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Beata Krawczyk „Kobietą
w Logistyce 2012”

ÔÔ Źródło: Pracujwlogistyce.pl, Foto: Pracujwlogistyce.pl

Beata Krawczyk dyrektor zarządzająca Wim Bosman Polska,
H&S Transport oraz Mainfreight Polska została „Kobietą w Logistyce 2012”. To prestiżowe wyróżnienie przyznano podczas
II Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się 16 maja 2013
r. w Warszawie. Tytuł „Kobieta w Logistyce” przyznawany jest
co roku przez portal Pracujwlogistyce.pl w ramach cyklu wydawniczego „Kobiety w Logistyce”, w którym portal Pracujwlogistyce.pl przedstawia osobowości kobiece, ciekawe postaci
z polskiego świata logistyki. Statuetka „Kobiety w Logistyce”
wręczana jest podczas Forum Kobiet w Logistyce, konferencji
dedykowanej managerkom pracującym zarówno po stronie
dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.

Tegoroczne wyróżnienie i tytuł „Kobieta w Logistyce 2012” przyznano p. Beacie
Krawczyk, dyrektor zarządzającej trzema spółkami transportowo – spedycyjno – logistycznymi: WIM Bosman Polska,
H&S Transport oraz Mainfreight Polska.
Beata Krawczyk ukończyła finanse i bankowość, a karierę zawodową rozpoczęła w biurze prawno – księgowym i jak sama mówi
do logistyki trafiła przez przypadek „Firma

doradcza, w której pracowałam obsługiwała
rynek TSL, a wśród jej klientów były takie firmy
jak P&O i H&S Transport. Znalazłam się w zespole obsługującym te przedsiębiorstwa i tak
zaczęłam poznawać logistykę” – mówiła Beata
Krawczyk w rozmowie z Pracujwlogistyce.pl.
Kiedy została przyjęta na aplikację na biegłego rewidenta, stwierdziła, że nie nadaje się na
księgowego, bo nie lubi spokoju i siedzenia za
biurkiem. Zafascynowała ją logistyka, w której

jest ciągły ruch. Los zadecydował za nią, niespodziewanie otrzymała propozycję pracy
w firmie H&S Transport, która na początku lat
2000 dopiero co wchodziła na polski rynek. Zaproponowano jej zarządzanie firmą i jej rozwój.
Przyjęła to wyzwanie, bo jak powiedziała „Nie
ma rzeczy niemożliwych, a jedyne co mnie zatrzymuje przed działaniem to bezpieczeństwo
i zdrowie ludzi.”
WIĘCEJ NA
reklama

Paczkomaty InPost w Banku BPH Letnie praktyki w PROMAG S.A.
ÔÔŹródło: InPost, Foto: Inpost

ÔÔŹródło: PROMAG

Paczkomaty InPost rozpoczynają współpracę z Bankiem BPH. Wspólny projekt obu firm
umożliwi wszystkim zainteresowanym odbieranie i wysyłanie przesyłek w Paczkomatach
zlokalizowanych w pobliżu oddziałów Banku
BPH, a klienci którzy skorzystają z produktów
objętych promocją w oddziale współpracującym z Paczkomatami InPost, będą mogli odebrać prezenty. Już wkrótce użytkownicy Paczkomatów InPost będą mogli połączyć odbiór
paczki z wizytą w banku. W ramach rozpoczętej współpracy innowacyjne urządzenia staną
przy oddziałach Banku BPH.

Rusza kolejna edycja Programu Letnich Praktyk
w firmie PROMAG S.A. Jest to wyjątkowa okazja
do pozyskania referencji a nawet zdobycia pracy.
W okresie od czerwca do września 2013 firma
PROMAG proponuje studentom III roku studiów
licencjackich, IV i V roku studiów magisterskich
oraz absolwentom bezpłatne praktyki w następujących obszarach: logistyka, sprzedaż, projektowanie, serwis oraz marketing.
Program Letnich Praktyk PROMAG S.A. realizowany jest w Centrali firmy w Poznaniu oraz
w Centrum Logistycznym w Koninku pod Poznaniem (Logistyka, Serwis).
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem:
http://www.promag.pl/Program_Letnich_Praktyk_

WIĘCEJ NA

1

Nagroda dla
BCS Polska

Targi branży produktów
szybkozbywalnych
ÔÔŹródło: Expo Silesia

ÔÔ Źródło: BCS Polska, Foto: BCS Polska

W dniach 7-8 maja 2013 r. w hotelu Narvil
w Serocku firma Motorola Solutions Polska,
producent czytników kodów kreskowych,
terminali do zbierania danych oraz bezprzewodowych sieci komputerowych, zorganizowała coroczną konferencję partnerską
Partner Conference 2013. Spotkanie było
poświęcone podsumowaniu współpracy
w poprzednim roku, omówieniu strategii na
rok 2013, a także zaprezentowaniu nowości produktowych. Impreza ta stanowi doskonałe
forum wymiany doświadczeń z zespołem firmy, innymi uczestnikami konferencji, w tym
z partnerami tworzącymi specjalistyczne aplikacje. Na zakończenie konferencji firma Motorola Solutions wyróżniła część swoich partnerów za osiągnięcia i przyznała nagrody.
BCS Polska, wieloletni i doświadczony
Motorola Solution Polska, otrzyGalposter wykona rebranding partner
mała nagrodę „Great Contribution to Motoplacówek BZ WBK
rola Revenue and Development” w uznaniu
ÔÔŹródło: Galposter, Foto: Galposter
za osiągnięcie największej sprzedaży proGalposter – spółka z Grupy Outsourcing duktów i rozwiązań firmy Motorola SoluExperts, specjalizująca się w obsłudze pro- tion w Polsce w 2012 r.
cesów identyfikacyjnych i rebrandingowych
BCS Polska posiada najwyższy status
– zrealizuje projekt oznakowania zewnętrzne- wśród partnerów biznesowych firmy Mogo 150 placówek Banku Zachodniego WBK. torola Solutions – tytuł „Elite Specialist
Rebranding placówek BZ WBK jest efektem Partner”. Posiadanie tego tytułu jest gwaniedawnej fuzji, w wyniku której instytucja ta rancją zarówno profesjonalnej obsługi
połączyła się z Kredyt Bankiem. Galposter zo- handlowej klientów, jak i najwyższych
stał wybrany w drodze przetargu, jako jeden kompetencji technicznych w obszarze
z dwóch wykonawców projektu.
wdrażania i serwisu rozwiązań oferowanych przez firmę Motorola Solutions.
WIĘCEJ NA
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Organizatorzy targów FMCG EXPO, firmy Expo
Silesia Sp. z o.o. Oraz Toro Group Sp. z o.o. zapraszają wszystkie Firmy – Wystawców (producentów, dostawców, dystrybutorów i odbiorców tzw.
artykułów szybko rotujących w punktach sprzedaży) do wzięcia udziału w I Targach FMCG EXPO,
które odbędą się dniach 19-20 czerwca 2013 na
terenie Centrum Targowo – Konferencyjne Expo
Silesia. I Targi FMCG EXPO są to największe i jedyne w Polsce targi skupiające w jednym miejscu
sprzedawców dystrybutorów i producentów
FMCG połączone z możliwością podzielenia się
doświadczeniem na temat poprawy systemu
sprzedaży, innowacji, technologii i dostaw w celu
promowania towarów. W trakcie targów odbędzie się seria konferencji i sesji tematycznych na
których omawiane będą zagadnienia branżowe
i współpraca detalistów z dostawcami.
Targi FMCG EXPO są najciekawszym i najbardziej poszukiwanym wydarzeniem w Polsce
gdzie Wszystkie Firmy biorące udział w łańcuchu
dostaw zaprezentują swoje produkty, usługi, najnowsze rozwiązania technologiczne i logistyczne http://www.exposilesia.pl/fmcgexpo/pl/
Organizatorzy FMCG EXPO: Expo Silesia sp.
z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 http://www.exposilesia.pl/ ToroGroup
Sp. z o.o. ul. Nad Niprem 2/7, 43-300 Bielsko Biała, http://www.torogroup.pl/ Kontakt w sprawie
udziału w targach: Sylwia Rudnik kom.: +48 602
431 744 , tel.: 33 487 68 23, fax.: + 48 33 487 67
70, e-mail: sylwia.rudnik@torogroup.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych i technicznych: Małgorzata Mazur kom.: +48 510 031
476, tel.: +48 32 78 87 523, fax: +48 32 78 87
525, e-mail: malgorzata.mazur@exposilesia.pl
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Paczkomaty w Czechach
– umowa „na wyłączność”
z IN TIME
ÔÔŹródło: InPost, Foto: InPost

Studio DTP
NowaPracownia.pl
Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

Wzorem Słowacji, Grupa Integer.pl wdraża
Paczkomaty na terenie Czech w modelu „na
wyłączność”. Strategicznym partnerem biznesowym spółki jest IN TIME – wiodący gracz rynku kurierskiego w sektorze B2B.
WIĘCEJ NA
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Bezgranicznie z DPD
Polska

Szkoła Biznesu PROMAG

ÔÔ Źródło: PROMAG, Foto: PROMAG

ÔÔ Źródło: DPD Polska

Już 10 maja DPD Polska ruszyła z drugą odsłoną kampanii bezgranicznie.pl, która w ubiegłym roku cieszyła się dużą popularnością. Szczególne zainteresowanie wzbudziły, kontynuowane
również w tym roku, promocje na paczki krajowe oraz międzynarodowe. Inną atrakcję stanowić będą dostępne na stronie
kody rabatowe, dzięki którym można kupić bilet do sieci kin
Cinema City za jedyne 10 zł. Dodatkowo organizowany jest
konkurs na projekt graficzny koperty kurierskiej, którą można
zaprojektować w module graficznym, specjalnie stworzonym
na potrzeby akcji. Akcja promocyjna DPD Polska zostanie nagłośniona w mediach poprzez ogólnopolską kampanię reklamową w sieci kin Cinema City, a także kampanię bannerową
oraz video w Internecie. Kampania potrwa 14 tygodni, do 22
sierpnia 2013 roku.

Dnia 16.05.2013 w ramach Szkoły Biznesu PROMAG S.A. odbyła
się pierwsza edycja szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji
i konserwacji magazynowych systemów regałowych. Szkolenie
prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem
w konserwacji i przeglądach systemów regałowych cieszyło się
dużym zainteresowaniem, a poruszana tematyka generowała
wiele pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi. Wśród uczestników znalazły się firmy działające m.in. w branży spożywczej,
detalicznej, metalowej oraz operatorzy logistyczni.

Celem kampanii bezgranicznie.pl jest zwiększenie świadomości
marki DPD w sektorze B2C. Aby osiągnąć ten cel została stworzona specjalna strona internetowa, na której internauci znajdą
wiele atrakcji. DPD Polska oferuje liczne pakiety promocyjne na
paczki oraz specjalną zniżkę na bilety do wszystkich kina sieci
Cinema City. Internautom przypomną o tym popularne portale Podczas szkolenia eksperci firmy PROMAG S.A. omówili zasady
odwiedzane przez kinomaniaków: Filmweb, Onet – Film, Gazeta. bezpiecznego użytkowania regałów, dokumenty wymagane
pl – Co jest grane?
przez podmioty kontrolujące warunki pracy w magazynach, zasaWIĘCEJ NA
dy konserwacji systemów regałowych, wytyczne odnośnie przeprowadzania bieżących przeglądów regałów oraz zasady przeprowadzania przeglądów okresowych. Każdy z uczestników szkolenia
poza zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia otrzymał instrukcję
przeprowadzania bieżących przeglądów systemów regałowych.
Wszystkie obecne na szkoleniu firmy otrzymały też możliwość
korzystania z 12-miesięcznego systemu wsparcia mentorskiego
ÔÔ Źródło: InPost
Do 2017 roku międzynarodowy handel wpłynie na wzrost licz- dedykowanego przeglądom bieżącym regałów.
by przesyłek generowanych przez e-commerce w Wielkiej Bry- Duże zainteresowanie szkoleniem potwierdziło, iż kwestia
w magazynach jest bardzo istotna, jednoczetanii do poziomu 2.2 miliarda. Do 2017 roku liczba przesyłek bezpieczeństwa
śnie wiele zagadnień budzi wątpliwości, dlatego firma PROMAG
generowanych przez zamówienia online wzrośnie o 70%. Pro- już planuje kolejne edycje szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy
gnozowane zwiększenie będzie wynikiem szybkiego rozwoju w magazynie.

Wiadomości z branży
pocztowej

handlu międzynarodowego. Badania pokazują, że już 72%
detalistów wysyła przesyłki transgraniczne.

Według raportu przygotowanego przez IMRG i Manhattan Associates – przewidywana łączna liczba paczek i przesyłek generowanych przez e-commerce do 2017 roku osiągnie prawie 2,2 mld.
IMRG szacuje, że w 2012 roku całkowita liczba zamówień generowanych przez brytyjskich detalistów i odbiorców osiągnęła
1,3 mld. Szacunek ten uwzględnia przesyłki zwracane do detalistów, zakładając średni wskaźnik stopy zwrotu na poziomie 22%.
„Rynek brytyjski systematycznie przynosi dobre informacje na
naszej sieci Paczkomatów InPost – właśnie uruchomiliśmy tu pierwsze 200 z 2000 maszyn, które staną do końca roku. Wielkość rynku,
wysokie średnie ceny sprzedaży i przyzwyczajenia Brytyjczyków do
odbioru paczek na własną rękę są idealnymi warunkami dla naszej
sieci maszyn. Pomimo, iż segment e-commerce na Wyspach Brytyjskich jest najbardziej zaawansowany w Europie, ma przed sobą
optymistyczne przewidywania – czyli wzrost o dalsze 70% w ciągu
4 lat” – komentuje Rafał Brzoska.
WIĘCEJ NA

Siódemka z Orange – przełom na rynku usług
kurierskich
ÔÔŹródło: Siódemka

Siódemka S.A. wprowadza rewolucyjną ofertę dla przedsiębiorców.
W jej ramach klienci, którzy podpiszą umowę na świadczenie usług kurierskich otrzymają tablet lub laptop za 1 zł oraz bezpłatny dostęp do
Internetu mobilnego Orange przez cały okres współpracy. Ceny pojedynczej paczki w ofercie to nawet 12,50 zł netto. Specjalna oferta obowiązuje od 15 maja do 30 czerwca 2013 roku.
Po raz pierwszy w historii krajowego ryku KEP, klienci podpisujący
umowę z firmą kurierską otrzymują możliwość zakupu nowoczesnego
tabletu lub laptopa za 1 zł wraz z bezpłatnym dostępem do mobilnego
Internetu przez cały okres współpracy z firmą kurierską. Dostawcą usług
telekomunikacyjnych jest PTK Centertel Sp. z o.o. - To unikatowa oferta
i zupełnie nowe spojrzenie na usługi kurierskie – mówi Marcin Kruszyński, PR Manager, Siódemka S.A.
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Nawet do 70 procent taniej
w Siódemce

ÔÔ Źródło: Siódemka

W najnowszej Ofercie dla przedsiębiorców, klienci Siódemki otrzymują jeszcze korzystniejsze ceny
abonamentów. Od teraz kwoty za doręczenie pojedynczej paczki zaczynają się już od 12,50 zł. Nowa
oferta obowiązuje od 1. maja do 30. czerwca 2013 roku. Do wyboru są dwa plany z promocyjnymi, miesięcznymi abonamentami, obowiązującymi przez cały czas trwania Umowy: 280 i 625 zł. W ramach tych kwot, klienci mogą wysłać odpowiednio 20
lub 50 bezpłatnych przesyłek. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy.
W ramach oferty przedsiębiorcy otrzymują dostęp do aplikacji on-line – 7 Internet Shipping. To rozwiązanie oferujące jedne z najbardziej rozbudowanych
na rynku opcji zarządzania przesyłkami.
Dzięki internetowej platformie, klient

będzie mógł wykonać samodzielnie
większość czynności związanych z obsługą przesyłek, w tym m.in. zorganizować cały proces obsługi przesyłki,
dokonać rozliczeń lub skontaktować się
z Działem Obsługi Klienta.

Widlak na Facebook – Lubię to!

Status wszystkich nadanych przez
klienta przesyłek będziesz można śledzić w module trackingowym aplikacji,
a informacje o przesyłkach udostępniać
również klientom. Szczegóły oferty na

www.siodemka.com

Autopożyczka z EFL
ÔÔŹródło: EFL

ÔÔ Źródło: Clark

Clark dołączył do grona firm, które korzystają z największych na świecie sieci społecznościowych posiadających ponad miliard użytkowników, do realizacji swoich
celów biznesowych. Oficjalna strona firmy CLARK na portalu Facebook została
uruchomiona w lutym tego roku, w ramach globalnej akcji promocyjnej na portalach społecznościowych wszystkich oddziałach CLARK. Na nowej stronie firmy,
klienci będą nie tylko mogli uzyskać ogólne informacje na temat firmy, ale również
takie szczegółowe informacje jak historia czy najnowsze wieści z rynku logistyki
wewnętrznej.

Rolf Eiten, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w CLARK Europa GmbH: „Świadomie zrobiliśmy ten krok, aby zapewnić na
bieżąco naszym klientom oraz zainteresowanym informacje i wydarzenia związane
z naszą firmą CLARK. Naszym celem jest
zbliżenie klienta do firmy, utrzymywanie
kontaktu z obecnymi klientami oraz dotarcie do nowych grup docelowych.”
Od czasu wznowienia spółki w 2004
roku CLARK rozrósł się bardzo mocno
i dostrzega portal Facebook jako popularne oraz nowoczesne medium dotarcia do większej liczby osób, zwiększenia
świadomości marki, a zwłaszcza usprawnienia i poprawy kontaktów z obecnymi
klientami przez budowanie nowych rela-

Rynek outsourcingu w Polsce
ÔÔŹródło: Outsourcing Experts

Połowa firm w naszym kraju systematycznie
korzysta z usług firm zewnętrznych, a kolejne
7 proc. planuje to zrobić w przyszłości – wynika
z tegorocznych badań przeprowadzonych przez
Ipsos Loyalty na zlecenie Outsourcing Experts.
Rynek usług outsourcingowych, na którym działa Grupa OEX wart jest 3,1 mld złotych.
To już czwarta edycja badania. OEX od 8 lat
obserwuje zmiany na jednym z najdynamicz-

cji z nimi. Strona CLARK w serwisie Facebook może był łatwo odnaleziona w wyszukiwarce portalu przez wpisanie frazy
„CLARK Europe”, poprzez link na stronie
www.clarkmheu.com bądź przez kod QR.

niejszych obszarów biznesowych w polskiej
gospodarce. Raport, oprócz szacunków wartości rynku, pokazuje trendy oraz zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi z obszaru zarządzania dokumentami i back-office, wsparcia
sprzedaży i marketingu oraz call i contact center. Po rozwiązania z zakresu Business Process
Outsourcing najczęściej sięgają firmy z branży
ubezpieczeń oraz telekomunikacji i mediów.

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, pożyczka oferowana przez firmy leasingowe odnotowała kolejny wzrost sprzedaży. Tym
samym EFL wychodząc naprzeciw potrzebom
przedsiębiorców wprowadza do swojej oferty
nową usługę – Autopożyczkę. Pożyczka, jako
komplementarne wobec leasingu narzędzie
finansowania, pozwala na sfinansowanie pojazdów osobowych i dostawczych.
Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu za I kwartał 2013 r., w tym okresie sfinansowano pożyczką aktywa o łącznej wartości 924,6 mln zł, co przekłada się na 23,6 proc.
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem z 2012 roku. Przy czym finansowanie samą
pożyczką wyniosło 517,4 mln zł.
Z kolei w ubiegłym roku finansowanie pożyczką wyniosło 4 346 mln PLN, co stanowiło wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym
o 26,4 proc. Dodatkowo, udział pożyczki
w całości produkcji firm leasingowych wyniósł
13,9 proc. (dla porównania w 2011 roku wynosił on 11,0 proc.). EFL osiągnął wzrost finansowania tym narzędziem na poziomie 110 proc.
Głównym rodzajem inwestycji finansowanych poprzez pożyczkę były maszyny (przede
wszystkim rolnicze) oraz sprzęt medyczny.
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FAMUR dla PG SILESIA

ÔÔ Źródło: Genesis PR

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa –
zakończył produkcję drugiego kompleksu ścianowego przeznaczonego do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. W dniu
22 maja dokonano testu kompatybilności i oficjalnie przekazano maszyny przedstawicielom kopalni. Pierwszy z zakupionych
przez PG SILESIA kompleksów pracuje w kopalni od czasu wznowienia przez nią wydobycia, tj. od kwietnia 2012 roku.
Umowa na dostawę drugiego kompleksu ścianowego do PG Silesia została zawarta w październiku 2012 roku. Wart ponad 77
milionów zł system wydobywczy został w pełni zaprojektowany
i wykonany przez FAMUR. W jego skład wchodzą: kombajn ścianowy FS 400/3,3, 170 sztuk sekcji zmechanizowanej obudowy
ścianowej FAZOS 14/34, przenośnik zgrzebłowy ścianowy i podścianowy NOWOMAG oraz wyposażenie elektryczne.
„Nowoczesny kompleks ścianowy produkcji FAMUR jest drugim
kompletnym systemem wydobywczym, jaki dostarczymy do PG
Silesia. Pierwszy sprawdził się już w wyjątkowo skomplikowanych
warunkach górniczo-geologicznych, charakterystycznych dla pól
wydobywczych czechowickiego zakładu. Jesteśmy przekonani,
że kolejny zestaw maszyn i urządzeń ścianowych Famuru istotnie
zwiększy efektywność wydobycia w Silesii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracujących przy
nim górników” – powiedział podczas odbioru maszyn przez zarząd
PG SILESIA Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.

Estonian Post podwaja inwestycje
ÔÔŹródło: InPost

W związku z dynamicznym
wzrostem sektora e-commerce, Estonian Post planuje
jeszcze w tym roku podwoić
inwestycje w rozwój swoich
usług. Narodowy operator
pocztowy Estonii opublikował wyniki finansowe za
pierwszy kwartał 2013 roku
potwierdzając, że segment logistyki zanotował wzrost aż o 32% – osiągając poziom 12,6 mln euro. Usługi pocztowe zwiększyły się w tym
okresie o 2%, tym samym przychody Estonia Post wzrosły łącznie o 9%
w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku, do poziomu 52,7 milionów euro. Inwestycje Estonian Post będą dotyczyły dostarczania przesyłek na terenie wszystkich krajów bałtyckich – aktualnie firma posiada
prawie 500 punktów odbioru przesyłek w Estonii, na Liwie oraz Łotwie,
w tym sieć paczkomatów Post24 – dostępną od marca 2013 i oferującą
wysyłanie oraz odbieranie przesyłek między krajami bałtyckimi.
„Sukces strategii ekspansji na wszystkie kraje bałtyckie naszego
partnera Estonian Post bardzo nas cieszy. Sieć Paczkomatów w całości bazuje na naszych maszynach – Eesti Post była pierwszym naszym zagranicznym kontraktem i dziś widzimy rezultaty naszej kooperacji. Planowane kolejne inwestycje w ten obszar działalności
potwierdzają, że segment przesyłek dla e-commerce to kluczowy
obecnie czynnik wzrostu dla operatorów pocztowych i logistycznych” – komentuje Rafał Brzoska.

WIĘCEJ NA
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„Od kodu kreskowego do RFID”

ÔÔ Źródło: Jantar Sp. z o.o.

Dnia 6 czerwca w Katowicach, z okazji 40-lecia kodu kreskowego firma Jantar Sp. z o.o. wraz z Partnerami organizuje śniadanie
biznesowe.

Wraz z Partnerami śniadania, Instytutem Logistyki i Magazynowania, firmami Motorola Solutions, Siemens i Zebra Technologies, przedstawione zostaną technologie od kodów kreskowych
do RFID oraz omówione możliwości w zakresie nowoczesnych
rozwiązań dla firm korzystających z tych nowoczesnych rozwiązań i tych które wdrożą te technologie.
W czasie śniadania odbędą się krótkie prezentacje:
• Od kodu kreskowego do tagu radiowego – 40 lat korzyści
z GS1 – Instytut Logistyki i Magazynowania
• Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki i przemysłu – Jantar Sp. z o.o.
• Współczesne rozwiązania mobilne dla łańcucha dostaw – Motorola Solutions
• Systemy SIMATIC RFID w praktyce – Siemens
• Przykłady zastosowań etykiet RFID w firmach produkcyjnych
i logistycznych – Zebra Technologies
Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2013 (czwartek) w Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16,40-202 Katowice,

Nowe Paczkomaty.pl

ÔÔ Źródło:InPost, Foto:InPost

Paczkomaty InPost prezentują nową stronę internetową, przygotowaną zgodnie z najnowszymi trendami. Serwis stawia na przystępny kontent i intuicyjną nawigację, by w szybki i prosty sposób odpowiedzieć na potrzeby klientów. To kolejny element konsekwentnie
budowanej, niestandardowej komunikacji z konsumentem.
Internet to naturalne środowisko klientów biznesowych i indywidualnych Paczkomatów InPost, dlatego komunikacja on-line
odgrywa kluczową rolę dla marki. Strona www Paczkomatów
jest w oczywisty sposób ważnym narzędziem pierwszego kontaktu z Klientami oraz wizytówką prezentującą wartości marki.
Portal został przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami,
stawiając na łatwą nawigację, przystępny kontent i satysfakcję
użytkowników. Klienci Paczkomatów InPost cenią wygodę i swój
czas, a ewentualne wątpliwości chcą więc rozwiać jak najszybciej. Nowe funkcjonalności umożliwiają sprawdzanie gdzie jest
najbliższy Paczkomat, w jakich sklepach można kupować i odbierać przez Paczkomaty oraz błyskawicznie sprawdzić gdzie
jest nadana paczka.

Organizator prosi o potwierdzenie przybycia do 30 maja – tel.
33 82 85 700 lub marketing@jantar.pl. Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń, udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej informacji: www.jantar.pl.

13 lat CHEP Polska
ÔÔŹródło: CHEP Polska

CHEP Polska, światowy lider w zakresie
usług wynajmu palet i kontenerów, pojawił się na polskim rynku w roku 2000.
W ciągu 13 lat spółce udało się wypracować silną pozycję, zyskując grono stałych klientów, rozbudowując
swoje portfolio i sieć dystrybucyjną. Od początku nasza firma rozwijała się bardzo prężnie, co pozwoliło osiągnąć nam znaczącą pozycję
na rynku. Tempo wzrostu firmy przyspieszyło w roku 2008, co zbiegło
się ze zmianami na rynku palet– mówi Maciej Kubiak, Country General
Manager Poland & Baltics.
W roku 2000, kiedy CHEP wkroczył na polski rynek, przedsiębiorcy
postrzegali palety w zupełnie inny sposób niż robią to obecnie. Nośniki
traktowano jak kawałek drewna znajdujący się pod towarem producenta, przesyłany z punktu A do punktu B. Firmy traciły pokaźne sumy, ingorując konieczność racjonalnego prowadzenia gospodarki paletowej
– nie delegowano osób odpowiedzialnych za te kwestie, menedżerowie
nie byli w stanie oszacować, ile palet wykorzystują i jakie koszty to generuje. – Upłynęło wiele czasu, zanim przekonaliśmy rynek, że system
wynajmu sprzętu przynosi korzyści i pozwala na znaczne oszczędności. – przyznaje Maciej Kubiak. Czas szybkiego wzrostu CHEP zbiegł się
ze światowym kryzysem gospodarczym. Byliśmy świadkami tego, jak
przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać plusy korzystania w różnych sferach z outsourcingu, w tym outsourcingu gospodarki paletowej.
Łatwo i oszczędnie
Podstawą działania firmy jest bardzo prosta zasada. Użytkownicy wynajmują odpowiedni sprzęt na tak długo, jak potrzebują. Producent
wysyła zapakowany towar do detalistów. Potem sprzęt odbierany jest
przez CHEP, oddawany do przeglądu, naprawiany (jeśli to konieczne),
a następnie wraca do magazynu, gotowy do powtórnego użycia. Klienci płacą jedynie za wynajem nośników, które użytkują w określonym
czasie. Wysyłają swoje produkty na rynek na paletach CHEP i „zapominają”, co się dalej dzieje z nośnikami – CHEP zajmuje się tym za nich.

WIĘCEJ NA
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Spór o ozusowanie umów-zleceń

Prologis IMPACT DAY

ÔÔŹródło: Gesseis PR

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper nieruchomości przemysłowych, ogłosił dziś, że w piątek 17 maja pracownicy firmy w Europie Środkowo-Wschodniej biorą udział w pracach społecznych w ramach nowej ogólnoświatowej
inicjatywy spółki pod hasłem Prologis IMPACT DAY.
Pracownicy Prologis z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii są zaangażowani
w wiele projektów realizowanych przez
lokalne organizacje non-profit. Ben Bannatyne, Dyrektor Zarządzający Prologis na
Europę Środkowo-Wschodnią, razem z polskim zespołem będzie pomagał Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
w budowie mini Zoo na terenie placówki.
Prace społeczne odbywają się w pierwszym
globalnym IMPACT DAY organizowanym
przez spółkę. Ponad 1 400 pracowników
Prologis w 21 krajach zgłosiło chęć przepracowania w charakterze wolontariuszy jednego dnia, co daje łącznie ponad 7 000 go-

dzin pracy na rzecz lokalnych społeczności.
Ben Bannatyne, Dyrektor Zarządzający
Prologis na Europę Środkową i Wschodnią, powiedział: – Jest to szczególny dzień
dla naszych pracowników w Europie
Środkowo-Wschodniej. Zaangażowanie
Prologis we wspieranie naszych lokalnych społeczności daje nam wszystkim
możliwość zrobienia czegoś ważnego
i wartościowego. Cieszymy się, że możemy
współpracować z ważnymi organizacjami, które odgrywają kluczową rolę w życiu
osób, którym pomagają.
WIĘCEJ NA

Amsort wyposaża DPD Wrocław
ÔÔŹródło: Amsort, Foto: Amsort

W kwietniu 2012 roku w sortowni paczek DPD we
Wrocławiu uruchomiona została linia sortownicza,
zaprojektowana i wdrożona przez firmę AMSORT.
Sortownia funkcjonuje w części jako linia przeładunkowa, gdzie trafiające przesyłki kierowane są
na linię kurierską (obsługującą południowo-zachodnią Polskę) oraz na linię przeładunkową (obsługującą między innymi wysyłki do Centralnej
Sortowni DPD w Strykowie). System może obsługiwać do 3500 paczek na godzinę.

Linia, umieszczona w znacznej części na
podwyższonych platformach, zbudowana
jest z około 600 metrów przenośników –
rolkowych (napędzanych i grawitacyjnych)
oraz przenośników taśmowych. W skład systemu wchodzi również 12 teleskopowych
przenośników załadunkowych oraz 12 teleskopowych przenośników rozładunkowych,
a także 4 punkty przyjęć kurierskich i punkty
załadunku.

Spór o ozusowanie umów-zleceń przybiera na
sile! O ile organizacje pracownicze oraz instytucje zrzeszające pracodawców szukają optymalnych rynkowo i dogodnych dla każdej ze
stron rozwiązań, o tyle – w opinii Konfederacji
„Lewiatan” - resort pracy postuluje zmianę wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
odrealnioną od rzeczywistości gospodarczej.
Projekt złożony do Komisji Trójstronnej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada wejście
w życie nowych rozwiązań dotyczących ozusowania
umów-zleceń już z pierwszym dniem po upływie
trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Zdaniem
przedsiębiorców zmiana wysokości składek ZUS
jest możliwa jedynie w przypadku zachowania
odpowiednio długiego – co najmniej 12-miesięcznego – vacatio legis. Tylko pod takim warunkiem
pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji „Lewiatan”
zaakceptowali projekt „Solidarności”, czyli jedynej
organizacji, która opowiadała się za jak najszybszym
ozusowaniem umów-zleceń. Jednocześnie przedsiębiorcy wierzyli w zapewnienia złożone przez Donalda Tuska podczas drugiego ekspose. Wówczas to
Premier deklarował, że w ciągu najbliższych dwóch
lat – ze względu na kryzys gospodarczy – objęcie
pełną składką ZUS umów zleceń nie będzie możliwe.
WIĘCEJ NA

Remedium na bolączki rynku
pracy
ÔÔŹródło: Genesis PR

Niemal 4% pracujących Polaków znajduje zatrudnienie w firmach sprzątających, u producentów bądź dystrybutorów z branży usług
utrzymania czystości czy też w spółkach zajmujących się fizyczną i techniczną ochroną osób
i mienia. Polska Izba Gospodarcza Czystości
oraz Polska Izba Ochrony wraz z wiceministrem
Pracy i Polityki Społecznej, p. Jackiem Męciną
nie mają wątpliwości, że branże te – zatrudniające aktualnie około 600 tys. pracowników – stanowią naturalny bufor dla gospodarki narodowej w zakresie minimalizowania negatywnych
skutków zwolnień na polskim rynku pracy. Jest
to możliwe m.in. dzięki zatrudnianiu na dużą
skalę personelu z różnych sektorów i branż, jak
również osób słabo wykształconych o niskich
kompetencjach zawodowych.
Analiza rynku pokazuje, że sektor usług
utrzymania czystości i ochrony – pod warunkiem sprzyjających koniunktury gospodarczej i braku agresywnej polityki przynoszącej
niepomyślne dla przedsiębiorców regulacje
prawne – może mieć przed sobą dobre perspektywy, zakładające m.in. opcję zwiększenia
zatrudnienia w tych dwóch branżach.
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Nowe porządki Zmiany
w branży odpadów
kadrowe w UPS

ÔÔ Źródło: InPlusPR

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana potocznie ustawą
śmieciową wzbudza spore emocje. Zmiany, które wejdą w życie 1. lipca br. dotyczą
zarówno mieszkańców, jak i samorządów,
ale także firm zajmujących się transportem i utylizacją odpadów. Aby zdobyć
kontrakt, każda z nich będzie musiała
spełniać ściśle określone wymogi, w tym
posiadać bazę magazynowo–transportową i wyposażyć flotę w lokalizatory GPS.

ÔÔ Źródło: UPS

Firma UPS poinformowała, że Jens Poggensee, weteran branży transportowej z 32-letnim stażem, został wiceprezesem UPS
Freight Forwarding w Europie. Na nowym
stanowisku Poggensee będzie odpowiadał
za strategię, wyniki oraz wzrost przychodów w obszarze usług spedycyjnych w ponad 120 krajach i terytoriach w Europie, na Bliskim
Wschodzie oraz w Afryce. Podlegać będzie bezpośrednio Cindy Miller, prezes UPS Europe.

Jednostka spedycyjna UPS obejmuje sprzedaż i realizację usług w zakresie frachtu lotniczego jak i morskiego oraz wyspecjalizowane usługi transportowe z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z obsługą klienta.
„Jens Poggensee odniósł sukces na wielu stanowiskach w ramach firmy” – powiedziała
Zdobycie kontraktu na obsługę gmin po 1. lip- Cindy Miller. „Jego różnorodne doświadczenie i głęboka znajomość produktów, działalnoca dla wielu firm będzie wiązało się z wprowa- ści operacyjnej oraz sieć kontaktów daje mu tę niezbędną perspektywę sprzyjającą realizadzeniem wielu zmian. Ustawa określa na przy- cji strategii spedycyjnej, w ramach której chcemy pomagać naszym klientom w odniesieniu
kład ile samochodów powinno być we flocie sukcesu na globalnym rynku”.
WIĘCEJ NA
i jak ma wyglądać zaplecze magazynowe. Jakie mogą być skutki wprowadzanych zmian?
Niełatwy wybór
Nowelizacja ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na samorządy. Do ich obowiązków
będzie należało zorganizowanie odbioru
nieczystości. Wiąże się to z przeprowadzeniem przetargu, który wyłoni firmę, mającą
wykonywać te obowiązki. Będzie on realizowany na podstawie ustawy o zamówieniach
publicznych z 2004 r., jako przetarg nieograniczony (podany do publicznej wiadomości), bądź ograniczony (w którym udział
może wziąć tylko określona grupa), zależnie od decyzji samorządowców. Niektórzy
przedsiębiorcy obawiają się, że głównym
kryterium wyboru może stać się cena. A jeśli ta spadnie poniżej 400 złotych za tonę,
biznes prawdopodobnie przestanie być
opłacalnym. To z kolei może wpływać na jakość usług i ochronę środowiska, która jest
głównym celem wprowadzanych zmian. Od
lipca dla przedsiębiorstw partnerem biznesowym nie będą, jak dotąd mieszkańcy, lecz
gminy. To z nimi bezpośrednio będą się one
rozliczały. Jednocześnie w przypadku nagłego zerwania współpracy z podmiotem wybranym w przetargu, które może nastąpić
choćby z powodu jego upadłości, nowy zostanie wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki. W tej sytuacji gmina subiektywnie
zdecyduje, kto będzie pełnił te obowiązki.
W tym przypadku pod znakiem zapytania
stoi konkurencyjność procedury, co rodzi
obawy wśród przedsiębiorców.
WIĘCEJ NA

Serwis pocztowy
ÔÔŹródło:InPost

W celu przyspieszenia dostawy żywności oraz produktów FMCG, narodowy operator Deutsche Post
ogłosił, że przetestuje zabezpieczone skrzynki, za
pomocą których możliwa będzie dostawa towarów nawet w przypadku, gdy klienta nie będzie
w domu. Urządzenia zostaną zainstalowane w domach konsumentów na terenie Bonn. Rozwiązanie to ma wyrównać straty wynikające ze spadku
popytu na tradycyjne listy. Według Lawrence’a Ro-

sen, dyrektora finansowego Deutsche Post, firma
usprawni także swoje centrum obsługi. Jak donosi
magazyn Bloomberg, spółka chce w ten sposób
przyspieszyć dostarczanie przesyłek oraz rozszerzyć działalność dzięki współpracy z największymi
sieciami handlowymi. Rosen dostrzega szybki rozwój handlu internetowego w obszarze produktów spożywczych w Niemczech. Uważa, że będzie
to dynamiczny i perspektywiczny biznes.
WIĘCEJ NA

Pierwsze
walne zebranie
w PSTM

ÔÔ Źródło: PSTM

W dniu 21.05.2013r. w Hotelu Niagara w Węglewie Kolonii k. Konina, odbyło się
pierwsze zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej. To już drugi rok działalności Stowarzyszenia, w pierwszym założycielskim spotkaniu w Poznaniu, uczestniczyło dwudziestu członków założycieli, po
którym nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia. Dokładnie w miesiąc po spotkaniu,
w dniu 02.03.2012 roku, zarejestrowano Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej w KRS.
Na pierwsze Walne Zebranie Członków
stawiło się trzynastu członków, było to
zwykłe zebranie sprawozdawcze z działalności wybranych władz Stowarzyszenia. Pierwszy rok działalności, był rokiem
szczególnym, większa część działań toczyła się wokół spraw organizacyjnych
związanych z tworzeniem struktur działal-

ności stowarzyszenia, jak opracowanie regulaminów pracy, przygotowanie deklaracji członkowskich, opracowanie założeń
do tworzenia Komitetów Technicznych,
założenie strony internetowej, źródła komunikacji z rynkiem.
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Elastyczne podejście do Potrzeb

ÔÔ Źródło: MM, Foto: Mobilift

To, co odróżnia firmę Mobilift International, członka Grupyinnych dostawców, to elastyczność, która pozwala na poszukiwanieodpowiedniego sprzętudanej aplikacji. Czy potrzebna jestmaszyna, czy duża flota, firma zawsze poświęca pełną uwagę i czas
na wsłuchanie się w potrzeby i dobór odpowiednich urządzeń.W posiadanej flocie wynajmu Grupy Peinemann jest blisko 7000
jednostek sprzętu dostosowanego do najróżniejszych potrzeb i wymagań, począwszy od platform roboczych, przez wózki teleskopowe i terenowe, po rusztowania i dźwigi.
Mobilift International, członek Grupy Peinemann, jest już w Polsce. Spółka Mobilift Poland
specjalizuje się w krótko- i długoterminowym
wynajmie wózków widłowych i podnośników
nożycowych. Naszym klientom oferujemy nie
tylko sprzęt, ale również profesjonalne wsparcie. Nie jesteśmy zależni od żadnej marki dlatego możemy zaproponować najbardziej racjonalne rozwiązania zarówno pod względem
technicznym, jak i ekonomicznym. W naszej
grupie posiadamy również spółki zajmujące
się używanym sprzętem więc w przypadku najmu długoterminowego w grę wchodzi również
odkup wózków dotychczas używanych przez
firmę. Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje klientów – mówi Monika Gębka Dyrektor
Zarządzający Mobilift Poland Sp. z o.o.
Oferta Mobilift Poland jest bardzo elastyczna. Bez względu na to czy klient potrzebuje wózka widłowego na jedną godzinę, tydzień, rok czy kilka lat, firma dysponuje
odpowiednią maszyną i dostarczy ją we
wskazane miejsce. Potencjał i możliwości
firma ma duże, może dostarczyć klientowi
zarówno standardowe i terenowe wózki widłowe, jak również wózki magazynowe od
prostego paleciaka do wyspecjalizowanego
wózka typu reach truck.
Nowoczesne wózki widłoweównują
pod względem wydajności maszynom
z napędem silnikowym, ale przeznaczone
są głównie do pracy wewnątrz magazynu.
W zależności od natężenia pracy dobierany
jest odpowiedni rodzaj wózka. Wybór odpowiedniej opcji ma tu kluczowe znaczenie,
ponieważ, wózki magazynowe najszybciej
rozwijający się obszar w obrębie logistyki.
Wózki te są zazwyczaj zaprojektowane do
jednego szczególnego rodzaju pracy, by
uzyskać jak najlepsze efekty ekonomiczne.

TNT z pandami na pokładzie

Mobilift Poland posiada w swojej ofercie również wiele innych rodzajów maszyn, oprócz tych wymienionych powyżej,
chętnie służy pomocą w wyborze najbardziej właściwego sprzętu, szczegółowo
analizując każde zapotrzebowanie na
sprzęt. Polska staje się dojrzałym rynkiem,
z profesjonalnymi usługami wynajmu

specjalistycznego sprzętu, usługi wynajmu to najlepszy sposób na racjonalne
gospodarowanie finansami. Płaci się tylko
za efektywne wykorzystanie sprzętu, nie
zależnie, czy jest to jedno urządzenie czy
cała ich flota.
WIĘCEJ NA

reklama

Mobilift International jest członkiem holenderskiej
Grupy Peinemann, która od ponad 55 lat
jest wiodącą na świecie ﬁrmą w transporcie
poziomym i pionowym. Dzięki naszej ﬂocie
wynajmu zawsze znajdziemy sprzęt
odpowiadający Państwa potrzebom.

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

ÔÔŹródło: TNT

Firma kurierska TNT Express przetransportowała
dwie pandy z Madrytu do Chengdu. 2,5-roczne
samce należą do nielicznych przedstawicieli tego
gatunku urodzonych w niewoli poza Chinami.
Ich rodzice zostali przywiezieni do hiszpańskiego
ogrodu zoologicznego sześć lat temu. Za ówczesny transport również odpowiadało TNT Express.
WIĘCEJ NA

Mobilift Twój Partner w Biznesie

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
Kolonia Lesznowola
05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl
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DHL Australia 2013 Lions Tour
ÔÔŹródło: DHL

A jednak EPAL...

ÔÔ Źródło: log4.pl, Foto: Log4.pl

Firma DHL, światowy lider w branży logistycznej, została partnerem z prawami do nazwy
wyczekiwanego Tournée drużyny British &
Irish Lions po Australii w czerwcu i lipcu.
DHL Australia 2013 Lions Tour poszerza portfolio firmy w zakresie partnerstwa z drużynami rugby na całym świecie. Wsparcie rugby
przez DHL ma tak daleki zasięg, jak sieć firmy,
rozciąga się na lokalne drużyny i zawody rugby w takich krajach jak: Wielka Brytania, USA,
Kenia, Holandia, RPA i Fidżi. W 2011 r. firma
DHL z dużym sukcesem zaprezentowała rugby
światu, kiedy była Oficjalnym Partnerem Logistycznym Pucharu Świata w Rugby 2011 i partnerem serii spotkań Lions w 2005 r. w Nowej
Zelandii (DHL Lions Series).
„W rugby chodzi o determinację, pracę zespołową i oddanie; wartości te mocno rozbrzmiewają
także w DHL” – powiedział John Pearson, dyrektor generalny w Europie i globalny dyrektor
handlowy DHL Express. „Jesteśmy zaszczyceni, że
możemy kontynuować naszą współpracę z Tournée British & Irish Lions w tym roku, i cieszymy się,
że możemy dalej zacieśniać nasze więzi z rugby.
Nie możemy się doczekać kontaktu z fanami drużyny Lions i Australii przed i w trakcie tournée!”
WIĘCEJ NA

Kolejne „Dni Palety” obchodzone były w cieniu problemów z jakimi musi zmierzyć się
EPAL w związku z wycofaniem się ze współpracy UIC, która chce stworzyć samodzielny „Kolejowy Pool Paletowy“. Dotychczasowa ścisła współpraca tych dwu organizacji doprowadziła do uporządkowania rynku paletowego, stworzono struktury, do
kontroli obrotu paletami i zminimalizowano nieprawidłowości w nim występujące.
Osiągnięcia organizacji EPAL są bezsporne, wszak organizacja skupia grono fachowców, którzy znają rynek palet znakomicie.

W dniu 23.05.2013, w malowniczej miejscowości uzdrowiskowej Ciechocinek,
w hotelu Pałac Targon, odbyła się tegoroczna impreza na którą licznie przybyli
członkowie organizacji PKN EPAL oraz zaproszeni przedstawiciele firm wykorzystujący palety w obrocie gospodarczym. Dni
Palety rozpoczęła konferencja poświęcona aktualnym problemom związanym
z odstąpienia od współpracy UIC i braku
porozumienia w tej sprawie.

Konferencję otworzył Roman Malicki
Prezes Polskiego Komitetu Narodowego
EPAL, który przedstawił obecna sytuację
i zapewnił, że mimo tej niezręcznej skąd
inąd sytuacji, dla klientów nic w tej materii się nie zmienia, palety nadaj będą
wymieniane, na dotychczasowych zasadach. Przypomniał, że strony postanowiły ostatecznie załatwić sprawę do
dnia 1 sierpnia br. wtedy zapadnie ostateczna decyzja.

Strategiczna inwestycja SATO

ÔÔ Źródło: SATO

SATO, lider w druku kodów kreskowych, znakowania oraz EPC / RFID, ogłosił swoją strategiczną inwestycję w opakowania firmy Nexgen
Packaging, globalnego dostawcę identyfikacji marki odzieżowej i produktów opakowaniowych. Założona w 2006 roku, Nexgen Packaging, prywatna firma, jest wiodącym dostawcą produktów w zakresie identyfikacji marki, producentom odzieży i detalistom, przeznaczonych do prywatnych programów etykietowania. Nexgen Packaging koncentruje swoje wysiłki na projektowaniu, marketingu,
produkcji i dystrybucji tkanin, wydruku etykiet, znacznikach, zawieszkach graficznych, znacznikach cen, a także etykietach RFID.
„Zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost naszej
działalności oraz wzrost w dziedzinie RFID.
Relacje firmy Nexgen Packaging, zajmującej się identyfikacją marki i pozycją, a także
ich doświadczenia z zakresu RFID są wysoce komplementarne do naszych strategii
produktowych, a także inicjatywy wzrostu.
Inwestycja w Opakowania Nexgen ilustruje naszą misję, rozwija międzynarodowo
i uzupełnia modele biznesowe zarówno
firmy Nexgen oraz SATO” - powiedział Kaz
Matsuyama, prezes i dyrektor generalny
firmy SATO Holdings Corporation.
Nexgen będzie nadal działać jako niezależny podmiot, a obecny zespół zarzą-

dzający Nexgen pozostanie ten sam. Idąc
dalej, SATO i Nexgen będą strategicznie
wykorzystywać korzyści z obopólnej relacji jak i wspólnego rozwoju i wdrażania
RFID, a także wpłyną na równowagę globalnego zasięgu SATO. Jak wspomniano

wyżej, obie firmy planują działać niezależnie w „relacjach strategiczno - uzupełniających”, dla zapewnienia obu spółkom
pełnego wykorzystania zalet.
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DHL przewiózł nowego Mercedesa klasy S
ÔÔŹródło: DHL

DHL, wiodący dostawca globalnych usług
logistycznych, przewiózł najnowszej generacji Mercedesa klasy S na światową
premierę, która odbyła się 15 maja 2013 r.
w Hamburgu. Zasłonięty luksusowy sedan,
transportowany bezpośrednio z fabryki Mercedes-Benz w Stuttgarcie do podmiejskiej
dzielnicy Hamburga, Finkenwerder, poleciał

samolotem transportowym DHL typu A300600. W Hamburgu ten nowy samochód zaprezentowano po raz pierwszy dla około
700 klientów, sprzedawców i dziennikarzy.
„Ta oczekiwana z niecierpliwością prezentacja
jest szczególnie ważnym etapem dla Mercedesa,
dlatego mamy najwyższe wymagania w odniesieniu do bezpiecznego transportu samochodu

II Forum Kobiet w Logistyce

ÔÔ Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl, Foto: pracujwlogistyce.pl

Biznes to relacje - tak brzmi podsumowanie II Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się
16 maja br. w Warszawie, a organizatorem konferencji jest Beata Trochymiak redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl. Spotkanie dedykowano budowaniu relacji w logistyce między
dostawcą a klientem, a także zarządzaniu sprzedażą w logistyce i mentoringowi kobiet.

W konferencji udział wzięło 200 osób, kadra menedżerska z firm TSL oraz sieci handlowych/
dystrybucyjnych i producenckich. Oprócz wystąpień wybitnych ekspertów i merytorycznych dyskusji, konferencji towarzyszyły panele dyskusyjne, ćwiczenia networkingowe inne
ciekawostki oraz niespodzianki, a wszystko odbywało się w miłej atmosferze, którą tworzyły uczestniczki II Forum Kobiet w Logistyce i miejsce konferencji IBIB PAN w Warszawie. Konferencję prowadziła i moderowała prof. Halina Brdulak z SGH, która w swojej przedmowie
dała początek dyskusji i wystąpieniom, kontynuowanym w kolejnych prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Jak podkreślała nawiązując do tematu spotkania - Dobre relacje we
współpracy z dostawcami czy odbiorcami sprzyjają obniżeniu kosztów zakupów, wprowadzeniu innowacji w produktach lub procesach, zwiększeniu elastyczności działania firmy
oraz zapewniają poprawę pozycji konkurencyjnej oferentów rywalizujących o pozyskanie
klientów końcowych. A podstawą do zbudowania efektu relacji jest kapitał społeczny.

Przedsiębiorczość a zarządzanie
W gronie panelistów znaleźli się też, tak wybitni eksperci jak Andrzej J. Sajkiewicz z Ernst&Young - jeden z najlepszych specjalistów na świecie od zarządzania i jeden z najwybitniejszych polskich znawców gospodarek krajów dalekowschodnich. Pan Sajkiewicz omówił
współczesne style zarządzania i ich wpływ na rozwój i pozycję przedsiębiorstw na przykładzie japońskich organizacji. To unikatowe wystąpienie wywołało szczególny aplauz, a tuż
po nim p. Monika Pachniak - Radzińska dyrektor rozwoju DB Schenker Logistics, przedstawiła model zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym wg modelu doskonałości EFQM.

i zachowania tej informacji w tajemnicy. Cieszymy się, że od wielu lat naszym partnerem jest
DHL, który spełnia te same surowe normy jakości, jakie stawiamy sobie samym i do którego
możemy mieć pełne zaufanie” - powiedział Jörg
Howe, Dyrektor ds. Komunikacji Daimler AG.
WIĘCEJ NA

„Rok Kanałów
Biznesowych” kampania SATO

ÔÔ Źródło: SATO

Jako światowy lider w wydruku kodów
kreskowych, znakowania i EPC / RFID, firma SATO aktywnie poszukuje do dalszej
rozbudowy i rozwoju sieci partnerów
biznesowych w całej Europie. W kampanii o nazwie „Rok Kanałów Biznesowych”
firma koncentruje się na zwiększeniu
poparcia dla istniejących partnerów biznesowych i aktywnie rekrutuje nowych,
którzy uzupełnią tych partnerów, którzy
już dziś uczestniczą w Europejskim Programie Partnerskim SATO.
„Od początku wprowadzenia Programu
Partnerskiego Prestige Partner Programme
w 2010 roku odnotowaliśmy ogromny sukces”, powiedział Ikuo Dobashi, prezes SATO
Corporation i SATO International Europe.
„Nasza strategia budowania ukierunkowanej i potężnej sieci partnerów zadziałała
poprawnie. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się z powodzeniem zapisać ponad
100 nowych biznes partnerów w naszym
europejskim programie. „Rok Kanałów Biznesowych” będzie się opierał na dotychczasowych osiągnięciach i kontynuacji w poszukiwaniu nowych, komplementarnych
partnerów, którzy również będą chcieli
skorzystać z możliwości biznesowych, jakie
oferuje firma SATO.”

WIĘCEJ NA
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Ranking Top4 wózków widłowych w kwietniu

ÔÔ Źródło: log4.pl

Kwiecień, jest kolejnym miesiącem spadku tej Grupy produktowej wynikający z wycofania oferty wózków widłowych YALE, jednak ogólna tendencja na portalu, jest zgoła odmienna. Obok wózków widłowych jeszcze jedna grupa produktowa zanotowała
spadek wejść w oferty. Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie portalem jest coraz większe, a statystyki dla grup produktowych
wskazują tendencje i poziom zainteresowania tymi produktami. Portal, cały czas buduje pozycje na rynku, jest absolutnie nowatorskim przedsięwzięciem i trzeba czasu, by właściwie oddziaływał na rynek, a jego uczestnicy czerpali wiedzę i potrzebne
im informacje.
Pomimo spadku w grupie produktowej wózków widłowych,
kwiecień to kolejny miesiąc wzrostu, liczba 6757 „wejść” w publikowane na portalu, oferty produktów dedykowanych gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, wskazuje
na rosnące zainteresowanie. Log4.pl to jedyny portal, gdzie
publikowane są dane statystyczne zainteresowania publikowanymi ofertami, transparentność danych jest kluczem
do budowania właściwych relacji z rynkiem. Portal zaczyna
funkcjonować w świadomości ludzi z branży, staje miejscem
sprawdzonej informacji o produktach i coraz więcej ludzi korzysta z jego stron oraz publikowanych na nim treści. Wzbogacony o specjalistyczne publikacje oferuje komplementarną
informacje dla branży.
Top 4 kwietnia przedstawia się następująco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4, jest oferta wózka
Mitsubishi reach truck z liczbą 53 „wejść” w ofertę.
2. Drugie miejsce z liczną 53 „wejść” w ofertę zajęła oferta Wózek
Still RX 20-15do chłodni, oferta tego wózka jest jedna z pierwszych ofert publikowanych na portalu.
3. Na trzecim miejscu w rankingu Top 4, uplasowała się oferta
Nowoczesny wózek Nissan DX 15, która zanotowała 48 „wejść”.
4. Na czwartym miejscu w rankingu, uplasowała się oferta „Still
serii GX” z ilością 48 „wejść” w ofertę.
Portal nabiera sobie właściwego charakteru, publikujemy
dane o zainteresowaniu ofertami, ranking Top 4 produktów

na portalu, jest jedyny w swoim rodzaju. To swoisty plebiscyt
zainteresowania ofertami, a liczba 1064 „wejść” w oferty wózków widłowych w kwietniu jest znacząca. Pomimo spadku
w tej grupie produktów, inne grupy, wykazują bardzo znaczące wzrosty.
WIĘCEJ NA

Leasing wózków widłowych w I kwartale br.

ÔÔ Źródło: log4.pl

Dane Związku Polskiego Leasingu za I kwartał br., potwierdzają wzrostowy trend na rynku wózków widłowych, liczba wyleasingowanych wózków widłowych w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosła o 12% ( 101 szt.). Struktura sprzedaży na rynku
wózków widłowych znacząco się zmienia, znacząco wzrósł wynajem długoterminowy, który jest finansowany w leasingu, jego
udział wzrasta z roku na rok, z czego zadowoleni są wszyscy. Coraz więcej firm świadczących usługi finansowe wprowadza do
swojej oferty produkty, które odpowiadają oczekiwaniom klientów. Takim przykładem jest oferta Millennium Leasing, firma
która zanotowała największy przyrost w pierwszym kwartale br. dość znacznie wyprzedzając pozostałe firmy z czołówki.
Grupa Nokaut zwiększa zyski

ÔÔŹródło: Nokaut

Grupa Nokaut w pierwszym kwartale 2013
roku zanotowała wzrost przychodów o niemal 40%, do poziomu 2,83 mln zł. Zysk netto
zwiększył się aż o 62% i osiągnął 356 tys. zł.
Wzrost przychodów był spowodowany
przede wszystkim rosnącą miesięczną powracalnością użytkowników (RU) odwiedzających
serwis Nokaut.pl. Dodatkowo skumulowana
miesięczna liczba użytkowników w wymienio-

nym okresie była większa o 22%. Drugim istotnym determinantem wzrostu przychodów
było zwiększenie konwersji przejść jednego
użytkownika serwisu Nokaut.pl do sklepu internetowego (aUCR). Ponadto czynnikiem mającym istotny wpływ na wartość przychodów
była średnia wartość przekliku (aCPC). Wzrost
średniej ceny przekliku w analizowanym okresie wyniósł około 7%.

Aktywa finansowanych umów dla wózków
widłowych, w pierwszym kwartale 2013
roku osiągnęły wartość 76,64 mln PLN netto,
to zaledwie 1 %, wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nominalnie wartość umów leasingowych wzrosła
o 883 619 PLN, jest to nie wiele zwarzywszy
na to, że początek roku zwykle wykazywał
większą dynamikę. Widać, że ogólna sytuacja na rynku przekłada się na zachowania
na rynku leasingu wózków widłowych.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Na czym polega swoboda leasingu?

ÔÔ Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

cja środków, np., gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność na nowym rynku lub
podpisuje duży kontrakt.

Samodzielne zarządzanie umową leasingową, dopasowanie płatności do bieżącej
płynności finansowej firmy i elastyczność w spłacie zobowiązań – to główne zalety
Leasingu Swobodnego. Nowe rozwiązanie wprowadzone do portfela usług EFL jest
istotne dla biznesu zarówno w czasie spowolnienia jak i koniunktury gospodarczej.
Propozycja skierowana jest do nowych oraz obecnych klientów korzystających z finansowania leasingiem.

Swobodnie, czyli jak?
W ramach korzystania z usługi Leasingu
Swobodnego klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowiązań wynikających z harmonogramu. Podczas każdego
roku trwania umowy leasingowej może on
dokonać 6 zmian – podwyższając lub obPrzełomowe rozwiązanie
sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. niżając wysokość miesięcznego czynszu.
Usługa Leasingu Swobodnego pozwala Elastyczna umowa leasingowa zapewnia W ramach tych zmian, ma on m.in. możlina samodzielne zarządzanie wysokością również bezpieczeństwo na wypadek, wość trzykrotnego zmniejszenia raty nawet
rat leasingowych w celu dopasowania ich gdyby kontrahent spóźnił się z płatno- do kwoty 1 PLN, przy czym nie mogą to być
do bieżącej płynności finansowej firmy. ścią. Leasing Swobodny jest dodatkowo zmiany następujące bezpośrednio po sobie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsię- narzędziem wspierającym rozwój firmy
WIĘCEJ NA
biorca ma możliwość szybkiej reakcji na w przypadku, gdy konieczna jest kumula-

Top 4 opon do wózków widłowych w kwietniu

ÔÔ Źródło: log4.pl

Opony przemysłowe, jako wyposażenie wózków widłowych i bardzo ważny osprzęt eksploatacyjny odgrywają istotną rolę
w kształtowaniu kosztów. Właściwie dobrane opony, to przede wszystkim bezpieczeństwo eksploatacji, a także zaoszczędzony
czas – na nie potrzebnych przestojach i pieniądze – czasami dwa razy wydane. Ranking Top 4, to jedyny taki ranking na rynku
logistycznym, coraz wyżej notowany na stronach przeglądarek. Dane z portalu potwierdzają, że klienci coraz staranniej chcą
dobrać wyposażenie czy produkty eksploatacyjne. Kwiecień dla rankingu Top 4 opon do wózków widłowych, jest kolejnym
miesiącem wzrostu „wejść” w oferty.

Ranking Top 4 opon do wózków widłowych
w kwietniu jest następujący:
1. W kwietniu największym zainteresowaniem na portalu log4.
pl, wśród opon do wózków widłowych cieszyła się oferta
Opony Solideal Magnum,która zanotowała 50 „wejść”,spadło
zainteresowanie tą ofertą w stosunku do marca.
2. Oferta „Opona Solideal ED Plus”, zajęła drugą pozycję w rankingu Top 4 z wynikiem 44 „wejścia”w ofertę.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4, to oferta opony Conti RV20
Velocity z głębokim bieżnikiem, której oferta zarejestrowała
43 „wejścia”.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta opony antypoślizgowe „Solideal Magnum NM Walnut” z liczbą 41 „wejść”
na stronę oferty.
Opony do wózków widłowych, bardzo ważny element wyposażenia
eksploatacyjnego, odpowiednio dobrana opona, to nie tylko komfort jazdy i transportu towarów, ale nade wszystko, bezpieczeństwo.
Opony w wózkach widłowych, poddawane są niezwykle dużym obciążeniom, dlatego tak ważny jest właściwy ich dobór.
Rosnące zainteresowanie ofertami na portalu, pozwala przy-

puszczać, że klienci dokładniej się przyglądają prezentowanej
ofercie, tendencja wzrostowa utrzymuje się od trzech miesięcy
i w marcu osiągnęła najwyższy wynik 593 „wejścia” w oferty
opon do wózków widłowych, o 101 wejść więcej niż w marcu.
WIĘCEJ NA

Grupa Integer.pl – mocna pozycja na rynku
ÔÔŹródło: Integer.pl

GrupaInteger.pl–czołowapolskagrupapocztowa,niezależnyoperatorfinansowo-ubezpieczeniowyoraz
właścicielświatowejsieciPaczkomatówInPost–odnotowaławIkwartale2013roku83mlnzłskonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Zysk netto
wyniósł 5,68 mln zł. Skonsolidowany zysk na jedną akcję Integer.pl ukształtował się w na poziomie 1,29 zł.
Rentowność netto Grupy Integer.pl w pierwszym kwartale 2013 roku osiągnęła poziom 6,85%. Jednocześnie Grupa wypracowała w 5,16 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 10,98
mln zł i wzrosła o 4,7% w porównaniu do pierwszego kwartału 2012.
WIĘCEJ NA
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AC wykorzystuje
inwestycje

ÔÔ Źródło: Genesis PR

AC SA – wiodący w Polsce i liczący się na świecie producent i dostawca samochodowych instalacji gazowych – po latach prowadzonych
inwestycji w zwiększenie i automatyzację zdolności produkcyjnych,
wykorzystała efekt dźwigni operacyjnej dzięki wzrostowi liczby
sprzedawanych instalacji. W rezultacie w I kwartale 2013 roku odnotowała rekordowe wyniki. W porównaniu do pierwszego kwartału
rok wcześniej, sprzedaż zwiększyła się o 9% – do 42,6 mln zł, a zysk
netto skoczył w górę aż o 22% i osiągnął 6,3 mln zł.

• reduktora dla CNG (gazu popularnego w Azji i Ameryce Południowej, który stopniowo nabiera znaczenia także w Europie),
• a także listwy wtryskowej mogącej osiągać przebieg nawet 300 000
km, które mają wejść do sprzedaży w II półroczu 2013 roku.
Kontynuowana jest także rozbudowa sieci współpracujących warsztatów w Polsce, których liczba w I kwartale 2013 przekroczyła 130.
Ponadto Spółka zamierza przeprowadzić kolejną inwestycję w rozbudowę i automatyzację procesów produkcyjnych, tj.
wybudować od podstaw halę do produkcji wiązek i elektroniki
o powierzchni 3.800 m2 w lokalizacji, gdzie znajduje się siedziba i podstawowa działalność Spółki. Zostanie tam przeniesiona
produkcja wiązek z zakładu znajdującego się w innej części Białegostoku, co usprawni logistykę i efektywność procesów.

AC zdobyła kolejne rynki eksportowe, tj. tym razem Hiszpanię
oraz Uzbekistan, a nowe produkty są już opracowywane w nowoczesnym Centrum Badań i Rozwoju, uruchomionym w 2012
roku. Obecnie prace rozwojowe skupiają się na dopracowaniu
i wdrożeniu do sprzedaży mechanicznych elementów samochodowej instalacji gazowej, czyli:
• reduktora ciśnienia gazu dla silników o mocy do 120 KM dla
gazu LPG (popularnego szczególnie w Polsce, w Europie
Wschodniej i na Bliskim Wschodzie),

Top 4 baterii na portalu Log4.pl
ÔÔŹródło: log4.pl

Kolejny miesiąc wzrostu wejść w oferty baterii trakcyjnych, rekordowe
dotąd zainteresowanie ofertami pobite, 1452 „wejścia” to kolejny rekord.
Ranking Top 4, to ranking portalu log4.pl, prezentujący zainteresowanie
ofertami mierzone tzw. „klikalnością” – wejściami na strony ofert produktów publikowanych na portalu. Rośnie zainteresowanie wózkami widłowymi z napędem elektrycznym, jest to bardzo znacząca grupa urządzeń
wykorzystywanych w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.
Dostawcy baterii trakcyjnych pracują nad coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami wpływającymi na żywotność baterii trakcyjnych, co przekłada
się na koszty eksploatacyjne. Wzrost zainteresowania bateriami trakcyjnymi pokrywa się z badaniami dotyczącymi rynku wózków widłowych.

• Na trzeciej pozycji jest oferta Bateria Hawker Water Less® , z ilością 70
„wejść” w publikowana ofertę.
• Czwarte miejsce zajmuje Bateria Liberator Gold EXIDE z wynikiem 67
„wejść” w ofertę publikowaną na portalu.
Rynek baterii to rynek bardzo silnie powiązany z rynkiem wózków widłowych, zainteresowanie wózkami magazynowymi do prac przeładunkowych i transportu wewnętrznego w magazynach i sieciach handlowych jest coraz bardziej widoczne. Tym zapewne należy tłumaczyć
bardzo duży wzrost zainteresowania bateriami trakcyjnymi. Rosnący
rynek elektrycznych wózków widłowych, zwiększa zapotrzebowanie na
ekologiczne źródło napędu, ochrona środowiska to nie tylko moda to
również kalkulacja na przyszłość. Nowoczesne technologie zapewniają
coraz większa efektywność i sprawność baterii trakcyjnych, to wbrew
pozorom bardzo trwałe a jednocześnie wrażliwe urządzenia, których
jakość jest gwarantem długiej eksploatacji.
WIĘCEJ NA
reklama

Kwietniowy ranking baterii trakcyjnych prezentował
się następująco:
• W kwietniu największym zainteresowaniem na portalu log4.pl wśród
baterii trakcyjnych, cieszyła się oferta Bateria Liberator Silver EXIDE ,
która zanotowała 121 „wejść”.
• Drugą pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA, z wynikiem 73 „wejścia”, w miesiącu kwietniu.
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Top 4 regałów magazynowych portalu log4.pl
ÔÔŹródło: log4.pl

Regały to podstawowy element wyposażenia magazynu i druga pod
względem ilości wejść w oferty grupą produktową, która w kwietniu
zanotowała 1699 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań.
Ranking Top 4 publikowanych ofert na portalu, jest coraz bardziej atrakcyjny, pokazuje zmienne potrzeby klientów, poszukujących określonych
produktów w Internecie i wchodząc na strony portalu. Dane wskazują
jednoznacznie na wzrost zainteresowania ofertami na portalu log4.pl,
a wewnętrzny ranking Top 4, jest źródłem informacji które oferty cieszą
się największym zainteresowaniem.
Pierwsza czwórka ofert regałów magazynowych na portalu Log4.pl,
w rankingu Top 4, przedstawia się następujaco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 jest oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90” , z ilością 62 „wejść” w ofertę.
2. Drugie miejsce w Top 4 regałów zajęła oferta „Systemy regałów półkowych SSI SCHAFER – R 3000”, z ilością 58 „wejść” na stronę oferty.
3. Oferta „Bezpieczne przechowywanie – Regały otwarte STOW” , zajęła
trzecią pozycję w rankingu Top 4, notując 54 „wejścia” w ofertę.
4. Oferta „Regały paletowe Dexion Speedlock P90” zajęła czwartą pozycję w rankingu Top 4, z wynikiem 49 „wejść” w ofertę.
Z zestawienia wynika, że w miesiącu kwietniu nie było dominacji jednego rodzaju regałów, różne rodzaje regałów
były w kręgu zainteresowań odwiedzających
portal. Rynek regałów magazynowych jest bardzo wymagającym i niezwykle konkurencyjnym rynkiem, dostosowujący swoja ofertę do
zmieniającego się rynku, kształtujący tym saÔÔ Źródło: Impel
mym nowe jakościowo trendy. Systematyczne
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła zbieranie informacji o rynku regałów, pozwoli
w pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 351,1 mln zł, co na głębsze analizy, pozwalające na określenie
oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,8 mln zł tj. 5,3%. Grupa wypra- struktury rynku regałów i preferencje klientów
– użytkowników, a także jego wielkości.
cowała zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.

Impel – akwizycje wspierają
wzrost przychodów

WIĘCEJ NA

W bieżącym roku nastąpiło połączenie
dwóch jednostek biznesowych – Obsługi Nieruchomości oraz Dystrybucji,
tym samym wyniki raportowane są już
w nowym układzie po połączeniu segmentów. Analiza wyników jednostek
biznesowych wskazuje na konsekwentną realizację wzrostu przychodów ze
sprzedaży w segmencie Obsługa Nieruchomości (łącznie z segmentem Dystrybucja), które przekroczyły w pierwszym
kwartale 245 mln zł. Segment Bezpieczeństwo odnotował przychody na
poziomie 106,2 mln zł, które są niższe
o 3,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
„Prowadzimy aktywną kampanię informacyjną wobec Klientów, którym uświadamiamy, że zawieranie umów na nasze
usługi, oparte wyłącznie na kryterium
NAJNIŻSZA CENA jest negatywne dla obydwu stron. W pierwszym kwartale brak jest
pozytywnych rezultatów naszych działań;
klienci w obecnym otoczeniu prawnym

funkcjonują w warunkach „dyktatu
najniższej ceny”, który jako jedyny

i niestety wygodny dla zamawiającego czynnik, decyduje o wyborze oferty w przetargach organizowanych na
zasadach ustawy o zamówieniach
publicznych. Wg. raportu Urzędu Zamówień Publicznych, w roku 2012
w Polsce, 92% wszystkich przetargów
rozstrzygniętych zostało wg. kryterium najniższej ceny. Ustawa w obecnym kształcie zabrania renegocjacji
warunków wykonywania kontraktów.
W sytuacji rosnących kosztów pracy
oraz sukcesywnego obniżania poziomu dofinansowań z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, nasz
zysk operacyjny w segmencie Bezpieczeństwo jest niższy, a rentowność
realizowanych usług obniżyła się.
Znacznie lepiej w zakresie wzrostu
i stabilizacji rentowności radzi sobie
nasz największy segment Obsługa
Nieruchomości” – wyjaśnia Wojciech
Rembikowski, wiceprezes Impel SA.
WIĘCEJ NA
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Środek na zatory płatnicze
ÔÔŹródło: EFL

Wprowadzona ostatnio ustawa o terminach płatności ma na celu uregulowanie problemu nieterminowych płatności, dotyczącego rodzimych
firm. W tym samym czasie obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) rosną.
Dynamiczny rozwój faktoringu świadczy zarówno
o umacnianiu się tego narzędzia na polskim rynku, jak też o wadze problemu zatorów płatniczych.
Prawo receptą na zatory płatnicze?
Próbą zaradzenia problemom związanym
z zatorami oraz nieterminowymi płatnościami
przedsiębiorców jest wprowadzona w ostatnim czasie ustawa o terminach zapłaty. Ma ona
na celu zmniejszenie problemów z zatorami
płatniczymi oraz ustalenie sztywnego terminu
płatności. Zgodnie z jej zapisami, w transakcjach handlowych można zapisać maksymalnie
60-dniowy termin płatności, a w przypadku,
gdy stroną jest podmiot publiczny – 30-dniowy.
WIĘCEJ NA
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Wszystko o STILL
w jednym palcu

ÔÔ Źródło: Katarzyna Zwolska, InplusPR

Czym się różni RX 70 Hybrid od RX 70 60-80? Jak wygląda kabina MX-X? Jakie są możliwości każdego z wózków i który z nich
najlepiej pasuje do Twojego magazynu? Na te, i wiele innych
pytań odpowiada STILL Easy – aplikacja firmy STILL dostępna
bezpłatnie przez Apple App Store.

nie dopasowany do potrzeb użytkownika. Po sprecyzowaniu
oczekiwań, takich jak udźwig, wysokość, napęd czy tryb pracy,
na ekranie wyświetlają się produkty spełniające wprowadzone kryteria. Wybór dowolnego z nich wyświetli szczegółowe
parametry techniczne wózka oraz związane z nim materiały
interaktywne: filmy, pokazy slajdów oraz dokładny trójwymiarowy model pojazdu oraz wnętrza jego kabiny. Obracając
tabletem z zainstalowanym STILL Easy, możemy rozglądać się
Wyróżniony nagrodą IF Communication Design dla najlepszej po wirtualnym kokpicie jak operator siedzący w jego fizyczmobilnej aplikacji informacyjnej program składa się z czte- nym odpowiedniku.
rech części. Pierwsza z nich - ProductSelector - to innowacyjWIĘCEJ NA
ne narzędzie pozwalające łatwo znaleźć wózek widłowy ideal-

TRAIGO 80

- wydajny i energooszczędny jak nigdy dotąd!
ÔÔ Źródło: TMH Polska, Foto: TMH Polska

Toyota Material Handling Polska wprowadziła do oferty najnowszy model elektrycznego wózka Toyota Traigo 80-volt. To model nowej generacji elektrycznych wózków
widłowych Toyota, który dzięki serii nowoczesnych rozwiązań i ulepszeń znacząco
wyprzedza wózki oferowane przez firmy konkurencyjne. Toyota Traigo 80 uzupełnia
gamę elektrycznych wózków Traigo z przeciwwagą, której modele 24 oraz 48 V są
chętnie wybierane przez klientów w swoim segmencie produktowym. Triago 80 posiada charakterystyczny wygląd oraz cechy jego mniejszych wersji - niezawodność,
wydajność, łatwość obsługi oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cechy te sprawiają, że Toyota stała się wiodącą marką pośród klientów ceniących wysoką jakość
wózków widłowych.

Astro WMS 7.90 – w dążeniu
do doskonałości
ÔÔ Źródło: Consafe Logistics

Do najcięższych zadań
Nowy Traigo 80 to wózek o potężnej mocy
i udźwigu, zwartej, kompaktowej budowie,
zaprojektowany jako wózek do uniwersalnych zastosowań. Te cechy szczególne
sprawiają, że spełnia on oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
To wózek niezastąpiony w funkcjonowaniu
flot oraz w najcięższych zastosowaniach
wymagających wielogodzinnej pracy z zastosowaniem wózka elektrycznego. Traigo
80 wyposażony jest w wydajną i efektywną
elektryczną technologię napędu i podnoszenia Toyota AC. Początkowo w ofercie
dostępnych będzie sześć modeli o udźwigu od 2.0 do 3.5 ton: 2 tony, 2.5 tony w wersji kompakt, 2.5 tony, 3.0 tony w wersji
kompakt, 3.0 tony i 3.5 tony.

W maju 2013 roku, będzie miała miejsce premiera kolejnej wersji zaawansowanego rozwiązania
magazynowego firmy Consafe Logistics – Astro
WMS 7.90. W najnowszej wersji systemu znalazły
się takie funkcjonalności jak, obsługa BOM (Bills
Of Material), internetowy interfejs użytkownika
3PL, a także możliwość obsługi załadunku z wykorzystaniem technologii RFID. Ponadto, Astro
zapewnia m.in. innowacyjną metodę kompletacji „Goods to man picking”, optymalną dla firm
pracujących w systemie półautomatycznym.
Jest to kolejna aktualizacja systemu, dzięki której
użytkownicy dysponują nowoczesnym rozwiązaniem o stale zwiększającym się potencjale.
Wśród wielu unowocześnień, w wersji Astro 7.90
znajdują się usługi o wartości dodanej, takie jak
zadania związane z BOM, kompletacją zestawów
i produkcją. Usługi te znacznie zwiększają potencjał Astro i są szczególnie przydatne w sytuacji
wzrostu wymagań wobec obsługi magazynowej.
Kolejną innowacją jest rozwiązanie dedykowane specjalnie operatorom logistycznym.
– Firmy 3PL i ich klienci potrzebują zdalnego dostępu do danych, aby zarządzać swoimi towarami i zamówieniami. Nasz internetowy klient 3PL pozwala
zewnętrznym firmom logistycznym (3PL) udostępnić
swoim klientom sieciowy interfejs do składania zamówień. Rozwiązanie to umożliwia firmom 3PL przeprowadzenie integracji bez kosztownych interfejsów
wymiany danych, jednocześnie zapewniając elastyczność – twierdzi Justyna Ganiec z Consafe Logistics.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Logistiko.pl – obsługa logistyczna sklepów
internetowych

ÔÔ Źródło: Logistiko

Wśród rozwiązań logistycznych dla sklepów internetowych, pojawiła się nowa marka. Logistiko zapewnia outsourcing procesów
logistycznych, w oparciu o model fulfilment. Właściciele małych i średnich sklepów zyskują znaczną oszczędność czasu oraz
pieniędzy, co bezpośrednio przedkłada się na większe zyski.

Jak to działa?
Logistiko udostępnia swoją powierzchnie magazynową oraz zajmuje się kompleksową obsługą logistyczną sklepu
internetowego. Począwszy od przyjmowania dostaw, poprzez magazynowanie
towaru do kompletacji zamówień i dostarczenia go klientowi. Logistiko zajmuje się także obsługą zwrotów a integracja
systemu sprzedaży z systemem magazynowym zapewnia zawsze aktualne stany
magazynowe.
Najważniejszą korzyścią dla właścicieli e-biznesów jest oszczędność zarówno
czasu jak i pieniędzy. Jeśli do tej pory
właściciel sklepu sam zajmował się pakowaniem oraz nadawaniem przesyłek,
musiał poświęcać na te czynności znaczną część swojego czasu. Wybierając rozwiązanie jakie daje Logistiko, odzyskany
czas można przeznaczyć na podstawo-

wą działalność biznesową i zwiększenie
sprzedaży, efektem czego będzie większy zysk przedsiębiorcy.
Pracownik idealny...
Logistiko to idealne rozwiązanie dla biznesów, których sprzedaż jest na tyle duża,
że pojawia się konieczność zatrudnienia
odrębnej osoby do obsługi zamówień
oraz gdy pojawia się problem z przechowywaniem towaru. Logistiko to pracownik idealny, który pracuje na dwie zmiany,
nigdy nie choruje oraz nie jedzie na urlop.

Technologie

Dzięki agregacji dużej ilości nadawanych przesyłek, Logistiko może zaoferować swoim klientom przesyłki w cenach
jakich średni sklep nie otrzymałby od
firmy kurierskiej czy brokera. Przesyłki
w Logistiko mogą być dostarczane nie tylko kurierem, ale także za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz paczkomatów InPost,
zatem sprzedawca może zaoferować rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb swoich klientów.
WIĘCEJ NA
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Tam, gdzie rodzi się
pomarańczowa flota

ÔÔ Katarzyna ZWOLSKA, InpulsPR

Każdego dnia w hamburskiej fabryce STILL powstaje 100 nowych wózków widłowych,
które następnie trafiają do klientów na całym świecie – w tym także do Polski. Obiekt zlokalizowany w Hamburgu pamięta jeszcze czasy Hansa Stilla, czyli legendarnego założyciela przedsiębiorstwa. To jego decyzją w 1932 r. tereny przy ulicy Berzeliusstraße w dzielnicy
Billbrook stały się oficjalną siedzibą firmy. I tak jest do dziś, gdzie codziennie swoje obowiązki wykonuje ponad 1600 pracowników. W zakładzie produkowany jest pełen przekrój
wózków widłowych STILL: elektryczne, spalinowe oraz wysokiego podnoszenia. Obecnie
fabryka w Hamburgu pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków niemieckiego dostawcy wózków widłowych. STILL posiada łącznie pięć zakładów produkcyjnych, wśród
których trzy znajdują się na terenie Niemiec, a pozostałe dwa we Włoszech i w Brazylii.
Produkcja bez marnotrawstwa
Poza halami produkcyjnymi na terenie
zakładu o łącznej powierzchni 151 000 m2
znajdują się powierzchnie magazynowe
i biurowe, zaplecze socjalne dla pracowników oraz place testowe i manewrowe.
W fabryce w Hamburgu powstaje dziennie
około 100 sztuk wózków widłowych: 60
elektrycznych, 20 z napędem spalinowym
oraz 20 innych modeli, w tym wózków wysokiego podnoszenia czy platformowych.
Technologia produkcji każdego typu
pojazdu magazynowego jest odmienna

i odbywa się w oddzielnych obiektach.
W osobnym, w pełni zautomatyzowanym
pawilonie wytwarzane są także maszty do
wózków widłowych.
Cały proces produkcyjny został zaplanowany w ten sposób, by być najbardziej wydajny i „szczupły”, jak to tylko możliwe. Znaczna jego część została zautomatyzowana
i odbywa się zgodnie z zasadami koncepcji
lean manufacturing. Dobrym tego przykładem może być fakt, że komponenty znajdujące się w danym momencie na stanie magazynowym hali, wystarczają zaledwie na dwie

godziny pracy. Nowe podzespoły i materiały
są więc nieustannie dowożone za pomocą
zestawów transportowych, które z resztą
STILL posiada w swojej ofercie.
WIĘCEJ NA

Szerokie kompetencje

ÔÔ Źródło: Zeppelin Polska , Foto: Zeppelin Polska

Ładowarki teleskopowe z roku na roku zyskują coraz więcej
użytkowników. To zasługa ich uniwersalności, dzięki której
mogą być wykorzystywane do wielu zadań, często nawet nie
zdefiniowanych w momencie zakupu sprzętu. Takie maszyny
znalazły zastosowanie w nowym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” położonym niedaleko Starogardu Gdańskiego. Obsługuje on ok. 190 tys. mieszkańców,
do jego głównych zadań należy przetwarzanie, odzyskiwanie
oraz unieszkodliwianie dostarczonych odpadów. Zakup niezbędnych maszyn mógł się odbyć tylko na drodze przetargu rozpisanego przez zewnętrzną, niezależną firmę.
Wzięło w nim udział kilku dostawców sprzętu, ale po spełnieniu
wymagań technicznych, najkorzystniejszą ofertę zaproponował
Zeppelin Polska. Oprócz dwóch ładowarek teleskopowych Manitou MLT 845 obejmowała ona roczną gwarancję, w czasie której
wszystkie przeglądy, części eksploatacyjne czy dojazd serwisu
mobilnego są bezpłatne.
Obecnie w Polsce największym powodzeniem cieszą się ładowarki teleskopowe o udźwigu równym 3 t i maksymalnym zasięgu 7 metrów. Modele dostarczone przez Zeppelin Polska do ZUOK „Stary Las”
mają jednak znacznie lepsze parametry (udźwig 4,5 t, zasięg 7,5 m),
aby radziły sobie z zadaniami, które mogą pojawić się w przyszłości.
Urządzenia są wykorzystywane np. do obsługi linii sortowniczych.
Na jedną trafiają odpady pochodzące ze zbiórki selektywnej, które
są stosunkowo lekkie i mają znaną zawartość, na drugą zmieszane
(komunalne), zwykle cięższe i może być w nich dosłownie wszystko.

Dotychczas w przypadku odpadów komunalnych stosowane były ładowarki przegubowe, ale wymagają dużego obszaru
do manewrowania oraz mają większe zużycie paliwa od „teleskopów” Manitou, które z powodzeniem je zastępują. Dodatkowo
ważną rolę „teleskopów” Manitou odgrywa ich szybkość i zwrotność, gdyż ze względów bezpieczeństwa śmieciarki składują odpady nieselekcjonowane w specjalnej strefie buforowej położonej
kilkadziesiąt metrów od budynku sortowni. Przy zastosowaniu
narzędzi roboczych w postaci łyżek o pojemności 2,5 m3, obie ładowarki teleskopowe dostarczone przez Zeppelin Polska do ZUOK
„Stary Las” są jeszcze wykorzystywane do załadunku odpadów
do mobilnego rozdrabniacza, podgarniania odpadów w boksach, prac porządkowych itp.

Technologie
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Automatyczny MonoTower
do składowania narzędzi

ÔÔ Źródło: Baumalog, Foto: Baumalog

Firma Baumalog Sp. z o.o., specjalizująca się w budowie automatycznych regałów magazynowych, rozpoczęła wytwarzanie automatycznego regału MonoTower (z jedną wieżą
składowania) o wysokości ponad 11 m z półkami o wymiarach długość 6 000 mm, szerokość 850 mm. Ze względu na specyficzną lokalizację konstrukcja automatycznego magazynu będzie umożliwiała przejście
przez jej obszar rygla łączącego słupy konstrukcyjne torowiska
suwnicy poruszającej się nad regałem.
Po raz pierwszy automatyczny regał MonoTower zostanie wyposażony w pomiar wysokości artykułów na półkach w celu optymalizacji ułożenia półek w kolumnie składowania, co umożliwi
maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury składowania.
Jest to pierwsza tego typu instalacja w Polsce oraz jedna z nielicznych na terenie UE. Maksymalna ładowność półki wynosi
450 kg a całkowita nośność regału została obliczona na 30 000
kg. Budowany regał MonoTower zostanie skonstruowany w taki
sposób by w przyszłości umożliwić szybką rozbudowę do wersji
TwinTower (regał z dwoma wieżami składowania).
Budowany regał automatyczny MonoTower umożliwi blisko
10 krotne zwiększenie powierzchni składowania względem powierzchni zajętej oraz wykorzystanie dostępnej kubatury hali
produkcyjnej. Maszyna będzie przeznaczona do składowania
różnorodnych narzędzi wykorzystywanych w procesie tłoczenia
w jednej z największych tłoczni elementów stalowych w Polsce.

Cyfrowe radiotelefony eVerge™
ÔÔŹródło: Vertex Standard

Firma Vertex Standard wprowadza do sprzedaży serię radiotelefonów cyfrowych eVerge™, kontynuując tradycję opracowywania naziemnych radiotelefonów mobilnych (LMR). Nowa rodzina radiotelefonów cyfrowych
eVerge™ obejmuje terminale przenośne EVX-530, terminale przewoźne
EVX-5300/5400 oraz repeater EVX-R70, które razem tworzą kompletny
system cyfrowy. Nowe urządzenia mogą współpracować z istniejącymi
urządzeniami analogowymi, co ułatwia przejście z systemu analogowego
na cyfrowy. Radiotelefony eVerge™ to idealne rozwiązanie dla odbiorców,
którzy używają podstawowych radiotelefonów dwukierunkowych do komunikacji głosowej i chcieliby skorzystać na lepszej jakości audio, szerszym
zasięgu i większej prywatności bez wyższych wydatków na sprzęt.
WIĘCEJ NA

Nowa generacja
wysokowydajnych wózków ATLET

ÔÔ Źródło: Logis, Foto: Atlet

Nowa generacja wysokowydajnych wózków widłowych wysokiego składowania
Atlet pozwala uzyskać najwyższy poziom wydajności przy wykonywaniu najcięższych prac magazynowych. Wózki te zostały zaprojektowane przede wszystkim
z myślą o wygodzie operatora, dzięki czemu można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb, uzyskując ergonomię stanowiska pracy na światowym poziomie.
Specjalne badanie przeprowadzone w celu
porównania i oceny ergonomii wózków
widłowych wysokiego składowania trzech
różnych producentów wykazało, że nowe
wózki Atlet Tergo pozwalają operatorowi
pracować w najbardziej ergonomicznej
pozycji, co przyczynia się do mniejszego
obciążenia ramion i karku. (Uniwersytet
Technologiczny Chalmersa, 2011)

dzenia do sterowania podnoszeniem dodatkowo ułatwiają operacje załadunku i układania. Funkcja zmiany kierunku jazdy bez
użycia rąk wykorzystuje do tego celu pedał
przyspieszenia, dzięki czemu operator może
używać prawej ręki do jednoczesnej obsługi
nawet trzech funkcji hydraulicznych.
Mocny silnik prądu zmiennego (AC) zasilany napięciem 48 V oferuje najlepsze w branży osiągi – prędkość maksymalna wynosi
Wydajność na najwyższym
12,5 km/h (opcjonalnie 14,5 km/h). Kompupoziomie
ter pokładowy do wózków widłowych Atlet
Wszystkie cechy wózków Atlet Tergo – od er- ATC3 z kodem PIN zabezpieczającym dostęp
gonomii po osiągi – wiążą się z wydajnością. do ustawień indywidualnych pozwala doPrecyzyjna konstrukcja masztu z technologią stosować parametry pracy wózka do umiemiękkiego hamowania oraz układ wysięgu jętności każdego operatora, maksymalizując
z pełną amortyzacją przyczyniają się do nie- w ten sposób wydajność i bezpieczeństwo.
zrównanej stabilności w każdych warunkach.
WIĘCEJ NA
Funkcja przechyłu masztu i intuicyjne urzą-
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Inteligentne rozwiązania
komunikacyjne

ÔÔ Źródło: Motorola Solutions, Foto: Motorola Solutions

Współczesne służby bezpieczeństwa publicznego potrzebują rozwiązań komunikacyjnych, które pomagają w analizowaniu informacji z wielu źródeł w celu zwiększenia bezpieczeństwa, podnoszenia
świadomości sytuacyjnej oraz poprawiania efektywności. Presja na obniżenie kosztów oznacza też,
że inwestycje technologiczne w bezpieczeństwo publiczne muszą być dokonywane z myślą o przyszłości, łatwe we wdrożeniu i intuicyjne w obsłudze – tak, aby zapewniały niezawodną łączność
oraz upraszczały zarządzanie.
Motorola Solutions, Inc., dostawca rozwiązań i usług komunikacji o znaczeniu krytycznym, skierowanych do przedsiębiorstw
i instytucji państwowych, zaprezentowała na zorganizowanej
w Paryżu konferencji Critical Communications World nową generację stacji bazowych Terrestrial Trunked Radio (TETRA). Łączą
one technologie TETRA i LTE z różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, aby pomóc w stworzeniu bezpieczniejszych miast i zapewnić dobre warunki do rozwoju społecznościom na całym świecie.
Tom Quirke, wiceprezes i dyrektor generalny, TETRA Global Organization, Motorola Solutions

„Bezpieczeństwo publiczne staje
się coraz ważniejsze dla pomyślnego rozwoju społeczności na
całym świecie. Na konferencji Critical Communications World firma Motorola Solutions zaprezentowała technologie
usprawniające rozwiązania komunikacyjne, na których polegają służby
bezpieczeństwa publicznego. Dzięki inteligentnym sieciom i urządzeniom organizacje bezpieczeństwa publicznego będą mogły skupić się na
tworzeniu bezpieczniejszych miast i prosperujących społeczności”.
WIĘCEJ NA

Biznes w smartfonie

ÔÔ Źródło: Katarzyna Zwolska, InplusPR, Foto: Still ; Flickr

W każdej branży kierunek zmian określają potrzeby klientów. Nic więc dziwnego, że w czasach, gdy 84,3% menedżerów posiada
smartfona, technologie mobilne stały się tak gorącym trendem. Kadra menedżerska jest grupą zawodową, która szczególnie
chętnie korzysta z nowinek technologicznych. Z badań „Raport Generation Mobile 2012” przeprowadzonych przez PBI wynika,
że aż 84,3% ankietowanych kierowników, menedżerów i samodzielnych specjalistów jest użytkownikami smartfonów. Stały się
one do tego stopnia nieodłącznymi atrybutami, że trudno jest się rozstać z nimi nawet na chwilę.
Prawa ręka menedżera
Aż 26,2% respondentów przyznało, że zdarzyło im się korzystać
ze smartfona podczas spotkania biznesowego, 24,1% podczas
służbowego obiadu, a 54,7%… w toalecie. W przeciwieństwie do
tradycyjnych telefonów komórkowych, znacznie częściej są one
wykorzystywane do innych czynności, niż jedynie komunikacja.
Smartfony służą przede wszystkim ich właścicielom do korzysta
z serwisów informacyjnych (54,4% wskazań), słuchania muzyki (54,2%), a także do robienia zakupów (63,2%). Nawet 29,6%
użytkowników szuka za pośrednictwem swojego gadżetu informacji na temat produktów i ich ceny. Coraz częściej wspierają to
aplikacje na urządzenia mobilne, z których korzysta 96,5% użytkowników smartfonów.
Biznes musi być mobilny
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki nie dziwi, że mobilność jest
trendem, za którym w ostatnim czasie podążają produkty i usługi skierowane do biznesu. Kluczem dotarcia do określonej grupy
klientów jest dostosowanie rozwiązań technologicznych do ich
oczekiwań. Istotne są również zmiany we współczesnym modelu
pracy. Pracownicy coraz częściej muszą być mobilni, a funkcję
przenośnego biura pełni smartfon, tablet lub laptop. W dobie,
gdy 77% Polaków posiada dostęp do Internetu (wg. Consumer
Barometer with Google), konsumenci oczekują, że pełna informacja na temat oferty firmy będzie dostępna on-line.
WIĘCEJ NA
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Logistyk jednym z najlepszych zawodów w Polsce

ÔÔ Źródło: Dachser

Według miesięcznika Forbes1, zawód logistyka znajduje się w dziesiątce najlepszych zawodów roku 2013 w Polsce. Jak wygląda
naprawdę i jakich cech osobowościowych wymaga jego wykonywanie, wyjaśniają eksperci z firmy Dachser, działającego globalnie dostawcy rozwiązań logistycznych.
Dynamiczny rozwój handlu w Polsce po
1989 roku wpłynął na świetne warunki do
rozwoju branży logistycznej, która dość
szybko dorównała zachodnim standardom.
Profesja logistyka błyskawicznie zyskała
popularność, a uczelnie w Polsce masowo
otwierały kierunki kształcące w tej branży. Logistycy przyczyniają się do zdobycia
przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację jego kosztów.

Dlatego w dobie kryzysu okazują się bardzo
pożądanymi pracownikami. Właśnie z tego
powodu ten zawód znalazł się w najnowszym rankingu miesięcznika Forbes dotyczącym najlepszych profesji bieżącego roku
na wysokiej, 6. pozycji.

kwestią jest optymalizacja kosztów przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produkcji czy usług. Aby logistyk
mógł skutecznie podołać takiemu wyzwaniu, musi posiadać odpowiednią
wiedzę. „Zadania, jakie często są przed
nami stawiane, wymagają umiejętności
Specjalizacja – optymalizacja
rozwiązywania problemów, zdolności
Dla każdego przedsiębiorstwa, zwłasz- analitycznych i dużej determinacji. Nie
cza w trudniejszym okresie, kluczową jest to prosta, łatwa praca za biurkiem”
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „25 lat temu, kiedy zaczynałem swoją karierę zawodową, było
niewielu kierunkowo wykształconych
logistyków, teraz natomiast w każdym
większym mieście jest uczelnia oferująca
odpowiednie studia zawodowe. Jednak
obok specjalistycznej wiedzy ważne jest
również posiadanie właściwych cech osobowościowych, w tym szczególnej odporności na stres” – dodaje.
WIĘCEJ NA

1 Forbes.pl, publikacja z dnia 18.01.2013 roku, „10 najlepszych zawodów 2013”, autor Michał Młynarczyk

DB Schenker wśród
zwycięzców

Rhenus współpracuje
z Wolters Kluwer

ÔÔŹródło: DB Schenker

ÔÔŹródło: Rhenus Logistics

23 kwietnia 2013 r. na Stadionie Legii w Warszawie odbyła się już po raz siódmy Gala Rankingu
Odpowiedzialnych Firm, organizowana przez
Dziennik Gazetę Prawną. Z ponad kilkudziesięciu przedsiębiorstw, które wzięły udział w projekcie, DB Schenker Logistics znalazł się w gronie laureatów. Firma utrzymała pozycję lidera
w ujęciu branżowym oraz zajęła szóste miejsce
w zestawieniu ogólnym. Operator logistyczny
po raz kolejny najbardziej odpowiedzialną firmą w kategorii „Transport, usługi, handel”
„Kluczem do stworzenia skutecznego
CSR-u jest wpisanie strategii odpowiedzialnego
biznesu w strategię biznesową firmy. Inwestowanie w CSR jest szczególnie istotne w okresie
osłabienia gospodarczego. Odpowiedzialne
firmy wykorzystują ten czas jako szansę na
zbudowanie głębszych relacji z partnerami,
a w efekcie rośnie zaufanie do firmy i jej kapitał
społeczny. W DB Schenker Logistics realizujemy
strategię CSR bardzo konsekwentnie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, a także promujemy kulturę odpowiedzialności wśród naszych dostawców i współpracowników.” – mówi
Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o.

Firma Rhenus Logistics S.A. rozpoczęła świadczenie usług logistycznych w swoim Centrum
Dystrybucyjnym, w Sadach k/Poznania dla lidera branży wydawniczej – firmy Wolters Kluwer
Polska S.A. Wdrożenie projektu, w drugiej połowie 2012 roku oraz późniejsze działania optymalizujące procesy pozwoliły na osiągnięcie zakładanej wydajności. Dodatkowo pozwoliły na
stworzenie kolejnych kilkunastu miejsc pracy.
Centrum dystrybucyjne w Sadach k/Poznania to
jeden z pięciu i jednocześnie trzeci pod względem
wielkości obiekt firmy Rhenus w Polsce. Wdrożenie
projektu dla Wolters Kluwer wymagało szeregu
inwestycji w infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne, tak by były one w pełni dopasowane do
charakterystyki produktów i wysokich wymagań
jakościowym stawianych przez wydawcę. Rhenus jest odpowiedzialny za kompleksowy proces
związany z przyjęciem towaru do magazynu, jego
fizyczną i systemową alokacją, składowaniem,
przygotowaniem otrzymanych zamówień, pakowaniem i przygotowaniem wysyłki do odbiorców
z sektora B2B oraz B2C. Operator odpowiada także
za procesy związane z obsługą zwrotów oraz zlecanymi przez Wolters Kluwer usługami wartości
dodanej.

Jedna z największych sieci drogeryjnych
- SUPER-PHARM powierzyła obsługę logistyczną firmie FM Logistic. Całość działań dla
nowego klienta operator będzie prowadził
z dedykowanej obsłudze branży farmaceutycznej i Healthcare, platformy w Błoniu koło
Warszawy.
Inwestycja w rozwój usług dla wymagającego sektora healthcare i farmacji przynosi FM Logistic coraz bardziej wymierne
efekty. Kolejna marka o globalnym zasięgu
z tej branży zdecydowała się na kooperację
z FM Logistic w zakresie obsługi logistycznej.
W wyniku negocjacji operator pozyskał nowego klienta – sieć drogerii SUPER-PHARM.
Projekt zakłada utworzenie magazynu centralnego, z którego obsługiwane będą sklepy
drogeryjne w całej Polsce. Magazyn zostanie
zlokalizowany na terenie parku logistycznego FM Logistic w Błoniu pod Warszawą. Sam
projekt został podzielony na kilka etapów
tak, aby jego wdrożenie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. W kolejnych etapach ilość
klientów obsługiwanych przez magazyn ma
się systematycznie zwiększać.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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FM Logistic dla SUPER-PHARM
ÔÔŹródło: FM Logistic

Operatorzy logistyczni

21

Kurierzy DB Schenker Logistics

ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

DB Schenker Logistics wprowadza urządzenia mobilne z nowoczesnym oprogramowaniem do obsługi przesyłek drobnicowych.
Z nowego rozwiązania będzie korzystać 2 000 kurierów. Urządzenia mobilne w dystrybucji, do tej pory kojarzone tylko z branżą KEP,
wprowadzają nowy standard obsługi przesyłek drobnicowych. Od
stycznia br. etapami, kolejne oddziały w sieci DB Schenker Logistics
zaczynają pracę według nowego standardu.

„W warunkach niestabilnej gospodarki dostarczenie informacji
w czasie rzeczywistym stanowi o przewadze firm – mogą one
konkurować szybkością reagowania na potrzeby swoich klientów i tym samym pomagać im, dzięki operatorowi logistycznemu, w utrzymaniu wysokiej pozycji konkurencyjnej” – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. „Nowy standard obsługi
klientów wpisuje się w budowaną w naszej organizacji kulturę
Lean. Wpływa na wzrost efektywności procesów i eliminację
marnotrawstw. Tak duża zmiana otwiera też nowe możliwości
kolejnych usprawnień” – dodaje Janusz Górski.
WIĘCEJ NA

Nowa lokalizacja warszawskiego oddziału Dachser
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, uruchomił nowy oddział w kompleksie
logistycznym MLP Pruszków II pod Warszawą.
Inwestycja powstała w związku z dynamicznym
rozwojem firmy i przejmie funkcje dotychczasowego oddziału regionalnego. Nowy oddział
Dachser mieści się tuż przy zjeździe z autostrady
A2. Składa się z dwupiętrowego budynku administracyjnego o powierzchni 750 mkw. i magazy-

nu o powierzchni 7 200 mkw. z dziewiętnastoma
bramami załadunkowymi. Biuro jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycja jest realizacją strategii rozwoju firmy przyjętej w 2010 roku. „Wraz
z dynamicznym rozwojem firmy, nasza dotychczasowa lokalizacja stawała się niewystarczająca, zarówno jeśli chodzi o standard, jak i powierzchnię” – mówi Anna Trzcińska, kierownik

FM Logistic – proekologicznie
ÔÔŹródło: FM Logistic

Spełnianie wysokich wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego wg
normy ISO 14001: 2004 to element polityki jakości FM Logistic. W pierwszym
kwartale 2013 r. operator pomyślnie przeszedł recertyfikację w tym zakresie.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego dotyczy
norma ISO 14001: 2004 wspiera organizacje w wyznaczeniu tzw. „celów
środowiskowych” przy uwzględnieniu wymagań wynikających z przepisów prawnych oraz informacji o znaczących wpływach podmiotu na środowisko. Podstawowym zadaniem tej normy jest premiowanie działań
związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom.
Zespół niezależnych audytorów zewnętrznych, uznał zaangażowanie
wszystkich pracowników FM Logistic w wymagania systemu środowiskowego, za jedną z mocniejszych stron funkcjonowania operatora w audytowanym kontrolowanym obszarze. Podobnie ocenione zostały: segregacja
odpadów, nadzorowanie maszyn i urządzeń oraz systematycznie działania
zmierzające do zmniejszania zużycia folii i energii elektrycznej. FM Logistic
nie tylko utrzymuje określony poziom jakości, ale nieustannie modernizuje
swoje platformy z wykorzystaniem najnowszych technologii, by zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Już w maju 2013 roku mają być testowane
nowe baterie wodorowe do wózków widłowych, zastępujące standardowe
baterie. To jeden z elementów programu redukcji emisji CO2 realizowanego przez operatora.

warszawskiego oddziału Dachser. „W nowym
oddziale mamy więcej miejsca na realizację naszych procesów logistycznych. Przeprowadzka
poprawiła płynność obsługi kierowców oraz –
dla niektórych regionów – elastyczność w odbiorach przesyłek. Co istotne, obiekt został zaprojektowany tak, aby w przyszłości, wraz z rozwojem
biznesu, była możliwa jego rozbudowa” – podkreśla Anna Trzcińska.
WIĘCEJ NA

Rzeszów wzmocni sieć
oddziałów Spedimex
ÔÔŹródo: Spedimex

Od maja br. do sieci oddziałów spółki Spedimex, dostawcy rozwiązań w zakresie
zarządzania łańcuchem dostaw, dołączył nowy terminal dystrybucyjny zlokalizowany w Krasnem pod Rzeszowem. Nowo powstały obiekt będzie wsparciem
dla dotychczasowych 6 lokalizacji tworzących sieć połączeń drobnicowych. Oddział Rzeszów to kolejny po Warszawie, uruchomiony w tym roku, ważny punkt
na mapie dystrybucyjnej operatora.
Nowy terminal cross-dockingowy rozpoczął obsługę klientów wraz
z początkiem maja br. Położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej
E4, co stwarza dogodne warunki dla potrzeb dystrybucji przesyłek. Wybór Rzeszowa, jako kolejnej lokalizacji, wynika przede wszystkim z dużego potencjału rozwojowego tego obszaru.
Głównym zadaniem oddziału jest obsługa przesyłek w rejonie województwa
podkarpackiego. Będzie wspierał operacyjnie również część województwa
małopolskiego oraz lubelskiego. – Nowy serwis pozwoli dotrzeć szybciej na teren
Polski południowo – wschodniej. A szybkość realizacji zamówień to dla naszych
klientów czynnik o znaczeniu zasadniczym – potwierdza Tomasz Kulig, Menedżer Oddziału – Rzeszów ma duży potencjał, potoki kierowane dziś w ten region
uzasadniają ekonomicznie jego uruchomienie, z kolei geograficzne ulokowanie
zwiększa nasze możliwości operacyjne.

WIĘCEJ NA

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA

22

Wspólna
odpowiedzialność

ÔÔ Źródło: DHL Express, Foto: Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie Grupa oferująca
usługi pocztowe i logistyczne, opublikowała Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012. Raport obejmuje
podstawowe programy „Living Responsibility” – GoGreen,
GoHelp i GoTeach – oraz problemy i tematy związane z zasobami ludzkimi oraz zdrowiem w ramach Grupy. W 2012
r. Grupa poprawiła wskaźnik niskoemisyjności o dwa dodatkowe punkty. Od czasu uruchomienia programu GoGreen w 2008 r. DP DHL osiągnęła poprawę w zakresie niskoemisyjności wynoszącą 16%. To stanowi ponad połowę założonego celu: poprawa niskoemisyjności o 30% dla działalności
własnej Grupy i dla podwykonawców w zakresie transportu, od 2007 r. do 2020 r.
WMS_210x297_3mm_spad copy.pdf 1 2013-06-03 17:03:48

Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012 r. dokumentuje sposób,
w jaki Deutsche Post DHL odpowiada
na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, w tym innowacyjny Pakt
Pokoleniowy, który pozwala, by coraz
większa liczba starszych pracowników
efektywnie uczestniczyła w życiu zawodowym do czasu przejścia na emeryturę.
Raport przedstawia również najnowsze
osiągnięcia w najważniejszych programach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu – GoGreen, GoHelp
i GoTeach. W 2012 r. Grupa współpracowała ze swoimi partnerami Teach For All
i SOS Wioski Dziecięce w 13 krajach. W zeszłym roku nawiązała trzy nowe partnerstwa z SOS Wioski Dziecięce w Meksyku,
Ghanie i Kenii. Działania Grupy dotyczące zarządzania katastrofami skupiały się
w 2012 r. głównie na prewencji. Eksperci
ds. logistyki powietrznej Deutsche Post
DHL we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
przeprowadzili warsztaty „Lotniska gotowe na katastrofę” (Get Airports Ready
for Disaster – GARD) w Libanie, Indonezji
i Turcji. Zespoły Reagowania Kryzysowego
(DRT), które zapewniają usługi logistyczne
na lotniskach po klęskach żywiołowych,
zostały wykorzystane w 2012 r. dwukrotnie – w Gwatemali i na Filipinach.
„Odpowiedzialność
jest częścią codzienSystem PSIwms zarządza przygotowaniem i
wysyłką 40 tys.
kartonów
tys. pozycji
nej działalności Deutsche
Post
DHL”(400
– mówi
zleceń) do ponad 1000 sklepów największego
dystrybutora
odzieży
w
Polsce:
LPP S.A.
Christof Ehrhart, Dyrektor Komunikacji
i Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie. „Angażujemy się w życie społeczności,
w których prowadzimy działalność, jednak,
aby było to możliwe polegamy na know-how i zaangażowaniu naszych pracowników. Ostatecznie jedynym sposobem, żeby
zapewnić długotrwały sukces firmy, jest bycie firmą społecznie odpowiedzialną”.
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MARS Polska kontynuuje
współpracę z FM Logistic
ÔÔŹródło: FM Logistic

Firma MARS Polska po raz kolejny zdecydowała się na powierzenie obsługi logistycznej FM
Logistic.
Ponad 17. letnia współpraca pozwoliła FM
Logistic na wypracowanie optymalnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb klienta na każdym
etapie rozwoju firmy. Na początku współpracy
FM Logistic odpowiadało za magazynowanie
i dystrybucje w wybranych regionach kraju.
Od 2008 roku firma Mars Polska rozszerzyła zakres działań operatora na cały kraj i przekazała
FM Logistic obsługę całej dystrybucji w Polsce.
W zakres odpowiedzialności wejdzie także dedykowana klientowi usługa co-packingowa.
Wszystkie działania dla MARS Polska realizowane są z przygotowanej do obsługi branży FMCG
platformy operatora w Mszczonowie.
– Ogromnie cieszy nas perspektywa następnych trzech lat pracy dla tak prężnie rozwijającej się marki. Inwestycje w optymalizacje
procesów i misji logistycznych przynoszą zysk
w postaci wygranych przetargów i długoletniej kooperacji. To dowód na to, że warto inwestować w jakość – mówi Piotr Sukiennikk,
Dyrektor Generalny FM Logistic Polska.
WIĘCEJ NA

P&O Ferrymasters na nowym
rynku

ÔÔ Źródło: P&O Ferrymasters, Foto: P&O Ferrymasters

Firma P&O Ferrymasters, będąca liderem w dziedzinie rozwiązań logistycznych, zrealizowała w ubiegłym roku przewozy 30.000 ładunków do i z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej (EŚW), zaś aktualnie jest gotowa do przekroczenia strategicznego kamienia
milowego w swojej działalności w obszarze paneuropejskich przewozów drogowych.
Istniejąca sieć czarterowa firmy jest wspierana przez rosnącą flotę jej własnych
naczep i oprogramowanie specjalnie
opracowane do celów jej działalności. “Inicjatywy te przyczyniły się do tego, że w roku
bieżącym osiągamy do chwili obecnej jeszcze lepsze wyniki, będące wskaźnikiem dalszego zdrowego rozwoju naszej działalności na tym istotnym rynku”, mówi Herman
Braam, dyrektor ds. zarządzania spedycją
w firmie P&O Ferrymasters.
W lutym bieżącego roku firma P&O Ferrymasters rozpoczęła budowanie bazy
swojej charakterystycznej Żółtej Floty
naczep w tym regionie, przemieszczając sprzęt z Europy Zachodniej do Polski
i Czech. W marcu tego roku rozpoczęliśmy
realizację przewozów na Węgry, do Rumunii i Słowacji i obecnie na obszar ten
zostało przeniesionych ponad 100 jedno-

Dachser rekrutuje stażystów

ÔÔ Źródło:Dachser, Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, prowadzi rekrutację uczestników do
trzeciej edycji swojego programu stażowego. Firma oferuje dwuletnie, płatne staże dla
absolwentów szkół średnich, którzy wiążą swoją przyszłość z logistyką. Odbycie takiego
stażu daje szansę młodym ludziom na otrzymanie oferty stałego zatrudnienia w firmie.
Staż oferowany przez firmę Dachser jest płatny i trwa dwa lata. Podczas tego okresu stażyści pracują po kilka miesięcy w określonych
działach (magazyn logistyczny, cross-docking, dyspozycja) pod opieką mentorów,
poznając różne aspekty pracy w logistyce.
Jednocześnie, wraz z kolegami uczestniczącymi w programach w innych krajach, zgłębiają swoją wiedzę, korzystając z platformy
e-learningowej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do trzeciej edycji programu, którego
uczestnicy rozpoczną swoją pracę w firmie
w październiku bieżcego roku.
Zalety dla uczestników Program stażowy w firmie Dachser kierowany jest do
absolwentów szkół średnich, szczególnie
tych kształcących specjalistów logistyków.
Zainteresowani mogą zgłaszać się do działu kadr firmy Dachser do dnia 15 czerwca
2013. W kolejnej edycji firma planuje przyjęcie 7 stażystów. – Do tej pory w programie
w Polsce wzięło udział 12 młodych ludzi

– mówi Agnieszka Józwik, dyrektor personalny w firmie Dachser Sp. z o.o. – Pierwsza
edycja powoli dobiega końca i już wiemy,
że wszyscy jego uczestnicy otrzymają oferty
stałego zatrudnienia w firmie. Ich opiekunowie w poszczególnych oddziałach oraz przełożeni są zadowoleni z ich pracy, podkreślają
ich ogromne zaangażowanie i pasję. Taki staż
to świetny początek prawdziwej zawodowej
kariery – dodaje Agnieszka Józwik.
WIĘCEJ NA

stek, które są centralnie koordynowane
z naszego polskiego biura w Katowicach,
należącego do sieci kluczowych lokalizacji, która obejmuje także nasze biura na
Węgrzech, w Rumunii i na Ukrainie.
WIĘCEJ NA

Nowa usługa Fresh Logistics
ÔÔŹródło: Fresh Logistics

Fresh Logistics wprowadza i modyfikuje nową
usługę – UltraFresh. Wspomniany serwis jest dedykowanym systemem dostaw do sieci handlowych
w obniżonej temperaturze od 0 do 2 st. C. Ze względu na „ultra” krótki termin przydatności do spożycia przewożonych towarów, zarówno dostawy, jak
i odbiory realizowane są 7 dni w tygodniu. Wśród
przewożonych produktów znajdują się: świeże
ryby, drób oraz mięso w opakowaniach typu MAP.
„Dotychczasowa dobra współpraca z Fresh Logistics sprawiła, że zwróciliśmy się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym całkiem nowego produktu – dystrybucji towarów do sieci handlowych
w obniżonej temperaturze od 0 do 2 st. C. Spółka
Fresh Logistics podjęła wyzwanie. Zaoferowana
usługa UltraFresh zoptymalizowała nasze procesy
i koszty. Mam satysfakcję z faktu, iż rozwój naszego rynku staje się motorem dla poszerzania oferty firmy Fresh Logistics” – komentuje Sebastian
Grabowski Prezes Zarządu firmy Atlantic, korzystającej z nowej usługi UltraFresh.
Ofertowana przez Fresh Logistics usługa głównie przez proponowany zakres temperaturowy,
ma charakter unikalny, co pozycjonuje wspomnianą firmę jako lidera w świadczeniu tego
rodzaju serwisu.
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FIEGE i SMARTGUY
rekrutują

ÔÔ Źródło: Fiege

Firma logistyczna FIEGE Sp. z o.o. na potrzeby klienta z branży e-commerce intensyfikuje działania rekrutacyjne w rejonie
Szczecina. SMARTGUY GROUP A/S, duńska firma z branży e-commerce latem otworzy w Goleniowskim Parku Przemysłowym swoje centrum dystrybucyjne. Firma sprzedaje około
tysiąca różnych marek do większości krajów Europy, za pośrednictwem witryny internetowej www.stylepit.com.
Firmy poszukują ponad 150 osób na różnorodne stanowiska:
od menedżerskich po operacyjne. „Szukamy ludzi otwartych na
wyzwania, elastycznych, zmotywowanych do pracy. Oferujemy
pracę w międzynarodowej firmie oraz systemy wspierające rozwój
zawodowy, np. szkolenia językowe i specjalistyczne.” mówi Andrzej
Wątrobiński, Dyrektor Personalny FIEGE Sp. zo.o. FIEGE będzie
wspierać SMARTGUY GROUP A/S w projektowaniu i działalności
obiektu magazynowego światowej klasy o powierzchni ponad
14 tys. metrów.
SMARTGUY GROUP A/S, jest europejskim liderem w sprzedaży
internetowej modnej odzieży. Sprzedaje około tysiąca różnych
marek do większości krajów Europy, za pośrednictwem witryny
internetowej www.stylepit.com. Posiada biura i oddziały w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Holandii, Finlandii i od teraz w Polsce www.stylepit.com
Grupa FIEGE z siedzibą w Greven (Niemcy) jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych w Europie. Firma specja-

lizuje się w obsłudze zintegrowanych i kompleksowych łańcuchów dostaw. Dysponuje powierzchnią magazynową o łącznej
wielkości 3 mln m² i zatrudnia ponad 11 tys. pracowników na
całym świecie. Jej gęstą sieć logistyczną tworzy 210 placówek
i partnerów w 18 krajach.
Na polskim rynku Grupa FIEGE obecna jest od 1997 roku i zatrudnia 500 osób. Obsługuje 189 tys. m² powierzchni magazynowej.
FIEGE w Polsce świadczy usługi dla różnych branż m.in. spożywczej, przemysłowej, motoryzacyjnej, oponiarskiej, farmaceutycznej,
sprzedaży detalicznej, chemii gospodarczej oraz FMCG.
WIĘCEJ NA

Dachser na targach w Monachium
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny,
w dniach 4-7 czerwca 2013 r. zaprezentuje się na najważniejszych na świecie targach logistycznych Transport Logistics w Monachium. Firma przedstawi swoje produkty
i usługi pod hasłem „Tu, tam, wszędzie”.
Podczas „Dnia Półwyspu Iberyjskiego” (5 czerwca), prezentacji multimedialnych oraz konferencji dotyczącej nowych
strategii i rozwiązań w zakresie logistyki żywności (6 czerw-

ca), zwiedzający będą mogli się dowiedzieć wszystkiego na
temat firmy. Operator logistyczny zaprezentuje swoją sieć
połączeń europejskich i międzykontynentalnych, realizowaną zgodnie z mottem „Tu, tam, wszędzie”. W ramach „Dnia
przyszłości” (7 czerwca), menedżerowie HR z Dachser będą
odpowiadać na pytania gości dotyczące kwestii kadrowych.
Firma będzie miała swoje stoisko w hali B6 (nr 101/202).
WIĘCEJ NA

P & O Ferrymasters z nagrodą
jakości Tata Steel

ÔÔ Źródło: P & O Ferrymasters

Holenderski przewoźnik Bijvoet Transporten zdobył 2012 nagrodę jakości i bezpieczeństwa dla P & O Ferrymasters jako jeden z podwykonawców biorących udział
w operacjach transportowych dla firmy Tata Steel, jej głównego europejskiego zakładu w IJmuiden w Holandii.
Nagroda jest wspólną inicjatywą Tata Steel oraz P & O Ferrymasters, w której udział bierze 20 najlepszych partnerów transportowych pracujących z terenu – z pośród 300 firm z całej Europy.
Program zapewnia pro-aktywne i stałe utrzymanie doskonałości
BHP mierząc różne standardy wydajności. Ścisłe monitorowanie
wszelkich obszarów, pozwala na zbadanie i uchwycenie tych elementów łańcucha, które znajdują się poniżej średniej.

Za 2012 rok nagrodę w sektorze usług logistycznych z rąk
Onno van den Toorna, Menedżera Tata Steel w Europie, odebrał
Peter Neefjes dyrektor Bijvoet Transporten, którą wręczono podczas corocznego spotkania operatorów w Hoogovens Muzeum
w IJmuiden. Zwycięzca otrzymuje trofeum i składki za pracowników firmy, stowarzyszenia.
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Jones Lang LaSalle zarządcą
CH Józefosław

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle, Foto: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle został wybrany zarządcą Centrum Handlowego Józefosław, projektu z portfolio elbfonds Development. Firma odpowiada za kompleksowe zarządzanie operacyjne obiektem, w tym nadzór techniczny, finansowy nad umowami
najmu oraz dbałość o relacje z najemcami centrum.
To drugi, po Marcredo Ciechanów, obiekt
należący do elbfonds Development, którym zarządza zespół Jones Lang LaSalle.
Dorota Chomuntowska, Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi w Polsce, Jones Lang LaSalle, informuje: „Cieszymy się
z możliwości rozszerzenia portfolio zarządzanych

przez nas obiektów handlowych o drugą inwestycję elbfonds Development. Wierzymy, że dzięki
wieloletniemu doświadczeniu, Jones Lang LaSalle przyczyni się do dalszego rozwoju projektu oraz
ugruntowania jego pozycji na lokalnym rynku”.
WIĘCEJ NA

Jones Lang LaSalle

o rynku nieruchomości w I kwARTALE 2013 rOKU
ÔÔ Źrodło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle opublikował raport „Warszawski rynek nieruchomości” po I kw.
2013 r. Analizie poddano sektor biurowy, handlowy, magazynowy oraz mieszkaniowy, a całość uzupełniono o ekspertyzę ekonomiczną. Najwięcej transakcji w obszarze nieruchomości komercyjnych przypadło na sektor biurowy i magazynowy, wynika z analiz Jones Lang LaSalle. Poniżej najważniejsze wnioski płynące z raportu,
dotyczące rynku inwestycyjnego w Polsce.
WIĘCEJ NA
Zrównoważone budownictwo
Jones Lang LaSalle

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle rozszerza swoje portfolio
usług z zakresu zrównoważonego budownictwa. Firma, świadcząca kompleksowe usługi
doradztwa na rynku nieruchomości komercyjnych, będzie również przeprowadzać procesy
certyfikacji BREEAM In-Use dla już istniejących
obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych czy też instytucji.
Uzyskiwanie różnych typów certyfikacji podkreśla zaangażowanie firm w realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z zasadami tzw.
zrównoważonego budownictwa.
Regina Gul, LEED AP BD+C, BREEAM Assessor,
BREEAM In-Use Auditor, Senior Project Manager
w Dziale Zarządzania Projektami, Jones Lang
LaSalle, informuje: „W odpowiedzi na rosnące
zainteresowanie deweloperów, właścicieli i zarządców tzw. zielonymi rozwiązaniami wprowadziliśmy do naszej oferty również certyfikację
BREEAM-In-Use dla wszystkich rodzajów obiektów już działających na rynku nieruchomości
komercyjnych. Tym samym, nasz zespół dostarcza pełen pakiet usług związanych z certyfikacją
zarówno budynków istniejących, jak i tych na
etapie projektu i realizacji”.
WIĘCEJ NA

Cartonplast i DENSO
w Panattoni Park Mysłowice
ÔÔ Źródło: Pantattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowej w Polsce, wynajął kolejne
ponad 8 000 m² w Panattoni Park Mysłowice. Powierzchnię zajmie dwóch najemców: Cartonplast, którego reprezentowała agencja nieruchomości Jones Lang LaSalle oraz firma DENSO, reprezentowana przez agencję AXI IMMO.
Cartonplast Group – europejski lider w przetwórstwie, obrocie i dostarczaniu przekładek
z polipropylenu do transportu pojemników
szklanych i puszek dla przemysłu spożywczego – wynajął w Panattoni Park Mysłowice ponad 3640 m². Powierzchnię tę wykorzysta do
składowania wyrobów z tworzywa sztucznego. W podpisaniu kontraktu pośredniczyła
agencja nieruchomości Jones Lang LaSalle.
Kolejnym klientem parku jest polski oddział japońskiej firmy DENSO, wiodący na
świecie dostawca wyposażenia dla branży
motoryzacyjnej oraz producent zaawansowanej technologii, systemów i części. W mysłowickim parku dewelopera, najemca zajmie ok. 4 500 m² . Powierzchnia ta zostanie
przeznaczona do produkcji zestawów wskaźników. Przy podpisaniu kontraktu pośredniczyła agencja nieruchomości AXI IMMO.
WIĘCEJ NA
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Awanse w Cushman & Wakefield
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Troje pracowników firmy Cushman & Wakefield, międzynarodowego doradcy na rynku
nieruchomości komercyjnych, otrzymało tytuł Associate/Associate Director. Są to Joanna Sinkiewicz, Justyna Kędzierska oraz Piotr
Szmilewski.
WIĘCEJ NA
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Goodman wynajmuje
w Krakowie

Polska na 10 miejscu
w Europie i 17 na świecie

ÔÔ Źródło: NBS Communications

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Goodman wynajął już 55 230 m2 powierzchni logistycznej w Kraków Airport Logistics Centre, które odpowiada ponad 1/3 docelowej powierzchni centrum. Dotychczas wybudowane zostały
cztery z planowanych dziewięciu magazynów.
„Umowa najmu z DS Smith Packaging ma dla nas wyjątkowe
znaczenie, ponieważ dzięki niej, na obecnym etapie rozwoju, nasze
krakowskie centrum logistyczne jest w całości wynajęte. Budowę
kolejnego etapu centrum rozpoczniemy, gdy tylko pozyskamy nowego klienta” – powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Polskę.

dzenia działalności gospodarczej.
Jednak kraje nordyckie stają się coraz atrakcyjniejszymi lokalizacjami na centra danych, głównie ze względu na dostęp do
energii hydroelektrycznej oraz stosunkowo niskie koszty jednostkowe energii, toteż zdominowały pierwszą dziesiątkę globalnego zestawienia w tym roku. Szwecja awansowała z ósmego
miejsca w ubiegłym roku na trzecie pod względem bezpieczeństwa ulokowania centrum danych, a wysokie lokaty przypadły
w udziale także Islandii (7. miejsce), Norwegii (8) i Finlandii (9).
W pierwszej dziesiątce globalnego rankingu znalazły się jeszcze
Niemcy na czwartej pozycji.

Z raportu opracowanego przez międzynarodowe firmy doradcze
Cushman & Wakefield,
hurleypalmerflatt oraz
Source8 wynika, że Wielka Brytania drugi rok z rzędu została
uznana za najbezpieczniejszą lokalizację w Europie na centrum danych. Indeks ryzyka centrów danych DCRI 2013 (Data
Centre Risk Index) uwzględnia różne rodzaje ryzyka, które
mogą wpływać na funkcjonowanie centrum danych na 30 najGoodman, globalny ekspert w dziedzinie powierzchni logi- ważniejszych rynkach świata.
stycznych i biznesowych, wynajął magazyn o powierzchni
2 000 m2 w Kraków Airport Logistics Centre producentowi W tegorocznym rankingu Wielka Brytania ponownie znalazła się
opakowań DS Smith Packaging. Umowa najmu dotyczy ostat- na drugiej pozycji, tuż za Stanami Zjednoczonymi, ale na pierwmiejscu wśród państw europejskich. Jej sukces i przewaga
niego wolnego modułu w czwartym magazynie w krakowskim szym
nad innymi lokalizacjami w Europie wynika z faktu, że oferuje
centrum logistycznym.
wysoką przepustowość Internetu i korzystne warunki do prowa-

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

AXI IMMO wynajmuje
w Europolis Park Błonie

ÔÔ Źródło: AXI IMMO, Foto: AXI IMMO

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, w ostatnich tygodniach doradzał przy wynajmie ponad 7 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej i chłodniczej w Europolis Park Błonie. Dodatkowe powierzchnie zajęły firmy
Green Factory Logistics i PCMS Sp z o. o.
Green Factory Logistics łącznie wynajął
4 700 mkw., w tym 3 400 mkw. powierzchni chłodniczej, 576 mkw. powierzchni
magazynowej i 476 mkw. biura. Jest to
kolejna transakcja dla Green Factory Logistics, w której firma korzystała z usług
doradczych AXI IMMO. W zeszłym roku,
w tym samym parku Green Factory Logistics wynajęła 2725 mkw. powierzchni
magazynowo-biurowe. Drugi z klientów
operator logistyczny firma PCMS wynajęła 2 336 mkw. powierzchni magazynowej
i biurowej z przeznaczeniem pod logistykę kontraktową.

Green Factory Logistics jest częścią
grupy Green Factory – producenta
i dystrybutora warzyw oraz owoców,
zajmuje się pełną obsługą logistyczną
produktów, wymagających temperatury
przechowywania i transportu pomiędzy
2 a 6 stopni.
„Po okresie zastoju z ubiegłego roku,
jaki obserwowaliśmy w parkach magazynowych w Błoniu, w ostatnich miesiącach
zauważamy zwiększone zainteresowanie
najemców tą lokalizacją. Do tej pory Błonie przegrywały z obiektami magazynowymi w Pruszkowie czy Ożarowie Mazo-
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wieckim. Jednak niższe stawki czynszów,
większy wybór modułów spowodowały
powrót najemców do tej lokalizacji” - powiedziała Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.
WIĘCEJ NA
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Najbardziej popularne regiony pod względem inwestowania w nieruchomości
Źródło: Cushman & Wakefield, KTI, RCA oraz Property Data

Rośnie popyt na atrakcyjne
aktywa

mld euro rocznie

ÔÔŹródło: Jan Zaworski, First Public Relations

Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że
w pierwszym kwartale 2013 r. wartość transakcji
na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) wyniosła 32,7 mld euro, co oznacza wzrost o 15,7%
w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012
r. W ujęciu rocznym wolumen obrotów wzrósł
w stosunku do poprzedniego roku o 4,4% do
136,7 mld euro. Jednak w porównaniu z czwartym kwartałem 2012 r. wartość transakcji zmniejszyła się o 24,8%, ale z reguły obroty w pierwszych miesiącach roku są niższe niż pod koniec
roku - średnio o 25% w ostatnich pięciu latach.
Wzrostowi aktywności inwestycyjnej sprzyja
większa dostępność finansowania dłużnego i kapitałowego. Jednak wskutek ograniczonej podaży najlepszych aktywów oraz rosnących cen
wielu inwestorów zaczyna poszukiwać okazji inwestycyjnych na innych rynkach i wśród innych
produktów inwestycyjnych.
Jan Willem Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie EMEA w firmie Cushman
& Wakefield, powiedział: „W pierwszych miesiącach bieżącego roku w dużym stopniu utrzymało
się ożywienie aktywności inwestycyjnej rozpoczęte w czwartym kwartale 2012 r., jednak nastąpiła

niewielka zmiana zachowań inwestorów. Główne
rynki nadal cieszą się dużym zainteresowaniem
i znacznym udziałem w łącznym wolumenie obrotów, ale wzrasta również znaczenie dywersyfikacji
inwestycji oraz skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Ponadto w poszukiwaniu większych
aktywów takich jak najlepsze centra handlowe inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę także inne
regiony oferujące odpowiednie produkty, przyczyniając się do wzrostu aktywności inwestycyjnej na
przykład w Europie Środkowej”.
WIĘCEJ NA

Polska liderem w obszarze zrównoważonego budownictwa
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle opublikował raport analizujący trendy związane ze zrównoważonym
budownictwem na rynku nieruchomości handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Opracowanie wskazuje wyzwania i szanse
stojące przed deweloperami, właścicielami
nieruchomości i najemcami w związku z najnowszymi wymogami unijnymi z zakresu charakterystyki energetycznej oraz daje praktyczne
wskazówki firmom, które muszą dostosować
swoje portfolio do zmieniającej się legislacji
i nowych warunków rynkowych. Ponad milion
mkw. powierzchni handlowej w Polsce już ma,
a kolejne 140 000 mkw. ubiega się o certyfikat
z zakresu zrównoważonego budownictwa.
Zrównoważony rozwój: wyzwania i szanse
dla rynku nieruchomości handlowych
Zgodnie z dyrektywą 2010/31/EU, od
2020 wszystkie nowo powstające budynki w Unii Europejskiej będą musiały
udowodnić, że są obiektami o niemal zerowym bilansie energetycznym. Pakiet
ustaw klimatycznych wyznaczających
kierunki polityki ekologicznej państw
członkowskich zakłada również m.in.
konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla czy zmniejszenie zużycia
energii w już istniejących budynkach.

Paweł Warda, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami w Europie Środkowo-Wschodniej, Jones
Lang LaSalle, komentuje: “Na przestrzeni dekady,
wszystkie sektory rynku nieruchomości staną
przez wyzwaniem dostosowania się do zmian
legislacyjnych w obszarze zrównoważonego
budownictwa. Osiągnięcie tego celu oznacza
szereg wyzwań dla właścicieli, deweloperów,
zarządców oraz najemców. Warto bowiem pamiętać, że centra handlowe do pewnego stopnia
pozostały w tyle za budynkami biurowymi, jeśli
chodzi o wdrażanie tzw. zielonych rozwiązań. Po
części wynika to ze sposobu projektowania oraz
specyfiki funkcjonowania i przeznaczenia takich
obiektów – długo otwartych, jasno oświetlonych, z wyższym niż w biurowcach poziomem
zużycia mediów na metr kwadratowy”.
WIĘCEJ NA

Prologis wynajmuje kolejną
powierzchnię
ÔÔŹródło:Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
poinformował dzisiaj o podpisaniu sześciu
umów najmu o całkowitej powierzchni 54 900
metrów kwadratowych w Polsce. Firma podpisała dwie nowe umowy najmu powierzchni
w Prologis Park Szczecin i cztery przedłużenia
umów najmu o całkowitej powierzchni 39 800
metrów kwadratowych na terenie parków Prologis w całym kraju.
WIĘCEJ NA

Piotr i Paweł w poznańskim
centrum MLP
ÔÔŹródło: MLP

MLP Group, wiodący operator logistyczny2
w Polsce, wynajął firmie Piotr i Paweł 8 000 m
powierzchni w rozbudowywanym centrum magazynowo-produkcyjnym w okolicach Poznania. Tym samym budynek A, który na przełomie
roku zostanie oddany do użytku, jest już w większości wynajęty. Docelowo poznańskie centrum
2
MLP Group liczyć będzie około 102 000 m powierzchni magazynowej i produkcyjnej.
Firma Piotr i Paweł zarządzająca ogólnopolską
siecią sklepów detalicznych wynajęła 8 000
2
m powierzchni w rozbudowywanym centrum
magazynowo produkcyjnym MLP w Poznaniu.
– To kolejny znaczący klient, który zdecydował
się rozwijać biznes korzystając z naszej oferty powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Sfinalizowana transakcja zapewniła wynajęcie większości powierzchni budynku A, który zostanie oddany
do użytku pod koniec roku. Pozyskanie nowego
klienta jest też dobrym zwiastunem w zakresie
najmu kolejnych powierzchni w poznańskim centrum. – stwierdziła Dorota Jagodzińska-Sasson,
Członek Zarządu MLP Group S.A.
WIĘCEJ NA
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Żadne czary,
taki był początek
Rozmowa z Marcinem Kozłowskim założycielem firmy Baumalog
Sp. z o.o., producenta automatycznych regałów magazynowych.
poziomie „0” umożliwiającą załadunek i rozładunek artykułów
na półki przy udziale suwnicy lub wózka widłowego.
Rozumiem, że dowolny towar może być na tych urządzeniach składowany?
Tak. Akurat półki o których rozmawiamy zostały skonstruowane pod potrzeby firmy Sitech, gdzie składowane są narzędzia
– szyny transferowe i belki pomocnicze – i stąd specyficzna
konstrukcja półki umożliwiająca mocowanie narzędzi do poziomej i pionowej płaszczyzny półki. Oczywiście na półkach
mogą być składowane również inne artykuły np. silniki, przekładnie oraz wszelkiego rodzaju części zamienne występujące
w utrzymaniu ruchu.
Czyli waga 600 kg na półkę, nie jest przeszacowana?
Nie, nośność półki 600 kg wynikała z założenia, że na półce bęAndrzej Szymkiewicz – Skąd pomysł na tego typu urządzenia? dzie składowanych 12 szyn transferowych, po 6 sztuk w części
Marcin Kozłowski – W branży magazynowej pracuję od kilku- poziomej i pionowej półki, każda o masie 50 kg, co w sumie daje
nastu lat i w tym czasie miałem okazję odwiedzić różnorodne nam wartość 600 kg.
firmy z wielu sektorów gospodarki używających wielu urządzeń
do składowania najrozmaitszych artykułów, również takich jak Skąd nazwa MonoTower i TwinTower?
elementy dłużycowe np. pręty, rury, profile, blachy. Z regałami Maszyny swoim wyglądem przypominają wieże, stąd nazwa dla
automatycznymi spotkałem się po raz pierwszy 12 lat temu i roz- tego rodzaju maszyn zaczerpnięta z j. angielskiego oraz wyróżwiązania stosowane do składowania profili, prętów lub blach nik informujący o ilości kolumn składowania – Mono jedna wieża
miałem okazję wiele razy zobaczyć na terenie UE. Jednak ich oraz Twin dla regału z dwoma wieżami. Ze względu na obecność
cena nie przystawała do realiów naszego rynku. Stąd mój po- naszych produktów na rynku UE, a mamy m.in. zainstalowaną
mysł, żeby tego rodzaju regały wytwarzać w Polsce.
maszynę w firmie Sitech, spółce Volkswagena, wytwarzającej
siedziska samochodowe w Wolfsburgu, przyjęliśmy nazewnicCzyli założył Pan firmę inżynierską.
two wytwarzanych naszych maszyn z w j. angielskim ze względu
Tak, katalizatorem, jak w wielu innych przypadkach, był kryzys na powszechne wykorzystanie tego języka w Europie.
oraz splot kilku wydarzeń nie mających ze sobą nic wspólnego.
WIĘCEJ NA
Po pierwsze spotkałem się po kilku latach z moim kolegą ze studiów, który pracował w Niemczech jako konstruktor w przemyśle motoryzacyjnym oraz rozważał zaangażowanie się w nową Dziękuje za rozmowę
działalność na terenie Polski. Po drugie moja ówcześnie prowa- Dziękuję
dzona działalność w ramach krajowego przedstawiciela producenta automatycznych rozwiązań magazynowych doznała
załamania. Po trzecie pojawiło się realne zapotrzebowanie na
specjalizowany regał automatyczny z firmy Sitech . Po czwarte
szczęśliwie znalazł się inwestor skłonny wspomóc nasze przedsięwzięcie. Żadne czary, taki był początek. Idea wzięła się stąd,
że widziałem tego rodzaju maszyny w wielu krajach UE i trochę
mnie uwierało, dlaczego nie możemy tego robić w Polsce, takie
powiedzmy wyzwanie.
Czyli rozumiem, że to był Państwa pierwszy kontrakt, pierwsze zrealizowane urządzenia?
Tak, pierwsze dwa urządzenia. Pierwszą maszyną był regał automatyczny MonoTower posiadający jedną wieżę składowania
i kolumnę transportową, w której porusza się dźwig przemieszczający w kierunku pionowym i poziomym półki. Drugą maszyną był regał TwinTower posiadający frontową i tylną wieżę składowania oraz kolumnę transportową, gdzie porusza się dźwig
transportujący półki oraz zewnętrzna stację rozładunkową na
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Deregulacja polskiego rynku
pocztowego
Komentarz Rafała Brzoski, prezesa Grupy Integer.pl
ÔÔ Foto: InPost

Deregulacja polskiego rynku pocztowego – choć jeszcze w znacznym stopniu ograniczona w praktyce – w teorii obejmuje zarówno klientów prywatnych, jak też organy administracji państwowej i samorządowej. O ile sami Polacy po 1 stycznia 2013
roku coraz bardziej cenią sobie możliwość wyboru operatora pocztowego, o tyle instytucje publiczne nadal w ograniczonym stopniu korzystają z przywilejów uwolnionego częściowo rynku. Praktyki organów państwowych – wynikające paradoksalnie
z braku wiedzy eksperckiej oraz informacji w zakresie interpretacji m.in. prawa pocztowego – nie tylko narażają lokalne czy rządowe budżety na straty finansowe, ale
też wprowadzają niestety chaos informacyjny w kwestii obowiązujących przepisów.
Należy jasno zaznaczyć, że nowa Ustawa
prawo pocztowe, obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku, umożliwia instytucjom publicznym – korzystanie z usług niezależnych
operatorów pocztowych. Kluczowe jest to,
że zarówno proces awizacji, jak też Zwrotne
Potwierdzenia Odbioru (ZPO) wystawiane
przez prywatne firmy pocztowe w m.in.
postępowaniach administracyjnych, cywilnych, komorniczych oraz karnych odbywa
się w oparciu o dokładnie te same regulacje,
które wiążą tzw. operatora wyznaczonego,
tj. Pocztę Polską S.A. Oraz mają taką samą
moc prawną dla wszystkich uczestników
procesu doręczeń. Tym samym niezależne
firmy pocztowe, a w tym InPost, są uprawnione do świadczenia usług pocztowych na
rzecz podmiotów ze sfery publicznej.
Mimo wielu utrudnień strukturalnych,
InPost z sukcesem współpracuje z organami administracji publicznej. Świadczymy
usługi pocztowe nie tylko na rzecz Urzędów
Miast i Gmin, Miejskich Ośrodków Pomocy
Społecznej (MOPS), zakładów karnych czy
szpitali. Po 1 stycznia 2013 roku portfolio
naszych klientów obejmuje również blisko
100 kancelarii komorniczych, a liczba ta
sukcesywnie rośnie. To specyficzna grupa
klientów – współpraca z nimi obwarowa-

na jest bowiem wieloma aspektami natury
formalnej, które z powodzeniem spełniamy
w ramach bieżącej obsługi korespondencji.
Co więcej – doręczanie pism komorniczych
obliguje do zachowania bezwzględnych
standardów terminowości. Praktyka pokazuje, że niezależni operatorzy pocztowi
– z zachowaniem wszelkich procedur formalnych i przy jednocześnie atrakcyjnych
cenach – mogą w pełnym zakresie obsługiwać nie tylko kancelarie komornicze, ale
wszystkich klientów z sektora publicznego.
WIĘCEJ NA

Jak realizować postulaty związków zawodowych
Komentuje Marek
Kowalski, ekspert PKPP
Lewiatan:
Związki Zawodowe NSZZ „Solidarność” domagają się „ozusowania” umów
cywilnoprawnych wierząc, że w ten sposób
rozwiążą problem składek emerytalnych i pomogą zmniejszyć bezrobocie w Polsce. Pracodawcy w pełni chcą poprzeć ten postulat przy
spełnieniu pewnych warunków przez stronę
rządową. Chodzi o niewielką, choć niebagatelną w skutkach nowelizację ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Spełnienie postulatów NSZZ jest możliwe
w bardzo prosty sposób – obligując Zamawiających w systemie zamówień publicznych do
takiego kalkulowania budżetów, by wykonawca mógł stosować umowy o pracę. Co więcej,
wymóg zatrudnienia pracowników na umowę
o pracę może być wręcz zawarty w SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Dlaczego takie rozwiązanie może istotnie uzdrowić
„chory” system zatrudnienia? Otóż rynek zamówień publicznych w Polsce wynosi rocznie 144
mld zł ! To lwia część wszystkich zamówień realizowanych w naszym kraju. Obecna praktyka
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Zatrzymane wadium
ÔÔŹródło: GENESIS PR

Przedsiębiorcy postulują o jak najszybsze uregulowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zatrzymywania wadium
przez zamawiających. Zdecydowanie przeciwstawiają się nasilającemu się procederowi finansowania usług, dostaw czy prac – zlecanych przez
instytucje w drodze przetargów publicznych –
z wadiów zatrzymanych wykonawcom na skutek
mało znaczących uchybień proceduralnych. Nadużycia formalne w sektorze publicznym pozwoli
zminimalizować wyłącznie konstruktywna nowelizacja przepisów ustawy – upraszczająca między
innymi tryb i zakres uzupełniania dokumentacji
przetargowej, przy jednoczesnym ograniczeniu
tego obowiązku do podmiotów mających realne
szanse na wygranie przetargu.
Jednocześnie przedsiębiorcy zaznaczają, że zaproponowana przez prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych procedura deregulacji, zakładająca
odformalizowanie postępowania – byłaby możliwa
do przyjęcia tylko i wyłącznie w przypadku, gdy będzie obowiązkowa. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, dowolność wyboru pozostawiona zamawiającym niestety nie skutkuje poprawą sytuacji rynku
zamówień publicznych. Doskonałym przykładem
jest obecny zapis art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zakazuje jakichkolwiek zmian w podpisanej umowie, chyba że zamawiający taką możliwość przewidział w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niestety,
zamawiający nie korzystają z tej opcji.
Rodzący nadużycia przepis art. 46 ust. 4A ustawy Prawo zamówień publicznych – zakładający
zatrzymanie przez zamawiającego wadium wpłaconego przez wykonawców, nawet w wyniku
niewspółmiernych względem wpłaconej kwoty
uchybień proceduralnych – powinien zapewniać
prawidłowy przebieg postępowania i pełnić funkcję dyscyplinującą wykonawców. W praktyce interpretacja przepisów ustawy dotycząca wnoszenia, rozliczania i zwrotu tej formy zabezpieczenia
oferty – stwarza pole do nadużyć dla zamawiających, którzy mogą być posądzani o nadinterpretację przepisów, jak i liczne problemy dla wykonawców, którzy często tracą wpłacone środki.
WIĘCEJ NA

zamawiających – utrwalana przez wymogi organów kontrolnych – sprawia, że budżety przeznaczone na realizację zamówienia publicznego wręcz zmuszają wykonawcę do stosowania
umów „śmieciowych”. Trudno też założyć, że
zamawiający nie zdaje sobie z tego sprawy – jeśli roboczogodzina w oparciu o umowę o pracę
z minimalnym ustawowym wynagrodzeniem to
koszt 13 zł, zaś zamawiający zakłada w budżecie
10 zł, a czasem nawet 5 zł!
WIĘCEJ NA
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Jak skutecznie ubezpieczyć
towar podczas transportu?

ÔÔ Anna Kowalska-Zientek, Lider Zespołu Operacyjnego Obsługi Ubezpieczeń i Reklamacji w DSV Road, Foto: DSV Road

Transportować szybko i niedrogo – to podstawowe priorytety większości przedsiębiorców na etapie wyboru operatora logistycznego. W poszukiwaniu jak najniższych kosztów przewozu wiele firm zapomina jednak o dodatkowym ubezpieczeniu towaru.
Pewne jest, że w dzisiejszych czasach każdemu z tych podmiotów zależy zarówno
na czasie, jak i na kosztach związanych
z przemieszczeniem przesyłki z jednego miejsca do drugiego. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że najważniejszym elementem całego procesu przemieszczania
towaru jest to, aby przesyłka dotarła do
miejsca przeznaczenia kompletna i bez
uszkodzeń. Nie da się jednak całkowicie
wyeliminować ryzyka utraty towaru, bądź
utraty jego wartości podczas transportu,
można jednak dokonać jego transferu na
inny podmiot, jakim jest ubezpieczyciel.
Ubezpieczenie przewoźnika vs Ubezpieczenie Cargo Duża część klientów firm transportowych nie zdaje sobie sprawy z faktu, że
zlecenie przewozu zewnętrznej firmie nie
oznacza wcale automatycznego transferu
całego ryzyka. Rolą profesjonalnego przewoźnika jest wyjaśnienie klientowi zasad
funkcjonowania przepisów transportowych
oraz wynikających z nich konsekwencji, tak
aby obie strony mogły być całkowicie spokojne w sytuacji jeśli dojdzie do powstania
jakiejkolwiek szkody, bądź utraty ładunku.
Przepisy regulujące krajowy oraz międzynarodowy transport przedmiotowy to
Prawo Przewozowe oraz Konwencja CMR.
Zgodnie z ich zapisami przewoźnik nie odpowiada za szkody spowodowane okolicznościami, których nie mógł uniknąć, ani następstwom których nie mógł zapobiec. Nie
odpowiada też za szkody powstałe z przyczyn nie wywołanych winą przewoźnika

lub wynikające z właściwości towaru albo
wskutek siły wyższej. Należy również pamiętać o ograniczeniu odszkodowania, które
w wielu przypadkach jest znacząco niższe
niż wartość przewożonego ładunku.
Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy
mieć świadomość, że może pojawić się sytuacja, w której pomimo całkowitej utraty
lub uszkodzenia przesyłki, odpowiedzialność przewoźnika nie zadziała. W takich
okolicznościach może okazać się, że klient
nie otrzyma żadnego odszkodowania lub
otrzyma, ale w kwocie znacznie niższej niż
sama wartość towaru.
Rozważanie najgorszego scenariusza nie
jest nigdy przyjemne, jednak rolą odpowiedzialnego przewoźnika jest dołożenie
wszelkich starań, aby transport przebiegał
sprawnie i bezpiecznie. Powinniśmy wiedzieć, że każda polisa ubezpieczeniowa
chroni ubezpieczonego, a więc właściciela
polisy. W konsekwencji polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika bądź spedytora
ma na celu ochronę interesów tychże podmiotów, a nie ochronę interesów właścicieli
towarów. Troska o najlepszy interes klienta
w przypadku DSV oznacza rzetelne informowanie o potencjalnych ryzykach i konsekwencjach nieprzewidzianych komplikacji
oraz pomoc w zabezpieczeniu się przed
nimi. Najlepszym sposobem takiej ochrony
rekomendowanym przez DSV jest wykupienie przez klienta ubezpieczenia Cargo.

ÔÔJacek Tyburek, Doradca ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w DSV

dzącego przy bramie, którego jedynym zadaniem jest okazjonalne patrolowanie terenu.

Firmy działające na rynku TSL często korzystają
z usług firm specjalizujących się w ochronie.
Pracowników ochrony można spotkać zarówno na bramach wjazdowych do parku logistycznego, jak i patrolujących teren. Ale czy taki
model działania jest naprawdę wystarczający?
Jak często zadajemy sobie pytanie, czy wynajęta przez nas agencja ochrony dostarcza nam
tego, czego faktycznie potrzebujemy? Co do
idei - ochrona ma zapewnić bezpieczeństwo
ludzi i towaru na danym terenie. Ochronić, to
znaczy pracować w ramach systemu, zakładającemu możliwość zapobiegania stratom.
Niestety, coraz częściej korzystanie z agencji
ochrony kojarzy się z najmem pracownika sie-

Dlaczego tak się dzieje?
Przyczyna pierwsza to brak pomysłu na udział
ochrony w faktycznym zabezpieczeniu procesu
logistycznego. Bardzo często firmy działające na
rynku TSL nie potrafią zwerbalizować realnych
potrzeb w zakresie ochrony. Skupiając się na prowadzeniu swojej zasadniczej działalności, oczekują wsparcia eksperckiego ze strony agencji.
Kolejna przyczyna, to brak umiejętności agencji ochrony do uświadomienia swoim klientom
ich potrzeb w zakresie zabezpieczania terenu
i towaru oraz korzyści wynikających z wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie. Agencje często nie potrafią konstruktywnie przygotować oferty, tak aby klient miał możliwość zapo-

znania się ze wszystkimi wartościami dodanymi,
wynikającymi z profesjonalnej obsługi.
Ostatnia przyczyna wynika w dużej mierze
z winy firm zatrudniających agencje ochrony.
Klienci bardzo często nie widzą sensu w płaceniu
za ochronę więcej, skoro jedyne co za te pieniądze
otrzymują, to pracowników pilnujących ogrodzenia i bramy. Dlatego też, wybierane są często
agencje najtańsze, ponieważ ich obecność jest
wymagana przez umowę z ubezpieczycielem.

O tym dlaczego ten element jest
kluczowy, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale i kosztów transportu opowiada Anna
Kowalska-Zientek, Lider Zespołu
Operacyjnego Obsługi Ubezpieczeń i Reklamacji w DSV Road:
Przedsiębiorcy oraz producenci często
zadają sobie pytanie, czy ubezpieczać
dodatkowo towary na czas przewozu.

Po co nam właściwie ochrona?
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Czy można temu jakoś zaradzić?
Spośród liderów na rynku firm zajmujących się
ochroną, tylko jedna agencja do tej pory stworzyła
kompleksowy program bezpieczeństwa logistyki,
który został wdrożony u przynajmniej jednego
operatora.
WIĘCEJ NA
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