie słuszności
obranej wiele lat temu strategii
w tworzeniu godnej polskiej
marki transportowej – wyjaśnia Dariusz Cegielski, Prezes

Zarządu Trans Polonia – Naszą
przewagę stanowi silna specjalizacja, wieloletnie doświadczenie i solidne know how co
pozwala nam odpowiadać
na najbardziej wymagające
potrzeby współpracujących
z nami firm. Serdecznie dziękujemy za to szczególne wyróżnienie.
Tegoroczna, jubileuszowe edycja Konkursu została objęta
Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Para Prezydencka
złożyła gratulacje nagrodzonym:
– Z serdecznymi gratulacjami
zwracam się do Laureatów i Wyróżnionych. Państwa osiągnięcia
stanowią wspaniały wzór do na-
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śladowania. (…) Dają Państwo
piękny przykład patriotyzmu
gospodarczego – zwrócił się do
zebranych w liście Prezydent RP
Andrzej Duda.
– To państwa dokonania i państwa sukcesy bezsprzecznie
przyczyniają się do prężnego
rozwoju naszej gospodarki, co
jest naszą wspólną radością
i wspólną dumą – powiedziała
podczas uroczystości Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda.
Konkurs„Teraz Polska”ma na celu
wyłonienie i promocję najlepszych w krajowej gospodarce
produktów i usług, które dzięki
swoim walorom jakościowym,
technologicznym i użytkowym,
wyróżniają się na rynku oraz
mogą być wzorem dla innych.
Jest gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci,
nabywając produkt czy usługę.
Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces
rynkowy wyróżnionych nim
Laureatów. 
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GARTNER 2020
MAGIC QUADRANT
W opublikowanym w ostatnich tygodniach raporcie
Gartnera 2020 Magic Quadrant for Warehouse
Management Systems (WMS) system Körber (wcześniej
HighJump) notowany jest wśród najlepszych dostawców
technologii do zarzadzania łańcuchem dostaw.
Wyróżnione w zestawieniu firmy, oceniano wcześniej pod
kątem kompletności wizji i zdolności do jej realizacji.

W

yłaniając tegorocznych liderów Magic
Quadrant, analitycy
Gartner oceniali możliwości jakie daje system WMS każdego
z dostawców. W szczególności
przyjrzano się możliwościom
oprogramowania w zakresie
przyjmowania, odkładania,
lokalizowania zapasów, zarządzania zapasami, inwentaryzacji, przeplataniu zadań,
planowaniu fali, alokacji zamówień, kompletacji zamówień,
uzupełnianiu, pakowaniu
i przepakowaniu, wysyłkom,
mobilności, interfejsom użytkownika oraz możliwościom
integracji z urządzeniami automatycznymi (MHE).
Wskazanie Körber (wcześniej
HighJump) na lidera w Magic
Quadrant Gartner 2020 dla systemów zarządzania magazynem to podkreślenie doświadczenia HighJump i skupionych
pod jedną marką (Körber) 11
innych dostawców w zakresie
zarzadzania łańcuchem dostaw.
Jako część Körber, HighJump
wyjątkowo zapewnia kompleksowe rozwiązania i wiedzę – od oprogramowania
po automatyzację transportu

materiałów – wszystko od jednego dostawcy:
• Oprogramowanie do łańcucha dostaw: wszechstronny
pakiet oprogramowania zaprojektowany w celu maksymalizacji przestrzeni, poprawy wydajności i zwiększenia
wydajności w magazynie
i poza magazynem – do
ostatniej mili.
• Automatyzacja: holistyczne,
niezależne od technologii
rozwiązania zbudowane
z myślą o podwyższaniu wymagań, ściślejszych oknach
dostawy i realizacji wielokanałowej.
• Głos / Wizja / Mobilność:
innowacyjne rozwiązania
magazynowe w celu zwiększenia wydajności, dokładności i bezpieczeństwa dzięki technologiom przy użyciu
głosu i wizji umożliwiające
prace oburącz.
• Robotyka: szereg skalowalnych rozwiązań wykorzystujących roboty w celu
usprawnienia operacji na
podłodze, transportu i przetwarzania w magazynie.
• Transport materiałów: pełna
gama urządzeń do transportu materiałów do przecho-

wywania i odbioru towarów
w magazynie
• Doradztwo w zakresie oprogramowania: Kilkadziesiąt
lat doświadczenia w przekształcaniu operacji przy
minimalnych zakłóceniach
związanych z przejściem na
nowe technologie.
• SAP Consulting: Rozległa
wiedza na temat aplikacji logistycznych SAP w celu sprostania wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw
klientów oraz zapewnienia
pełnej i bezproblemowej
integracji łańcucha dostaw.
System zarządzania magazynem (WMS) firmy Körber został zaprojektowany z myślą
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o skalowaniu funkcjonalności,
wydajności i stopnia automatyzacji, aby spełnić specjalne
wymagania różnych branż.
Posiada pełny zakres funkcji
i wysoką elastyczność, aby
zaspokoić potrzeby wielu różnych klientów, przejrzystość
i indywidualną możliwość
dostosowania do stawianych
wymagań. Rezultatem są krótsze czasy reakcji, niższe limity
błędów, optymalne wykorzystanie zasobów i krótszy czas
przetwarzania.
W celu uzyskania pełnego
raportu Gartner 2020 Magic
Quadrant for Warehouse Management Systems prosimy
o kontakt biuro@agc.com.pl. 
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Dachser. Fot. Dachser

Operator usług
logistycznych Dachser
inwestuje w swój
oddział w Norymberdze,
rozbudowując o ponad
5,2 tys. mkw. terminale
przeładunkowe. Oprócz
tego firma powiększa biuro
o 1,2 tys. mkw. i parking
dla ciężarówek oraz
pojazdów służbowych.
Dachser zainwestował
w projekt 22,5 mln euro.

W

ciągu ostatnich
dziesięciu lat nasz
oddział w Norymberdze znacząco rozwinął się
w obszarach transportu towarów przemysłowych i żywności, a także magazynowania.
W efekcie w
 pełni wykorzystaliśmy możliwości i przepustowość istniejącego obiektu
– mówi Bernhard Engel, kierownik oddziału European Logistics w centrum logistycznym
Dachser w Norymberdze.
Liczba bram w terminalach
przeładunkowych i maga-

KOLEJNY GROSZ
NA INWESTYCJE
22,5 MLN EURO W NORYMBERDZE

zynie, które są kluczowym
punktem obiektu, zostanie
zwiększona ze 188 do 251.
Wraz z rozbudową terminali
Dachser tworzy 1,1 mkw. dodatkowej powierzchni na potrzeby logistyki kontraktowej,
obejmujące m.in. dopasowane
do potrzeb firm usługi dodane.
Oddział w Norymberdze służy np. jako centralny magazyn
dla znanego klienta z branży
win i napojów spirytusowych
premium. Dachser zapewnia
na jego potrzeby szeroki zakres usług dodatkowych jako
uzupełnienie magazynowania,
kompletacji i transportu.

„Dla tego klienta zajmujemy się personalizowanym
pakowaniem prezentów,
przygotowaniem ekspozycji
i obsługą dotyczącą rozliczania akcyzy”, mówi Michael
Scheid, kierownik oddziału
Dachser Food Logistics w Norymberdze. „Stąd realizujemy
dostawy do wszystkich odbiorców w Niemczech – nie
tylko sklepów, hoteli i firm kateringowych, ale także barów,
klubów, linii żeglugowych i na
wydarzenia”.
W oddziale Dachser w Norymberdze powiększona została
także strefa postojowa dla cię-
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żarówek i utworzono parking
dla samochodów podwykonawców, dzięki czemu zmieści się tu 130 pojazdów. Nowy
garaż zapewnia dodatkowe
135 miejsc dla pracowników
i gości.
Dachser rozpoczął działalność
w parku biznesowym Nürnberg-Feucht-Wendelstein na
początku 2009 roku. Centrum
logistyczne ma doskonały dostęp do autostrad A3, A6, A9
i A73, co oznacza szybki dojazd do klientów oraz płynną
i bezproblemową dostawę
towarów do obszaru metropolitalnego Norymbergi. 
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Osiągnięto
zrównoważone cele

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

Zrównoważony rozwój
w Kuehne+Nagel
zmniejszył własną emisją
CO2 o 27% w ciągu
ostatnich dziesięciu
lat. Program Net Zero
Carbon toruje drogę do
neutralności klimatu

G

rupa Kuehne+Nagel
opublikowała Raport
Zrównoważonego
Rozwoju za 2019 rok. Firma
określa w nim swoje wyniki
i opisuje działania w takich
obszarach jak środowisko
naturalne, interesy społeczne
i zarządzanie (ESG). Raport
jest zgodny ze strukturą Global Reporting Initiative, a także
z 17 Celami Zrównoważonego
Rozwoju Organizacji Narodów

Zjednoczonych.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor
zarządzający Kuehne+Nagel
International AG, komentuje
– „Zrównoważony rozwój to
odpowiedzialność społeczna
i obowiązek każdego człowieka. Po pomyślnym osiągnięciu
naszych celów środowiskowych ustalonych dziesięć lat
temu, rozpoczynamy teraz
kolejny etap naszej strategii
zrównoważonego rozwoju.
W naszym programie Net
Zero Carbon wspólnie z naszymi klientami i partnerami
bierzemy odpowiedzialność
za dążenie do zrównoważonej logistyki”.
Program ochrony środowiska
KN Green, który został zainicjowany w 2010 r. zakończył

się pod koniec ubiegłego
roku. Wszystkie cele zostały
osiągnięte, a niektóre wskaźniki zostały wyraźnie przekroczone. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat Kuehne+Nagel
zmniejszyło emisję CO2 we
własnych lokalizacjach o imponujące 27%. Udział energii
odnawialnej w całkowitym
zużyciu energii elektrycznej
wyniósł 18%, a wskaźnik recyklingu wyniósł 77%. Do
końca 2019 r. powierzchnia
wyposażona w technologię
oświetlenia LED odpowiadała
ok. 3,8 mln m2.
Net Zero Carbon to autorski
program zrównoważonego
rozwoju Kuehne+Nagel, który
został uruchomiony na kolejne
dziesięć lat. Dzięki temu firma
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odgrywa pionierską rolę w branży logistycznej. Do końca 2020 r.
własne emisje CO2 (w odniesieniu do 1 i 2 poziomu protokołu
w sprawie emisji gazów cieplarnianych – GHG Protocol) będą
neutralne; do 2030 r. zostanie
to rozszerzone na transport
dostawców takich jak linie lotnicze, linie żeglugowe i firmy
transportowe (poziom 3). Net
Zero Carbon wykorzystuje trzy
pola działania: monitorowanie,
redukcję i kompensację dwutlenku węgla.
Kuehne+Nagel jest członkiem
SXI Switzerland Sustainability
25 –najważniejszego indeksu
zrównoważonego rozwoju
w Szwajcarii. Ponadto firma
otrzymała prestiżowy status
EcoVadis Gold. 
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ROK FINANSOWY
2019/2020
W FM LOGISTIC
Fot. FM Logistic

Wzrost przychodów o 8,7%, do 1,43 mld euro, EBIT o 21%
więcej, do 42,5 mln euro. Niewielki wpływ pandemii
Covid-19 na wyniki roku obrotowego, który zakończył się
31 marca 2020 r.. Nowe umowy o wartości 150 mln euro.
Silny wzrost w e-logistyce i branży kosmetycznej. Rozwój
sytuacji w roku 2020/21 jest trudny do przewidzenia. Dobra
kondycja firmy opiera się na jej solidnych podstawach.

S

półka FM Logistic ogłosiła
właśnie wyniki za rok finansowy 2019/20, który
zakończył się 31 marca 2020.
Szczegółowe sprawozdanie
roczne zostanie opublikowane 10 lipca, kiedy odbędzie się
walne zgromadzenie akcjonariuszy.

W roku obrotowym 2019/20
spółka FM Logistic zanotowała przychody w wysokości
1,43 mld euro, co oznacza
wzrost o 8,7% w stosunku do
roku poprzedniego (o 8% bez
uwzględnienia różnic kursowych). Zysk przed odliczeniem
odsetek i podatków (EBIT) wy-

niósł 42,5 mln euro, czyli o 21%
więcej niż w roku ubiegłym.
Wypracowany wynik odzwierciedla skoncentrowanie się
firmy na bardziej selektywnym i rentownym rozwoju
który umożliwiły dobre relacje z klientami oraz poprawa
efektywności operacyjnej.
Komentarz Jean-Christophe’a Machet’a, CEO FM Logistic: “Po raz kolejny spółka
FM Logistic osiągnęła dobre
wyniki. Wzrost EBIT o 21%
potwierdza, że wprowadzenie w życie programu Focus
przynosi pozytywne rezultaty.
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Wzrost ten był wyłącznie organiczny wsparty przez realizację sprzedaży i wprowadzenie nowych usług, zwłaszcza
w dystrybucji wielokanałowej
oraz w segmentach logistyki
miejskiej. Wybuch pandemii
Covid-19 miał niewielki wpływ
na wyniki w roku finansowym,
który zakończył się w marcu
2020 roku. Większe wyzwania
postawił przed nami początek
nowego roku obrotowego.
W kwietniu i maju 2020 roku
zaobserwowaliśmy spadek
przychodów o 9% w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz
znaczny wzrost kosztów operacyjnych związany z wprowadzaniem odpowiednich
środków bezpieczeństwa
w związku z pandemią Covid-19. W dalszym ciągu
podejmujemy działania, aby
chronić naszych pracowników, zaspokajać potrzeby
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klientów i jednocześnie wypracować wysokie wyniki bilansowe. W niemal wszystkich naszych jednostkach
prowadzona jest obecnie
działalność. Warto podkreślić, że wyróżnia nas wiele
kluczowych atutów, takich
jak: dobra sytuacja finansowa,
zrównoważony portfel klientów z branży FMCG zarówno
producentów, jak i sieci handlowe, duży potencjał w e-logistyce, działalność skupiona
na rynkach krajowych oraz
stabilna struktura właścicielska firmy rodzinnej. Usługi
z zakresu łańcucha dostaw
zaś pomagają zaspokajać
podstawowe potrzeby ludności i przedsiębiorstw. To
wszystko daje nam pewność,
że poradzimy sobie w tym
nietypowym okresie”
Przychody były równo rozłożone między poszczególne regiony geograficzne, przy czym
udział Francji stanowi 38%,
a pozostałych krajów – 62%.
Przychody we Francji wzrosły
o 7,7% do 550 milionów euro.
Wzrost przychodów w Europie
Centralnej i Wschodniej wyniósł od 8 do 16%.

DANE DLA FM LOGISTIC
CENTRALNA EUROPA:
CZECHY, POLSKA,
SŁOWACJA I WĘGRY
FM Logistic Centralna Europa,
w którego skład wchodzą 4 kraje: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry w roku finansowym 2019/20
uzyskał przychód w wysokości
322 mln euro. Największy wzrost
rok do roku odnotowały Czechy,
aż 13%. Z kolei najbardziej dynamicznie rozwijającymi się segmentami były: logistyka e-commerce i transport drobnicowy,
gdzie przychód wzrósł o 19%.
Jest to efektem m.in. wysiłków
na rzecz zagęszczenia sieci
transportowej i uruchomienia
3 nowych magazynów przeładunkowych w okolicach Łodzi,
Warszawy i na Górnym Śląsku.
Spółka pozyskała też dużych
i znaczących nowych klientów, w tym m.in. firmę Lorenz
Bahlsen Snack-World – producenta słonych przekąsek oraz
wiodącego polskiego producenta leków – firmę Polpharma.
Specjalnie, na potrzeby tego
drugiego został rozbudowany o kolejny moduł magazyn
w podwarszawskim Błoniu,
gdzie pod nazwą FM Health

operator prowadzi największe
centrum logistyczne dla farmacji w Centralnej Europie. Inne
dwie rozbudowy to magazyn
w Będzinie (woj. śląskie) oraz na
północy Czech w Lovosicach.
Firma w ubiegłym roku finansowym kontynuowała

przenoszenia palet i ciężkich
ładunków.
W roku 2019 FM Logistic CE
przyznano również szereg certyfikatów jakościowych, jak IFS
Food, IFS Logistics i AEO, co
odzwierciedla doskonałość
operacyjną firmy.

Wybuch pandemii Covid-19 miał
niewielki wpływ na wyniki w roku
finansowym, który zakończył się
w marcu 2020 roku

też inwestycje w innowacje,
począwszy od zbudowania
silnego Działu Innowacji
z doświadczonym zespołem
inżynierów, po wdrożenia różnego rodzaju rozwiązań. W kilku obiektach magazynowych
i przeładunkowych zainstalowano automatyczne bramy.
Celem tego rozwiązania jest
zapewnienie automatycznego rejestrowania przyjazdu kierowcy, automatyzacja
wjazdu i wyjazdu ciężarówki,
a także zmniejszenie kosztów
zewnętrznych dostawców.
W magazynach wdrożono także roboty służące do
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Komentarz Daniela Franke, Managing Directora, FM Logistic
CE: “Rok finansowy 2019–20 był
bardzo udany dla Centralnej Europy. Zrobiliśmy duży krok w kierunku dalszego wdrażania strategii zdefiniowanej w 2018 roku.
Ponadto w większości jednostek
biznesowych udało nam się
osiągnąć wyniki znacznie lepsze
niż w poprzednim roku.
Rozpoczęty w kwietniu rok finansowy przyniósł niespotykane dotąd wyzwania i umieścił
nas w nowej rzeczywistości.
Stosunkowo szybko odnotowaliśmy spadek wolumenów
w transporcie drobnicowym.
Dziś wiemy, że miał on charakter tymczasowy, nieprzekraczający kilkunastu procent.
Obecnie klienci oczekują od nas
jeszcze większej elastyczności, ze
względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Wspólnie
z klientami staramy się sprostać
zmieniającym się potrzebom
i ilościom m.in składowanego
stocku w magazynach i jest to
zadanie istotnie trudniejsze niż
było w roku ubiegłym. Oczywiście musimy i jesteśmy gotowi sprostać tym i innym wyzwaniom których
spodziewamy się
w nadchodzących
miesiącach.”

CHEP Polska. Fot. CHEP Polska

CHEP POLSKA
I COLIAN
ŚWIĘTUJĄ
10-LECIE
WSPÓŁPRACY
Outsourcing zarządzania
paletami pozwolił
zwiększyć efektywność
łańcucha dostaw
producenta słodyczy
i napojów.

W

iodący specjalista
usług w obszarze
łańcucha dostaw
– firma CHEP Polska – już od
10 lat wspiera aktywny rozwój grupy Colian. Zarządzając
gospodarką paletową grupy,
CHEP Polska zwiększa efektywność oraz jakość całego
łańcucha dostaw jednego
z największych producentów
słodyczy i napojów.
Współpraca pomiędzy firmami nieustannie się rozwija.
Obecnie udział palet CHEP
w łańcuchu dostaw grupy
Colian wynosi ok. 99%. Największy wzrost odnotowano
w obszarze Last Mile Solutions
(rozwiązań dla ostatniej mili),
gdzie w samym 2019 r., pobrania półpalet i ćwierćpalet
powiększyły się odpowiednio
o 110 proc. i 80 proc. rok do
roku.
„Współpraca z CHEP pozwoliła
nam zoptymalizować procesy

związane z załadunkiem i rozładunkiem palet w magazynach, jak również zapewniła
gwarancję dostaw nośników
oraz ich rzetelną ocenę jakościową. Dzięki temu możemy
skupić się na kluczowych dla
nas obszarach działalności
i tym samym podnosić doskonałość operacyjną firmy”
– mówi Tomasz Kosik, Prezes
Zarządu.
Aktywna w obszarze trzech dywizji biznesowych – słodyczy,
napojowym, i kulinarnym – firma Colian to wiodąca grupa
kapitałowa, która nieustannie
wzmacnia swoją pozycję rynkową. Obecnie w jej portfolio
znajdują się znane i lubiane
polskie marki takie jak Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki,
Akuku!, Appetita, Siesta oraz
Hellena. W ostatnim czasie
grupa przejęła spółkę Elizabeth
Shaw – brytyjskiego dostawcę
luksusowych wyrobów czekoladowych – oraz irlandzką Lily
O’Brien’s. Co ważne, zapowiada
dalszy rozwój – zarówno organiczny, jak i poprzez akwizycje.
Dynamiczny wzrost sprawił, że

spółka nieustannie poszukuje
nowych rozwiązań w obszarze logistyki i magazynowania,
a integralną jej częścią stał się
Colian Logistic oferujący usługi
z zakresu transportu i spedycji
oraz magazynowania. Dziś jest
jednym z największych przewoźników, który w 2019 roku
zrealizował 27 tys. transportów
palet CHEP na terenie całego
kraju. W ramach swojej działalności firma prowadzi również
pełny outsourcing w zakresie
transportu, magazynowania
i dystrybucji.
– Nasz model biznesowy odpowiada na potrzeby sektora
FMCG, który charakteryzuje
duża dynamika popytu. Pooling CHEP gwarantuje bezpieczeństwo dostawy nośników zawsze wtedy i w takiej
ilości, jaka jest w danej chwili
wymagana. Nasza europejska

19

sieć liczy obecnie 240 lokalizacji, co pozwala nam szybko
reagować na zmieniające się
potrzeby klientów i zarządzać
dostawami z wielu lokalizacji.
– mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Country General
Manager, CHEP Polska i kraje
bałtyckie.
– Na wczesnym etapie naszej
działalności związanej z transportem i logistyką, współpraca
z CHEP pomagała nam budować pozycję rynkową. Z jednej strony odbieraliśmy palety
z rynku i dowoziliśmy je do
centrów serwisowych, z drugiej
realizowaliśmy dostawy palet
do klientów CHEP. To pozwoliło
zoptymalizować system transportowy i wyeliminować puste
przebiegi oraz znacznie zredukować koszty. – mówi Daniel
Nowicki, Dyrektor ds. sprzedaży
i rozwoju Colian. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

STAŁE POŁĄCZENIA DO MOSKWY,
KALININGRADU I NIŻNEGO
NOWOGRODU
Dachser. Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozszerza swoją sieć Cargoplus, czyli połączeń drogowych
do Rosji, ze względu na rosnące
zainteresowanie unijnych eksporterów tym kierunkiem. W oddziale
w Strykowie Dachser Polska utworzył punkt przeładunkowy, gdzie
przesyłki z Polski i innych krajów
UE są konsolidowane, a następnie
wysyłane do oddziałów Dachser
w Rosji. Operator obejmuje zasięgiem całą Rosję i inne kraje WNP.
osja jest piątym partnerem
eksportowym Unii Europejskiej
i czwartym, jeśli chodzi o import.
W 2019 r. wartość unijnego eksportu do tego kraju wyniosła
87,8 mld euro. Najwięcej do Rosji
sprzedają Niemcy – w zeszłym
roku za blisko 26,7 mld euro.
Polska jest na trzecim miejscu
spośród państw unijnych pod
względem wartość eksportu do
Rosji. W 2019 r. krajowe firmy

R

sprzedały rosyjskim odbiorcom
towar o wartości 7,4 mld euro.
Z naszego kraju za rosyjską granicę
trafiają m.in. maszyny, urządzenia,
produkty chemiczne oraz inne towary przemysłowe.
„Otrzymywaliśmy coraz więcej
zapytań dotyczących transportu
przesyłek z państw unijnych, do
Rosji i to przełożyło się na decyzję
o utworzeniu w Strykowie nowej
platformy konsolidacyjnej obsługującej ten kierunek. Oczywiście,
z usługi korzystają także eksporterzy z Polski. Obsługujemy zarówno przesyłki drobnicowe, częściowe, jak i całopojazdowe. Nasz
średni czas dostawy ze Strykowa
do Moskwy to 7 dni, zakładając,
że nie ma zbyt długiego postoju
na granicy, a dokumenty celne są
poprawnie wypełnione. Oprócz
stałego połączenia do Moskwy,
uruchomiliśmy również linię do
Kaliningradu i Niżnego Nowogro-

NOWA LINIA DROBNICOWA
Z POŁUDNIOWYMI SĄSIADAMI
Rohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig

Rohlig Suus Logistics, jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce, uruchomił nową
linię drobnicową łączącą Polskę,
Czechy, Słowację i Węgry. Nowy
24-godzinny serwis skierowany
jest zarówno do eksporterów, jak
i importerów.
uta Rohlig Suus Logistics, które obsługują nowe, codzienne
połączenie LTL, rozpoczynają swoją trasę w Sosnowcu, następnie
zatrzymują się w Karvinie pod
Ostrawą (Czechy), Żylinie (Słowacja) i w Budapeszcie (Węgry).
Kolejnego dnia wracają tą samą
drogą do Polski. Czas tranzytu
w jedną stronę wynosi 24 godziny.
Uruchomienie tego serwisu jest następnym krokiem w ekspansji polskiego operatora logistycznego, który w zeszłym roku otworzył nową
siedzibę na Słowacji i w Słowenii.
Firma ma również trzy oddziały
w Czechach i jeden na Węgrzech.

A

– Sukcesywnie staramy się rozszerzać nasze portfolio usług,
oferując jednocześnie naszym
klientom możliwości rozwoju
ich biznesów. Otwarcie nowej
linii oznacza dla nas większe
wykorzystanie potencjału zagranicznych biur, które zlokalizowane są w Czechach, na Słowacji

du. Każdą przesyłkę traktujemy
indywidualnie, szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych
klientów, a naszą przewagą jest
bezpośredni kontakt z naszymi
oddziałami w Rosji”, wyjaśnia
dr inż. Grzegorz Lichocik, Prezes
Dachser w Polsce.
Dachser, jako operator obsługujący przesyłki międzynarodowe,
prowadzi także własną agencję

celną, która świadczy kompleksowe usługi odpraw towarów.
Klienci Dachser mogą korzystać
z odpraw celnych w systemie
uproszczonym, procedury tranzytu i odpraw przy wykorzystaniu
technologii informatycznych. Firma dysponuje także magazynami
czasowego składowania, a jeden
z nich znajduje się właśnie w Strykowie.

i Węgrzech. Nie tylko ułatwi nam
to rozwój w tym regionie, ale także
umożliwi rozszerzenie obsługi południowych rynków – powiedział
Patryk Świderski, Dyrektor produktu drobnicy międzynarodowej
w Rohlig Suus Logistics.
To kolejna w tym miesiącu informacja o rozszerzeniu usług Rohlig
Suus Logistics. Niedawno operator
logistyczny komunikował o uruchomieniu nowego połączenia

kolejowego LCL z Xi’an do Małaszewicz. Pierwszy pociąg z chińskiego miasta wyjechał 4 maja,
a czas tranzytu do Polski wynosi
jedynie 12 dni. Dzięki możliwości połączenia usługi kolejowej
i drogowej, firma będzie mogła
zapewnić kompleksowy serwis
drobnicowy dla regionu Centralnej i Południowej Europy, także
w ramach Nowego Jedwabnego
Szlaku.
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MARIUSZ GOŁĘBIEWSKI
Wiceprezes Abile Consulting

KORONAWIRUS
Abile Consulting. Fot. Abile Consulting, Clayton Cardinalli

MOTOREM NAPĘDOWYM ROBOTYZACJI
Na początku 2020 r. prognozowaliśmy, że w tym roku
liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych (RPA)
w Polsce zwiększy się nawet o 30%. Wtedy motorem
napędowym były rosnące koszty pracy i pogłębiający
się deficyt kadrowy. Teraz dodatkowym impulsem dla
przedsiębiorców jest epidemia koronawirusa, która
obnaża niewydolne procesy.

W

niektórych sektorach nasze szacunki poszybowały
w górę, np. w branży spożywczej czy logistycznej liczba
wdrożeń robotyzacji biurowej może zwiększyć się nawet

o połowę w ciągu najbliższych
kilku miesięcy.
Wymuszone przez epidemię
przejście na pracę zdalną sprawiło, że cyfryzacja miejsc pracy, o której mówiono od kilku
lat, przyszła znacznie szybciej.
Wiele firm właśnie teraz zdało
sobie sprawę z niedociągnięć
organizacyjnych i zobaczyło,
w którym miejscu cyfrowej
transformacji znajduje się
przedsiębiorstwo. Podstawowe problemy, z którymi borykają się obecnie pracodawcy
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to nadmiar papierowych
dokumentów w obiegu oraz
narastająca ilość nieuporządkowanych danych, przechowywanych w niekompatybilnych systemach. To przekłada
się na obniżenie produktywności pracowników podczas
home office. Rozwiązaniem
tych problemów jest wprowadzenie automatyzacji prostych
zadań biurowych, np. przesyłania danych pomiędzy programami. Firmy często jednak
nie posiadają procedur zaku-
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powych dla rozproszonych
zespołów decyzyjnych.
KORONAWIRUS
WSTRZYMAŁ
ROBOTYZACJĘ…
W tej chwili w wielu sektorach
rynku panuje zastój. Firmy, które rozpoczęły proces zakupu
robotów tuż przed epidemią
lub już w jej trakcie, w 3 na 4
przypadkach nie są w stanie
go dokończyć. Wszystko się
opóźnia, bo organizacje nie
były przygotowane na realizację przetargów i procesowanie zapytań ofertowych
w rozproszonym środowisku.
Utrudniony jest również kontakt z osobami decyzyjnymi,
a negocjacje prowadzone drogą mailową lub telefoniczną
nie są tak skuteczne, jak spotkania osobiste. Do tego dochodzi także ostrożna polityka
budżetowa i zamrażanie inwestycji, które nie są niezbędne.

… ALE TYLKO NA CHWILĘ.
ROBOTÓW BĘDZIE NAWET
O POŁOWĘ WIĘCEJ
Okres wakacyjny w wielu
branżach należy do spokojniejszych. Właściciele odetchną
i znajdą czas na dopracowanie
procedur pracy zdalnej i podejmowania decyzji, a także
wyciąganie wniosków i poprawę tego, co do tej pory szwankowało. Zwłaszcza, że ryzyko
nawrotu epidemii jest całkiem
realne. Jeżeli uda się usprawnić pracę teraz, w razie powtórzenia izolacji, firma sprawnie
przejdzie na tryb zdalny.
Jeśli w najbliższych miesiącach koronawirus faktycznie
wyhamuje, a gospodarka nieco odżyje, spodziewamy się
wzrostu liczby wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych
RPA. Dotyczy to zwłaszcza
prostych zadań, których wykonywanie jest niezbędne dla
funkcjonowania biznesu, a któ-

re okazywały się niewydolne
podczas pracy zdalnej. Trend
zwyżkowy będzie szczególnie

wprowadzanie dużych ilości
danych do różnych systemów. Po koronawirusie mają

Wiele firm teraz zdało sobie sprawę
z niedociągnięć organizacyjnych
i zobaczyło, w którym miejscu cyfrowej
transformacji jest przedsiębiorstwo

widoczny w takich branżach
jak: logistyczna i spożywcza,
gdzie może wynieść nawet
+50%. Dzieje się tak z powodu wzrostu pracochłonności
przetwarzania powtarzalnych
zadań administracyjnych
w tych rozwijających się sektorach np. obsługi zamówień
czy procesowaniu faktur przychodzących.
Dynamiczny rozwój robotyzacji RPA nastąpi także w działach
księgowych i finansowych,
które są odpowiedzialne za
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one szansę na priorytetową
optymalizację pracy zdalnej.
Robot rozwiązałby problem
wprowadzania danych, a dalsza część obsługi procesu pozostałaby w rękach działów
księgowych. Pozwoli to na
zaoszczędzenie nawet do 3h
pracy dziennie. Dzięki temu
w dobie niepewności gospodarczej nie trzeba zwiększać
liczby etatów i rekrutować
nowych ludzi, a ewentualne
absencje będą mniej odczuwalne. 

