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KIERUNKOWY WYSIŁEK
Już trochę przyzwyczajeni do nowej sytuacji czekamy nowego otwarcia po wakacyjnej przerwie, która
ze względu na czas pandemii miała diametralnie
inny przebieg niż dotychczas. Powroty z urlopów
z miejsc zagrożonych skutkowały przymusową domową kwarantanną, a praca w firmach odbywała
się w rotacyjnych zestawach zdalnej tygodniówki
ze stacjonarnym wysiłkiem w biurze. Wiele firm
zrezygnowało całkowicie z kontaktów biznesowych
na rzecz zdalnej komunikacji.
Ten czas pokazuje, że potrafimy dostosować się
do sytuacji. Każdy według swoich procedur zmaga
się z pandemią, dopasowując procesy operacyjne
do nowej rzeczywistości. A nowa rzeczywistość
zmierza do cyfryzacji procesów, automatyzacji i robotyzacji operacji magazynowych i logistycznych.
Handel e-commerce, jako bezkontaktowa forma
zakupów, jest na fali wzrostowej, firmy poszukują
rozwiązań e-commerce dla siebie.
Powstają nowe platformy cyfrowej komunikacji z klientami, istniejące są modernizowane
i dostosowywane do nowych jakościowo operacji. Wiele z tych inwestycji było zaplanowanych, pandemia jedynie bardziej lub mniej radykalnie przyspieszyła te zmiany, które nabrały
priorytetowego znaczenia.
Inwestycje na rynku magazynowym Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszym półroczu
wzrosły o 7% w zestawieniu rok do roku, a wartość inwestycji zamknęła się kwotą 6,26 mld
euro. Polska w tym transakcyjnym zestawieniu ma znaczący, wciąż wzrostowy udział i nic nie
wskazuje na to, by się to zmieniło – nadal jesteśmy liderem inwestycyjnym tej części Europy.
Praca zdalna to już nie moda czy bonus w ofercie pracy, ale w wielu przypadkach konieczność
pozwalająca na funkcjonowanie na rynku, który kształtuje zachowania i nowe jakościowo
rozwiązania. Pojawiają się nowe problemy związane z pracą zdalną, która nie jest właściwym
rozwiązaniem dla wielu firm. Praca bowiem to nie tylko kierunkowy wysiłek, ale także otoczenie,
kontakt z przełożonym czy współpracownikami. To komfort, który nie był doceniany, dopóki
nie trzeba zostać w domu.
Połączone wydania EMIL-a są znakiem czasu, jakże odmiennego od wszystkiego, co znamy,
z czym mieliśmy do czynienia.
Zapraszam do lektury.
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Hillwood Polska. Fot. Hillwood

PÓŁMETEK NA BUDOWIE
HILLWOOD TARGÓWEK
Zakończyły się prace konstrukcyjne w pierwszym
budynku parku logistycznego Hillwood Targówek
przy ul. Bardowskiego w Warszawie. Inwestycja
realizowana jest zgodnie z harmonogramem,
a budowa właśnie osiągnęła swój półmetek. Hala
o powierzchni prawie 25 tys. mkw., zostanie oddana
do użytku w trzecim kwartale tego roku.

W

ramach projektu
Hillwood Targówek powstaną
dwie hale magazynowe klasy A o powierzchniach po 24
609 mkw. każda. Nowy park
logistyczny znajduje się na terenie warszawskiego Targówka
przy ul. Bardowskiego, niedaleko od ul. Radzymińskiej. Dzięki
takiej lokalizacji, kompleks jest
dobrze skomunikowany z drogą ekspresową S8 oraz droga-

mi wylotowymi z Warszawy,
w tym z autostradą A2. Park
logistyczny znajduje się zaledwie 8 km od centrum stolicy
i 15 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie.
W powstającym magazynie
zostanie zamontowane energooszczędne oświetlenie LED.
Budynek będzie posiadał również najwyższy standard odporności ogniowej – powyżej
4000 MJ/mkw. i będzie moni-

torowany 24 godziny na dobę.
Na zamówienie klienta, istnieje
również możliwość wynajęcia,
dostosowanej do indywidualnych wymagań powierzchni
biurowej. Na terenie inwestycji
znajdzie się duży i wygodny
parking.
– Nasza inwestycja na Targówku cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród
dostawców oraz firm z sektora
e-commerce, którzy konkurują między sobą skracając czas
dostawy do docelowych odbiorców – mówi Katarzyna
Żbikowska, Business Development Director Hillwood Polska. – Jednym z największych
atutów Hillwood Targówek jest
lokalizacja umożliwiającą do-
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jazd do parku magazynowego
komunikacją miejską. Dzięki
temu firmy mogą wykorzystać
nasze centrum logistyczne nie
tylko jako magazyn ostatniej
mili, ale również siedzibę firmy, punkt serwisowy czy też
showroom – dodaje.
Warszawa jest wiodącym rynkiem na logistycznej mapie
Polski. Według danych agencji
JLL za pierwszy kwartał tego
roku, popyt na powierzchnię
magazynową w stolicy i okolicach wyniósł 209,5 tys. mkw.,
co stanowi prawie 25 proc.
popytu w całym kraju. Hillwood inwestuje w Warszawie
od ponad pięciu lat, czyli od
początku swojej obecności
w Polsce. 
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NAGRODA
KONSUMENTÓW
PROMAG S.A. Fot. PROMAG S.A.

W tym roku miała miejsce kolejna już edycja konkursu
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI. Po raz pierwszy złote
godło przyznano w kategorii „Producenci regałów
magazynowych”. Zwycięzcą w tej kategorii została
firma PROMAG S.A.

K

ONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2020 to ogólnopolski program mający
na celu wyłonienie najlepiej
ocenianych jakościowo marek
i firm funkcjonujących na polskim rynku. W badaniu zbierane są opinie tylko aktywnych
konsumentów. Konkurs ten nie
tylko identyfikuje liderów, ale
też gromadzi wiedzę na temat
jakości wybranych produktów
i usług. Dodatkowo badanie
przynosi wiedzę o tym dlaczego dane produkty wybierane
są jako najlepsze.
„Dziękujemy naszym Klientom
za zaufanie jakim codziennie
obdarzają nasze rozwiązania
w zakresie systemów składowania. Nagroda ta świadczy

o tym, że fachowość, kompetencje i profesjonalizm naszych
działań są doceniane przez
Klientów. Ma to dla nas duże
znaczenie. Tym bardziej, że zostaliśmy pierwszą firmą, która
otrzymała złote godło w kategorii „Producenci regałów
magazynowych”. Nagroda ta
jest efektem prawie 40 lat pracy opartej na indywidualnym
podejściu do realizowanych
projektów przy jednoczesnej
dbałości o bezpieczeństwo
pracy w magazynach Klientów. To właśnie Klienci oraz
ich potrzeby motywują nas do
prowadzenia działań z zakresu
B+R”– mówi Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny PROMAG
S.A. Pani Karolina Tokarz –

Efektem działań badawczo-rozwojowych są zaprojektowane i wdrożone systemowe
rozwiązania automatyczne dopasowane do potrzeb polskiego rynku – systemy gęstego
składowania AutoMAG Shuttle
i AutoMAG Mover”.
Te 2 rozwiązania automatycznych systemów składowania
zaprojektowane w duchu
LOGISTYKI 4.0 zostały również
docenione przez ekspertów.
AutoMAG Shuttle został nagrodzony tytułem PRODUKT
ROKU przez czytelników czasopisma Inżyniera & Utrzymanie Ruchu, a AutoMAG Mover
– Produktem Innowacyjnym
dla Logistyki, Transportu, Produkcji. Nagrody te są wyrazem
uznania nie tylko dla oferty firmy PROMAG S.A. w zakresie
rozwiązań optymalizujących
procesy intralogistyczne, ale
również dla działań jakie firma
prowadzi w zakresie edukacji
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polskich menedżerów. Od
kilku już lat PROMAG S.A. intensywnie szkoli pracowników
magazynów w zakresie bezpiecznej konserwacji i eksploatacji systemów składowania,
organizuje konferencje logistyczne i bezpłatne pokazy
w CENTRUM TECHNIKIM MAGAZYNOWEJ PROMAG poświęcone nowym technologiom w intralogistyce. W tym
roku firma wystartowała z nowym projektem edukacyjnym
„PROMAG EXPERT radzi”. Jest
to cykl filmów doradczych
poświęconych rozwiązaniom
optymalizującym różne procesy intralogistyczne. Projekt ten
jest skierowany przede wszystkim do firm, które przygotowują się do zmian związanych
z rewolucją technologiczną
w magazynach. Filmy „PROMAG EXPERT radzi” dostępne
są na kanale PROMAG S.A. na
YouTube. 

ZAKRES TEMATYCZNY
MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE
I OMNICHANNEL
SOFTWARE / IOT
LOGISTYKA KONTRAKTOWA
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ROHLIG SUUS LOGISTICS
INWESTUJE NA POMORZU
Rohlig Suus Logistics.

Trójmiasto staje się kluczowym
miejscem na logistycznej mapie
Polski. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba przeładunku
kontenerów, nowe inwestycje
portowe czy możliwość obsługi
największych statków transportowych świata. Dynamiczny rozwój
sektora e-commerce i transportu
morskiego towarów z Chin dostrzega też Rohlig Suus Logistics,
który w Gdańsku otworzył nowe
centrum logistyczne.
biekt o powierzchni 12 tys. m.
kw. będzie łączył funkcję magazynową i przeładunkową. Zastosowane w nim zostały rozwiązania
umożlwiające dostęp do terminala
przeładunkowego typu cross-dock
z trzech stron magazynu – dzięki
temu czas realizacji operacji ma-

O

gazynowych jest znacznie krótszy.
Nowy obiekt, zlokalizowany na
terenie Centrum Logistycznego
7R Gdańsk Kowale, jest wyposażony w 27 doków,2 bramy „drive-in” oraz rampę przeładunkową.
W magazynie znajdą się również
nowoczesne, automatyczne wózki
systemowe, umożliwiające pracę
w magazynach wysokiego składowania o korytarzach nieznacznie
szerszych niż sam wózek.
Nowy obiekt w dużym stopniu
wesprze rozwój logistyki kontraktowej oraz krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych. Jedną z kluczowych usług
będzie także obsługa drobnicy
morskiej przypływającej w kontenerach. Firma Rohlig Suus Logistics planuje również wykorzystać
wzrost popularności sektora e-

commerce. W obiekcie znajduje się
magazyn czasowego składowania,
miejsce uznane oraz skład celny,
co znacznie przyspiesza obsługę
towarów z dalekiego wschodu.
Perspektywiczne Pomorze
Biznes na Pomorzu intensywnie
się rozwija, a inwestycje w infrastrukturę dynamicznie rosną.
Na szczególną uwagę zasługują
osiągnięcia Portu Gdańsk, który
dzięki rekordowej liczbie przeładunków zajął czwarte miejsce na
Bałtyku. Port ten uzyskuje także
najlepsze wyniki spośród wszystkich polskich portów. W zeszłym
roku jego udział w wymianie towarowej Polski wyniósł 48,2 proc.
– Tylko w ubiegłym roku liczba
przeładowanych kontenerów
w gdańskim porcie przekroczyła 2 mln TEU. To wzrost o ponad
5 proc. Z kolei w Porcie Gdynia,
według prognoz obrotu towaro-

wego, w ciągu najbliższych 10 lat
wolumen przeładunku towarów
może wzrosnąć aż dwukrotnie.
Dodając do tego inwestycje
drogowe i kolejowe, które mają
poprawić dostęp do portów,
w perspektywie długoterminowej możemy spodziewać się
istotnego wzrostu wolumenów.
Wzrosnąć może także zapotrzebowanie na usługi logistyczne,
dlatego zdecydowaliśmy się rozwijać nasze centrum w tym regionie – powiedział Jarosław Bomba
dyrektor oddziału ROHLIG SUUS
Logistics w Gdańsku.
Gdański obiekt jest kolejną inwestycją Rohlig Suus Logistic
w powierzchnie magazynowe.
Na początku lipca firma otworzyła
największy w swojej historii hub
magazynowo-przeładunkowy.
Budynek o łącznej powierzchni
48,5 tys. m kw. jest zlokalizowany
w Sokołowie koło Warszawy.

Dachser. Fot. Dachser

NASZ KOMPAS
WSKAZUJE NAM WŁAŚCIWY

KIERUNEK DZIAŁAŃ
Przeciwstawianie
się niesprzyjającym
okolicznościom
przy jednoczesnym
wykorzystywaniu
nadarzających się okazji
– tak o zarządzaniu
kryzysowym będącym
częścią kultury Dachser
mówi Bernhard Simon,
CEO firmy.

T

eraz, w środku pandemii koronawirusa,
nie zaszkodzi spojrzeć
wstecz na rok 1930, czyli
okres, w którym czasy były
również niezwykle trudne:
światowy kryzys gospodarczy znacząco dotknął Niemcy,

sprzedaż w przemyśle drastycznie spadła, a krajowy rynek transportowy odnotował
spadki na poziomie ok. 20%
w ciągu roku. W świetle ówczesnych wydarzeń, założenie
własnej firmy spedycyjno-magazynowej było odważnym,
a jednocześnie pionierskim
krokiem ze strony Thomasa
Dachsera.
Radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami oraz chwytanie
szans, które zawsze pojawiają
się na dynamicznych rynkach,
stało się integralną częścią kultury Dachser. Do rozwiązywania problemów wykorzystujemy własny potencjał i zasoby,
co utrzymujemy niezmiennie

przez całą, 90-letnią już historię
firmy. Idzie to w parze z odwagą podejmowania skalkulowanego ryzyka biznesowego oraz
decyzji, a także obrania ścieżek
odmiennych od panujących
trendów branżowych oraz
wyznawanych przez większość
poglądów.
W swojej działalności polegamy na własnym kompasie
– naszym dziedzictwie wyznaczającym właściwy kierunek
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działań. W czasie pandemii koronawirusa nie nadszarpnęliśmy zaufania, które nasi klienci,
partnerzy serwisowi i pracownicy pokładają w Dachser. Nasze sieci logistyczne okazały się
stabilne, odporne, gotowe na
przyjęcie elastycznych rozwiązań oraz dostępne dla naszych
klientów bez ograniczeń, zapewniając tym samym solidny
fundament do kontynuowania
naszej historii. 
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sprzyjają rozwojowi biznesu,
innowacyjnych technologii,
ale przede wszystkim – stanowią odpowiedź na potrzeby
interesantów Targów. Podobnie w przypadku listopadowej
edycji ITM INDUSTRY EUROPE
2020 – stanowiącej odpowiedź
na chęć spotkania pod dachem
Międzynarodowych Targów Poznańskich podmiotów różnych
gałęzi branży przemysłowej.
– Wracamy do gry, wierząc, że
nic nie zastąpi bezpośrednich
spotkań, rozmów i emocji
towarzyszących targom. To
będzie szczególna edycja ITM
INDUSTRY EUROPE, ale pełna
nowych pomysłów i inspirujących wydarzeń. Tegoroczne

ITM Industry Europe

ITM INDUSTRY EUROPE

TARGI W CIEKAWYCH CZASACH
Do niedawna nikt nie przypuszczał, że w dobie tak
rozwiniętej medycyny gospodarka może znaleźć się
w trudnej sytuacji z powodu wirusa. Obyś żył w ciekawych
czasach – taką klątwę rzucano w starożytnych Chinach. Te
czasy nadeszły. Targi mierzą się z nową rzeczywistością. Na
szczęście ze świata docierają coraz bardziej optymistyczne
prognozy dla przemysłu. ITM INDUSTRY EUROPE odbędą
się w bezpiecznej sanitarnie przestrzeni a nowatorski
program wydarzeń zaskoczy nawet stałych bywalców.

J

esień 2020 będzie czasem szczególnym dla
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odmrożenie gospodarki związane
jest bezpośrednio z zaangażowaniem podmiotów biznesowych w realizację wydarzeń i projektów targowych.
Możliwość prezentacji oferty,
spotkań z partnerami oraz merytorycznej wymiany doświadczeń i informacji branżowych
wydaje się bardziej cenna, niż

kiedykolwiek wcześniej. Tylko
wspólna, przemyślana strategia, także w globalnym ujęciu, pozwoli na rozwój branży
w odmienionych realiach.
CZAS WYZWAŃ I SZANS
Tak też ten czas postrzegany jest
przez zespół Grupy MTP. Jest on
pełen wyzwań, ale i szans.
– Konieczność tworzenia efektywnych i adekwatnych do
sytuacji rozwiązań jest częścią
naszej pracy, niezależnie od

okoliczności, jakie niesie rzeczywistość. Tak też stało się w przypadku wydarzeń targowych
w roku 2020. Jesteśmy w pełni przygotowani na realizację
spotkań branży w nowych
standardach – bezpiecznych
dla wszystkich odwiedzających
Targi – komentuje wiceprezes
zarządu Grupy MTP, Filip Bittner.

targi odbywają się pod hasłem:
Przemysł ery cyfrowej. Trudna sytuacja z jaką boryka się
obecnie światowa gospodarka
wymusza w każdej branży konieczność zmian i implementacji nowoczesnych technologii. Innowacyjnych rozwiązań
i wyjątkowej atmosfery jak
zwykle nie zabraknie w Po-

Wracamy do gry, wierząc, że nic nie
zastąpi bezpośrednich spotkań, rozmów
i emocji towarzyszących targom. To
będzie szczególna edycja targów
Grupa MTP odpowiada na potrzeby partnerów biznesowych
w oparciu o czujną obserwację
trendów rynkowych, ale i nastrojów jakie towarzyszą poszczególnym branżom. Takie działania
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znaniu! Gorąco zapraszam w listopadzie na coroczne święto
przemysłu! – mówi
Joanna Kucharska,
dyrektor Grupy
Produktów MTP.
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DHL. Fot. DHL

INTERNET RZECZY
PRZYSZŁOŚCIĄ
LOGISTYKI?

DHL publikuje raport „Next-Generation Wireless in Logistics”
Najnowszy raport DHL
pokazuje globalne trendy
w branży logistycznej oraz
omawia innowacje i ścieżki
rozwoju w sektorze,
przedstawiając wizję
świata, w którym wszystko
i wszyscy są połączeni ze
sobą w każdym możliwym
miejscu.

O

statnie badanie branżowe przeprowadzone
przez DHL ujawnia, że
60 proc. profesjonalistów z sektora uważa swoje łańcuchy dostaw
za niedostatecznie przejrzyste.
DHL opublikował raport zatytułowany„Next-Generation Wireless in Logistics”, który pokazuje
tegoroczne trendy w global-

nej branży logistycznej. Mowa
m.in. o ewolucji sieci bezprzewodowych oraz technologii
opartych na Internecie Rzeczy.
Raport przedstawia perspektywę przedstawicieli branży
logistycznej, prezentując dane
i statystyki. Wskazuje również
przykłady wykorzystania różnorodnych technologii bezprzewodowych i możliwości, które
cyfrowa transformacja otwiera
przed sektorem.
ŁĄCZENIE WSZYSTKICH,
WSZYSTKIEGO, WSZĘDZIE
Jeszcze przed obecnym kryzysem związanym z COVID-19 media często poruszały kwestie
związane z możliwościami technologii komunikacji bezprze-

wodowej. Większość ostatnich
nagłówków dotyczyła głównie
bezprzewodowej sieci komórkowej 5G, która jest obecnie
wdrażana w wielu krajach. Niesie ona za sobą wiele korzyści
dla użytkowników końcowych,
biznesów i operatorów telekomunikacyjnych – od szybszych
prędkości, przez większą przepustowość, a kończąc na spersonalizowanych usługach dla
nowej generacji inteligentnych
i połączonych urządzeń.
Jednak bezprzewodowość to
nie tylko 5G. Rozwój nowych
sieci otwiera kolejne możliwości przed branżą logistyczną.
Zwiększają one transparentność,
maksymalizują efektywność
operacyjną i przyśpieszają pro-
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cesy automatyzacji. Na potrzeby zastosowań przemysłowych
rozwinięto zarówno popularne
i doskonale znane technologie,
takie jak Wi-Fi czy Bluetooth,
a także te bardziej niszowe, takie
jak Low Power Wide Area Networks (LPWAN) czy Satelity Low
Earth Orbit (LEO). To właśnie
tego rodzaju innowacje umożliwią dokonanie następnego
kroku w rewolucji komunikacyjnej, w ten sposób przybliżając
nas do nowego świata, w którym wszyscy i wszystko będzie
połączone ze sobą w każdym
miejscu na świecie.
Szczegółowy raport w języku
angielskim jest dostępny bezpłatnie na www.dhl.com.
Komunikacja bezprzewodowa nowej generacji to szeroka
gama możliwości wykorzystania technologii, wspierających
w spełnianiu różnorodnych –
i często sprzecznych ze sobą
– celów. Raport DHL zawiera
również specjalną sekcję o nowościach z obszaru technologii
bezprzewodowych. Pokazuje
kilka innowacyjnych projektów,
prowadzonych obecnie w branży, dostarczając wytyczne dotyczące wdrożeń dla
organizacji zajmujących się łańcuchami dostaw.

PARTNERZY

RAPORT
O
RYNKU
WÓZKÓW
WID£OWYCH
W POLSCE

ORGANIZATOR

SPONSOR
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Nokian Tyres. Fot. Nokian Tyres

Nadmierna prędkość, zachowanie innych kierowców i oślepiające
słońce to według polskich kierowców główne źródła zagrożenia
podczas jazdy latem – wynika
z badania przeprowadzonego
na zlecenie Nokian Tyres wśród
respondentów z Polski, Czech,
Niemiec, Francji i Włoch.
onad połowa europejskich kierowców uważa, że głównym
czynnikiem ryzyka związanym
z jazdą w lecie jest zachowanie
innych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że czynnik ludzki nadal odgrywa kluczową rolę
w działaniu samochodu. To samo
dotyczy obowiązku stosowania
odpowiednich opon w różnych
porach roku.
Z ankiety przeprowadzonej przez
Nokian Tyres wynika, że największego zagrożenia na drogach
latem kierowcy dopatrują się
w zachowaniu innych kierowców,
nadmiernej prędkości i używaniu

P

telefonu podczas jazdy. Najmniejszym zaufaniem darzą innych kierowców Czesi, Polacy i Włosi.
Zagrożenie wynikające z nadmiernych prędkości podkreślali
szczególnie Polacy i Czesi. Włosi za
najbardziej niebezpieczne uważają
korzystanie z telefonu i innych gadżetów podczas jazdy. Ciekawe, że
zagrożeniami związanymi z jazdą
samochodem przejmują się najbardziej respondenci mający ponad 51 lat. W tej grupie większość
osób zwraca uwagę na zachowanie innych kierowców, a także na
warunki na drodze. Może to wynikać ze świadomości starszych
kierowców, że potrzebują więcej
czasu na reakcję, a także z tego, że
ich samochody są często starsze.
Stan opon się liczy
Ponad jedna trzecia kierowców
mierzy głębokość bieżnika opon
dwa razy do roku, 24% robi to co
dwa–trzy miesiące, a 13% sprawdza
ją tylko raz w roku. 10% responden-

WOLUMEN INWESTYCJI WZRÓSŁ
O 7% ROK DO ROKU
Colliers

Wartość inwestycji w Europie
Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie 2020 roku wyniosła
ok. 6,26 mld euro. Na taki wyniki
w dużej mierze złożyły się 2 duże
transakcje portfelowe o łącznej
wartości przekraczającej 2,2 mld
euro, przy czym na Polskę i Czechy przypadł 78% udział spośród
wszystkich 6 krajów regionu CEE
6 – podaje Colliers International
w swoim najnowszym raporcie
„H1 CEE Investment Scene”.
uża transakcja dotycząca
portfela nieruchomości
mieszkaniowych przeprowadzona
przez Heimstaden stanowiła 67%
całkowitego wolumenu transakcji
w Czechach i ok. 21% wolumenu
dla CEE 6. Z kolei nabycie 61,5%
akcji GTC od Lonestar przez spółkę Optima w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiło 15% całkowitego wolumenu w regionie.
Oprócz dużej transakcji portfe-

D

lowej w sektorze nieruchomości
mieszkaniowych, dobrze radziły
sobie również sektory biurowy
oraz przemysłowy i logistyczny,
na które przypadło odpowiednio
41% i 22% wolumenu.
– Jak można się było spodziewać,
sektory handlowy i hotelowy wykazywały nieco mniejszą aktywność,
będąc jednymi z najbardziej dotkniętych pandemią. Pod względem cen, stopy zwrotu za najlepsze
inwestycje w sektorze logistycznym i przemysłowym pozostały
stabilne, przy pewnej kompresji na
wybranych rynkach. W przypadku
rynku biurowego stopy zwrotu za
najlepsze nieruchomości wzrosły
średnio o 25 punktów bazowych,
a te na rynku handlowym o 50
punktów bazowych. Apetyt inwestorów na aktywa w Europie
Środkowo-Wschodniej pozostaje
duży, choć nadal widoczna jest
ostrożność w podejmowaniu decyzji biznesowych, a ograniczenia

tów nie pamięta jednak, kiedy stan
opon ich samochodu był sprawdzany ostatnim razem lub czy w ogóle
był sprawdzany. Respondenci najbardziej zatroskani stanem opon,
czyli ci, którzy sprawdzają głębokość
bieżnika co dwa–trzy miesiące, to
głównie Włosi, osoby przemierzające 30 000–40 000 km lub więcej
rocznie, mężczyźni i kierowcy mający ponad 66 lat.
Z naszego badania wynika, że tylko niewielki procent osób zwraca
uwagę na zużycie opon. Tymczasem opony stanowią jedyny punkt
kontaktu samochodu z drogą,
a ich stan ma krytyczne znaczenie
z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Na przykład podczas stosowania
zużytych opon z bieżnikiem o głębokości 2 mm droga hamowania
może być przy prędkości 80 km/h
na mokrej drodze o 12 m dłuższa
w porównaniu z nowymi oponami (wg czasopisma motoryzacyjnego Tekniikan Maailma 16/2016).
Jednocześnie ciekawe jest to, że
respondenci ze wszystkich badanych krajów podkreślali znaczenie

takich cech opon jak przyczepność
na mokrej i suchej nawierzchni, stabilność i bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych. Wszystko to
uważa się za główne parametry, na
które zwraca się dużą uwagę podczas zakupu nowych opon — mówi
Martin Dražík, menedżer produktu
Nokian Tyres w Europie.

dotyczące podróży wciąż obowiązują w niektórych częściach świata – mówi Kevin Turpin, dyrektor
Działu Badań Rynku na region CEE
w Colliers International.
Najbardziej aktywni w pierwszej
połowie 2020 r. byli inwestorzy
z regionu EMEA (z wyłączeniem
krajów Europy Środkowo-Wschodniej), zwłaszcza Szwecja z zakupem
portfela mieszkaniowego w Cze-

chach o wartości 1,3 mld euro,
a także kapitał niemiecki i francuski, z których każdy przeprowadził
zakupy za ok. 250 milionów euro.
Podobnie jak w latach poprzednich
również inwestorzy pochodzący
z regionu CEE byli bardzo aktywni,
odpowiadając za jedną trzecią całego wolumenu transakcji.
Raport „H1 CEE Investment Scene”
można pobrać TUTAJ.
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Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Ciesząc się piękną, letnią pogodą,
łatwo zapomnieć o zagrożeniach
związanych z jazdą w deszczu. Niespodziewane intensywne opady
zwiększają ryzyko aquaplaningu,
szczególnie gdy duże ilości wody
gromadzą się na nawierzchni i w koleinach. W związku z tym, wybierając opony letnie, należy zwracać
uwagę na te modele, które zaprojektowano do bezpiecznej jazdy na
mokrej nawierzchni, takie jak Nokian
Wetproof. Trzeba też pamiętać, że
bezpieczne opony letnie powinny
mieć bieżnik o głębokości przekraczającej 4 mm, a ich okres eksploatacji nie powinien przekraczać 6 lat.

BILANS

Dachser Polska reaguje
na "nową normalność”
w branży frachtu
lotniczego. Krok po kroku
zwiększa się dostępna
przestrzeń ładunkowa
i częstotliwość lotów, ale
nadal istnieje duża różnica
pomiędzy sytuacją sprzed
COVID-19 i teraźniejszością.
Wciąż łatwiej też wysłać
międzykontynentalną
przesyłkę lotniczą przez
Frankfurt niż przez
Warszawę, chociaż
i w Polsce sytuacja powoli
się poprawia – ocenia
globalny operator
logistyczny Dachser Air &
Sea Logistics Polska.

R

uch pasażerski jest stopniowo przywracany,
a wraz z nim zwiększa
się również przestrzeń ładunkowa dla towarów. Rynek
frachtu lotniczego powoli się
podnosi, choć sytuacja jest
nadal daleka od normy. Dzisiaj
największym wyzwaniem jest
nieregularność połączeń. Nie
ma stałego rozkładu rejsów,
zmiany w ostatniej chwili są
standardem. To jest to, co branża nazywa "nową normą". Teraz
właśnie procentuje znajomość
branży przez operatora i jego
relacje z liniami. Obecna niestabilność rynku wymaga szybkich reakcji i elastyczności, by
sprostać wyzwaniom. Dlatego
Dachser Polska oferuje niezawodne i inteligentne rozwiązania w oparciu o naszą globalną
sieć. Na przykład, Dachser może
zapewnić dotarcie przesyłki
do odbiorcy w USA w 3–4 dni,
co jest wynikiem podobnym
do okresu sprzed pandemii –
mówi Robert Pastryk, Dyrektor
Generalny Air & Sea Logistics
Dachser Polska.

Dachser. Fot. Dachser

RYNEK CARGO
PRÓBUJE
ZŁAPAĆ WIATR
W celu zaoferowania stabilnej
obsługi i skrócenia czasu dostawy, Dachser Polska korzysta
z międzynarodowego hubu
lotniczego we Frankfurcie, wykonując transporty z i do tego
portu w ramach swojej europejskiej sieci transportu drogowego. Beneficjentami tej płynnej
współpracy pomiędzy logistyką
drogową oraz lotniczą i morską
Dachser są klienci operatora.
"W szczytowym okresie pandemii, Frankfurt, jako europejski
węzeł komunikacyjny, wykorzystywał czartery, aby sprostać
zwiększonemu zapotrzebowaniu na sprzęt medyczny, tj. testy
na Covid-19, maski, przyłbice
i rękawice ochronne. W sumie

Dachser wykonał 40 dedykowanych czarterów transkontynentalnych. Obecnie nadal
ważną część ładunków stanowią przesyłki medyczne i farmaceutyczne, ale jednocześnie
rośnie ilość towarów z innych,
stopniowo "rozmrażanych"
branż, głównie w eksporcie",
zauważa Robert Pastryk.
Część towarów, ze względu
na swoją specyfikę, musi być
dostarczona samolotem, ale
są też produkty, gdzie akceptowalny staje się inny środek
transportu. Na perturbacjach
w branży lotniczej zyskuje kolej na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz transport
morski.
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"W przypadku handlu z Azją, kolej okazuje się być alternatywą
dla importerów i eksporterów,
którzy wcześniej nie brali jej pod
uwagę, bo zależało im na czasie.
Przy mniejszej dostępności przestrzeni ładunkowej w transporcie lotniczym, opcja ta zyskała
na atrakcyjności, zwłaszcza że
różnica w stawkach jest duża.
Niektórzy nasi klienci zdecydowali się na taką zmianę. W tej
sytuacji rośnie również udział
drobnicy morskiej w globalnym transporcie, zwłaszcza do
i z USA, a także z Chin. Można
powiedzieć, że wolumen tych
przesyłek odbudował się do stanu sprzed pandemii”, podsumowuje Robert Pastryk. 
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CONTI ECOREGIONAL:
NOWA LINIA OPON CIĘŻAROWYCH

Opony Continental wnoszą
rzeczywisty wkład w ochronę
środowiska. Innowacyjny
bieżnik i nowa mieszanka
gumowa zmniejszają opory
toczenia przy maksymalnej
wydajności i przebiegu opon.
Opony Conti EcoRegional
są dostępne w pięciu
podstawowych rozmiarach
dla osi prowadzącej
i w trzech rozmiarach dla
osi napędowej, do jazdy
na drogach regionalnych
i autostradach.

W

arszawa, 14 lipca
2020. Continental,
firma technologiczna i producent opon klasy premium, wprowadza na
rynek nową linię opon do samochodów ciężarowych Conti
EcoRegional, zapewniających
zmniejszone zużycie paliwa
i niskie opory toczenia przy
zwiększonej wydajności i dłuższych przebiegach w transporcie regionalnym. Nowy proces
produkcji, innowacyjna konstrukcja bieżnika opon dla osi
prowadzącej oraz mieszanka
gumowa zoptymalizowana
pod kątem oporów toczenia
opon dla osi napędowej, czynią opony Conti EcoRegional
HS3 i Conti EcoRegional HD3
najlepszym rozwiązaniem
w zakresie redukcji emisji CO2.
Opony na oś prowadzącą Conti EcoRegional HS3 są wyprodukowane z zastosowaniem
nowej technologii Conti Dia-

mond, polegającej na dłuższym procesie wulkanizowania
opony w stosunkowo niskich
temperaturach, dzięki czemu
składniki mieszanki mają więcej czasu na połączenie się ze
sobą i skuteczniejsze, trwałe
związanie. Opony Conti EcoRegional HS3 charakteryzują się
zoptymalizowanym wzorem
bieżnika, który zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach pogodowych
i duży przebieg na drogach
regionalnych.
Nowy przekrój rowka w kształcie litery „W" w strefie barkowej zmniejsza ryzyko pęknięć
na skutek sił działających na
oponę, a lamele kieszeniowe
o pełnej głębokości na połowie szerokości żebra opony
minimalizują nierównomierne
zużycie, poprawiają właściwości trakcyjne oraz zapewniają
lepsze osiągi na mokrej nawierzchni.
W oponie Conti EcoRegional
HD3 zastosowano wzór bieżnika ze sprawdzonej opony
Conti Hybrid HD3, zapewniający maksymalne osiągi na pagórkowatych, krętych drogach.
Dzięki nowej, innowacyjnej
mieszance Conti InterLock,
opona Conti EcoRegional
HD3 charakteryzuje się niskimi
oporami toczenia przy takim
samym przebiegu na drogach
regionalnych i autostradach.
Mieszanka Conti InterLock zawiera nowy polimer o lepszych
właściwościach wiążących,

które pomagają mu skuteczniej łączyć się z materiałami
wypełniającymi. Optymalne
połączenie między składnikami mieszanki zapewnia mniejsze tarcie wewnętrzne i niższe
opory toczenia.
Wprowadzając na rynek linię opon Conti EcoRegional, Continental prezentuje
produkty, dostosowane do
nowych regulacji unijnych
dotyczących norm emisji
dwutlenku węgla dla producentów samochodów ciężarowych. Uruchomione przez
Komisję Europejską narzędzie
symulacyjne VECTO, służące
do obliczenia ilości emitowanego dwutlenku węgla przez
nowe pojazdy ciężarowe, ma
na celu zapewnienie realizacji ambitnych europejskich
celów w zakresie redukcji
emisji CO2.
Aby zrealizować cele Paryskiego Porozumienia Klimatycz-

porządzenie UE 2019/1242).
Zgodnie z tym rozporządzeniem, średnia emisja CO2
przez nowe pojazdy HDV ma
być zmniejszona o 15 proc. do
2025 r. i o 30 proc. do 2030 r.,
w porównaniu z okresem referencyjnym trwającym od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r.
Obecnie rozporządzenie UE
2019/1242 dotyczy samochodów ciężarowych z konfiguracją kół 4x2 i 6x2 o masie
całkowitej powyżej 16 ton,
natomiast Komisja Europejska
rozważa rozszerzenie tego dokumentu w przyszłości.
Więcej informacji o najnowszych regulacjach dotyczących
emisji CO2 i działaniu narzędzia
VECTO dla operatorów flot
w Unii Europejskiej znajduje
się na www.wszystkoovecto.pl
Opony ciężarowe Continental z linii Conti EcoRegional są
dostępne w następujących
rozmiarach:

Conti EcoRegional HS3

Conti EcoRegional HD3

315/70 R 22.5*

315/70 R 22.5*

315/80 R 22.5

315/80 R 22.5

295/80 R 22.5*

295/80 R 22.5*

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5*
nego, w 2019 roku Komisja
Europejska przyjęła pierwsze
rozporządzenie dotyczące
norm emisji CO2 dla nowych
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności – HDV (Roz-
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* Opony Conti EcoRegional w rozmiarach 295/80 R
22.5, 315/70 R 22.5 i 385/65
R 22.5 obecnie są oferowane
z najwyższym dopuszczalnym
wskaźnikiem nośności. 
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INTELIGENTNE OKULARY DO
KOMPLETACJI W LOGISTYCE
MAGAZYNOWEJ
DR Schenker. Fot. DB Schenker

Faza testów inteligentnego rozwiązania do kompletacji
Picavi zakończona • Wdrożenie na dużą skalę planowane po
pomyślnym wprowadzeniu w Niemczech • Znaczny wzrost
wydajności dzięki rozwiązaniu typu „pick-by-vision”

W

iodący dostawca
usług logistycznych na świecie, DB
Schenker, wdrożył inteligentne okulary Picavi do operacji
związanych z kompletacją
zamówień – docelowo planuje wdrożyć inteligentną
kompletację jako standardową procedurę w wielu swoich
lokalizacjach. Podczas okresu
próbnego rozwiązanie dokładnie przetestowano w Bremie
i Rodgau w Niemczech, przy
czym zespół w Rodgau pracował dodatkowo z inteligentną
rękawicą do skanowania ProGlove.
Film przedstawia testy w Rodgau: https://youtu.be/cJA0E-

19REHQ.
Xavier Garijo, Board Member
for Contract Logistics w DB
Schenker, mówi: „W DB Schenker nieustannie poszukujemy
sposobów na doskonalenie
i zwiększenie wydajności. Partnerstwo z Picavi i ProGlove to
dwa z naszych najnowszych
sukcesów w ramach wdrażania innowacji w logistyce
kontraktowej. Wprowadzając
w naszych magazynach inteligentne okulary i inteligentne
rękawice, inwestujemy w swoją przyszłość jako preferowanego partnera w łańcuchu dostaw dla firm na całym świecie”.
Picavi wykorzystuje Google
Glasses do wyświetlania wy-

maganych informacji w polu
widzenia użytkownika. Dzięki
temu pracownicy magazynu
w procesie kompletacji towarów, zamiast trzymać w ręku
skaner i papierowe dokumenty, mają obie ręce wolne.
Nowatorskie rozwiązanie maksymalizuje produktywność
i jednocześnie minimalizuje
błędy.

nie zwiększa wydajność pracy.
Rękawice ProGlove są już wykorzystywane w magazynie
DB Schenker w Eching, niedaleko Monachium.
Oddział DB Schenker w Bremie dostarcza rozwiązania
logistyki kontraktowej na potrzeby branży motoryzacyjnej.
Zastosowanie okularów Picavi
przyniosło wymierny i bez-

Zastosowanie okularów
Picavi dało wymierny wzrost
wydajności w porównaniu
ze skanerami ręcznymi
ProGlove to inteligentna rękawica do skanowania, którą
uruchamia się, gdy zwija się
dłoń w pięść. Pozwala pracownikom na używanie obu
rąk do kompletacji, co znacz-
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pośredni wzrost wydajności
w porównaniu z dotychczasowymi skanerami ręcznymi.
Pracownicy chwalą ergonomiczne zalety i łatwość obsługi.
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Drugie wdrożenie miało
miejsce w Rodgau niedaleko
Frankfurtu, gdzie okulary Picavi
wykorzystuje się w połączeniu
z ProGlove, co jeszcze bardziej
poprawia wydajność.
Jens Harig, CEO Picavi: „Fakt,
że firma, taka jak DB Schenker
z niemal 800 oddziałami logistyki kontraktowej na całym
świecie, wdrożyła to rozwiązanie, świadczy o wydajności
inteligentnych okularów Picavi.
Wyraźne wskazówki wizualne
i możliwość obsługi bez użycia
rąk odróżnia koncepcję pick-by-vision od innych systemów
do kompletacji. To właśnie tutaj wyznaczamy standardy rynkowe – również dla przyszłości
DB Schenker”.
Rozwiązanie typu smart-picking składa się z dwóch elementów: okularów i pierścienia
lub rękawicy do skanowania. Po
wybraniu zamówionego elementu, który rejestruje skaner
w pierścieniu lub na rękawicy,
na soczewkach okularów wyświetla się kolejne zamówienie.
Użytkownik musi tylko lekko
spojrzeć w górę, co oznacza,
że nie wpływa to na pogorszenie zwykłego pola widzenia.
Do sterowania systemem służą
przyciski na akumulatorze, który waży zaledwie 200 gramów
i jest przymocowany do paska
pracownika.
Współpraca z firmą Picavi to
najnowszy projekt w zakresie
digitalizacji i innowacyjności,
ponieważ DB Schenker pracuje
nad stworzeniem magazynu
przyszłości. Innymi przykładami są szkolenia w wirtualnej
rzeczywistości dla kierowców wózków widłowych oraz
wdrożenie egzoszkieletów
odciążających pracowników
magazynu przy pracy z dużymi
ładunkami. 

AXI IMMO

Zielone strategie
deweloperów
Z roku na rok powiększa się liczba certyfikowanych
budynków magazynowych w Polsce w dwóch
najpopularniejszych systemach tj. BREEAM i LEED.
Przyczyn wzmożonej aktywności deweloperów w budowie
bardziej zrównoważonych projektów jest kilka od coraz
większej presji ze strony świadomych najemców, po
nowe strategie deweloperskie zgodne z porozumieniem
paryskim, w którym ogłoszono ogólnoświatowy plan
działania zapobiegający globalnemu ociepleniu.

W

najnowszych projektach firmy dążą
do ograniczenia
negatywnego wpływu na
środowisko m.in. przez bardziej przemyślane planowanie
inwestycji i pozostawiany po
sobie tzw. ślad węglowy. Obecnie najpopularniejszą grupą
budynków certyfikowanych
w Polsce są te biurowe, jednak
w ostatnim czasie deweloperzy magazynowi dbają o to, aby
ich projekty były odpowiedniej
jakości, a poziom konstrukcji
spełniał wymogi BREEAM czy
LEED. Dlatego często na długo
przed zakończeniem inwestycji

duża część deweloperów stara
się o uzyskanie precertyfikacji,
w jednym z systemów, potwierdzając, że projekt spełnia
wymogi zrównoważonego
budownictwa i ekologii. Co
więcej nowa oferta powoli staje
się standardem, w którym będzie rozwijać się budownictwo
i dostarczanie budynków i hal
w sektorze magazynowym.
OD CZEGO
SIĘ TO ZACZĘŁO?
Jeszcze do niedawna głównym
czynnikiem determinującym
wykorzystanie ekologicznych
czy wręcz zrównoważonych
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rozwiązań był sam najemca. To
on podczas przygotowywania
inwestycji w formule BTS lub
BTO ustalał razem z deweloperem i agencją doradczą, które
rozwiązania chce zastosować
w swoim budynku. Fakt ten tłumaczony był dłuższą umową
najmu najczęściej 7–10 letnią,
podczas, której rozwiązania
typowo ekologiczne lub te
generujące oszczędności mogły się zwrócić. Jednak wraz
z rozwojem technologii, popularyzacji odnawialnych źródeł
energii (OZE) i nowoczesnych
systemów do zarówno pozyskiwania i odzyskiwania energii, paleta oferowanych rozwiązań rosła. Jednym z pierwszych
zastosowanych rozwiązań była
zamiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne
oświetlenie LED, które obecnie dodatkowo wyposaża
się w czujniki ruchu, tak, aby
oświetlać tylko wykorzystywane części magazynu. Niemal

TECHNOLOGIE

standardem na rynku pozostaje użycie tzw. wody szarej czyli
deszczułki do spłukiwania toalet czy podlewania roślinności. W kontekście odzyskiwania
ciepła i jego gromadzenia dużo
większego znaczenia zyskała
sama izolacyjność budynków.
Natomiast rozwój technologii
i stopniowe odejście od paliw
kopalnianych spowodował
np. wzrost użycia pomp ciepła wykorzystujących energię
z wnętrza ziemi. Jednak największe zmiany zachodzą po
stronie generowania prądu. Na
dziś jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest fotowoltaika, która w odróżnieniu od
technologii wykorzystywanej
np. sprzed dekady pozwala
na pobór prądu ze słońca już
nawet przy zachmurzonym
niebie. Wykorzystanie bardziej
czułych łączy pozwala na wygenerowanie kilku dodatkowych kilowatów energii.
NAJNOWSZA STRATEGIA
DEWELOPERÓW – ZERO
EMISYJNOŚĆ
Od kilku lat możemy zaobserwować zmianę w strategii deweloperów magazynowych,
którzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom najemców i w ramach
swoich magazynów oferują
różne rozwiązania ekologiczne
z szerokorozumianego zrównoważonego rozwoju czyli
sustainability. Dla przykładu
firma Panattoni w lipcu 2020
została członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
Deweloper w swoją najnowszą
strategię wpisuje zwiększenie
liczb trenerów zielonych w ramach dostarczanych parków
magazynowych, zwraca także
większą uwagę na izolacyjność
ścian i dachów, rozbudowany

system automatycznego zarządzania energią czy oszczędności w zużyciu wody. Ponadto patrząc na nowe budynki
magazynowe Panattoni widzimy przeszklone elewacje
czy rozbudowane strefy zieleni i rekreacji. Rozwiązania te
mają służyć przede wszystkim
pracownikom i ich dobremu
samopoczuciu. Natomiast firma 7R wprowadza innowacyjną linię produktową 7R Green,
która zapewnia najemcom wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w celu redukcji części
zapotrzebowania na energię
elektryczną, ponadto na terenie parku dostępne są gniazda
do ładowania samochodów
elektrycznych czy niemal już
standardowe wykorzystanie oświetlenia LED, a także
wdrożenie nowego systemu
BMS do lepszego zarządzania
nieruchomością. Na podobne rozwiązanie ze stacjami
do ładowania samochodów
elektrycznych zdecydowała
się firma MLP, która zamierza
rozpowszechnić tę usługę we
wszystkich swoich parkach
w Europie.
Z kolei uważana za jedną z prekursorów zrównoważonego
budownictwa magazynowego
firma Prologis od lat proponuje
swoim przyszłym najemcom
bardziej ekologiczne i pozwalają na uzyskanie większych
oszczędności rozwiązania.
W ramach nowych inwestycji deweloper przebudowuje
tereny przemysłowe, starając
się wykorzystywać i poddawać
recyklingowi materiały rozbiórkowe podczas budowy. Dodatkowo w części elewacji firma
wykorzystuje drewno, które
w założeniu ma pomóc lepiej
zintegrować się z otaczającym
środowiskiem. Zrównoważe-

nie to także większa świadomość środowiska, w którym
się otaczamy. Zdecydowana
większość budynków magazynowych jest w granicach
czy obrzeżach miast, jednak
część z nich znajduje się także
poza obszarami zurbanizowanymi. Dla przykładu brytyjski
deweloper SEGRO zdecydował
się na ustawienie na dachach
swoich magazynów uli dla
pszczelich rodzin. Zróżnicowanie biocenotyczne środowisko pozwala na uzyskanie
wysokiej jakości miodu, a za
sprawą pszczół na odpowiednie zapylenie okolicznych sadów czy okolicznych terenów
rolniczych. Inicjatywy SEGRO
w innych krajach obejmują
także sadzenie dzikich kwiatów oraz budowę budek dla
ptaków, aby wspierać lokalną
przyrodę.
Innym przykładem efektywnego dialogu na linii miasto – deweloper – agencja/
zarządca nieruchomości jest
np. ustawienie stacji z rowerami w pobliżu parków magazynowych. W ten sposób
np. w Warszawie w dzielnicach Białołęka, Targówek czy
Włochy dba się o ograniczenie
emisyjności spalin i dwutlenku
węgla do atmosfery, a dla części z pracowników to wygodne
rozwiązanie, ponieważ zamiast
stać w korku mogą skorzystać
z oferty rowerów miejskich
i zadbać o własne zdrowie.
„Zero emisyjność to jeden
z istotnych elementów, w którym z pewnością cały rynek
nieruchomości komercyjnych
będzie zmierzał. W przypadku
projektów biurowych oprócz
standaryzacji w systemach
LEED i BREEAM wprowadzony został dodatkowy certyfikat
WELL. Czy będzie on również
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stosowany na powierzchniach
magazynowych? Wydaje się
być to naturalną konsekwencją zrównoważonej polityki deweloperów. Niemniej
na budynek magazynowy
w takim standardzie, pewnie
przyjdzie nam jeszcze chwilę
poczekać. Na dziś na świecie
możemy mówić tylko o kilku
projektach, które są zero emisyjne, jednak w kolejnych latach technologia z pewnością
pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój zrównoważonych
rozwiązań i zwiększenie liczby ekologicznych możliwości
w samych magazynach czy
na ich działkach. Natomiast
w kontekście ostatnich zawirowań spowodowanych przez
pandemię COVID-19 już dziś,
duża część z naszych klientów
coraz chętniej i częściej pyta,
które z obecnie dostępnych
rozwiązań automatycznych
można wprowadzić do ich
magazynów. Z jednej strony
to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwoli na wykluczenie
ewentualnych nowych ognisk
zarażeń, jednak z drugiej będzie wymagać dodatkowego
poboru mocy, aby zachować
odpowiedni standard płynności produkcji,” podsumowuje
Janusz Gutowski, Dyrektor
działu Property Management
w AXI IMMO. 

Janusz Gutowski
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Dachser. Fot. Dachser

WIĘKSZA MAPA
ZASIĘGU DOSTAW
B2C
Dachser, globalny operator
logistyczny, zwiększa
zasięg dostaw do klientów
indywidualnych z 6 do
22 krajów Europy. Ma
to związek z rozwojem
branży e-commerce, który
przyspieszyła pandemia.
Ten trend zaobserwował
również Dachser Polska,
specjalizujący się w obsłudze
krajowych eksporterów.

T

ylko w kwietniu tego roku
operator czterokrotnie
zwiększył liczbę przesyłek B2C z Polski. Z rozszerzenia
zasięgu skorzystają m.in. polskie
sklepy internetowe, eksporterzy
realizujący zamówienia zachodnioeuropejskich konsumentów
czy firmy które do tej pory pro-

wadziły sprzedaż np. tylko przez
dystrybutorów.
Dachser Polska specjalizuje się
w drobnicowych przesyłkach
międzynarodowych, z których
większość to zlecenia z firm do
firm (B2B). Przesyłkę od firmy
do klienta indywidualnego
można było do tej pory zlecić
tylko w przypadku dostaw do
Niemiec, Austrii, Czech i krajów Beneluksu. Z początkiem
lipca mapa zasięgu dostaw
B2C Dachser rozszerza się
do 22 państw. Oprócz Polski
znajdują się na niej m.in. Wielka
Brytania, Skandynawia, Francja,
Hiszpania czy kraje bałtyckie,
zaś na południu: Słowacja, Węgry czy Rumunia.
„Ostatnie miesiące to skokowy rozwój sprzedaży online, co

oznacza dużo wyższe niż do tej
pory zapotrzebowanie na dostawy do klientów indywidualnych w całej Europie. Potwierdza to też przykład Dachser
Polska, bo od marca notujemy duży, sukcesywny przyrost
międzynarodowych przesyłek
B2C. W maju 2020 r. było ich
o 215% więcej niż w lutym.
Wzrosty są też widoczne rok
do roku, a rekordowy okazał
się kwiecień, kiedy wolumen
skoczył czterokrotnie wobec
2019 r. Dachser podąża za potrzebami klientów, więc rozszerzamy zasięg międzynarodowych dostaw drobnicy B2C
na większość Europy”, wyjaśnia
Rafał Owczarek, koordynator
sprzedaży European Logistics
w Dachser Polska.
Z kraju do zagranicznych klientów indywidualnych przesyłki
nadają m.in. sklepy internetowe i polskie firmy handlujące
na platformach e-commerce.
Jeszcze inną, dużą grupą są
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krajowi producenci i dystrybutorzy, zaopatrujący europejskie sieci handlowe, w tym
typu „dom i ogród”. Od 1 lipca
Dachser obsłuży zlecenia B2C
w niemal całej Europie w ramach dostaw „do krawężnika”,
po wcześniejszym powiadomieniu, w godzinach porannych lub popołudniowych.
„Wiele sieci przyśpiesza rozwój kanału online, a łańcuchy
dostaw dopasowują się do
nowych realiów. Zwłaszcza
w przypadku produktów gabarytowych coraz częściej
towar będzie jechał z kraju
dostawcy wprost do klienta indywidualnego z pominięciem
sklepowej półki czy magazynu
centralnego. Te trendy działają
też na korzyść polskich producentów, dla których rozwój
europejskiego kanału e-commerce jest szansą na zdobycie nowych rynków zbytu,
a wśród naszych klientów jest
sporo takich firm”, dodaje Rafał
Owczarek. 

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

DOSTAWY NEUTRALNE WĘGLOWO
DZIĘKI NET ZERO CARBON
Keuhne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

Logistyka morska niemieckiego
producenta zabawek, firmy Schleich neutralna węglowo. Dzisiejsze
otoczenie rynkowe nie sprzyja,
aby klienci mogli zaangażować się
w neutralizację emisji CO2 z łańcuchów dostaw. Net Zero Carbon
jako kompleksowe rozwiązanie
dla transportu neutralnego klimatycznie, programowo realizowane
przez operatora logistycznego.
awet w tak niestabilnym otoczeniu rynkowym rozwiązania dla neutralnych klimatycznie
łańcuchów dostaw pozostają
popularne. Schleich GmbH, jeden
z największych producentów zabawek w Niemczech i międzynarodowy dostawca figurek zwierząt
postanowił zneutralizować swój
ślad węglowy w transporcie morskim z pomocą Kuehne+Nagel.

N

„Czynnikiem decydującym do
wdrożenia neutralnej węglowo
logistyki był zainicjowany przez
Kuehne+Nagel program Net Zero
Carbon. Cieszymy się z tej współpracy, ze współpracy opartej na
wspólnie wyznawanych wartościach – zarówno tych środowiskowych, jak i społecznych, komentuje
Dirk Engehausen, dyrektor generalny firmy Schleich GmbH.
W ramach programu Net Zero Carbon, Kuehne+Nagel oferuje firmie
Schleich kompleksowe rozwiązanie do neutralizacji śladu węglowego. Przyjazny dla środowiska
transport morski wraz z wdrożoną kompensacją pozostałych
emisji CO2 gwarantuje to, że towar
niemieckiego producenta zabawek jest wysyłany i dostarczany
w sposób neutralny dla klimatu.
Kuehne+Nagel zajmuje się całym

PANDEMIA COVID-19 PRZYSPIESZA
ROZWÓJ BRANŻY TSL
Rohlig Suus Logistics

Rohlig Suus Logistics wprowadza
bezgotówkowe i bezdotykowe
dostawy.
andemia koronawirusa diametralnie odmieniła polski rynek branży TSL – z jednej strony
przyczyniła się do dynamicznego wzrostu e-commerce, tworząc nowe możliwości rozwoju,
z drugiej natomiast wymusiła na
przedsiębiorstwach adaptację
do zmieniającej się rzeczywistości. Aby zapewnić jak największe
bezpieczeństwo dostaw zarówno
klientom, jak i pracownikom, firma
Rohlig Suus Logistics wprowadziła
nowe usługi: dostawę bezdotykową oraz możliwość płatności BLIK.

P

Lockdown i związana z tym ograniczona możliwość wychodzenia
z domu oraz robienia zakupów
w sklepach stacjonarnych znacznie przyczyniły się do wzrostu
e-handlu w Polsce. Jak wynika
z analizy banku Santander, udział
e-commerce w polskim handlu detalicznym wzrósł w ciągu zaledwie
kilku tygodni z 5,5 proc. na koniec
2019 r. do prawie 12 proc. w szczytowym momencie pandemii.
Dla porównania, analogiczny
wzrost sprzedaży internetowej na
największym rynku e-commerce
na świecie, czyli w USA, zajął aż
prawie siedem lat. Beneficjentami
tak szybkiego wzrostu są nie tylko
sklepy internetowe, ale także fir-

procesem i zapewnia płynną koordynację całego łańcucha dostaw.
Dzięki Net Zero Carbon Kuehne+Nagel nie tylko wspiera klientów w dążeniu do neutralności klimatycznej.
Firma wyznaczyła sobie ambitne
cele środowiskowe: do końca 2020 r.
zneutralizuje bezpośrednie emisje
dwutlenku węgla (w zakresie 1 i 2
protokołu w sprawie gazów cieplarnianych), a do 2030 r. rozszerzy to na
logistykę swoich dostawców, takich
jak linie lotnicze, żeglugowe i firmy
transportowe (zakres 3).

Otto Schacht, Członek Zarządu
Kuehne+Nagel International AG
odpowiedzialny za logistykę morską, komentuje: „Nowe partnerstwo z firmą Schleich pokazuje,
że Kuehne+Nagel trzyma rękę
na pulsie. Nasz program Net Zero
Carbon był dla Schleich decydujący do wdrożenia pakietu gwarantującego neutralność węglową
transportu morskiego. Cieszymy
się, że możemy aktywnie wspierać
Schleich w realizacji ich ambitnych
celów klimatycznych.”

my logistyczne, które notują duże
wzrosty liczby zleceń od klientów
z sektora e-commerce.
– W ostatnich miesiącach obserwujemy coraz większy udział ecommerce w transporcie ogółem
– tylko w maju liczba zleceń w tym
segmencie wzrosła o 32 proc. –
mówi Sławomir Wujek, Dyrektor
Produktu Dystrybucji Krajowej
w Rohlig Suus Logistics. – Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że
z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości,
w której kontakt międzyludzki został
ograniczony do niezbędnego minimum. Wzmożone zainteresowanie
zakupami online, obostrzenia sanitarne, a także troska o bezpieczeństwo
dostaw znacznie przyspieszyły wprowadzenie nowych rozwiązań – na
przykład bezdotykowego potwierdzenia odbioru – dodaje ekspert.
W usłudze tej wykorzystywana jest
aplikacja, która zainstalowana jest
na urządzeniach mobilnych kierowców. W dniu realizacji zlecenia, klient
otrzymuje powiadomienie z kodem,
który następnie podaje przy odebraniu przesyłki. Dzięki temu wyeliminowana zostaje konieczności podpisywania dokumentów i kontaktu
pomiędzy dostawcą a odbiorcą.

Drugim rozwiązaniem wprowadzonym przez operatora logistycznego jest bezgotówkowa
forma płatności za pobraniem za
pomocą kodu BLIK. Już od czerwca
klienci firmy mogą bezpiecznie –
bezdotykowo i bezgotówkowo –
dokonać płatności BLIK-iem przy
dostawie. Choć usługa jest już dostępna w ofercie firm kurierskich,
w przypadku kompleksowych operatorów logistycznych, wciąż nie
jest ona powszechnie spotykana.
– Cyfryzacja branży TSL to proces, który w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył, co widać na
przykładzie Rohlig Suus Logistics.
W ubiegłym roku wyposażyliśmy
kierowców w urządzenia mobilne do obsługi zleceń. Dzięki temu
mogliśmy wykonać kolejny krok
i umożliwić klientom płacenie
za przesyłki za pomocą systemu
BLIK. Wprowadzenie tego rozwiązania to nie tylko komfort,
ale także zdecydowanie większe
bezpieczeństwo pracowników
i odbiorców. W dobie pandemii
koronawirusa, wdrażanie tego
typu usług powinno być traktowane priorytetowo – podsumowuje
Wojciech Skup, Project Menager
w Rohlig Suus Logistics.
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co dzień z biura gorączkowo
poszukiwała takich narzędzi
technologicznych, które pozwoliłyby im kontynuować
pracę w sposób możliwie najbardziej niekolizyjny.

MAREK WRÓBEL
Partner zarządzający Optiveum

NOWE WYZWANIA
Pierwszym wyzwaniem, z jakim
musiało zmierzyć się wiele firm,
był brak odpowiedniego wyposażenia pracowników. Hurtownie sprzętu komputerowego
przeżywały oblężenie w marcu,
kiedy praktycznie niemożliwe
było zamówienie większej liczby
laptopów, czego wynikiem był
ogromny popyt i brak możliwości szybkiego importu z Chin –
z kraju, który wówczas był w zasadzie odcięty od świata.
Kiedy jednak pokonano barierę sprzętu i w błyskawiczny
sposób przeszkolono personel
w zakresie tego, jak korzystać

kontakt z innymi pracownikami oraz przełożonymi jest bardzo istotny. Słuchając, jak koledzy rozmawiają z klientami,
ucząc się od siebie nawzajem
czy też mając swojego szefa
na wyciągnięcie ręki, szybciej
realizują cele i minimalizują ryzyko popełniania błędów.
Pandemia wymusiła jednak pracę zdalną i do pomocy zaprzęgliśmy technologie, które usprawniły wzajemną komunikację czy też
pozwoliły uzyskać szybki dostęp
do zasobów potrzebnych nam
do pracy. Narzędzia do komunikacji wideo, jak ZOOM, Google
Meet, Skype, Bluejeans, Microsoft Teams i inne nagle zyskały
na popularności, co sprawiło, że
firmy je dostarczające znacząco
urosły. Jako przykład podajmy
ZOOM Video Communications,
której cena akcji wzrosła o 400%
od stycznia 2020 r.

ZARZĄDZANIE
ZDALNYM ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Jeszcze w ubiegłym roku praca zdalna traktowana była jako
dodatek motywacyjny, który wydzielany był ostrożnie przez
pracodawców. Po pierwsze, jako dodatek stanowił swego
rodzaju „dobro luksusowe” – premię, która pozwalała
wynagrodzić pracownika na przykład za dobre wyniki pracy
lub za staż w danej organizacji. Po drugie, pracodawcy
nie zawsze wierzyli pracownikom w ich dobre intencje,
czy to związane z efektywnym zarządzaniem własnym
czasem z domu, czy też obawiali się, że do poufnych danych
firmowych mogą mieć dostęp osoby trzecie, które akurat
przebywają z pracownikiem w miejscu, skąd pracuje.

W

iosna bieżącego
roku diametralnie
zmieniła podejście pracodawców do pracy
zdalnej. W dobie COVID-19,
kiedy zobligowani byliśmy do

pozostawania w domach, alternatywą dla pracodawców
było zawieszenie działalności,
czego nikt nie chciał, jeśli tylko
można było tego uniknąć. Stąd
większość firm pracujących na

ze zdalnych zasobów, pojawiła
się kwestia optymalnego zarządzania zdalnym zespołem. Do
tej pory całkowita praca zdalna najczęściej wykorzystywana była przez osoby pracujące
w wolnych zawodach, jak tłumacze czy programiści, którzy
do swojej pracy nie potrzebują
codziennego, fizycznego kontaktu z koleżankami i kolegami.
BEZPOŚREDNI KONTAKT
Inaczej sprawa wygląda
w przypadku zespołów złożonych z osób młodych, niedoświadczonych i pracujących
na przykład w sprzedaży. Tam
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Pojawił się zatem aspekt zarządzania zespołem w godzinach,
kiedy nie odbywała się żadna
telekonferencja. Niektóre firmy
postanowiły zobligować swoich pracowników do włączania
komunikatorów o tej godzinie,
o której zwykle zaczynali pracę
w biurze i pozostawania w trybie dostępnym aż do jej zakończenia. Oczywiście, szefowie
nie mogli bez zgody pracownika podejrzeć go przez komunikator wideo, ale wydaje się,
że świadomość tego, że nasz
czas pracy jest kontrolowany
na niektóre osoby mogła działać dopingująco. 

