
segro_prasa_2017_rower_215x285_v1out.indd   1 22/08/17   14:08

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - SUPPLY CHAIN MAGAZINE

ww
w.

eu
ro

lo
gi

st
ics

.p
l

°1 LUTY - MARZEC 2018

Index 360 988

CENA 27,00 ZŁ (W TYM 5% VAT)

POTRZEBA 
WIĘCEJ 
MAGAZYNÓW

str.

37 Produkty innowacyjne dla logistyki, transportu i produkcji

str.

34 Prognozowanie i planowanie sprzedaży

str.

48 Click and collect

EU
RO

LO
GI

ST
IC

S 
– 

LU
TY

 - 
M

AR
ZE

C 
20

18
 - 

nr
 1

/ 2
01

8 
( 1

04
)   

– 
w

w
w.

eu
ro

lo
gi

st
ic

s.p
l   

   
  E

U
R

O
L

O
G

I
S

T
I

C
S



www.cargonexx.pl

Prosto. Tanio. Niezawodnie.

Korzystaj z Cargonexx i organizuj jeszcze prościej swoje 
transporty. Cargonexx postawił na nowoczesną technologię. 
Transport drogowy nigdy nie był jeszcze taki prosty.

Sprawdź nas! Rejestracja na Cargonexx jest bezpłatna  
i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Szybko.
Wprowadzenie zlecenia na platformę Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. Za każde zlecenie 
otrzymujesz propozycję ceny rynkowej automatycznie. Naszą ofertę możesz zaakceptować już poprzez 
jedno kliknięcie. Bez telefonowania, wysyłania Emaili czy faksów.

Tanio.
Skorzystaj z bezpłatnej rejestracji. Z platformą Cargonexx czerpiesz zysk  
dzięki nieustannej analizie rynku transportowego, którą dla Ciebie prowadzimy, przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii.

Wygodnie.
Z Cargonexx pracujesz szybciej i możesz zaoszczędzić wiele wolnego czasu, przeznaczając go  
np. na pielęgnowanie bezpośredniego kontaktu z klientami. Wprowadzenie zlecenia na platformę 
Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. My zajmujemy się Twoimi zleceniami i ich realizacją.

Bez ryzyka.
Cargonexx, który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację każdego 
zlecenia. Gwarantujemy dostawę ładunków, a zespół naszych doświadczonych dysponentów służy 
pomocą, gdy pojawiąją się problemy w trakcie realizacji transportu.

ZAREJESTRUJ SIĘ  
JUŻ TERAZ 

www.cargonexx.pl

Przyszłość transportu drogowego.
Przewaga dzięki analizie danych.

Nowoczesna technologia w połączeniu  
z doświadczeniem. Tak działa Cargonexx. 

Dysponenci wprowadzają na platformę Cargonexx 
zlecenia, za które otrzymują propozycje cen 
automatycznie. 

Cargonexx postawił na sztuczną inteligencję, żeby 
przewidywać ceny rynkowe w transporcie drogowym.  
Już dzięki paru kliknięciom algorytm matematyczny  
jest w stanie obliczyć cenę rynkową za dany ładunek.  
Za te ceny Cargonexx przejmuje zlecenia z pełną  
odpowiedzialnością za ich realizację. 

Przewoźnicy są automatycznie informowani 
o dostępnych zleceniach i mogą je 
przyjmować zaledwie poprzez jedno 
kliknięcie myszką. Termin płatności za 
wykonane zlecenie wynosi 5 dni.

Cargonexx jest spedycją (HGB) ● automatyczna cena zobowiązująca ● zawarcie umowy

Cargonexx zawiera umowy ze 
zleceniodawcami i z przewoźnikami. Nie jest 
pośrednikiem. Cargonexx jest bezpośrednim 
partnerem umowy w obu przypadkach.

Zarejestrowani 
zleceniodawcy

Cyfrowa,  
bazująca na algorytmie

sieć transportowa

Zarejestrowani 
przewoźnicy

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń
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Kolejny rok zakończyliśmy wzrostami 
w branży logistycznej i transportowej. Znako-
mite wyniki osiągnął rynek powierzchni ma-
gazynowo-produkcyjnych – na koniec 2017 
roku całkowite zasoby rynku przekroczyły 
13,5 mln m2. Jak wynika z danych raportu 
przygotowanego przez Cushman & Wakefield 
deweloperzy dostarczyli aż 2,36 mln m2 – to 
dwukrotnie więcej niż w 2016 roku. 
Z badania przeprowadzonego zaś przez PMR 
Consulting & Research na zlecenie P3 Logi-
stic Parks i Fiege wynika, że zapotrzebowa-
nie na powierzchnie magazynowe i usługi 
logistyczne w najbliższych 2-3 latach nadal 
będzie wzrastać – ponad połowa badanych 
firm (54%) deklaruje chęć powiększenia 
powierzchni magazynowych lub produkcyj-

nych. Rośnie zainteresowanie obiektami o dużej powierzchni. 
Rozbudowują się parki logistyczne w głównych lokalizacjach – okolicach War-
szawy, na Górnym Śląsku, w Centralnej Polsce, czy w Poznaniu. Ale nowe 
obiekty logistyczne zaczynają powstawać także w mniej oczywistych do tej 
pory lokalizacjach, jak Białystok, Kielce, czy Zielona Góra. Przyczynia się do 
tego w głównej mierze lepsza dostępność do pracowników w tych regionach 
oraz poprawiająca się infrastruktura.
Dynamiczny rozwój gospodarki i branży TSL generuje powstawanie produk-
tów i usług, które mają na celu wspomaganie pracy działów logistycznych. 
Prezentujemy nagrodzone i wyróżnione w konkursie Produkt Innowacyjny 
dla Logistyki Transportu i Produkcji 2017 projekty i rozwiązania. 
Logistykę tworzą ludzie – po raz kolejny pod koniec roku uhonorowaliśmy 
więc najciekawsze projekty, stworzone przez menedżerów logistyki, które wy-
różniają się znaczącym wpływem na poprawę funkcjonowania łańcucha do-
staw. Przedstawiamy laureatów programu Supply Chain Designer 2017 roku.
Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z Gali Logistyki, Transportu 
i Produkcji 2017.
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Redaktor prowadząca

Kinga Wiśniewska
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Pojęcia prognozowania i planowania sprzedaży są 
w praktyce bardzo często używane zamiennie. Jednak 

w rzeczywistości nie są tożsame. Procesy te różnią się nie 
tylko wynikiem, ale również swoją strukturą. I choć są od 
siebie zależne, to każdy z nich przynosi firmie inną wartość 
dodaną.

7 grudnia podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji  
2017 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie ogłoszone 

zostały wyniki XIII edycji konkursu Produkt Innowacyjny  
dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017. 

Usługa click & collect cieszy się coraz większą popularnością 
wśród europejskich e-klientów. Jej znaczenie będzie rosło wraz  

z rozwojem mobilnych zakupów oraz zmieniającymi się wymaganiami 
konsumentów, którzy oczekują swobody migrowania między światem 
online i offline oraz cenią wygodę i wybór. Sieci detaliczne w usłudze 
„kliknij i odbierz sam” widzą szansę na dopasowanie sposobu dostawy 
kupionych online produktów do stylu życia klientów oraz zachęcanie 
do wizyty i zakupów w sklepie stacjonarnym.
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DSV Road na drodze do nowej lokalizacji
Rozpoczęła się budowa nowego 
obiektu biurowo-magazynowego dla 
DSV Road powstającego w SEGRO 
Business Park Warsaw, Ożarów. Fir-
ma przeniesie się do dedykowanego 
budynku o powierzchni ponad 7600 
m2 już w drugim kwartale 2018 r. 

Potrzeba zmiany lokalizacji głównego oddziału 
DSV Road w Ołtarzewie została podyktowana 
dynamicznym rozwojem operatora w zakresie 
transportu krajowego oraz międzynarodowego. 
W nowym budynku ponad 100 pracowników 
duchnickiego oddziału otrzyma do dyspozycji 
niemal 1 500 m² nowoczesnej powierzchni biu-
rowej. W obiekcie znajdzie się także 3 500 m² 

powierzchni magazynowej i ponad 2 700 m² 
powierzchni cross-dock z 21 dokami przeła-
dunkowymi i dwiema bramami na poziomie 0.
– Z DSV Road współpracujemy już od kilku lat. 
Oferta SEGRO ewoluuje wraz z dynamicznym 
rozwojem naszych klientów, dlatego też cie-
szymy się, że możemy zaoferować DSV Road 
budynek jeszcze lepiej odpowiadający potrze-

bom firmy. Nowa lokalizacja obiektu w parku 
w Ożarowie, w pobliżu autostrady A2, nie-
wątpliwie pozytywnie wpłynie na dotychczas 
prowadzone przez DSV Road operacje, zaś 
dodatkowa i zoptymalizowana powierzchnia 
pozwoli wdrożyć nawet najbardziej ambitne 
plany rozwojowe – dodaje Waldemar Witczak, 
dyrektor regionalny SEGRO. ■

EURO LOGISTICS6 NEWSY

Zautomatyzowany magazyn Coca-Cola HBC Polska
Firma Coca-Cola HBC Polska otworzy-
ła w zakładzie produkcyjnym w Ra-
dzyminie swój najnowszy magazyn. 
Inwestycja o powierzchni 3800 m2 
warta jest blisko 24 mln zł.

Nowy magazyn ma pojemność do 7500 pa-
let, które będą automatycznie transportowa-
ne zarówno z działu produkcji, jak również 
z w pełni zautomatyzowanego magazynu „A”, 
otwartego przez Coca-Cola HBC Polska 3,5 
roku temu. Na regały nowego magazynu za-
ładunek będzie  manualny.
Budowa nowego magazynu została zreali-
zowana w ramach projektu, który zakładał 
m.in. wprowadzenie nowego asortymentu do 
produkcji w Radzyminie oraz Krakowie, jak 
również przejęcie produkcji na rynek krajów 

bałtyckich. Otwarcie nowego magazynu to 
także kolejny krok w realizowanym od 25 lat 
procesie inwestycyjnym systemu Coca-Cola 
w Polsce, który tworzą Coca-Cola HBC Polska 
oraz Coca-Cola Poland Services.
- Bardzo nas cieszy, że możemy otworzyć 
w Polsce kolejną inwestycję. Szczególnie 

ważne jest, że nowy magazyn otwieramy 
tu, w Radzyminie, gdzie ponad 25 lat temu 
powstała jedna z pierwszych naszych fa-
bryk w Polsce. Tylko od 2012 r. zainwesto-
waliśmy w kraju 435 mln zł - mówi Nikos 
Kalaitzidakis, prezes zarządu Coca-Cola 
HBC Polska. ■

Fiege z certyfikatem „Quality of the Year 2017”
Początek roku przyniósł doskonałą 
wiadomość dla Fiege w Polsce. Spół-
ka została uhonorowana prestiżowym 
certyfikatem „Quality of the Year 
2017” przyznawanym przez Fundację 
Qualitas. 

Honorowym patronatem tegoroczną edycję 
objęła European Organization for Quality 
z siedzibą w Brukseli. 
Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, nagro-
da jest bardzo cenna. Rosnąca konkurencja 

i wymagający klienci sprawiają, że firmy 
decydują się na coraz częstsze i większe 
wykorzystanie zewnętrznych usług logistyki 
kontraktowej. Przed podjęciem decyzji biorą 

pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszyst-
kim jakość usług, w tym terminowość, kom-
pletność i brak uszkodzeń. Nie bez znaczenia 
pozostaje też kompleksowość usług.
– Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymane-
go wyróżnienia „Quality of the Year 2017”. 
Stanowi ono potwierdzenie właściwych dzia-
łań Fiege w zakresie jakości i w kierunku 
zapewnienia najwyższego poziomu usług 
– mówi Piotr Kohmann, prezes zarządu  
Fiege Sp. z o.o. ■
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Pogłębia się deficyt wolnych przestrzeni ładunkowych
TimoCom – dostawca największej 
platformy transportowej w Europie, 
podsumował 2017 rok na podstawie 
wskazań barometru transportowego.

Barometr transportowy TimoCom to narzę-
dzie przedstawiające aktualny udział liczby 
ofert frachtów w stosunku do ilości wolnych 
powierzchni ładunkowych dostępnych na 
europejskim rynku transportowym. W skali 
całego roku barometr pokazał relację bada-
nych czynników wynoszącą 70:30. Wyni-
ki wskazują zatem wyraźnie, że na rynku 
transportowym brakuje wolnych przestrzeni 
ładunkowych. 
Przewaga odsetka ofert frachtów jest zauwa-
żalna od dłuższego czasu. Już w drugim kwar-
tale 2017 r. wynik był bardzo wysoki - 70:30. 
Trzeci kwartał to jeszcze wyższe wskazanie 
– 72:28. Wtedy też padł rekord. Udział ofert 
ładunków we wrześniu sięgnął bowiem 78%. 
Takiej sytuacji barometr transportowy nigdy 
wcześniej nie odnotował. Tendencje wzrosto-
we były widoczne także w czwartym kwarta-
le. Wtedy to na platformie przypadało 71 zle-
ceń transportowych na 29 ofert pojazdów. Dla 
porównania w ujęciu całorocznym rok 2016 
zamknął się z wynikiem 53:47, czyli bardzo 
blisko tzw. punktu równowagi (50:50).

Na rynku transportowym w krótkim okresie na-
stąpiła ogromna zmiana. Wcześniej przez długi 
czas eksperci mówili o tzw. rynku spedytora. 
Wtedy brakowało ofert ładunków. Takie warun-
ki sprawiały, że przewoźnicy mocno konkurowa-
li ze sobą, chcąc zdobyć zlecenie transportowe. 
Powodowało to obniżanie ich stawek, ale też 
podwyższenie jakości oferowanych usług trans-
portowych. Obecnie to przewoźnicy mogą po-
zwolić sobie na luksus doboru oferty frachtu do 
własnych preferencji i możliwości ładunkowych.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kilka czyn-
ników. Z jednej strony 
rozwijające się gospo-
darki europejskie na-
pędzane wzrastającą 
konsumpcją różnego 
typu dóbr zwiększają 
popyt na transport. 
Z drugiej strony podob-
ny efekt dają problemy 
występujące w branży 
transportowej. Brakuje 
kierowców - w Polsce 
mówi się nawet o licz-
bie 110 tys., w Niem-
czech o przynajmniej 
45 tys. Do zwiększenia 

podaży wolnych przestrzeni ładunkowych nie 
przyczyniają się także nowe rozwiązania praw-
ne dotyczące pracowników delegowanych, czy 
odbioru odpoczynków. 
Rzecznik prasowy firmy TimoCom Gunnar 
Gburek zauważa jednak pozytywne aspekty 
zmian na rynku: - To dobry czas dla przewoźni-
ków. Zawód ten zyska znowu więcej szacunku 
i wzrosną wynagrodzenia. Kierowca ponownie 
będzie postrzegany jako ten, kim jest – nieod-
łącznym partnerem w łańcuchu dostaw, który 
zapewnia dobrobyt i siłę gospodarczą. ■
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Ekol Logistics w Szwecji
Firma, realizując strategię budowa-
nia pozycji kluczowego dostawcy 
rozwiązań intermodalnych w oparciu 
o własne zasoby, w styczniu 2018 
roku uruchomiła operacje na terenie 
Szwecji. Nowa spółka firmy to Ekol 
Nordics. Szwecja jest szesnastym 
krajem, w którym Ekol prowadzi 
swój oddział.

– Ekol Nordics będzie oferował usługi mię-
dzynarodowych transportów zarówno FTL, 
LTL jak i drobnicowych. Na początku połą-
czymy kraje skandynawskie z Turcją, Bli-
skim Wschodem oraz pozostałymi krajami, 
gdzie działają spółki Ekol. Następnym eta-
pem będzie uruchomienie połączeń z całą 
Europą – mówi Jarmo Halonen, dyrektor 
regionu Ekol Nordics.

Na początku Ekol w tym regionie będzie 
koncentrował się na branży detalicznej, 
motoryzacyjnej, elektronicznej, papierni-
czej oraz drzewnej. Ekol Nordics planuje 
również, w drugiej połowie roku, uruchomić 
usługi transportu morskiego na krótkich 
trasach, łączące Skandynawię z Morzem 
Śródziemnym.
– Warto dodać, że pociągi towarowe Ekol 
kursują z Triestu we Włoszech do Kilonii 
w Niemczech i są dedykowane przesyłkom 
z i do północnej Europy. W najbliższej przy-
szłości planujemy zwiększyć liczbę pocią-
gów między tymi dwoma miastami. To po-
łączenie intermodalne łączy bowiem kraje 
skandynawskie z południem Europy oraz 
z Turcją – mówi Wojciech Brzuska, General 
Manager Ekol Europe. ■
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Dachser liderem w transporcie przesyłek drobnicowych
Firma po raz kolejny zajęła pierw-
sze miejsce w rankingu „Top 100 
der Logistik” w segmencie eu-
ropejskich przewozów drobnico-
wych. Dachser poprawił też wynik 
na rynku transportu specjalistycz-
nego, w tym logistyki żywności, 
awansując z miejsca siódmego na 
czwarte.

Publikowany co dwa lata ranking 100 naj-
większych firm logistycznych w Europie pod 
względem przychodów to wynik współpracy 
Centrum Badań Stosowanych nad Obsługą 
Łańcucha Dostaw (SCS) przy Fraunhofer z cza-
sopismem branżowym DVZ oraz Niemieckim 
Stowarzyszeniem Logistyki (BVL).

W tegorocznej edycji rankingu Dachser upla-
sował się na pierwszym miejscu w obszarze 
transportu przesyłek drobnicowych (LTL). 
Tym samym, pod względem wartości sprzeda-
ży firma wyprzedziła dotychczasowego lide-
ra – firmę DB Schenker i od edycji 2013/14 
prowadzi po raz drugi na europejskim rynku. 

W przypadku transportu 
specjalistycznego, do któ-
rego zespół Fraunhofera 
zalicza między innymi 
logistykę żywności, Dach-
ser awansował z siódmego 
miejsca na czwarte.
Według badań przeprowa-
dzonych na podstawie war-

tości sprzedaży w 2016 roku, cały europejski 
rynek usług logistycznych odnotował wzrost na 
poziomie ok. 2%, osiągając obrót w wysokości 
ok. 1 biliona 50 miliardów euro. Oznacza to, że 
branża logistyczna rozwija się tak równie dy-
namicznie jak rynki unijne, gdzie wzrost PKB 
w ubiegłym roku wyniósł 1,9%. ■

Budynek e-commerce dla SMYK-a
Panattoni Europe wybuduje centrum 
dystrybucji i obsługi sklepu inter-
netowego dla firmy SMYK. Obiekt 
o docelowej powierzchni 70 tys. m2 
powstanie na terenie Panattoni Cen-
tral European Logistics Hub w Łodzi. 

Inwestycja wystartowała na początku stycznia 
i będzie realizowana w kilku etapach. Oddanie 
pierwszych 26 tys. m2 planowane jest na czer-
wiec 2018 r. W pierwszym etapie powstanie 26 
tys. m2 – część magazynowa zajmie ponad 96% 
powierzchni całkowitej (magazyn: 25 tys. m2, 
biura: 1 tys. m2). Ze względu na potencjalną 
opcję instalacji mezzaniny, magazyn będzie 
miał miejscowo wzmocnioną posadzkę o no-
śności do 7 T/m2, a także zwiększony dopływ 
światła dziennego.

– Dynamicznie rozwijająca się sprzedaż inter-
netowa przyspieszyła naszą decyzję o nowym 
centrum logistycznym dla obsługi tego kanału. 
Prawie trzykrotnie większa niż obecnie po-
wierzchnia pozwoli nam na zwiększenie liczby 
obsługiwanych klientów i procesowanych zleceń 
oraz na poszerzenie asortymentu i poprawę jego 

dostępności. W procesie decyzyjnym uwzględni-
liśmy potencjał rozwojowy obiektu, jego lokaliza-
cję, odległość od magazynu centralnego i hubów 
kurierów. Ważnym elementem była lokalizacja 
w granicach miasta Łodzi i istniejące połączenia 
komunikacyjne – mówi Michał Janikowski, dy-
rektor łańcucha dostaw Grupy Smyk. ■

GLS przejmuje Redyser
General Logistics Systems B.V. (GLS) 
ogłosił przejęcie hiszpańskiej firmy 
Redyser Transporte specjalizującej 
się w przesyłkach ekspresowych. 

Firma Redyser przyczyni się do rozszerze-
nia oferty krajowej GLS Spain i wzmocni 
pozycję GLS jako drugiej największej hisz-
pańskiej sieci przesyłek ekspresowych, 
którą firma uzyskała po przejęciu ASM 

Transporte Urgente w czerwcu 2016 r.
Redyser z siedzibą w Murcji w Hiszpanii ob-
sługuje głównie przesyłki ekspresowe, dorę-
czając ich około 14 mln rocznie. Posiada roz-
budowaną sieć ponad 200 agencji i partnerów 
franczyzowych oraz 12 oddziałów w najwięk-
szych miastach Hiszpanii.
Łączna kwota za 100% udziałów Redyser wy-
niosła 16,5 mln euro. W minionym roku fir-
ma ta wygenerowała dochód w wysokości ok. 

45 mln euro. Redyser zostanie włączony do 
struktur GLS w ramach istniejącej działalno-
ści na terenie Hiszpanii.
Rico Back, CEO Grupy GLS podkreśla: – Po 
udanym przejęciu i fuzji z ASM, Redyser 
wspiera naszą strategię rozwoju istniejących 
spółek na kluczowych rynkach. Pomoże to 
urozmaicić ofertę GLS i wzmocnić pozycję 
firmy. Klienci Redyser skorzystają natomiast 
z naszej silnej europejskiej sieci. ■
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Media Expert w Łodzi z Panattoni
Panattoni Europe rozbudowuje Cen-
tral European Logistics Hub. Nowym 
najemcą największego centrum dys-
trybucyjnego dewelopera jest sieć 
Media Expert, która zajmie obiekt 
o powierzchni ok. 73 300 m2. Jego 
budowa rozpocznie się w drugim 
kwartale 2018 r.

Inwestycja projektowana na potrzeby Media 
Expert podzielona zostanie na część magazy-
nową, która zajmie 72 000 2 i biurowo-socjal-
ną o powierzchni 1300 m2. Z nowego obiektu 
będzie realizowana dystrybucja zamówień dla 
sklepów internetowych, a także logistyka pro-
duktów do sieci sklepów stacjonarnych firmy. 
– Sieć Media Expert konsekwentnie wzmac-
nia swoją pozycję na polskim rynku, rosną 
zatem wyzwania związane z zapewnieniem 

skuteczności łańcucha dostaw dla ponad 440 
elektromarketów na terenie całego kraju. Wa-
lor lokalizacji Central European Logistics Hub 
w samym centrum Polski jest dla nas kluczowy 
również w kontekście rozwoju omnichannel 
oraz internetowego kanału sprzedaży. Chcemy, 

by dostawy do klientów indywidualnych prze-
biegały jeszcze sprawniej, a czas pomiędzy 
włożeniem produktu do wirtualnego koszyka, 
a jego dostarczeniem pod wskazany adres był 
możliwie jak najkrótszy – mówi Michał Myst-
kowski, rzecznik prasowy Media Expert. ■

Wezwanie do Innowacji od ID Logistics

ID Logistics zaprasza start-upy, fir-
my, stowarzyszenia, studentów i en-
tuzjastów nowoczesnych technolo-
gii do wzięcia udziału w programie 
„Wezwanie do Innowacji”.

Celem programu jest znalezienie i nawią-
zanie współpracy z firmami lub osobami, 
które mają ciekawe i niestandardowe po-
mysły na inteligentną logistykę – tworze-
nie innowacyjnych rozwiązań, możliwych 
do wdrożenia w magazynach zarządzanych 
przez ID Logistics. 
Warunkiem przystąpienia do programu 
„Wezwanie do Innowacji” jest przedstawie-
nie propozycji rozwiązania logistycznego 
w jednym z trzech kluczowych obszarów: 

„Poprawa funkcjonowania i jakości pracy 
w magazynie”, „Uproszczenie i optymalizacja 
zarządzania magazynem” i „Projektowanie 
magazynów 4.0”.
Nagrodą główną będzie podpisanie kontrak-
tu z ID Logistics na pilotażowe wdrożenie 
projektu operacyjnego w jednym z maga-
zynów w Polsce. Na realizację zwycięskie-
go projektu przeznaczony jest budżet do  
200 tys. zł. Dodatkowo autor otrzyma 20 tys. 
zł. W programie wyróżnione zostaną też dwa 
inne projekty, możliwe do wdrożenia w ma-
gazynach ID Logistics. Ich autorzy otrzyma-
ją po 10 tys. zł.
Za ocenę i wybór zwycięzcy odpowiada jury, 
w skład którego wchodzi zarząd oraz mene-

dżerowie z działu innowacji, rozwoju i ope-
racji ID Logistics, klienci - menedżerowie ds. 
supply chain i innowacji z firm Carrefour, 
Auchan i Lindt oraz eksperci zewnętrzni.

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział 
w programie „Wezwanie do Innowacji” do 31  
marca br., wysyłając aplikacje na adres 
srodak@id-logistics.com - Sławomir Rodak, 
dyrektor R&D ID Logistics.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 31 lipca 
2018 roku.  

Program jest polską edycją programu Grupy 
ID Logistics „Call for Innovative Projects. ■

Zaproszenie do projektu

Masz interesujący, niestandardowy pomysł na innowacyjny projekt dla logistyki, który chciałbyś nam 
przedstawić? 

Weź udział w konkursie ID Logistics na Magazyn Smart! Zapraszamy start-upy, firmy, stowarzyszenia, studentów oraz entuzjastów nowoczesnych technologii. Naszym celem jest 
nawiązanie współpracy z firmami lub osobami, które mają niestandardowe pomysły na inteligentną logistykę- tworzenie innowacyjnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia 

w magazynach zarządzanych przez ID Logistics. 

W jaki sposób możesz wziąć udział?
Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami, prześlemy Ci szczegółowy zakres i dodatkowe informacje. Następnie przygotuj innowacyjny projekt w trzech kluczowych obszarach: 

1) Poprawa funkcjonowania i jakości pracy w magazynie 2) Uproszczenie i optymalizacja zarządzania magazynem 3) Projektowanie magazynów 4.0. Wyślij propozycję projektu 
w terminie od 7 lutego do 31 marca 2018r. na adres: srodak@id-logistics.com, Sławomir Rodak, dyrektor R&D ID Logistics

Kto i w jaki sposób oceni Twój projekt?
Jury, w którego skład wchodzą: zarząd oraz menedżerowie z działu innowacji, rozwoju i operacji ID Logsitics, klienci ID Logistcs: menedżerowie ds. supply chain i innowacji z firm 

Carrefour, Auchan i Lindt oraz eksperci zewnętrzni. 

Na zwycięzców czekają nagrody!
Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 31 lipca 2018r. Nagrodą główną będzie podpisanie kontraktu z ID Logistics na wdrożenie pilota operacyjnego w jednym z naszych magazynów 
w Polsce. Na jego realizację przewidziany jest budżet do 200 tys. zł, dodatkowo jego autor otrzyma 20 tys. zł. W konkursie zostaną wyróżnione także dwa inne projekty, możliwe do 

wdrożenia w magazynach ID Logistics, ich autorzy otrzymają po 10 tys. zł. Ponadto zwycięzcy będą mogli skorzystać z monitoringu i wsparcia zespołów ID Logistics, jak również 
promowania projektów w prasie, newsach oraz wśród klientów naszej firmy. 

Dodatkowe informacje: Sławomir Rodak Dyrektor R&D ID Logistics Polska, e-mail: srodak@id-logistics.com
tel.: (+48) 505 707 714; www.id-logistics.com/pl/
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Nowe Centrum Dystrybucji do Klienta IKEA
IKEA otworzyła nowe Centrum Dys-
trybucji do Klienta (CDC) w Jaro-
stach koło Piotrkowa Trybunalskie-
go. Poprowadzi je FM Logistic, które 
zarządza Centrum Dystrybucji IKEA 
już od 2001 roku. 

Nowe Centrum Dystrybucji do Klienta 
zajmie 22 500 m² istniejącej powierzchni 
magazynowej Centrum Dystrybucji IKEA 
w Jarostach. Obiekt ten, od początku swe-
go istnienia, tj. od 2001 r., jest zarządzany 
przez FM Logistic, który zatrudnia obecnie 
ok. 400 pracowników zajmujących się ob-
sługą Centrum. Całkowita powierzchnia 
wynosi 145 000 m². W jego skład wchodzą 
dwa zautomatyzowane magazyny wyso-
kiego składowania. Budynek wyposażony 
jest w rozwiązania sprzyjające zrównowa-
żonemu rozwojowi. Dwie trzecie obiektu 
ogrzewane jest energią odnawialną za po-

mocą pomp ciepła i dzięki odzyskowi ciepła 
z geotermalnych ujęć wodnych. Ponadto, 
oświetlenie zewnętrzne w całości wykonano 
w technologii LED, a wodę w budynku pod-
grzewa system 16 kolektorów słonecznych.
Inwestycja IKEA zapewni realizację zamó-
wień składanych przez Internet i wysyłanych 
bezpośrednio do klientów. Szacunkowe dane 

wskazują, że w pierw-
szym roku działalności 
CDC obsłuży ok. 100 
tysięcy zamówień. Dzię-
ki temu IKEA poprawi 
jakość dostaw i czas 
realizacji zamówień do 
klientów.
– Wprowadzając w Pol-
sce sprzedaż przez Inter-
net, chcemy być pewni, 
że dysponujemy wydaj-

ną siecią dystrybucji, która będzie w stanie 
zagwarantować dostawy produktów do na-
szych klientów. Systematycznie rozwijamy 
nowe sposoby sprzedaży oraz pracujemy nad 
rozwiązaniami umożliwiającymi łatwe oraz 
komfortowe zakupy – mówi Anna Pawlak-Ku-
liga, prezes IKEA Retail w Polsce, podczas 
otwarcia CDC w Jarostach. ■



Nowe centrum logistyczne Zalando Lounge w Olsztynku
Zalando Lounge, klub zakupowy do-
stępny dla polskich klientów od wrze-
śnia 2017 r., wraz z Hillwood planuje 
zbudować duże centrum logistyczne 
o powierzchni 130 000 m2. Nowa in-
westycja zwiększy zarówno możliwo-
ści logistyczne Zalando Lounge, jak 
i procesy operacyjne.

Nowa intralogistyka centrum zostanie do-
stosowana do modelu biznesowego Zalando 
Lounge składającego się z tymczasowych 
kampanii oraz między innymi sprzedaży 
większych gabarytowo produktów z kategorii 
domowej. Centrum będzie obsługiwane przez 
dostawcę usług. W środkowej fazie inwestycji 
zostanie utworzonych około 500 miejsc pracy.
- Zalando Lounge znacznie rozrósł się w cią-
gu ostatnich lat, a nowe centrum logistyczne 
wzmocni udany launch usługi w Polsce w sierp-
niu 2017 r. Pozwoli nam ono zwiększyć na-
sze możliwości i jeszcze lepiej obsługiwać 
rosnącą bazę klientów – mówi Martin Rost, 
starszy wiceprezes Zalando Lounge & Outlets.
Lokalizacja w Olsztynku koło Olsztyna, około 

200 km na północ od Warszawy, jest dla inwe-
stycji korzystna z wielu powodów. Po pierwsze, 
miejsce znajduje się w pobliżu dwóch innych 
polskich centrów Zalando - pod Szczecinem, 
a także centrum planowanego niedaleko Łodzi. 
Zalando może zatem wykorzystać synergię 
między tymi trzema centrami. Po drugie, na 
korzyść lokalizacji przemawia, potencjał pra-
cowników w północno-wschodniej części kraju, 

a także infrastruktura z bezpośrednim dostę-
pem do dróg ekspresowych S51 i S7. 
Centrum logistyczne Zalando Lounge zostanie 
połączone z istniejącą już silną europejską sie-
cią logistyczną Zalando, składającą się z ośmiu 
centrów logistycznych na pięciu różnych ryn-
kach. Pod koniec 2017 r. ogłoszono budowę 
dwóch kolejnych centrów logistycznych w pół-
nocnych Włoszech i centralnej Polsce. ■
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Chodnikowe panele fotowoltaiczne w Prologis Park 
Budapest-Harbor
Prologis zakończył z sukcesem pro-
jekt pilotażowy realizowany z wę-
gierskim start-upem Platio, który do-
starcza estetyczne i ergonomiczne 
systemy odnawialnej energii z wy-
korzystaniem wykonanych z plastiku 
pochodzącego z recyklingu bardzo 
wydajnych paneli słonecznych mon-
towanych w płytach chodnikowych.
Prologis Park Budapest-Harbor jest pierw-
szym centrum logistycznym na świecie, które 
na co dzień wykorzystuje to ekologiczne roz-
wiązanie technologiczne. Panele słoneczne 
o łącznej powierzchni 4,7 m2 są zamontowane 
w chodniku znajdującym się w pobliżu stacji 
ładowania samochodów elektrycznych na te-
renie parku. W słoneczne dni system o mocy 
szczytowej 720 Wp zasili park zieloną ener-
gią, natomiast niezużyta energia zostanie wy-
korzystana przez pobliski biurowiec.

– W Prologis zrównoważony rozwój jest podsta-
wą naszych działań, a nawet więcej – jest wpi-
sany w nasze DNA. Wprowadzamy wiele eko-
logicznych rozwiązań w naszych magazynach, 
a z myślą o kolejnych innowacjach skupiamy 

naszą uwagę na testowaniu technologii przy-
szłości, takich jak odnawialne źródła energii 
i rozwiązania oferowane przez Platio – powie-
dział László Kemenes, senior vice president and 
country manager, Prologis na Węgrzech. ■
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Nowy prezes  
w Kuehne + Nagel Polska

Guillaume Sauzedde przejął od-
powiedzialność za działalność 
operacyjną polskiego oddziału 
firmy w styczniu 2018 r. Zastą-
pił on Ingo Goldhammera, któ-
ry awansował na stanowisko 
dyrektora regionalnego na Po-
łudniową i Centralną Amerykę 
w Kuehne + Nagel.

Guillaume Sauzedde ma ponad 20-letnie doświadczenie na 
rynku logistyki i transportu. W tym czasie obejmował wiele 
menedżerskich stanowisk w firmach zlokalizowanych na te-
renie całej Europy, które są międzynarodowymi dostawcami 
usług logistycznych i transportowych. W 2008 r. dołączył do 
regionalnej centrali Kuehne + Nagel na Europę Wschodnią, 
mieszczącej się w Wiedniu, gdzie był odpowiedzialny za lo-
gistykę kontraktową dla sektora motoryzacyjnego. W 2012 r. 
został dyrektorem logistyki kontraktowej w Kuehne + Nagel 
w Polsce, a w 2015 r. objął stanowisko starszego wicepreze-
sa logistyki kontraktowej na Region Centralnej i Wschodniej 
Europy. ■
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FM Logistic: zmiana na stanowisku dyrektora generalnego

Jochen Müller w Dachser 
Air & Sea Logistics 

Jochen Müller objął stanowi-
sko dyrektora operacyjnego 
(COO) Dachser Air & Sea Logi-
stics. Z początkiem br. zastąpił 
dotychczas sprawującego tę 
funkcję Thomasa Reutera, któ-
ry przeszedł na emeryturę. 

Jochen Müller dołączył do zespołu 
Dachser w 2016 r., by przygotować się 

do pełnienia obowiązków COO. Będzie on kontynuował pracę swo-
jego poprzednika. Jego główne zadanie to dalszy rozwój globalnej 
sieci transportu lotniczego i morskiego, powiązanie jej z europej-
ską siecią połączeń drogowych i budowanie dla klientów wartości 
dodanej dzięki logistyce intermodalnej.
Jochen Müller w 2011 r. dołączył do zarządu Schenker Deutschland 
AG, gdzie był odpowiedzialny za fracht lotniczy i sprzedaż w obsza-
rze Air & Sea w Europie Środkowej, a także za globalne usługi logi-
styczne związane z relokacjami, targami i imprezami sportowymi. 
Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu brytyjskiego oddziału 
Schenker, odpowiadając za usługi transportu lądowego, morskiego 
i lotniczego, jak również za obszar związany z obsługą targów. ■

PERSONALIA

Dyrektor generalny FM Logistic na Europę 
Centralną – Piotr Sukiennik – podjął decy-
zję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska 
z początkiem lutego br. Zarząd Grupy FM Lo-
gistic zdecydował się powierzyć tę funkcję 
Danielowi Franke.

Powodem decyzji Piotra Sukiennika jest chęć po-
święcenia się nowym, własnym projektom bizneso-
wym. Jego kariera w FM Logistic trwała 22 lata. 
Przeszedł wiele szczebli zawodowych. W 2001 r. 
objął stanowisko dyrektora transportu na Polskę, 
następnie w 2005 r. dyrektora operacyjnego. Od 
stycznia 2011 r. kierował polskim oddziałem firmy 
jako jego dyrektor generalny. W listopadzie 2016 r.  
powierzono mu kierowanie strukturami firmy 
w Europie Centralnej. 
Daniel Franke – nowy dyrektor generalny FM Logi-
stic na Europę Centralną - będzie kierował działal-

nością magazynową, co-packingową i transportem 
krajowym w Polsce, Czechach, Słowacji i na Wę-
grzech. Do głównych zadań należeć będzie przygo-
towanie strategii rozwoju firmy oraz kontynuowa-
nie planu poprawy doskonałości operacyjnej. Nowy 
dyrektor posiada blisko 20-letnie międzynarodowe 
doświadczenie. Rozpoczynał swoją karierę w Grupie 
Schenker w Polsce, a następnie w siedzibie Grupy, 
w departamencie Corporate Conntract Logistic/Sup-
ply Chain Management nadzorował duże wdrożenia 
i start-upy realizowane w kilku krajach południowej 
i zachodniej Europy. W 2010 r. dołączył do Rohlig 
Suus Logistics, gdzie przez ponad 7 lat jako CEO 
i członek zarządu odpowiadał m.in. za rozwój pro-
duktów logistyki kontraktowej i drobnicy krajowej 
w Polsce. ■

Od góry: Daniel Franke, Piotr Sukiennik. ▲
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Laureaci badania  
Operator Logistyczny Roku 2017

Uroczystość ogłoszenia wyników badania odbyła się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie w obecności ponad 500 przedstawicieli 
top managementu branży TSL. Wieczór prowadził Tomasz Kammel, a oprawę muzyczną zapewniła Sybilla Sobczyk – uczestniczka 

programów Voice of Poland i Must Be The Music.
Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza informacji o zakresie i jakości 
usług logistycznych oferowanych na rynku. Badanie od kilkunastu lat prowadzi Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics. 
Na podstawie jego wyników powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów.

7 grudnia 2017 roku po raz szesnasty wręczone zostały „Oscary Polskiej Logistyki”. Podczas  dorocznej Gali Logistyki, 
Transportu, Produkcji poznaliśmy laureatów programu badawczego – Operator Logistyczny Roku 2017.

Laureaci badania Operator Logistyczny Roku 2017
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           Operator Logistyczny Roku 2017

Nagrody główne
GODŁO ZŁOTE
FM Logistic
FM Logistic to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju potencjale w zakre-
sie wielkopowierzchniowych centrów magazynowych. Uczestniczy w programie od początku, wielokrotnie 
wyróżniana, do tej pory jedną z trzech głównych nagród zdobyła trzykrotnie, w 2002, 2013 i 2015 r. Po raz 
pierwszy jednak sięga po tytuł najlepszej firmy logistycznej w kraju. Zdecydowane zwycięstwo w rankingu 
firm cieszących się największym zaufaniem klientów ukazuje umiejętność odczytywania zmian wymagań 
klientów i odpowiedniej reakcji na te zmiany. 

GODŁO SREBRNE
TNT
Firma TNT to prawdziwy fenomen na rynku. Firma trzy razy z rzędu w latach 2006-2008 oraz w 2011 i 2013 r. 
zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najwyżej przez klientów cenionych firm logistycznych w Polsce, przez 
trzynaście lat obecności w zestawieniu nigdy nie była notowana niżej niż na miejscu trzecim.
Strategicznym celem TNT jest nieustanne rozszerzanie oferty, aby umożliwić wejście w nowe segmenty ryn-
ku, zwiększać udział w portfelu klienta oraz doprowadzić do optymalizacji i synergii operacji. TNT wzmacnia 
swoją pozycję na rynku usług kurierskich w Polsce przede wszystkim dzięki dalszej poprawie elastyczności 
obsługi dostaw oraz innych cech realizacji dostaw, takich jak terminowość czy bezbłędność. 

GODŁO BRĄZOWE
DHL Express
DHL Express to firma mająca od lat najsilniejszą markę na polskim rynku, reprezentująca jedną z najwięk-
szych grup logistycznych, zdobywca głównej nagrody w 2004 i 2011 r. oraz nagród i wyróżnień we wszyst-
kich pozostałych jego edycjach począwszy od 2003 r.
DHL Express jest dominującym dostawcą usług logistycznych w segmencie międzynarodowych usług kurier-
skich i niezmiennie od lat, najczęściej rekomendowaną firmą w całym segmencie usług kurierskich i eks-
presowych. Na przodującą pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geograficzny dostaw między-
narodowych (cecha obsługi, w której zachowuje olbrzymią przewagę nad konkurentami), ale także krajowy 
serwis ekspresowy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy następnego dnia jest jednym z liderów). 

GODŁO BRĄZOWE
DSV Road
DSV Road to jedna z trzech lokalnych dywizji działającej globalnie firmy, formalnie ubiegłoroczny debiutant, 
faktycznie biorący jednakże udział w programie od samego początku pod marką DFDS Transport.
O sukcesie DSV Road decyduje współpraca spółek w ramach grupy DSV, pozwalająca proponować elastyczne, 
dedykowane rozwiązania logistyczne, łączące różne rodzaje transportu, magazynowania i usług dodatko-
wych. To właśnie zakres i jakość oferty usług stanowi najmocniejszą stronę firmy, zdobywającej miano naj-
lepszej na rynku, ocenionej przez klientów najwyżej spośród wszystkich badanych firm. 

GODŁO BRĄZOWE
Maszoński Logistic
Maszoński Logistic to firma, która jako pierwsza i jak dotąd jedyna spośród firm reprezentujących rodzi-
my kapitał zdobyła pierwsze miejsce w tym programie. Zdobywca nagród i wyróżnień we wszystkich jego 
edycjach począwszy od debiutu w 2007 r. W sumie już po raz szósty znalazła się w gronie najwyżej przez 
klientów cenionych firm logistycznych w Polsce, zajmując jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu.
Sekretem sukcesu tej jednej z najefektywniej zarządzanych firm transportowych jest konsekwentnie realizo-
wana strategia nastawiona na klienta.



FM Logistic – zwycięzca programu  
Operator Logistyczny Roku 2017
Złote Godło odebrał Piotr Sukiennik  
dyrektor zarządzający na Europę Centralną

Godło srebrne
TNT
Paweł Góra, 
Country Operations Manager

Operator Logistyczny Roku 2017 - Nagrody główne
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Godło brązowe
DHL Express,
Tomasz Buraś,  
dyrektor zarządzający

Godło brązowe
DSV Road
Filip Czerwiński,  
dyrektor zarządzający

Godło brązowe
Maszoński Logistic
Mirosław Maszoński,  
prezes zarządu
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Wyróżnienia honorowe
NAJLEPSZA FIRMA LOGISTYCZNA WŚRÓD NOWYCH 

PARTNERÓW PROGRAMU
DSV Air & Sea

NAJLEPSZE WYPEŁNIANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG 
LOGISTYCZNYCH

Diera

NAJCZĘŚCIEJ REKOMENDOWANY DOSTAWCA USŁUG 
TRANSPORTOWYCH W SEKTORZE PRODUKCJI

Raben Transport

NAJLEPSZY PRZEWOŹNIK W RUCHU 
MIĘDZYNARODOWYM

XPO Transport Solutions Poland

NAJLEPSZA OBSŁUGA DOSTAW WIELOKANAŁOWYCH
DHL Parcel

NAJLEPSZY OPERATOR LOGISTYCZNY WŚRÓD FIRM 
WYSPECJALIZOWANYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

Omega Pilzno

NAJLEPSZY DOSTAWCA ZINTEGROWANYCH USŁUG 
LOGISTYCZNYCH
Ekol Logistics

Zdobywcy wyróżnień honorowych

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu
DSV Air & Sea, Arkadiusz Mirek, prezes 
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Najlepsze wypełnianie założonych norm 
usług logistycznych
DIERA
Krzysztof Trześniewski,  
właściciel firmy

Najlepsza obsługa dostaw 
wielokanałowych
DHL Parcel
Tina Sobocińska, członek zarządu oraz 
dyrektor ds. personalnych i komunikacji

Najczęściej rekomendowany dostawca 
usług transportowych w sektorze 
produkcji
Raben Transport
Paweł Trębicki, dyrektor generalny

Najlepszy operator logistyczny wśród 
firm wyspecjalizowanych w transporcie 
drogowym
Omega Pilzno
Adam Godawski, prezes zarządu

Najlepszy przewoźnik w ruchu 
międzynarodowym
XPO Transport Solutions Poland
Jarosław Bartczak,  
Managing Director Poland

Najlepszy dostawca zintegrowanych 
usług logistycznych
Ekol Logistics
Dariusz Szczerbiński,  
dyrektor sprzedaży
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Nagroda Lider Logistyki 2017
USŁUGI KURIERSKIE

General Logistics Systems Poland

SPEDYCJA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA I MORSKA
VGL Group

MAGAZYNOWANIE I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
Damco Poland

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
VIVE Transport

DOŚWIADCZENIE I WIARYGODNOŚĆ BIZNESOWA
Panalpina Polska

Wyróżnienia specjalne
NAJEFEKTYWNIEJ ZARZĄDZANE  

FIRMY LOGISTYCZNE – LAUREACI XII EDYCJI 
RANKINGU TOP500

1. Alta-Trans Wójcik
2. Farmada Transport

3. General Logistics Systems Poland

Laureaci nagród Lider Logistyki 

Zdobywcy wyróżnień specjalnych

Usługi kurierskie
General Logistics Systems Poland
Andrzej Wasielewski, Director 
Central Operations

Violetta Wojciechowska, dyrektor operacyjny transportu, Farmada Transport
Andrzej Wasielewski, Director Central Operations, General Logistics Systems Poland

Lojalność klientów
VIVE Transport
Grzegorz Woelke, prezes zarządu

Magazynowanie i zarządzanie zapasami
Damco Poland
Piotr Klein i Jakub Mach, członkowie 
zarządu

Doświadczenie  
i wiarygodność biznesowa
Panalpina Polska
Wojciech Gulaj,  
Business Unit Manager

Spedycja drogowa, kolejowa, 
lotnicza i morska
VGL Group
Paweł Todorow, członek 
zarządu
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Wieczór swoim występem uświetniła  
Sybilla Sobczyk z zespołem 

Partnerzy Gali

partnerzy premium

partnerzy

organizatorzy

c p
group
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Laureaci Supply 
Chain Designer 2017

Supply Chain Designer to wyjątkowy program prowadzony 
przez Wydawnictwo Eurologistics. Jego celem jest gromadze-

nie i promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy 
kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją 
organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspo-
magają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi 
łańcuchami dostaw.
Każdego roku zespół dziennikarzy i współpracowników Wydaw-
nictwa Eurologistics gromadzi projekty, wyróżniające się znaczą-
cym wpływem na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw – czy 
to w jego całości, czy też wdrożone w jednym z obszarów, np. trans-
porcie, magazynowaniu lub produkcji. Po ich dokładnej analizie, 
jury nagradza te, które wyróżniają się daleko idącym poziomem 

operacyjnej innowacyjności projektu oraz towarzyszącym tworze-
niu projektu uwolnieniem myślenia zespołowego i twórczej pracy. 
Nie bez znaczenia pozostają też mierzalne rezultaty, które przy-
niosła realizacja projektu, jak też poziom zaangażowania struktur 
organizacyjnych firmy na etapie przygotowania i wdrożenia.
Edycja 2017 wyróżniała się niezwykle dużym zróżnicowaniem 
nagrodzonych projektów. Uhonorowanie nagrodzonych odbyło się 
podczas XVI edycji Gali Logistyki, Transportu i Produkcji.
Do tegorocznej edycji programu Supply Chain Designer zakwalifi-
kowanych zostało ponad 30 projektów. Ostatecznie jury przyznało 
dwa wyróżnienia i trzy równorzędne nagrody główne.
Laureaci badania Supply Chain Designer 2017 odbierali nagrody 
z rąk Marka Erona, prezesa firmy Erontrans.

VI edycja programu Supply Chain Designer została uroczyście podsumowana podczas Gali Logistyki Transportu 
i Produkcji. 7 grudnia 2017 roku w Sofitel Victoria Warsaw uhonorowaliśmy najlepsze projekty biorące udział w tym 
unikatowym badaniu.

Amica
za projekt 

automatyczny magazyn

Projekt związany jest z uruchomieniem 
wysoce zautomatyzowanego magazynu 
wysokiego składowania. Jury szczególnie 
doceniło uwagę, jaką w ramach projektu 
poświęcono kwestii połączenia procesów 
nowego magazynu z procesami produk-
cyjnymi, a także usprawnieniu transportu 
samochodowego przy dostawach wchodzą-
cych i wychodzących.

VELUX
za projekt

poszukiwanie optymalnego 
przepływu

Projekt dotyczy reorganizacji dostaw i prze-
budowy zakładu produkcyjnego w oparciu 
o zasadę poszukiwania ciągłego przepływu. 
Szczególne uznanie jurorów zyskała konse-
kwencja w dążeniu do uzyskania przepływu 
we wszystkich operacjach, pełna świado-
mość korzyści wynikających z wysokiej 
efektywności przepływu oraz nieustanne 
podkreślanie znaczenia zaangażowania ca-
łej załogi dla sukcesu projektu.

Nagrody główne
Faurecia

za projekt
operational performance 

through people

Projekt dotyczy procesu doskonalenia 
działań operacyjnych, podjętego w ramach 
transferu produkcji systemów pneuma-
tycznych do siedzisk samochodowych. Jury 
szczególnie doceniło fakt, iż firma w ra-
mach projektu opracowała i wdrożyła pełną 
strategię rozwoju kadry menedżerskiej. Do-
datkowe punkty Faurecia zdobyła za inne, 
wysoce przemyślane elementy programu 
ciągłego doskonalenia.
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Keller
za projekt

internal consulting services

Projekt związany jest z wdrażaniem elementów doskonalenia opera-
cji w Keller Polska oraz następującym rozszerzaniem go na global-
ne struktury firmy. Jury szczególnie doceniło ambitne podejście do 
działań optymalizacyjnych w firmie działającej w bardzo nietypowym 
sektorze produkcji, a także fakt, iż projekt mający swoją genezę w pol-
skim oddziale został wdrożony w całym obszarze EMEA.

Lumileds
za projekt

nowoczesna dystrybucja

Projekt obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w procesach 
dystrybucji i współpracy producenta z firmami logistycznymi. 
Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskał model 
dynamicznego wyboru przewoźnika, stanowiący nowatorskie po-
dejście do kwestii organizacji transportu.

▼ Laureaci programu Supply Chain Designer 2017

Wyróżnienia

 ■ Witold Zygmunt
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Magdalena Smolarska, Management Development Manager 
for Poland i Adam Szablewski, Program Manager Pneumatic 
Systems, Faurecia 

Sebastian Olejarz,  
Supply Chain Manager CEE, Lumileds

Krzysztof Badowski, koordynator wdrożenia poprawy 
efektywności produkcji w Keller EMEA i  Przemysław 
Wielgus, kierownik oddziału Sprzętu i Logistyki  
Keller Polska

Paweł Pszczółkowski,  
dyrektor logistyki, Amica

Inga Różycka,  
Logistics Manager, VELUX
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Działania mające udoskonalić poziom obsługi klientów Grupy 
i zapewnić im kompleksowy serwis, mają dotyczyć rozwoju 

infrastruktury i kompetencji logistycznych. CIECH planuje w tym 
roku modernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwe-
stować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces bu-
dowy i automatyzacji swoich magazynów.
- Istotnym elementem naszych działań jest dostarczenie kom-
pleksowego serwisu klientom. W docelowym modelu chcemy ofe-
rować partnerom biznesowym pełen zakres usług w ramach zin-

tegrowanego łańcucha dostaw. W praktyce oznacza to nie tylko 
zabezpieczenie usługi transportu, lecz także budowanie partner-
stwa biznesowego, wymianę informacji, określanie wspólnych 
celów oraz tzw. stewardship, czyli inicjowanie i promowanie 
dobrych praktyk. Takie podejście jest szczególnie ważne i do-
ceniane przez naszych klientów w obszarze sody - mówi Hubert 
Frasunkiewicz, dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Ograniczanie czasu załadunku
Priorytetem Grupy CIECH jest ograniczanie czasu załadunku to-
warów m.in. poprzez zwiększenie liczby punktów załadunkowych, 
modernizację istniejących terminali załadunkowych oraz budowę 
nowych wag samochodowych, które mają przyśpieszyć proces wa-
żenia pojazdów przed i po załadunku.
Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia standardu czasu 
załadunku poniżej 30 minut dla towarów opakowanych, łado-
wanych do samochodów typu plandeka, a tam, gdzie będzie to 
możliwe, nawet do około 15-20 minut. W przypadku towarów 
masowych przewożonych pojazdami specjalistycznymi (np. auto-
silos czy cysterna) załadunek często jest uzależniony od ograni-
czeń technicznych instalacji i samego produktu, jednak również 
w tym przypadku mają zostać wypracowane rozwiązania umożli-
wiające osiągnięcie czasu załadunku na poziomie niewiele dłuż-
szym niż 30 minut.

Rozwój zaplecza i kompetencji w obszarze logistyki oraz transportu to jeden z priorytetów Grupy CIECH na ten rok. 
Grupa jest liderem w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, a działania zmierzające do usprawnienia 
logistyki mają wspomóc proces umacniania pozycji Grupy na rynkach europejskich.

Zmiany wprowadzane przez Grupę 
nie omijają także procesu planowania 
zasobów transportowych i załadunku. 
Proces awizowania ma zostać 
uproszczony, co zapewni możliwość 
zarządzania systemem okien czasowych, 
pozwalając na lepsze dopasowanie 
godzin załadunkowych do wydajności 
punktów załadunkowych.

Nowa logistyka Grupy CIECH
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Takie wyniki są już osiągane m.in. dzię-
ki nowym terminalom załadunku sody 
w Janikowie, czy w zakładach w Inowro-
cławiu. Kolejne terminale są już budo-
wane i będą uruchomione do połowy 
2018 roku.
Na skrócenie czasu załadunku wpływ mia-
ła też budowa nowego magazynu soli w Ja-
nikowie, szczególnie przez zastosowanie 
systemu przenośników. Czas załadunku 
samochodu skrócił się tu do 20 minut.
Natomiast nowe wagi działają już w Nowej 
Sarzynie (gdzie produkowane są żywice 
i środki ochrony roślin).

Nowoczesne magazyny
Efektywność załadunku i standard obsługi poprawiają także nowe, 
zautomatyzowane magazyny. W ubiegłym roku Grupa oddała do 
użytku dwa nowoczesne obiekty – magazyn wysokiego składowa-
nia w Janikowie oraz magazyn bloków długich w Bydgoszczy.
Budowa magazynu wysokiego składowania w zakładzie CIECH 
w Janikowie zakończyła się pod koniec 2017 r. Przechowywane są 
w nim wyroby gotowe soli suchej (sól spożywcza, przemysłowa, pa-
szowa, tabletki solne). Hala o wysokości 21 metrów ma powierzch-
nię 3600 m2. Magazyn soli został wyposażony w blok regałowy 
w systemie gęstego składowania, mogący pomieścić obecnie ponad 
13 000 palet. Z możliwością zwiększenia w przyszłości miejsc pa-
letowych do 20 000, dzięki zaprojektowaniu miejsca pod przyszłą 
rozbudowę. Ze względu na specyfikę bloku regałowego (przyjęcia 
z jednej strony bloku, wydania ze strony przeciwnej, ruch we-
wnątrz bloku z wykorzystaniem wózków satelitarnych), magazyn 
umożliwia pełne zachowanie zasad FIFO, przy jednoczesnym mak-
symalnym wykorzystaniu przestrzeni. Magazyn działa w oparciu 
o system WMS, który podpowiada optymalną lokalizację konkret-
nych produktów. Zastosowane rozwiązania (wózki widłowe, wózki 
satelitarne) w znacznym stopniu automatyzują pracę operatorów. 
W magazynie możliwe jest m.in. przeprowadzenie pełnej inwenta-
ryzacji przy minimalnym udziale człowieka. Jest to jeden z najno-
wocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych obiektów tego 
typu w tej części kraju.
Kolejny nowoczesny magazyn Grupy oddany został do użytku także 
w drugiej połowie ubiegłego roku. W spółce CIECH Pianki w Byd-
goszczy uruchomiono magazyn bloków długich oraz magazyn spe-
dycyjny. To dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 3000 m2, 
 mogące pomieścić nawet do 82 ponad 30-metrowych bloków pian-
ki oraz 560 bloków pokrojonych (tzw. krótkich). Magazyn bloków 
długich producenta pianek poliuretanowych został wyposażony 
w przenośniki taśmowe oraz suwnice służące do transportu piono-
wego i poziomego bloków. Magazyn wysyłkowy zaś to przygotowa-
ne pola odkładcze znacząco usprawniające załadunki samochodów. 
Wydajność obu magazynów została tak dobrana, aby zwiększyć 
możliwości wysyłkowe zakładu o ponad 25%.

Transport
Zmiany wprowadzane przez Grupę nie omijają także procesu plano-
wania zasobów transportowych i załadunku. Proces awizowania ma 
zostać uproszczony, co zapewni możliwość zarządzania systemem 
okien czasowych, pozwalając na lepsze dopasowanie godzin zała-
dunkowych do wydajności punktów załadunkowych. Grupa rozsze-
rza już działanie TMS, za pomocą którego steruje oknami czasowymi 
przy rozładunkach i załadunkach w swoich zakładach. Narzędzie to 
pozwala na elastyczne dopasowanie godzin tych operacji zarówno 
do potrzeb zakładów CIECH, jak i do możliwości przewoźników. Każ-
dy przewoźnik przez stronę internetową może nie tylko podać dane 
awizacyjne, ale również zaplanować termin przyjazdu. Rozwiązanie 
sprawdza się już w zakładach sodowych, a pozostałe zostaną objęte 
systemem do końca pierwszego kwartału 2018 roku.
CIECH wprowadza również nowe standardy w obsłudze firm trans-
portowych poprzez centralizację obszaru spedycji, co generuje 
szereg korzyści dla współpracujących z nią przewoźników. Dzięki 
temu wszystkie zlecenia transportowe wysyłane są dziś z jednego 
miejsca w Polsce.
Ważnym aspektem podejmowanych przez CIECH inwestycji w ob-
szarze transportu jest także modernizacja i standaryzacja parkin-
gów oraz miejsc oczekiwania na załadunek.

 ■ Opracowanie: Kinga Wiśniewska

CIECH powstał w 1945 roku. Jest jedną z największych polskich firm 
o międzynarodowym zasięgu –produkty CIECH trafiają do ponad 100 
krajów. W skład Grupy wchodzi osiem zakładów produkcyjnych (w tym 
fabryki w Niemczech i Rumunii). Grupa oferuje produkty chemiczne: 
sodę kalcynowaną (jest drugim producentem w Europie), sodę oczysz-
czoną, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, produkty agro, krzemiany, 
a także pianki poliuretanowe. Mają one zastosowanie m.in. w przemy-
śle: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, 
w rolnictwie oraz budownictwie. CIECH jest notowany na giełdach 
papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie, a od 2014 roku 
większościowym udziałowcem jest firma Kulczyk Investments.



Spytaliśmy specjalistów różnych profesji o najważniejsze wydarzenie w branży TSL w 2017 roku. Przedstawione 
opinie w dużej mierze wynikają ze specjalizacji naszych rozmówców.

Najważniejsze wydarzenia  
2017 roku w branży TSL - sonda
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Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Mijający rok oceniam bardzo dobrze. Staram 
się, aby Grupa PKP rozwijała się w różnych sfe-
rach działalności. Jednym z naszych prioryte-
tów jest umacnianie pozycji integratora Grupy 
PKP i branży kolejowej w ogóle. Stąd też nasze 

przedsięwzięcia dotyczyły różnych obszarów 
działalności Grupy, związanych z przewozami 
pasażerskimi, transportem towarów, moderni-
zacjami dworców, zagospodarowaniem nieru-
chomości czy rozwojem współpracy między-
narodowej. Kluczowe inicjatywy realizujemy 
we współpracy z partnerami rządowymi. We 
wrześniu 2017 r. stworzyliśmy ofertę dla pa-
sażerów kolei w Polsce – Pakiet Podróżnika, 
będący pierwszym etapem wdrożenia wspól-
nego biletu. Kolejnym istotnym wydarzeniem 
jest podpisanie listu intencyjnego z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości, dzięki czemu PKP 
S.A. będzie mogła uczestniczyć w narodowym 
programie mieszkaniowym.
Pod koniec czerwca podpisaliśmy z prezesem 
kolei azerskich umowę o strategicznej współ-
pracy w transporcie kolejowym. Kooperacja 
nie tylko wesprze przewozy po południowej 

trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, ale też 
daje nadzieję na wykorzystywanie w nieodle-
głej przyszłości kolei przy transporcie towa-
rów w relacji Europa – Iran – Indie. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w dokumencie przed-
siębiorstwa kolejowe będą współdziałały na 
rzecz rozwoju transportu pomiędzy południem 
a zachodem kontynentu euroazjatyckiego i wy-
miany handlowej z wykorzystaniem żelaznych 
szlaków. Niedługo później, na początku wrze-
śnia br., w Odessie odbyło się spotkanie komi-
tetu koordynacyjnego ds. rozwoju przewozów 
towarowych na trasie Południe – Zachód – Po-
łudnie. Stronę polską reprezentowali przedsta-
wiciele PKP S.A. oraz PKP LHS. W spotkaniu 
uczestniczyły również delegacje z Ukrainy, 
Azerbejdżanu, Iranu oraz Gruzji. Wydarzenie 
było kontynuacją podpisanej w czerwcu umo-
wy o strategicznej współpracy.

Dariusz Botkowski, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki

Zapowiada się kolejny rekordowy rok pod 
względem ilości wynajętych oraz budowa-
nych powierzchni magazynowych. Polska 
posiada obecnie ponad 50% udziału w całko-
witej powierzchni magazynowej w Europie 

Środkowej. Do tego dochodzą zapowiedziane 
już inwestycje światowych gigantów, którzy 
podjęli decyzje o otwarciu kolejnych centrów 
dystrybucji: H&M na Dolnym Śląsku, BMW 
w Świecku czy kolejny magazyn Zalando 
pod Łodzią.
Rynek najmu powierzchni magazynowych 
w Polsce w 2017 r. został rozgrzany do 
czerwoności. Decydujący wpływ na ten stan 
rzeczy ma branża e-commerce rozwijająca 
się rocznie w dwucyfrowym tempie. Pod-
sumowując 2017 r. w obszarze magazynów 
logistycznych, nie można pominąć kolej-
nych lokalizacji giganta – firmy Amazon, 
który otworzył centrum logistyczne w Ko-
łbaskowie pod Szczecinem o powierzchni 
161 tys. m2 wyposażone w 3000 robotów 
wspierających człowieka w procesie pickin-
gu. Kolejnym obiektem jest automatyczny 

magazyn producenta sprzętu AGD Amica, 
posiadający 26 tys. lokalizacji paletowych 
i jednego operatora, który nadzoruje system 
informatyczny zarządzający magazynem. 
Z przytoczonych przykładów wyłania się 
chyba najważniejsza zmiana w obszarze ma-
gazynowania, czyli coraz szybciej wkracza-
jąca automatyzacja procesów logistycznych. 
Jest ona pochodną trudności w pozyskaniu 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Rok 
2017 był też rokiem rozbudowy infrastruk-
tury magazynowej. Poza tradycyjnymi regio-
nami, jak Łódź i Katowice, do gry weszły lo-
kalne rynki, jak Bydgoszcz i Rzeszów. Coraz 
ważniejszym kryterium wyboru lokalizacji 
pod inwestycje jest dostępność pracowni-
ków mogących obsłużyć rosnące wolumeny 
wysyłek.
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 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz, 29 XI 2017

prof. Janusz Neider, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji Uniwersytetu Gdańskiego

Rok 2017 nie przyniósł jakiegoś spekta-
kularnego wydarzenia, które zasłużyłoby 
w pełni na miano „najważniejszego”. Upły-
wający rok nie przyniósł ukończenia klu-
czowych dla transportu międzynarodowego 
inwestycji infrastrukturalnych, trudno też 
byłoby wskazać duże i znaczące inwestycje 
sektora prywatnego. Firmy z branży TSL 
kończą rok na ogół z pomyślnymi wynikami 
finansowymi i wzrostami obrotów, ale pozo-
stającymi w rozsądnych granicach.
Na pewno miały miejsce ciekawe wydarze-
nia, jak np. zawinięcie do portu gdańskiego 
28 czerwca największego kontenerowca na 
świecie: OOCL „Hong Kong” o ładowności 

21 413 TEU. Najżywiej jednak dyskutowa-
nym wydarzeniem, również w mediach, było 
ogłoszenie 31 maja przez Komisję Europej-
ską tzw. pakietu mobilności, który może 
mieć duże znaczenie dla funkcjonowania 
ponad 30 tys. polskich firm przewozowych. 
W tym przypadku nie znamy jednak osta-
tecznych postanowień.
Natomiast nie ulega wątpliwości, że rok 
2017 upłynął pod znakiem ogłaszania du-
żych projektów, których ukończenie jest 
przewidywane za kilka lub nawet kilkana-
ście lat. Być może ich realizacja zasłuży 
kiedyś na miano najważniejszych wydarzeń 
w polskiej branży TSL.

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Zmiany kadrowe w kierownictwie resortu, któ-
ry odpowiada za funkcjonowanie transportu 
samochodowego, nie sprzyjały finalizowaniu 
w 2017 r. podjętych projektów. Nie zakończył 
się proces dostosowywania krajowych prze-
pisów do potrzeb przewoźników i kierowców, 
w tym w nawiązaniu do regulacji obowiązu-
jących w międzynarodowym transporcie dro-
gowym rzeczy. O wadze społecznej i bizneso-
wej tej działalności świadczą cztery liczby: 
w transporcie międzynarodowym rzeczy ak-
tywnych jest ponad 32 tysięcy przewoźników 
drogowych, a w transporcie krajowym ponad 
200 tysięcy. Kierowców międzynarodowych 

jest ponad 200 tysięcy, a krajowych, łącznie 
z kurierami, ponad 500 tysięcy. W 2018 roku 
trzeba będzie więc kontynuować wiele pro-
jektów. Wśród nich ważne miejsce utrzyma 
kwestia ustalenia jasnych i racjonalnych zasad 
wynagradzania kierowców, w tym zatrudnia-
nych obcokrajowców. Koszty płac muszą zostać 
utrzymane pod kontrolą, aby nie wymuszać 
nadmiernego wzrostu stawek frachtowych. 
Z jednej strony trzeba chronić zdolność pol-
skich przewoźników do konkurowania na 
rynku międzynarodowym, a z drugiej strony 
zapobiegać wzrostowi kosztów logistycznych 
w gospodarce krajowej.

prof. Olgierd Wyszomirski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, kierownik Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego

W mojej ocenie, najważniejszym wydarze-
niem w 2017 r. dla komunikacji miejskiej 
był rozwój elektromobilności. W listopadzie 
br. Zielona Góra zakontraktowała aż 47 auto-
busów elektrycznych za prawie 96,5 mln zł. 
W segmencie taboru komunikacji miejskiej 
jest to przedsięwzięcie jak dotąd największe 
w Europie. Przynajmniej 20 elektrobusów 
zaczęto w 2017 r. eksploatować w Jaworznie, 
Krakowie i Warszawie. Jaworzno pierwszy au-
tobus elektryczny wprowadziło do eksploata-
cji już w 2011 r., a do 2020 r. pojazdy te mają 
stanowić aż 80% stanu taborowego. Warsza-

wa planuje zakup kolejnych 130 autobusów 
elektrycznych. Z kolei w ramach programu 
„E-bus”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
podpisało porozumienia dotyczące wprowa-
dzenia do eksploatacji autobusów elektrycz-
nych z 23 samorządami. W zamówieniu pod-
stawowym przewidziano zakup prawie 200 
elektrobusów, a wraz z prawem opcji – ponad 
550. W tym zestawieniu szczególnie wyróż-
nia się Kraków, planujący nabyć aż 161 kolej-
nych elektrobusów. Rozwija się też komunika-
cja trolejbusowa, w coraz większym stopniu 
uniezależniona od sieci trakcyjnej.



Proces prognozowania sprzedaży jest światem liczb
Definicji prognozowania sprzedaży (forecastu) w Internecie czy w fa-
chowej literaturze można znaleźć wiele. Zwykle określa się ją jako 
zbiór metodologii i działań prowadzących do zobrazowania przy-
szłego stanu sprzedaży w liczbach. Jeżeli spojrzymy na to z punktu 
widzenia ekonometrii, nasza prognoza jest bardziej lub mniej regu-
larnym szeregiem czasowym, który możemy poddać dekompozycji.
Idąc w ślad za modelem dekompozycji szeregu czasowego, jego 
składowe to: trend, cykl, sezonowość i „składnik losowego błę-
du”. Wszystkie te dane mogą pochodzić z różnych miejsc w orga-
nizacji. Dlatego warto podkreślić, że wiele działów – pośrednio 
bądź bezpośrednio – jest zaangażowanych w proces powstawania 
takiej prognozy.
Trend i cykl są najczęściej dostarczane przez dział zajmujący się 
analizami rynku. Alternatywą jest kupowanie tych danych od ze-
wnętrznych firm.
Informacje na temat sezonowości powinny zostać zapewnione 
przez działy marketingu i sprzedaży.

Na końcu, składnik losowego błędu z punktu widzenia ekonometrii 
jest traktowany jako szum.
Składnik losowego błędu jest o tyle interesujący, że doświadczo-
nemu specjaliście daje on duże pole do popisu. Można traktować 
go jako narzędzie, dzięki któremu będziemy w stanie wprowadzić 
ręczne poprawki do prognozy i odzwierciedlić wszelkie niuanse 
– od specyfiki branży po nietypowy model biznesowy firmy. Co 
można w nim zawrzeć? Właściwie wszystko – choćby przychód 
z akcji wizerunkowych czy spodziewane braki magazynowe.
Niezależnie od tego, jak złożony jest proces pozyskiwania nie-
zbędnych danych oraz jaką metodologię się stosuje, prognozowa-
nie sprzedaży daje w rezultacie liczbę. Liczbę tę bardzo często 
określa się mianem realistycznej prognozy. Powinna ona poka-
zać nam obraz spodziewanych wyników finansowych firmy.
Pozostaje pytanie, jak najlepiej mierzyć efektywność planowa-
nia sprzedaży w firmie. Ponieważ głównym celem tego procesu 
jest stworzenie numerycznej prognozy, powinno używać się 
miar czysto numerycznych. Pokażą one, na ile trafne okazały 
się prognozowane wartości w stosunku do rzeczywistych wyni-
ków. Najczęściej używanymi miarami procesu prognozowania 
sprzedaży są:
 ❚ rodzina miar APE (średnie błędy procentowe);
 ❚ miary BIAS (całkowite odchylenie prognozy);
 ❚ grupa miar wynikowych, takich jak poziomy zapasów lub średni 
czas rotacji.
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 ■ Jan Lompart 
Demand Planning Manager, Nutricia  
Dywizja Żywności Medycznej

Pojęcia prognozowania i planowania sprzedaży są w praktyce bardzo często używane zamiennie. Jednak w rzeczy-
wistości nie są tożsame. Procesy te różnią się nie tylko wynikiem, ale również swoją strukturą. I choć są od siebie 
zależne, to każdy z nich przynosi firmie inną wartość dodaną.

Prognozowanie  
i planowanie sprzedaży
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Planowanie to więcej niż prognoza
Prognoza sprzedaży, która powstaje jako wynik omawianego 
przed chwilą procesu, stanowi tylko jeden z elementów procesu 
planowania sprzedaży. Wielu specjalistów z dziedziny procesu 
S&OP definiuje planowanie sprzedaży bardzo szeroko. Obejmuje 
ono zbiór postaw i zachowań, wychodząc poza ramy procesu jako 
takiego. I tu na pierwszy plan wysuwa się doświadczenie, po-
nieważ sama wiedza na temat prognozy nie wystarczy. Musimy 
umieć ją praktycznie wykorzystać.
Podczas gdy do tworzenia forecastu zagłębiamy się w liczby, 
to przechodząc na poziom planowania sprzedaży warto poło-
żyć nacisk na interakcję z ludźmi. Dobrą praktyką jest dzie-
lenie się informacją zwrotną na temat planów sprzedażowych 

i porównanie ich do historycznych sytuacji. Pamiętać należy 
również o zasadzie wzajemności w relacjach. W praktyce ozna-
cza to zezwolenie na merytoryczne kwestionowanie wysokości 
prognozy. Opinia innych działów ujęta w prognozie podnosi jej 
wiarygodność i dokładność.
Kolejnym z przejawów dobrze funkcjonującego procesu planowa-
nia sprzedaży jest wskazanie zasobów i działań potrzebnych do 
osiągnięcia celu. Innymi słowy chodzi o umiejętność doradzania, 
jak osiągnąć założenia finansowe, a nie tylko stwierdzenie, jak 
daleko od tych założeń jeszcze jesteśmy. Z jednej strony wyma-
ga to od specjalisty doświadczenia, dobrej znajomości branży 
i modelu biznesowego. Z drugiej pozwala na uniknięcie wielo-
krotnych ewaluacji scenariuszy z nadzieją, że w końcu „trafimy” 
w cel biznesowy.
Istotne są także umiejętności skutecznej identyfikacji i komuni-
kacji rachunku ryzyka i szans, jakie niosą za sobą plany firmy. 
W ten sposób nadajemy sens biznesowy prognozie. Pozwala na 
pokazanie konsekwencji, jakie może ponieść firma w niedalekiej 
przyszłości, jeżeli zdecyduje się wcielić swoje plany w życie. Dzię-
ki połączeniu tej umiejętności z postawami opisanymi wcześniej, 
wzmacniamy znaczenie biznesowe działu planowania sprzeda-
ży. Możemy stać się partnerem współtworzącym strategię firmy, 
zamiast zajmować się tylko obszarem traktowanym jedynie jako 
wsparcie analityczne.

Granica pomiędzy planowaniem 
a prognozowaniem jest bardzo płynna 
i ciężko jest określić dokładnie, 
kiedy osiąga się moment planowania. 
Można jednak zwrócić uwagę na 
kilka aspektów, które będą dobrą 
podpowiedzią, na którym etapie rozwoju 
procesu znajduje się firma.
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Metody mierzenia jakości planowania sprzedaży
Planowanie sprzedaży (demand planning, DP) jako element proce-
su zależący od komunikacji i współpracy może być kontrolowany 
miękkimi miarami. Relacje z klientami wewnętrznymi możemy 
z powodzeniem mierzyć za pomocą informacji zwrotnej określają-
cej jakość wsparcia danej osoby, na przykład przy tworzeniu pla-
nów marketingowych firmy.
Mając bezpośredni wpływ na niektóre obszary strategii firmy, pro-
ces DP wpływa również na wielkość sprzedaży i jej marżowość. 
Wartości te mogą być traktowane jako miary wynikowe procesu.
Otwarta komunikacja i współpraca przy tworzeniu planów zwięk-
sza liczbę osób pracujących zarówno nad prognozą, jak i pracują-
cych na nią. Pozwala to na osiągnięcie lepszych wyników nume-
rycznych dokładności prognozy, które mogą stanowić wisienkę na 
torcie dobrze skrojonego procesu planowania sprzedaży.

Proces planowania
Granica pomiędzy planowaniem a prognozowaniem jest bardzo 
płynna i ciężko jest określić dokładnie, kiedy osiąga się moment 
planowania. Można jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, któ-
re będą dobrą podpowiedzią, na którym etapie rozwoju procesu 
znajduje się firma.
Na początku można przyjrzeć się, w jaki sposób dział prognozowa-
nia komunikuje się ze swoimi partnerami biznesowymi. Oczywi-
ście komunikacja powinna koncentrować się na popartej stosow-
nymi wyliczeniami i wyważonej opinii doświadczonego specjalisty 
na temat planów. Jeżeli jednak ogranicza się ona do suchych liczb 
i faktów - warto zastanowić się nad zmianą przekazu.
Niezwykle ważne jest również to, ile informacji zdobywanych przez 
dział planowania sprzedaży przepływa do innych działów firmy. 
Proaktywne dzielenie się spostrzeżeniami z wewnętrznych analiz 
jest dobrym sposobem nie tylko na uniknięcie błędu, ale także na 
budowanie pozytywnego wizerunku łańcucha dostaw w firmie.
Do pełnej oceny sytuacji należy też wziąć pod uwagę, w jaki 
sposób prognoza jest odbierana i postrzegana przez organizację. 
W założeniu powinna być punktem wyjścia do dyskusji o jakości 
planów marketingowo-sprzedażowych i sytuacji na rynku. Jednak 
zdarzają się sytuacje, gdy poświęca się bardzo dużo czasu na kwe-
stionowanie samej prognozy, zamiast na wypracowanie lepszych 
planów. W długim okresie takie korekty prognozy niepociągające 
za sobą istotnej zmiany planów są szkodliwe dla organizacji. Tra-
cimy z oczu nadrzędny cel, czyli stworzenie dobrych planów i ich 
właściwe wykonanie.
Planowanie sprzedaży jest czasochłonne. Wymaga bowiem więcej 
wysiłku niż wyliczenie prognozy i powrót do swoich obowiązków. 
Istnieje wiele czynników, które odwracają naszą uwagę od popraw-
nego wykonywania procesu planowania sprzedaży. Ciekawym 
przykładem jest automatyzacja procesu prognozowania sprzedaży. 
Teoretycznie zyskujemy dzięki niej więcej czasu na zachowania 
związane z właściwym planowaniem. Niestety często zapomina-
my, w jaki sposób tworzone są liczby – utrudnia nam to przełoże-
nie forecastu na język zrozumiały dla innych działów organizacji. 

Dlatego planując ograniczenie bądź całkowitą eliminację czynnika 
ludzkiego z procesu prognozowania, warto zadbać o dwa ważne 
aspekty:
 ❚ zapewnienie ciągłości wiedzy na temat metod, jakich używa au-
tomat do prognozowania;

 ❚ zachowanie możliwości sprawdzenia czynników, które wpłynęły 
na wysokość prognozy. Pozwoli to na użycie przewidywań jako 
narzędzi do dyskusji, a nie jako suchych danych.

Wraz ze zwiększeniem obowiązków i procesów przejmowa-
nych przez komputery, firmy nierzadko dążą do redukcji etatów. 
W związku z tym na nowo trzeba podejść do podziału obowiązków 
w ramach zespołu. A planowanie sprzedaży, jako postawa czaso-
chłonna i dająca mniej namacalne wyniki niż prognozowanie, czę-
sto pada ofiarą zmiany priorytetów w dziale. Dlatego tak ważne jest 
dopilnowanie, by ustępstwa w procesie nie pojawiły się w obsza-
rach planowania. Mniej szkodliwe w długim terminie może okazać 
się przejściowe obniżenie dokładności prognozy niż porzucenie 
wcześniej wypracowanych praktyk współpracy z innymi działami.
Wiele umiejętności przydatnych do tworzenia kultury planowania 
sprzedaży przychodzi wraz z doświadczeniem w organizacji. Bu-
dując zespół z osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tym 
obszarze, warto zapewnić wsparcie procesu we współpracujących 
zespołach. Ciężar inicjowania i prowadzenia dyskusji może zostać 
tymczasowo przeniesiony poza łańcuch dostaw. Dzięki temu moż-
na będzie zachować ducha dobrych postaw w organizacji i zapew-
nić osobom uczącym się wzór do naśladowania.

Podsumowanie
Proces planowania jest procesem złożonym i czasochłonnym. 
Ważne jest, aby odpowiedzialność za niego ponosiła cała firma, 
a nie jeden dział. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, 
użyteczny proces planowania sprzedaży będzie wyglądał inaczej. 
Wymienione elementy będą występowały w różnym zakresie 
i stopniu. Warto jednak pamiętać, by zaawansowanie i regular-
ność poszczególnych zachowań były wynikiem świadomej decy-
zji a nie dziełem przypadku. ■
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Podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji 2017 - 7 grudnia 2017 r. w hotelu Sofitel Victoria 
w Warszawie ogłoszone zostały wyniki XIII edycji konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki, 
Transportu i Produkcji 2017. 

Produkt Innowacyjny 2017

Doroczna Gala Logistyki, Transportu, Produkcji to największe 
spotkanie branży logistycznej. Uroczystość gromadzi przed-

stawicieli całego środowiska – grudniową Galę swoją obecnością 
zaszczyciło 500 przedstawicieli top managementu z branży logi-
styczno-transportowo-produkcyjnej. Święto logistyki jest dosko-
nałą okazją do zaprezentowania wyników badań oraz poznania 
laureatów mającego już swoją bogatą historię konkursu Produkt 
Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji.
Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2005 roku. 
W ciągu wszystkich edycji udało nam się zgromadzić kilkaset in-
nowacyjnych produktów i usług dla łańcucha dostaw. Do trzynastej 
edycji konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, 
Produkcji 2017, którego celem jest wyłonienie wyróżniających 
się produktów i usług wspierających pracę działów logistycznych, 
zgłoszonych zostało dwadzieścia innowacyjnych rozwiązań. Wśród 
nadsyłanych zgłoszeń zdecydowanie dominowały produkty korzy-
stające z rozwoju cyfryzacji – systemy i platformy usprawniające 
transport, procesy produkcyjne i zarządzanie przedsiębiorstwami.
Laureatów konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: dr Mirosław An-
tonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, dr hab. 

Aleksandra Laskowska-Rutkowska – profesor Uczelni Łazarskie-
go, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji w Warszawie, dr hab. 
Jana Pieriegud – profesor w Katedrze Transportu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Maciej Szymczak – dziekan 
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Grzegorz Urban – dyrektor w dziale Strategy  
& Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycz-
nego PwC, Andrzej Zybert – niezależny konsultant ds. logistyki oraz 
Kinga Wiśniewska – przewodnicząca Kapituły.
Przy ocenie nadesłanych pomysłów Kapituła brała pod uwagę tech-
nologiczną innowacyjność, korzyści, jakie nowe rozwiązania mogą 
przynieść klientom, oraz ich rynkową innowacyjność. W ocenie 
uwzględniono również m.in. referencje, opinie jednostek nauko-
wych lub stowarzyszeń, patenty oraz walory ekologiczne rozwiązań.
Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 
2017 został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. 
Na kolejnych stronach Eurologistics* prezentujemy rekomendowa-
ne produkty i rozwiązania nagrodzone i wyróżnione przez Kapitułę.

*Opisy powstały na podstawie informacji zawartych w przesłanych zgłoszeniach.

Nagrody główne

Wyróżnienia

Cargonexx
za 

model biznesowy cargonexx

FM Logistic
za 

inventory viewer

TEXA Poland
za 

system etruck

EQ System
za 

platformę komunikacyjną xprimer

TimoCom
za 

tc transport order®
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Dariusz Kacperczyk,  
wiceprezes zarządu EQ System

Rolf-Dieter Lafrenz, prezes i założyciel  
firmy Cargonexx

Tomasz Oczkowski, dyrektor ds. rozwoju 
biznesu na Europę Centralną FM Logistic

Dariusz Korbut, dyrektor przedstawicielstwa 
TimoCom na Polskę, kraje WNP i kraje bałtyckie

Barbara Masłowska, dyrektor 
zarządzająca TEXA Poland
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Model biznesowy  
Cargonexx
Model biznesowy firmy Cargonexx, ułatwiający organizację przewozu ładunków, zyskał uznanie człon-
ków Kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”. Innowa-
cyjne rozwiązanie oparte na Big Data i sztucznej inteligencji otrzymało nagrodę główną w konkursie.

NAGRODA

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.
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DLA FIRMY

Cargonexx
ZA 

MODEL BIZNESOWY  
CARGONEXX

Cargonexx Gmbh stworzył innowacyjny model biznesowy, który 
ma ułatwić producentom, spedytorom i firmom transportowym 

organizację przewozów ładunków w ruchu drogowym. Jako pierw-
sza firma w Europie postawił na sztuczną inteligencję w branży 
TSL. Samouczący się algorytm matematyczny analizuje dane hi-
storyczne oraz czynniki mające wpływ na ceny rynkowe ładunków 
w transporcie drogowym i z wyprzedzeniem je przewiduje.
Proces zawierania zleceń transportowych jest bardzo prosty. Dzia-
łające na rynku logistycznym giełdy i platformy starają się coraz 
lepiej wykorzystywać i rozdysponowywać dostępne puste prze-
strzenie ładunkowe. Celem Cargonexxu jest całkowite wyelimino-
wanie pustych transportów.

Działanie modelu
Platforma ocenia zlecenia transportowe w ciągu milisekund i pro-
ponuje za nie automatycznie ceny rynkowe. Gdy oferta zostaje 
zaakceptowana przez zleceniodawcę, Cargonexx przejmuje odpo-
wiedzialność za realizację transportu. System szuka w swojej sieci 
przewoźników, u których prawdopodobieństwo przyjęcia zlecenia 
jest bardzo wysokie. Wszystko odbywa się automatycznie, dzięki 
zastosowaniu sztucznej inteligencji. Cargonexx jest odpowiedzial-
ny za jakość realizacji transportu. Korzystanie z platformy jest dla 
użytkowników bezpłatne, firma zarabia na marży między kupnem 
a sprzedażą ładunków.
Rozdysponowywanie ładunku trwa kilka sekund (one-click-truc-
king). Proces przyjmowania zleceń można całkowicie zautomaty-
zować po zintegrowaniu interfejsów pomiędzy firmami spedycyj-
nymi lub producentami towarów, a Cargonexx. Samouczący się 
algorytm, przyjmując nowe dane, z dnia na dzień staje się coraz 
bardziej niezawodny. Już dzisiaj można obliczyć ceny za przetarg  
> 200 000 ładunków w zaledwie kilka minut.

Przewidywalne korzyści
Ceny na platformie są o około 15-25% niższe od cen innych niemieckich 
spedycji, które oferują ładunki online. Cargonexx jednak nie ogranicza 
się do współpracy ze stałymi partnerami biznesowymi. Każda trasa 
jest indywidualnie oceniania i każdy ze zleceniodawców, który spełnia 
odpowiednie wymogi formalne, może korzystać z platformy i zawierać 
nieograniczoną ilość umów. Liczba transakcji w sektorze transportu 
drogowego dynamicznie rośnie. Wkrótce algorytm matematyczny już 
podczas wprowadzania zleceń na platformę będzie w stanie obliczyć 
np. prawdopodobieństwo połączenia poszczególnych ładunków czę-
ściowych w transporty całopojazdowe. Spowoduje to obniżenie cen. 
Przewoźnikom proponowane będą nie tylko pojedyncze zlecenia bez 
transportów powrotnych, ale ich cały ciąg, trwający nawet kilka dni.
Na platformie zlecenia rozdzielane są bezpośrednio. Firma transpor-
towa jednoosobowa ma taką samą szansę na otrzymanie zlecenia jak 
firma z taborem trzystu samochodów ciężarowych.

Poza spedycją drogową
Połączenie, które oferuje Cargonexx, czyli technologia (Big Data + 
sztuczna inteligencja) i model biznesowy (platforma „one-click-truc-
king”), może być stosowane w przyszłości również w innych obsza-
rach logistyki m.in. w spedycji morskiej, kolejowej, lotniczej lub 
w takich usługach logistycznych, jak np. magazynowanie.

Zastosowanie sztucznej inteligencji
Algorytm Cargonexx jest ciągle rozwijany, dodawane są do niego 
nowe parametry i kl astery. Programiści i matematycy firmy stwo-
rzyli kod, który posiada więcej niż 10 000 rzędów. W przyszłości 
Cargonexx planuje zwiększyć precyzję systemu poprzez rozbudowa-
nie go o sieć neuronową opartą o teorię Deep Learning. Będzie to 
pierwsza sztuczna neuronowa sieć w historii branży TSL. ■
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FM Logistic
ZA 

INVENTORY VIEWER

Zautomatyzowany system inwentaryzacji – Inventory Viewer to platforma, która proces inwenta-
ryzacji wprowadza na inny poziom. Rozwiązanie stworzone przez FM Logistic i Hub One otrzymało 
nagrodę główną w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.

Inventory Viewer

Inwentaryzacje w logistyce wyma-
gają znacznych środków – niosą 

za sobą koszty i są czasochłonne. Centra dystrybucyjne muszą 
do przeprowadzenia inwentaryzacji korzystać średnio z 5 do 15 
podnośników i zatrudniać do tego wielu pracowników. Szukając 
rozwiązań usprawniających procesy, firma FM Logistic wspólnie 
z firmą Hub One, usługodawcą technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych dla profesjonalistów, stworzyły Inventory Viewer. 
Rozwiązanie zostało opracowane przez Hub One na podstawie 
szczegółowej specyfikacji FM Logistic.
Inventory Viewer to zautomatyzowany system inwentaryzacji nie-
wymagający korzystania z podnośników i zarazem nowa generacja 
rozwiązań w zakresie inwentaryzacji. To platforma, którą przy-
mocowuje się do ramion wózka typu Reach. Jest ona wyposażona 

w kamery zdolne do odczytu kodów kreskowych w polu widzenia 
do wysokości do 2,5 metra. Pozwala to na dokonanie inwentarycji 
na jednym poziomie składowania, bez konieczności zmiany połó-
żenia karetki wózka. Inventory Viewer posiada również kamery IP 
do fotografowania palet, jak również czujniki do rozpoznawania 
palet i wykrywania ewentualnych przeszkód. Wózek porusza się 
z prędkością 4 km/h, z poziomu na poziom (1 poziom = około 90 
palet). Kamery odczytują kody kreskowe i lokalizacje palet, gdy 
wózek jest w ruchu, a następnie przesyłają je bezpośrednio do 
WMS (system zarządzania gospodarką magazynową) w celu doko-
nania dokładnej analizy.

Przewidywalne korzyści
Wyniki pracy wdrożonych systemów wskazują na 98,5% stopień 
dokładności, który odzwierciedla wysoką wartość dodaną, jaką 
zapewnia Inventory Viewer w okresach inwentaryzacji.
Obsługiwane przez platformę lokalizacje są przetwarzane w cią-
gu 3 sekund, a nie jak w przypadku klasycznego systemu inwen-
taryzacji 30 sekund. Zdjęcia wykonywane podczas pracy mają 
wysoką rozdzielczość, dzięki czemu umożliwiają rozwiązywanie 
niezgodności z pozycji z komputera, bez konieczności obecności 
w magazynie.

Wdrożenie
W Polsce Inventory Viewer testowany był w 2017 roku, a w tym 
roku już wykorzystywany w inwentaryzacji. Rozwiązanie zostało 
wdrożone po raz pierwszy w 2016 roku, na jednej z platform 
logistycznych FM Logistic we Francji.
FM Logistic zidentyfikował 15-20 miejsc, które będą wyposażo-
ne w Inventory Viewer. System ten jest szczególnie przydatny 
w miejscach, gdzie obsługiwanych jest kilku klientów jedno-
cześnie. We Francji w pierwszej kolejności nowe rozwiązanie 
wykorzystane było w magazynach operatora w Château-Thier-
ry, Fauverney oraz Fontenay-Trésigny. Wspólnie wypracowany 
system Inventory Viewer został doceniony za szybkość, prostotę 
i wygodę obsługi przez personel FM Logistic w kilku krajach. 
Na etapie testowania wszystkie strony aktywnie wnosiły także 
swoje poprawki i usprawnienia. ■

Wyniki pracy wdrożonych systemów 
wskazują na 98,5% stopień dokładności, 

który odzwierciedla wysoką wartość 
dodaną, jaką zapewnia Inventory 

Viewer w okresach inwentaryzacji.
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System eTRUCK przenosi niezależny warsztat pojazdów ciężarowych w nowy wymiar napraw. 
To innowacyjne rozwiązanie firmy TEXA Poland zdobyło nagrodę główną w konkursie „Produkt 
Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.
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TEXA Poland
ZA 

SYSTEM eTRUCK

eTRUCK to zminiaturyzowane urządzenie, 
które po zainstalowaniu w gnieździe dia-

gnostycznym* pojazdu i krótkiej konfiguracji, 
oferuje możliwość zdalnego i ciągłego monito-
rowania stanu technicznego pojazdu w trasie, 
zarządzania obsługą okresową i tachografem 
oraz zdalnego wykonywania regulacji przy-
wracających optymalne warunki korzystania 
z pojazdu, co jest absolutną nowością.
System eTRUCK łączy mechanika z pojaz-
dem ciężarowym i wzmacnia przywiązanie 
do warsztatu, który zapewnia mu ciągłą 
i zdalną pomoc techniczną. eTRUCK dzięki 
aplikacji mobilnej i dedykowanemu portalowi zarządzającemu, 
stanowi idealne rozwiązanie również dla kierowców i menedżerów 
flot, poprzez stałe dostarczanie im danych na temat stanu pojaz-
dów oraz umożliwiając realizację działań mających na celu reduk-
cję kosztów oraz optymalizację wykorzystania pojazdów.

Jak to działa?
System eTRUCK składa się z miniaturowego interfejsu wpinanego 
do złącza diagnostycznego* pojazdu, który dzięki bezprzewodowej 
transmisji bluetooth® przesyła informacje do smartfona kierowcy, 
na którym zainstalowana została aplikacja eTRUCK – dostępna na 
Android® oraz iOS®. Za pomocą smartfonu dane przesyłane są 
do warsztatu i operatora. Warsztat odpowiedzialny za utrzymanie 
stanu technicznego pojazdu posiada dostęp do specjalnej platfor-
my monitorującej na bieżąco jego stan – wliczając w to odczyt 
ewentualnych zarejestrowanych błędów, wgląd w parametry pracy 
m.in. silnika, układu hamulcowego, AdBlue oraz innych. eTRUCK 
daje również możliwość pobierania informacji z tachografu, dzięki 
czemu nie ma konieczności zgrywania tachografu podczas wizyty 
stacjonarnej. Ale to nie wszystko. Dzięki jego możliwościom dia-
gnostycznym warsztat może zdalnie wykonać wybrane aktywacje, 
regulacje i kodowania, które niejednokrotnie mogą przywrócić 
prawidłowe funkcjonowanie pojazdu – bez konieczności czaso-
chłonnej wizyty w warsztacie.

Korzyści dla warsztatu
Dzięki systemowi eTRUCK warsztat samochodowy ma możliwość 
świadczenia usług w standardzie 24/7 i interweniowania w czasie 
rzeczywistym, co może przynieść oszczędność czasu i redukcję 
kosztów oraz realnie wpłynąć na ochronę wartości ładunku, ter-
minowość realizacji zleceń i harmonogram czasu pracy kierowcy.  
Dzięki ciągłości obsługi ze strony tego samego warsztatu podnosi 
się skuteczność interwencji. Użytkownicy systemu mają podgląd 

innych warsztatów 
korzystających 
z tego rozwiązania i w razie konieczności na-
prawy lokalnej, mogą przekazać swoim klien-
tom informacje nt. lokalizacji najbliższego 
serwisu.

Korzyści dla kierowcy
Aplikacja działająca na smartfonie kierowcy 
dostarcza mu wielu użytecznych informacji. 
Z systemem eTRUCK kierowca może: odczy-
tać dane z tachografu w czasie rzeczywistym; 
monitorować styl jazdy; wypełnić dzienną 

kartę kierowcy pojazdu i raport usterek, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w poszczególnych krajach; odczytać dane pojazdu 
w czasie rzeczywistym; otrzymać zdalny dostęp do diagnostyki 
pojazdu, co oznacza możliwość szybkiego rozwiązywania ewentu-
alnych usterek i uniknięcia konieczności zjechania do warsztatu; 
korzystać z kalendarza obsługi, ustalanego z warsztatem.

Korzyści dla menedżera floty
TEXA oddała do dyspozycji również portal do zarządzania flotą. 
Operator floty może sprawdzać sposób wykorzystania pojazdu, 
mając do dyspozycji informacje o całkowitej liczbie pojazdów, 
liczbie pojazdów z bliskimi terminami obsługi technicznej, czy sa-
mochodów z błędami (ich rodzajem). Firma planuje udostępnienie 
funkcji odczytu i archiwizacji danych zarówno z kart kierowców, 
jak i z tachografów. Z eTRUCK menedżer floty może m.in. asysto-
wać pojazdom dzięki zdalnej diagnostyce i możliwości rozpozna-
wania oraz rozwiązywania potencjalnych anomalii przez warsztat 
(zmniejszając koszty i zwiększając efektywność), określać styl 
jazdy każdego kierowcy, czy zdalnie pobierać dane z tachografu 
oraz dane, bezpośrednio z ECU, Rejestratora Danych Trasy, umoż-
liwiając szczegółową analizę wykorzystania pojazdu.
Tak zbudowany system telematyczny umożliwia zmniejszenie 
kosztów operacyjnych, dzięki optymalizacji czasu napraw pojaz-
du, kontroli stylu jazdy kierowcy i wcześniejszemu wykrywaniu 

ewentualnych usterek technicznych pojazdu. Planowanie wi-
zyt w warsztacie pozwala na kontrolowa-

nie kosztów, unikając niepotrzeb-
nych przestojów. ■

System eTRUCK
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*Gniazdo OBD lub adapter  
Deutsch 9 PIN dla amerykańskich 
pojazdów ciężarowych



TC Transport Order® jest przede 
wszystkim nową i niezwykle 

użyteczną aplikacją na platformie transportowej służącą do 
cyfrowego poszukiwania transportu i centralnego zarządzania 
zleceniami transportowymi bezpośrednio w programie. Pro-
dukt został wdrożony 4 lipca 2017 roku.
Rozwijająca się w szybkim tempie technologia zmienia rynek, 
na którym rośnie znaczenie potrzeb konsumenta. Ta zmienność 
i dopasowanie do wymagań klientów wpływa także na branżę TSL. 
Nagła potrzeba szybkiego i precyzyjnego przetransportowania ła-
dunku za odpowiednią cenę niesie ze sobą konieczność szybkiego 
pozyskiwania i analizowania możliwie dużej liczby informacji. 
O sukcesie decyduje czas i prędkość przeprowadzenia procesu. 
Inspirowana tymi potrzebami swoich klientów firma TimoCom 
stworzyła w tym celu TC Transport Order®.

Dla kogo?
Produkt jest dedykowany dla całej branży TSL, dla zleceniodaw-
ców, jak i zleceniobiorców.
Jesteś zleceniodawcą? Kierując cyfrowo swoje zapytania o trans-
port do wielu partnerów biznesowych jednocześnie, dzięki apli-
kacji szybciej otrzymasz informacje o dostępności i ofertach 
cenowych. Następnie w prosty sposób przydzielisz zlecenie trans-
portowe swoim wybranym partnerom biznesowym na platformie 
transportowej TimoCom. Będąc zleceniobiorcą, możesz zwiększyć 
swoje obroty, składając oferty do otrzymanych zapytań o transport. 
W ten sposób zwiększasz swoje szanse na zyskowne transakcje 
dodatkowe.
Na tle konkurencji produkt wyróżnia się zasięgiem. TimoCom to 
największa platforma transportowa w Europie – tworzy sieć logi-
styczną składającą się z ponad 40 000 firm z całej Europy. Każde-
go dnia wystawianych jest na niej do 750 000 międzynarodowych 
ofert ładunków i pojazdów.

Korzyści
Aplikacja ułatwia proces poszukiwania transportu znacząco go 
przyspieszając i eliminując czasochłonne procedury pozyskiwania 
danych. Użytkownik może z poziomu platformy składać wiele za-
pytań transportowych do różnych partnerów biznesowych jedno-
cześnie. Cyfrowa forma przekłada się na oszczędność czasu zwią-
zanego z komunikacją i przesyłaniem dokumentacji.
Kolejną korzyścią jest możliwość zbierania informacji od part-
nerów biznesowych, włącznie z cenami, w czasie rzeczywistym. 
Użytkownik, tworząc grupę wyselekcjonowanych kontrahentów, 
zbiera oferty jedynie od wybranych partnerów, dostając możliwość 
porównania najlepszych ofert na rynku.

Najistotniejszą zaletą aplikacji jest opcja zawierania wiążącej 
prawnie umowy bez konieczności korzystania z dodatkowych 
form komunikacji. Jeśli użytkownik porozumiał się w ramach 
platformy ze zleceniobiorcą i obaj partnerzy chcą zawrzeć umo-
wę, to wystarczy, że zleceniobiorca w odpowiedzi na przesłane 
zlecenie transportowe (po otrzymaniu komunikatu uprzedzające-
go o konsekwencjach prawnych) kliknie przycisk potwierdzający 
zawarcie umowy.
TC Transport Order® daje korzyści także usługodawcom w po-
staci możliwości pozyskania kolejnych zleceń dzięki dodatko-
wym, konkretnym zapytaniom o transport. Cały proces odbywa 
się w jednym miejscu, a składane do danego zapytania oferty 
są dopasowane do określonych wymagań pytającego o transport 
zleceniodawcy.

Łatwo i bezpośrednio
Praca z aplikacją jest prosta, ponieważ wszystkie procesy są prze-
prowadzane bezpośrednio na platformie, w selekcjonowaniu infor-
macji pomagają filtry, a przy powtarzalnych procesach wspomaga 
użytkownika opcja tworzenia szablonów, które można zapisać i po-
nownie wykorzystać w każdej chwili.
Kolejnym udogodnieniem jest centralne zestawienie wszystkich 
informacji dotyczących zapytań i zleceń, ich statusu oraz możli-
wość zarządzania nimi. Zatem wszystkie dane dotyczące ofert 
znajdują się w jednym miejscu, są łatwe do odszukania i zawsze 
„pod ręką”.
TimoCom zadbał o to, aby użytkownik był zawsze informowany na 
czas o istotnych zdarzeniach. Program przesyła powiadomienia na 
podobnej zasadzie jak np. w aplikacji Facebook. Klient ma zawsze 
dostęp do danych, które pomagają mu podjąć szybką i najkorzyst-
niejszą dla przedsiębiorstwa decyzję.

Wszystko bezpieczne i w jednym miejscu
Użytkownicy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich da-
nych. Platforma TimoCom przechowuje je w Niemczech (Ho-
sted in Germany). Podlegają one niemieckiemu prawu o ochro-
nie danych, które jest jednym z najbardziej restrykcyjnych  
w Europie. ■

TC Transport Order®

Aplikacja na platformie transportowej – TC Transport Order® to najnowszy produkt firmy  
TimoCom. Aplikacja otrzymała wyróżnienie w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, 
Transportu i Produkcji 2017”.

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.
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Innowacyjność platformy XPRIMER stanowi przede wszyst-
kim jej kompleksowość – pozwala objąć w jednym narzędziu 

niemal wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Składa 
się z sześciu głównych modułów oraz modułów dedykowanych. 
Innowacyjność podkreślają także szerokie możliwości persona-
lizacyjne, możliwość samodzielnego rozwoju platformy (m.in. 
kreowanie oraz tworzenie konkretnych procesów wewnętrz-
nych) oraz skuteczna centralizacja rozporoszonych narzędzi 
eksperckich. XPRIMER jest niezależny od wykorzystywanego 
w firmach systemu ERP – pozwala na integrację z dowolnymi 
systemami, gromadząc w sobie dane z wielu elektronicznych 
źródeł. XPRIMER został już dostarczony do niemal 130 przed-
siębiorstw, a wśród nich szczególne miejsce zajmują firmy  
produkcyjne i logistyczne.

Zarządzanie
Podstawę XPRIMER stanowi moduł BPM, który jest silnikiem całej 
platformy. Pozwala użytkownikom na budowę zarówno własnych 
procesów, jak i schematów obiegu zadań, ścieżek ich akceptacji oraz 
umożliwia tworzenie dowolnych dokumentów i formularzy. Stano-
wi także doskonałą platformę komunikacyjną – integrując w sobie 
dane z wielu systemów i narzędzi wykorzystywanych w firmie. Dzię-
ki temu pracownicy mają bieżący dostęp do kluczowych informacji. 
Komunikacja między użytkownikami platformy jest także wspierana 
przez aplikację mobilną.
XPRIMER wyróżnia także portal pracowniczy, pozwalający na wpro-
wadzenie samoobsługi pracowniczej zarówno w zakresie miękkiego, 
jak i twardego HR. Ułatwia i przyspiesza komunikację na linii pra-
cownik – przełożony oraz pracownik – dział kadr.
W ramach platformy funkcjonuje również m.in. moduł analiz pozwala-
jący na budowę przekrojowych raportów dotyczących wszystkich zgro-
madzonych w systemie danych. Użytkownik może zwizualizować je 
w formie tabel przestawnych lub wykresów. XPRIMER obejmuje także 
moduły funkcjonalne dedykowane specjalistycznym zastosowaniom.
Nad rozwojem systemu czuwa specjalnie powołany do tego celu 
zespół B+R.

Innowacyjność technologiczna
Prace nad oprogramowaniem XPRIMER firma EQ System rozpoczę-
ła od zbudowania narzędzi pozwalających na uzyskanie jak najniż-
szych kosztów utrzymania. Dzięki zastosowaniu technologii zarówno 
komercyjnych (Microsoft), jak i open source (Java) uzyskano naj-
lepszy stosunek wydajności i niezawodności do kosztów wdrożenia 
i utrzymania. Oprogramowanie jest w pełni webowe, wielojęzyczne, 
co pozwala wykorzystać przewagę pracy z zastosowaniem Internetu 
i przeglądarki www w organizacjach rozproszonych, wielooddziało-
wych, międzynarodowych, czy bazujących na telepracy. Istotnym jego 
elementem są również wbudowane narzędzia deweloperskie, dzięki 
którym użytkownicy samodzielnie, bez udziału dostawcy i bez pono-
szenia dodatkowych kosztów, mogą wprowadzać do oprogramowania 
własne modyfikacje, dostosowując je do zmieniającej się organizacji 
i sytuacji biznesowej.  ■

Zarządzanie z XPRIMER
Platforma komunikacyjna XPRIMER to system informatyczny do zarządzania procesami 
biznesowymi. Rozwiązanie firmy EQ System otrzymało wyróżnienie w konkursie „Produkt 
Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.

Sześć modułów platformy XPRIMER
BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) – moduł pozwala na 
zwiększenie efektywności zarządzania procesami biznesowymi. Umożliwia 
całościowe spojrzenie na firmę dzięki widoczności powiązań nie tylko po-
między konkretnymi zadaniami, osobami, działami, ale również systemami.  
Umożliwia też efektywne wykrywanie wąskich gardeł i prowadzenie spraw-
nej komunikacji.
HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) – moduł wspiera zarządzanie 
zasobami ludzkimi w aspekcie planowania i rozliczania czasu pracy oraz 
wdrożenia mechanizmów samoobsługi pracowniczej. Poprzez stosowanie go 
uzyskuje się m.in. istotną redukcję liczby nadgodzin, a powstające plany kon-
trolowane są pod względem wymagalności obsady i zgodności z przepisami.
HCM (zarządzanie kapitałem ludzkim) – moduł dedykowany pozyskiwa-
niu i rozwojowi kapitału ludzkiego. Zapewnia wsparcie m.in. dla procesów 
efektywnej rekrutacji i selekcji, umożliwia optymalne dopasowanie pracow-
ników do ich stanowisk, ocenę kompetencji, czy budowę polityki szkoleniowej.
ECM (zarządzanie treścią) – to rozwinięcie funkcji modułu BPM (m.in. 
budowa workflow, ścieżek obiegu dokumentów) o standardowe zbiory doku-
mentów i scenariuszy ich obiegu – począwszy od dziennika podawczego, po 
obieg dokumentów zapotrzebowań, zamówień i faktur.
CRM (zarządzanie relacjami z klientami) – oprogramowanie dzięki tech-
nologii webowej może skutecznie wspierać sprzedaż w organizacjach bez 
względu na to, jak zróżnicowane jest środowisko informatyczne, jak bardzo 
jest rozproszone terytorialnie oraz - jak złożone i unikalne są procesy związa-
ne z pozyskaniem i obsługą klientów.
MOM (Manufacturing Operations Management) – moduł ten został 
stworzony z myślą o branży produkcyjnej. Pozwala na skuteczne wdrożenie 
w życie założeń Industry 4.0. Jego celem jest umożliwienie zarządzania cało-
ścią procesu produkcyjnego od projektowania poprzez realizację aż do zakoń-
czenia cyklu życia produktu i serwisu.

Innowacyjność 
platformy XPRIMER 
stanowi przede wszystkim jej 
kompleksowość – pozwala objąć 
w jednym narzędziu niemal wszystkie 
procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.
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Podczas premiery można było zapoznać się zatem nie tylko z in-
nowacyjnym i wysoce funkcjonalnym komputerem Zebry, ale 

też z jego możliwościami, dzięki prezentacji przykładów współpra-
cy z systemem Qguar WMS. Goście wydarzenia byli niezwykle za-
interesowani MC3300 i z chęcią korzystali zarówno z możliwości 
organoleptycznego zapoznania się z urządzeniem, jak i z porad 
udzielanych przez ekspertów.

Systemowa rewolucja
Czy mówienie o rewolucji w kontekście MC3300 jest uzasadnione? 
Z pewnością tak. Oczywiście trudno rzucać takie hasła, analizując 
tylko wygląd zewnętrzny urządzenia. Fundamentalna zmiana za-
szła jednak w kwestii systemu operacyjnego, o czym mówił Macin 
Kalisiak z Zebra Technologies. MC3300 działa bowiem pod kontro-
lą Androida, a nie systemu Windows.
Jak wyjaśniał pan Kalisiak, Android, do tej pory święcący triumfy 
głównie w obszarze elektroniki użytkowej, zaczyna być podstawo-
wą platformą, na której działają mobilne urządzenia stosowane 
w logistyce. Do tej pory producenci skanerów sięgali głównie po 
rozwiązania oparte na różnych wersjach Windowsa.
Tymczasem Zebra postanowiła postawić na Androida i przez ostat-
nie lata nacisk na rozwój urządzeń z tym systemem operacyjnym 

stanowił główną aktywność Zebry. Firma rozpoczęła daleko idącą 
współpracę z Google, twórcą Androida - i równolegle z nowymi 
urządzaniami opracowywała cały ekosystem programistyczny. Aby 
wypełnić lukę w zarządzaniu urządzeniami magazynowymi, stwo-
rzono system operacyjny MX. Dzięki tym działaniom, w pierwszej 
połowie 2016 roku już 1/4 dostarczanych mobilnych urządzeń 
działała w oparciu o Androida, a ponad połowa tego rynku nale-
żała do Zebry.
Teraz Zebra oferuje klientom kompletną piramidę rozwiązań mo-
bilnych, w postaci aplikacji dla użytkowników, narzędzi do zarzą-
dzania, narzędzi deweloperskich, rozszerzenia MX dla Androida 
czy wreszcie samych urządzeń. Firma dba też o kwestie cyberbez-
pieczeństwa u swoich użytkowników, oferując rozwiązanie Lifegu-
ard for Android oraz buduje pakiety rozwiązań smart, wykorzystu-
jących najnowsze technologie.

Skanowanie w każdych warunkach
Co jeszcze, poza pracą na Androidzie, wyróżnia MC3300? Każda 
z czterech dostępnych wersji pozwala na równoległe korzystanie 
z ekranu dotykowego - oczywistego dla systemu Android - oraz 
klawiatury fizycznej, która zapewnia właściwy komfort pracy 
w zastosowaniach magazynowych. Poprawiają go dodatkowo dwa 
programowalne przyciski użytkownika. Ekran posiada przekątną 
4 cale, zaś klawiatura dostępna jest jako numeryczna (29 przyci-
sków), alfanumeryczna (47 przycisków) i funkcyjno-numeryczna 
(38 przycisków).
Nowe moduły skanera pozwalają na skanowanie praktycznie każ-
dego rodzaju kodu 1D i 2D w każdych warunkach. Zebra oferuje 

Nowa ZEBRA MC3300 
z Androidem 
8 lutego 2018 r. miała miejsce polska premiera zupełnie nowego komputera mobilnego Zebra MC3300 z Andro-
idem. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zebra Technologies oraz Quantum Qguar. Taka para gospodarzy nie 
dziwi, bowiem nawet najlepszy hardware nie będzie przydatny, jeżeli w firmie nie wdrożymy nowoczesnego i efek-
tywnego oprogramowania.
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do wyboru trzy moduły w zależności od preferencji użytkownika. 
MC3300 może też służyć jako telefon - aplikacja Workforce Con-
nect PCC Express pozwala nawiązać połączenia głosowe z użyt-
kownikiem komputera.
Urządzenie posiada szybszy chipset (1.8 GHz, 64-bit) o nowej ar-
chitekturze, 2 lub 4 GB pamięci RAM i 16 lub 32 GB pamięci flash. 
Bateria o pojemności 2750 lub 5200 mAh posiada opcję szybkiego 
ładowania, można też dokonać jej wymiany bez wyłączania urzą-
dzenia. Bardzo ważny jest też fakt, iż MC3300 jest kompatybilny 
z wieloma akcesoriami opracowanymi dla starszych modeli z ro-
dziny MC, dzięki czemu zmiana komputera na nowszy nie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami.

Sieć to podstawa
O tym jak Zebra MC3300 sprawuje się w praktyce, opowiadali 
przedstawiciele Quantum Qguar. W dwóch punktach programu 
omówiono obsługę przyjęć towaru, a także zbiórki towaru w sys-
temie Qguar WMS z wykorzystaniem komputera mobilnego Zebra 
MC3300. Aby procesy te mogły funkcjonować, niezbędne jest 
stworzenie w magazynie czy zakładzie produkcyjnym sieci Wi-Fi 
o odpowiednich parametrach.
Łukasz Mucha zaprezentował zatem wytyczne, jakie powinny 
być stosowane przy tworzeniu infrastruktury informatycznej. 
Projektując Wi-Fi w obiekcie, należy wziąć pod uwagę liczbę 

użytkowników (czyli w praktyce urządzeń mobilnych i stacjo-
narnych, które będą korzystać z sieci) oraz ilość przesyłanych 
przez nich danych. Oczywiście należy też ustalić takie podstawo-
we kwestie jak wielkość obiektu, jego topografia i występowanie 
na terenie zakładu materiałów pochłaniających fale radiowe. Nie 
wolno też zapomnieć o uwzględnieniu potencjalnych źródeł za-
kłóceń, jak miejsca odbić fal, urządzenia działające na tej samej 
częstotliwości do WLAN i inne sieci radiowe.
Pan Mucha pokazał przykładowy projekt sieci Wi-Fi w magazynie 
i wskazał jakie urządzenia są niezbędne do jej funkcjonowania. 
Wymienił też najczęściej popełniane przy tworzeniu sieci błędy 
i sposoby ich unikania. ■
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Jakie korzyści mogą przynieść firmom wdrożenia nowych technologii skanowania w operacjach magazynowych?

Marcin Kalisiak, Sr Sales Engineer, Zebra Technologies

Wdrożenie w magazynach technologii umoż-
liwiających automatyczną rejestrację danych, 
takich jak komputery mobilne z funkcją ska-
nera czy ręcznych skanerów, zapewnia fir-
mom dostęp do informacji o zasobach i zacho-
dzących procesach w czasie rzeczywistym. 
Nowe technologie, które coraz częściej wy-
pierają przestarzałą metodę dokumentacji 
procesów za pomocą długopisu i kartki papie-

ru, są również bardziej dokładne – obniżają 
liczbę popełnianych błędów, a tym samym 
umożliwiają uniknięcie zbędnych kosztów. 
Profesjonalne skanery umożliwiają odczyt 
kodu kreskowego produktu leżącego blisko 
operatora, jak i umieszczonego na dużej wy-
sokości oraz rejestrację kodów kreskowych, 
które są uszkodzone, wyblakłe, niekomplet-
ne czy ukryte pod folią termokurczliwą – 

rozwiązanie to poprawia szybkość i efektyw-
ność pracy. Innym, ważnym aspektem jest 
łatwość wprowadzania nowych technologii 
do istniejących systemów. Nowy komputer 
mobilny MC3300 firmy Zebra Technologies 
pozwala na ewolucyjne wdrożenie systemu 
operacyjnego Android dzięki wyposażeniu 
go zarówno w klawiaturę fizyczną, jak i duży 
ekran dotykowy.

Czy popularyzacja urządzeń mobilnych pracujących w środowisku Android wpłynie na ewolucję systemów WMS?

Marek Jędra, członek zarządu Quantum Qguar

Ewolucja nie ma z góry określonego celu. 
Jest jedynie procesem ciągłego dopaso-
wywania się do istniejących warunków 
i okoliczności. Nie widzę więc powodu, aby 
w przypadku systemów klasy WMS miało 
być inaczej, kiedy na rynku coraz powszech-
niejsze stają się urządzenia z systemem 
Android. Jeżeli popularność urządzeń mobil-
nych z Androidem na pokładzie nadal będzie 
tak dynamicznie wzrastać, trudno mi sobie 

wyobrazić, aby producenci systemów WMS 
przeszli obok tego faktu obojętnie. Coraz 
większy sukces tych urządzeń wpłynie więc 
na technologię rozwoju systemów WMS, 
przynajmniej w części, w której systemy 
te pracują na urządzeniach mobilnych. 
Z punktu widzenia wielu prostych operacji, 
jakie wykonują operatorzy przy pomocy 
urządzeń mobilnych, trudno o wymuszenie 
jakichś rewolucyjnych zmian w systemach 

WMS, wyłącznie z samego faktu, iż zmienia 
się system operacyjny urządzeń. Warto jed-
nak pamiętać, że wiele zmian pojawia się 
kompleksowo. Nowe urządzenia wyposaża-
ne obecnie w system Android oferują do-
datkowo wiele innych, nowych, niedostęp-
nych do tej pory rozwiązań. Wszystkie te 
zmiany łącznie nie pozostaną bez wpływu 
na nowości w systemach wspomagających 
zarządzanie magazynami.
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Trzynaście lat temu – w 2005 roku wprowadzono na rynek pierw-
szy elektryczny wózek czołowy z funkcją bocznej wymiany bate-

rii. Producent postanowił poddać swój popularny produkt gruntow-
nej modernizacji. Odmieniony RX 20 wyróżnia się nie tylko nową 
budową, ale również nowymi systemami wspomagającymi.
- Nadszedł czas, żeby zaprezentować nową generację wózków, któ-
ra idzie kilka kroków do przodu pod względem rozwiązań tech-
nologicznych. Wiele zmian zostało wprowadzonych na podstawie 
sugestii klientów – mówi Paweł Włuka, dyrektor marketingu STILL 
Polska. - Zmiany są istotne z punku widzenia codziennego użytko-
wania – poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracy.
Oprócz odświeżonego wyglądu – nowej konstrukcji kabiny i masz-
tu, widoczną zmianą usprawniającą użytkowanie jest możliwość 
wyposażenia wózków w baterie typu A, typu B oraz 
baterie litowo-jonowe. Poza tym tylna oś skrętna jest 
łamana, dzięki czemu wózek czterokołowy w wersji 
2-tonowej jest bardziej zwrotny niż trzykołowy po-
przedniej generacji. Znajduje się w nich także nowy 
panel sterowania, który w przyjazny sposób podaje 
operatorowi dużo informacji ułatwiających pracę.
Nowa seria RX 20 składa się w sumie z 13 typów wóz-
ków, które przeznaczone są do obsługi ładunków o cię-
żarze od 1,4 do 2 ton.

Budowa wózka
Wózek jest krótszy i niższy niż jego poprzednicy, mimo 
to mieści się w nim bateria o podwyższonej pojemności, 
a w kabinie operatora jest więcej miejsca niż dotychczas.  

W modelach RX 20-14C i RX20-16c o udźwigu 1,4 oraz 1,6 ton, za-
stosowano skróconą ramę, gwarantującą swobodne manewrowanie 
w wąskich korytarzach roboczych.
W porównaniu do poprzednich wersji, warianty 3-kołowe mają na-
wet o 29 mm, a modele 4-kołowe – o 171 mm mniejsze wymiary. 
Dzięki przemyślanej konstrukcji i udanej miniaturyzacji, wózek 
można wyposażyć w baterię o pojemności 625 Ah.

Kabina
Pomimo zmniejszenia wymiarów całkowitych, operator ma więcej 
miejsca w kabinie dzięki obniżeniu o 60 mm dolnej krawędzi ogra-
niczającej przestrzeń na nogi. Wnętrze kabiny jest w sumie o 16 mm 
wyższe. Widoczność poprawiono również przez ażurową konstrukcję 
dachu oraz zastosowanie wąskich profili masztu w kształcie litery C.

Sterowanie
Zmodernizowane wózki RX 20 wyposażono w rozwiązania wspo-
magające sterowanie i jazdę. Na monitorze wyświetlany jest kom-
plet informacji o parametrach takich jak: prędkość poruszania, kąt 
nachylenia podłoża, stabilność, stan baterii, a dostępne na nim 
menu pozwala dostosować tryb działania do obecnych warunków. 
Zastosowano dodatkowo systemy redukujące prędkość na zakrę-
tach oraz w sytuacji, gdy karetka wideł jest uniesiona.

Moduł napędowy
Opracowany na nowo moduł napędowy z dwoma trójfazowymi sil-
nikami jezdnymi z obudową, aktywnym układem chłodzenia oraz 
nową wersją przetwornicy nie wymaga częstych konserwacji nawet 
przy intensywnej eksploatacji. Co więcej, pozwala wózkowi pokony-
wać przy pełnym załadunku wzniesienia o nachyleniu do 20%.

 ■ Kinga Wiśniewska

Odmieniony bestseller STILL 
Na początku roku w STILL Arenie w Hamburgu zaprezentowano zmodernizowaną wersję najpopularniejszej serii 
elektrycznych wózków STILL – RX 20.
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Perspektywy rozwoju usługi w Europie
Usługa click & collect, czyli zakupy w Internecie z osobistym odbio-
rem zamówienia w sklepie stacjonarnym, punkcie partnerskim lub 
urządzeniu samoobsługowym, szybko zyskuje nowych zwolenników 
w Europie. W 2017 roku już 49% europejskich klientów skorzysta-
ło z tej usługi, w porównaniu do 14% w 2014 roku (JDA & Centiro 
Customer Pulse Report Europe 2017). Prym wiedzie dojrzały rynek 
brytyjski, na którym 54% e-klientów zrobiło zakupy w modelu C&C 
i szwedzki (49%), zaś na rynku niemieckim jedynie 28% kupujących 
online skorzystało z usługi C&C (przy średniej europejskiej 42%).
Prognozy mówią o dynamicznym rozwoju tego kanału sprzeda-
ży w najbliższych pięciu latach. W Wielkiej Brytanii szacuje się 
wzrost o ponad 50% do 2022 roku przy coraz większym wykorzy-
staniu punktów partnerskich (Global Data, Click & Collect in the 
UK, 2017-2022). Popularność tej usługi, według IMRG, będzie ro-
sła wraz z rozwojem rynku m-commerce. Konsumenci kupujący 
online za pomocą mobilnych urządzeń chętnie wybierają tę opcję 
dostawy. Zwłaszcza jeśli mogą odebrać zamówienie w drodze do 
domu już po jednej lub dwóch godzinach od zawarcia transakcji.

Dla sklepów usługa ta może być źródłem rosnących przychodów. 
Eksperci International Council of Shopping Centres szacują, że po-
nad 20% klientów, którzy kupują w modelu click & collect, wyda-
je więcej. Na przykład E.Leclerc i Auchan po wprowadzeniu 1200 
punktów odbioru, wśród nich typu „drive througs”, odnotowały  
coroczny 25% wzrost sprzedaży w latach 2012-2015. Sieci handlowe 
widzą w usługach click & collect szansę na przystosowanie tradycyj-
nego modelu biznesowego do potrzeb klientów, którzy coraz chętniej 
kupują w sklepach internetowych oraz migrują między światem re-
alnym i wirtualnym w poszukiwaniu produktów i zawieraniu trans-
akcji. Poza tym ten model dostawy stanowi istotny element strategii 
omnichannel.
Dla sieci detalicznych dodatkową korzyścią z oferowania usługi 
click & collect jest odwiedzenie przez e-klientów sklepu stacjonar-
nego. Konsumenci odbierając lub zwracając zakupy w sklepie/sa-
lonie sieci, mogą przy okazji zapoznać się z ofertą i dołożyć do ko-
szyka inne produkty. Według danych JDA & Centiro Customer Pulse  
Report Europe 2017 jeden na czterech europejskich klientów od-
bierając zamówienie C&C, zrobił dodatkowe zakupy.

Usługa C&C w Polsce
W Polsce rośnie grono zwolenników usługi „kliknij i odbierz sam”. 
Usługę C&C sukcesywnie wprowadza coraz więcej polskich i za-
granicznych sieci detalicznych reprezentujących różne branże oraz 
sklepów internetowych (pure players). E-sklepy rozwijają własne 
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 ■ dr Aneta Pluta-Zaremba  
Katedra Logistyki,  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Usługa click & collect cieszy się coraz większą popularnością wśród europejskich e-klientów. Jej znaczenie będzie 
rosło wraz z rozwojem mobilnych zakupów oraz zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, którzy oczekują 
swobody migrowania między światem online i offline oraz cenią wygodę i wybór. Sieci detaliczne w usłudze „kliknij 
i odbierz sam” widzą szansę na dopasowanie sposobu dostawy kupionych online produktów do stylu życia klientów 
oraz zachęcanie do wizyty i zakupów w sklepie stacjonarnym.
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punkty odbioru czy showroomy lub korzystają z usług partnerskich 
firm. Jednak sieci handlowe obecne na polskim rynku nie wykorzy-
stują jeszcze w pełni potencjału usługi click & collect.
Spośród 120 marek, które dysponują dużą siecią sklepów w centrach 
handlowych, połowa oferuje możliwość odbioru zamówienia w sklepie 
stacjonarnym, ale tylko 38% zachęca do skorzystania z tej możliwości 
(według raportu „Omnichannel po polsku”, Knight Frank 2017). Do li-
derów oferujących model dostawy zamów i odbierz należą branże: mul-
timediów (wszystkie przebadane marki oferowały taką możliwość), 
elektroniczna – 85% (np. RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet) oraz 
DYI /artykułów budowlanych – 80% (m.in. Castorama, Leroy Merlin, 
Obi). Usługa ta jest popularna w sklepach z odzieżą i dodatkami (46% 
oferuje usługę C&C, zaś 35% do niej zachęca). Wyzwanie to podejmują 
zarówno sieci zagraniczne, jak i polskie marki i e-sklepy (np. Zara, 
H&M, C&A, Mango, Mohito, Promod, Wittchen, Answear.com). Ten ka-
nał sprzedaży wprowadzają także sklepy obuwnicze (np. Gino Rossi), 
sklepy oferujące meble i artykuły wyposażenie wnętrz (np. Jysk, Ikea), 
zabawki i ubrania dziecięce (np. Smyk), książki i płyty (np. Empik, 
Bonito), farmaceutyki (np. Ziko Apteka), kosmetyki (np. Rossmann), 
a także artykuły spożywcze i FMCG (np. Tesco, Carrefour, Auchan).
Na potrzeby mobilnych e-klientów zareagowała także branża gastro-
nomiczna (np. Starbucks, Pizza Hut, Domino’s Pizza, KFC i McDo-
nald’s). Klienci mogą złożyć zamówienie poprzez aplikację mobilną 
w czasie drogi do lokalu.
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Rys. Formy dostawy towarów motywujące 
do zakupów przez Internet

Źródło: „E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska”.
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Prognozy mówią o dynamicznym rozwoju kanału sprzedaży click & collect 
w najbliższych pięciu latach. W Wielkiej Brytanii szacuje się wzrost o ponad 
50% do 2022 roku przy coraz większym wykorzystaniu punktów partnerskich.
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Rozwojowi usługi click & collect w Polsce będzie sprzyjał rosnący 
rynek m-commerce. PMR szacuje, że segment m-commerce odpo-
wiadał za ponad 12% rynku e-commerce w 2016 roku. Coraz więcej 
konsumentów kupuje online za pomocą smartfonów. 43% badanych 
deklaruje, że zdarza im się robić zakupy za pomocą smartfonu, zaś 
37% używa go do robienia zakupów raz na dwa tygodnie lub częściej.

Jak zmienia się usługa „kliknij i odbierz sam”?
Przy projektowaniu usługi C&C menedżerowie muszą podjąć dwie 
kluczowe decyzje. Dotyczą one miejsca kompletowania zamówienia 
(w sklepie fizycznym sieci detalicznej vs. w magazynie obsługują-
cym sprzedaż online) oraz sposobu odbioru przez e-klientów zaku-
pów (we własnych sklepach detalisty vs. w partnerskich punktach 
lub urządzeniach samoobsługowych).
W klasycznym, najtrudniejszym do realizacji modelu click & collect, 
przygotowywanie zamówień internetowych odbywa się z zapasów 
dostępnych w sklepie stacjonarnym lub wydzielonej części sklepu 
dostępnej tylko dla pracowników pobierających towary (dark stores). 
Klient może odebrać produkty w ciągu kilku, a nawet jednej lub dwóch 
godzin, od momentu złożenia i opłacenia zamówienia online, w wybra-
nym przez siebie oddziale sklepu. Ten model usługi rozwinęły kilka 
lat temu sieci detaliczne z branży spożywczej. Obecnie wprowadzany 
jest także przez markety budowlane, sklepy oferujące meble i artykuły 
wyposażenia wnętrz, książki i płyty oraz sieci ze sprzętem RTV i AGD. 
Niektóre sklepy oferują usługę zarezerwuj i odbierz w sklepie (in store 
reserve & collect). Tu płatność następuje w momencie odbioru towaru.
Coraz więcej sieci handlowych wdraża model usługi click & collect 
z kompletacją zamówień w magazynie obsługującym sprzedaż in-
ternetową. Produkty dostarczane są do wybranego przez klienta 
sklepu/salonu stacjonarnego lub partnerskiego punktu/urządzenia 
w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni (nawet od dwóch do pię-
ciu) od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty. 
W większości przypadków przesyłka do stacjonarnego sklepu lub 
własnego punktu odbioru/showroomu realizowana jest bezpłatnie, 
niezależnie od wartości zakupionych towarów. Za dostawę do ze-
wnętrznych punktów klienci najczęściej płacą (z reguły opłata jest 
niższa od kosztu dostawy kurierem do domu).
Wśród alternatywnych punktów odbioru zakupów, według Raportu 
„E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska”, klienci 
najczęściej wskazują: paczkomaty, kioski z gazetami, stacje benzyno-
we, lokalne sklepy spożywcze oraz punkty usługowe. Punkty odbioru 
powinny być dostępne najlepiej przez 7 dni w tygodniu do późnych 
godzin wieczornych. Nawet w klasycznym modelu C&C z realizacją 
zamówień z zapasów sklepu, sieci detaliczne mogą zaproponować 
klientom odbiór w urządzeniach samoobsługowych, umieszczonych 
w centrach handlowych lub w miejscach najczęściej odwiedzanych, 
czy w specjalnie wyznaczonych do obsługi click & collect punktach 
w galeriach handlowych. Dzięki temu nie muszą wydzielać w sklepie 
stacjonarnym miejsca na wydawanie paczek.
Ciekawe rozwiązanie collect & try (odbierz i przymierz) jako pierw-
sza w Polsce wprowadziła poznańska galeria handlowa Posnania. 

Otwarto punkt dostawy dla zakupów internetowych, gdzie klienci 
mogą przymierzyć zamówione ubrania w specjalnej strefie Premium 
Lounge i od razu zdecydować o ewentualnym zwrocie. Pracownicy 
pomagają w dopełnieniu formalności i w nadaniu przesyłki zwrot-
nej. Niektóre sieci detaliczne oraz showroomy e-sklepów także ofe-
rują klientom możliwość przymierzenia ubrań i obuwia na miejscu 
oraz podjęcia decyzji o ewentualnej rezygnacji z zakupów.

Dlaczego e-klienci wybierają usługę C&C?
Kupujący online doceniają usługę C&C za dopasowanie sposobu 
dostawy do stylu życia, zwłaszcza za wygodę i wybór. Mogą de-
cydować o miejscu i dogodnej porze odbioru zakupów interneto-
wych bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki czy koniecz-
ności czekania na kuriera. Mają zapewnioną dostępność produktu 
w sklepie, nie tracą czasu na poszukiwanie towarów na półkach 
sklepowych lub stanie w kolejce do kasy.
Bez wątpienia zaletą osobistego odbioru w sklepie stacjonarnym lub 
własnym punkcie odbioru czy showroomie, oprócz skrócenia czasu 
dostawy, jest kontrola jakości zakupów oraz możliwość wymiany wa-
dliwych towarów od ręki, a także dokonania bezpłatnego zwrotu pro-
duktów. Ma to duże znaczenie przy zakupie artykułów spożywczych, 
zwłaszcza świeżych, odzieży i obuwia, czyli produktów najchętniej 
zamawianych z odbiorem w sklepie fizycznym, a także towarów 
wrażliwych na transport. Niestety znacząca część sieci handlowych 
w Polsce nie docenia wagi elastycznej polityki zwrotów w przyciąga-
niu kupujących online do wizyty w sklepie stacjonarnym. Tylko 36% 
spośród 120 badanych marek oferuje możliwość zwrotu towarów za-
kupionych przez Internet w sklepie stacjonarnym (według raportu 
„Omnichannel po polsku”, Knight Frank 2017).

Wyzwania przy wdrażaniu usługi C&C
Największe wyzwania, w tym zapewnienie rentowności, czekają na 
sklepy obsługujące zakupy internetowe z zapasów w stacjonarnym 
sklepie lub wydzielonej części sklepu dostępnej tylko dla pracow-
ników przygotowujących zamówienia (dark stores). Według Econ-
sultancy koszty tej usługi są nawet cztery razy wyższe niż obsługa 
tradycyjnych zakupów. Ten model click & collect jest najtrudniejszy 
do realizacji ze względu na konieczność:
• wyboru asortymentu do sprzedaży internetowej i tradycyjnej,
• prowadzenia spójnej polityki cenowej w obu kanałach sprzedaży,
• zapewnienia przejrzystości zapasów w systemie logistycznym i ak-

tualizacji na bieżąco dostępności produktów na stronach e-sklepu,
• wprowadzenia dynamicznego uzupełniania towarów w odpowiedzi 

na bieżący i antycypowany popyt rynkowy,
• wyznaczenia minimalnych stanów zapasów, przy których produkty 

są sprzedawane online,
• zapewnienia zasobów (pracowników i przestrzeni) do przygoto-

wywania i wydawania zamówień internetowych,
• wdrożenia systemu informatycznego, który zapewnia przepływ 

informacji, widoczność zapasów i operacji realizowanych online 
i offline. ■
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Click & collect w branży budowlanej
Wprowadzona w 2015 roku usługa „zamów 
i odbierz” jest istotnym elementem strategii 
wielokanałowej sprzedaży Castoramy w Pol-
sce. Firma wybrała model click & collect, 
w którym zarówno przygotowanie zamówie-
nia, jak i odbiór produktów realizowane są 
w sklepach stacjonarnych. Obecnie usługa 
dostępna jest w całej sieci z materiałami 
budowlanymi i produktami do urządzania 
wnętrz liczącej 72 markety. Ta forma sprze-
daży kierowana jest do klientów, którzy chcą 
kupić produkty online i po kilku godzinach 
odebrać je bez kolejki w wybranym sklepie. 
Są wśród nich zarówno klienci projektowi, 
indywidualni, jak i wykonawcy.
Zawartość koszyka zależy od rodzaju klien-
ta oraz od urządzenia, na którym składane 
jest zamówienie. Klienci najwięcej i naj-
częściej (85%) kupują za pomocą laptopów 
i komputerów stacjonarnych. Z mobilnej 
wersji serwisu za pomocą smartfonów lub 
tabletów korzysta 14% kupujących. Zaś 
najrzadziej transakcje zawierane są przy 
użyciu aplikacji mobilnej - 1%, są to również 
najmniejsze transakcje.
W pierwszym kroku klient wskazuje na 
stronie internetowej market, w którym 
chce odebrać zamówienie. Następnie wy-
biera produkty z asortymentu dostępnego 
na zapasie we wskazanym sklepie, składa 
zamówienie i dokonuje płatności online. 
Pracownicy marketu konfekcjonują towa-
ry z dostępnych zapasów. Gdy zamówienie 
jest gotowe, klient otrzymuje informację 

e-mailem i SMS-em zawierającą numer PIN 
uprawniający do jego odbioru. Większość 
nabytych produktów klient może odebrać 
już tego samego dnia, w którym złożył 
i opłacił zamówienie. Poza tym na miejscu 
może obejrzeć produkty i w przypadku wad 
od ręki je wymienić. W ciągu 14 dni po ode-
braniu zamówienia klient ma prawo zwrócić 
kupione online towary w dowolnym sklepie.
Castorama zdecydowała się udostępnić 
w usłudze click & collect pełny, liczący około 
50 tysięcy SKU, asortyment, w cenach obo-
wiązujących w poszczególnych marketach. 
Trzeba podkreślić, że ceny w stacjonarnych 
sklepach zmieniają się dynamicznie w od-
powiedzi na ofertę lokalnych konkurentów. 
Dlatego na stronie internetowej Castoramy 
co 15 minut aktualizowane są nie tylko sta-
ny magazynowe, lecz także ceny produktów 
w każdym z 72 sklepów oferujących usługę 
zamów i odbierz.
Zapewnienie wysokiej jakości usługi click & 
collect nie byłoby możliwe bez opracowania 
i wdrożenia procesów i procedur obsługi 
zamówień internetowych obowiązujących 
we wszystkich sklepach sieci. Kluczem do 
sukcesu jest także ciągłe monitorowanie 
i raportowanie czasu, w jakim pracownicy 
sklepów wykonują czynności związane z ob-
sługą tych zamówień. Nie mniej istotne jest 
wsparcie całego procesu przez technologie 
informatyczne. Kluczowe dla sprawnego 
zarządzania zamówieniami, przepływem in-
formacji i logistyką było połączenie witryny 

e-sklepu z systemem ERP wszystkich skle-
pów. System informatyczny został przygoto-
wany m.in. do obsługi każdego dnia setek 
tysięcy danych i wielokrotnego aktualizo-
wania informacji na stronie internetowej 
e-sklepu Castoramy. Ponadto system ERP na 
bieżąco śledzi sprzedaż i zamówienia w całej 
sieci detalicznej. Na podstawie aktualnych 
danych i historii zakupowej klientów podej-
muje decyzje o dynamicznym uzupełnianiu 
produktów w sklepach stacjonarnych.
Miarą sukcesu wdrożenia i realizacji tej 
usługi jest satysfakcja klientów badana po 
każdym zakupie (98,6% zadowolonych klien-
tów), a także nagroda wygrana w Konkursie 
e-Commerce Awards 2017. Klienci zadecy-
dowali poprzez głosowanie internetowe, że 
to właśnie Castorama.pl może pochwalić się 
najlepszą obsługą klienta wśród średnich 
i dużych sklepów, wyprzedzając takich sie-
ciowych gigantów jak Zalando i Eobuwie.
Castorama konsekwentnie wprowadza roz-
wiązania wspierające realizację strategii 
omnichannel. Na początku 2017 roku uru-
chomiła nową usługę „zamów z dostawą”. 
Firma jako pierwsza w branży DIY/home 
improvement zapewniła dowóz towarów 
w całej Polsce. Objęła transportem również 
materiały budowlane i gabarytowe. Zaku-
py dostarczane są przez kuriera lub firmę 
transportową. Dzięki tej usłudze klienci, 
także ci oddaleni od marketów, zyskali jesz-
cze lepszy dostęp do oferty obejmującej po-
nad 50 tysięcy produktów. ■
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Rozpoczęliśmy kolejny rok, który dla gospodarki, dla 
logistyki i dla deweloperów zapowiada się optymi-
stycznie. Jakie tendencje obserwuje Pan na rynku po-
wierzchni magazynowo-produkcyjnych?
Miniony rok, to kolejny rok rekordów, jeśli chodzi o ilość powierzch-
ni budowanej i wynajętej. Rynek zmierza w bardzo dobrym kie-
runku. Sektor powierzchni magazynowych, logistycznych jest pod 
silną pozytywną presją trendu e-commerce. To jest oczywiste, ale co 
ciekawe widać to też w cyfrach. E-commerce znajduje się w Polsce 
jeszcze na bardzo niskim poziomie, ale coraz częściej obsługujemy 
już z Polski naszych zachodnich sąsiadów. To wpływa pozytywnie na 
presję popytową. Firmy typu Amazon przenoszą centra logistyczne 
do Europy Centralnej, do Polski i stąd też obsługują Zachód.
Obserwowaliśmy niedawno silną tendencję do przenoszenia produk-
cji do Polski. Nadal ją widać, wiąże się ona z dostępem do tańszej 
i lepszej siły roboczej. Dzisiaj wyraźna jest podobna tendencja, która 
dotyczy sektora e-commerce. Firmy z zachodniej Europy przenoszą 
do Polski swoje centra obsługi. Z punktu widzenia popytu, każde-
go roku jest lepiej. Dużym atutem naszego rynku jest dostępność 
pracowników. Z tym, że im bardziej na zachód, tym dostęp ten jest 
trudniejszy. Podobnie w pobliżu większych miast – ze względu na 
skonsolidowane rynki coraz trudniej znaleźć pracowników. Dlatego 
rozwija się wschód, a pomaga w tym rozwój infrastruktury.

Widać, że Panattoni Europe szuka nowych, nie zawsze 
oczywistych lokalizacji na parki logistyczne. Kielce, 
Zielona Góra, Białystok… Czy rozwijanie wschodzących 
rynków, to kierunek Waszych najbliższych działań?
Tak. Taki mamy plan. Właśnie rozpoczynamy budowę w Białymsto-
ku. W tym roku zakończymy realizację Panattoni Park Kielce, nie-
długo pierwsi najemcy wprowadzą się do naszego parku w Zielonej 
Górze. Nasze projekty w Lublinie, Bydgoszczy i Szczecinie, oddane 
w roku ubiegłym, bardzo fajnie się przyjęły i skomercjalizowały.
Wraz z coraz lepszą infrastrukturą w Polsce, wszystkie te miej-
sca stają się coraz bardziej dostępne. I są mniej eksploatowane, 
jeśli chodzi o siłę roboczą. Możemy pomóc tym rejonom, budując 
nieruchomości i zapraszając do nich najemców, którzy zatrudnia-
ją mieszkańców. Ściana zachodnia już jest w tej chwili przez nas 
dobrze penetrowana, ale ściana wschodnia czeka na inwestycje. 
Uważamy, że dzięki rozwojowi infrastruktury i dostępności pra-
cowników będzie się rozwijała.

Rynki wschodzące
Dostęp do pracowników decyduje o lokalizacji
O nieodkrytych polskich lokalizacjach, zmieniającym się rynku i euro-
pejskim rozwoju z Robertem Dobrzyckim, partnerem zarządzającym 
na Europę Panattoni Europe, rozmawia Kinga Wiśniewska.
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Czy Waszym klientom nie będzie przeszkadzało to,  
że ich centra logistyczne będą przesunięte o kilkaset 
kilometrów na wschód? Jakie rynki będą obsługiwali? 
Wschodnie?
Nasi najemcy, którzy wybierają wschodnie lokalizacje centrów, 
myślą o rynku polskim lub o rynkach zachodnich. Ze względu na 
poprawiającą się infrastrukturę, dystanse czasowe się skracają, 
a w nowych lokalizacjach wciąż nie brakuje pracowników. To te 
elementy, które decydują o podjęciu decyzji o nowej lokalizacji.

Jak z Pana perspektywy wygląda zapotrzebowanie 
klientów na wielkość powierzchni magazynowych? Któ-
ry trend jest obecnie silniejszy: wzrasta zainteresowa-
nie mniejszymi powierzchniami, czy wręcz przeciwnie 
- rośnie zapotrzebowanie na duże obiekty?
W obu przypadkach widzimy zwiększenie popytu. Ogólnie e-com-
merce potrzebuje większej powierzchni – jego efektywność wymaga 
skali. Nowe centra do obsługi e-commerce mają 100-150 tys. m2 po-
wierzchni. Ten trend intensywnie się rozwija. Poza tym tradycyjne 
sieci handlowe coraz częściej konsolidują swoje operacje pod jednym 
dachem. Zauważyliśmy tendencję do zamawiania projektów między 
30 a 100 tys. m2 powierzchni. Na zwiększenie zainteresowania kon-
solidacją wpływa między innymi poprawiająca się infrastruktura, 
która sprawia, że można konsolidować pod jednym dachem stok. 
Firmy decydują się coraz częściej na budowę dużego efektywnego 
budynku na swoje potrzeby.
Jeśli zaś chodzi o mniejsze powierzchnie, to widzimy tendencję 
do przybliżania się do miast. Jeżeli firma prowadzi dystrybucję 
lokalną i wymagana jest szybka dostawa produktu oraz serwis 
bądź bliskość do klienta dla firmy e-commerce, to zauważamy po-
trzebę przysuwania się do miast. W tych przypadkach mniejsze 
powierzchnie też są bardzo atrakcyjne.

Dynamicznie rozwijacie się także w Europie. Gdzie pro-
wadzicie główne działania?
Bardzo dobrze rozwija się nam rynek niemiecki – od kilku lat sys-
tematycznie na nim rośniemy. W ostatnim roku zostaliśmy liderem 
rynku - z 231,5 tys. m2 ukończonych i realizowanych inwestycji na 
terenie Niemiec. Wśród projektów zrealizowanych w 2017 roku są 
między innymi centrum logistyczne w porcie w Düsseldorfie, hala 
logistyczna dla 21sportsgroup w regionie Rhein-Neckar, czy też 
projekt zrealizowany we współpracy z Grupą Noerpel w Elsdorf, 
w Dolnej Saksonii. Widać, że rynek niemiecki jest bardzo głęboki 
- zarówno przez rozwój e-commerce, jak i funkcjonowanie dużego 
rynku konsumpcyjnego oraz przemysłowego. I na pewno będziemy 
rozwijać się komplementarnie dla naszego biznesu i dla europejskie-

go. Powstaje wiele synergii pomiędzy Europą Centralną a Niemcami.
We wrześniu poprzedniego roku weszliśmy do UK. Widzimy tam 
dla nas olbrzymią szansę. Brexit spowodował to, że wiele firm de-
weloperskich nie podchodzi do rozwoju tak entuzjastycznie jak 
kiedyś. My uważamy, że właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby 
wejść i zaistnieć na tym rynku.

Tak trochę pod prąd?
Tak, trochę pod prąd. Mamy swoją wizję rozwoju na brytyjskim 
rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych. Brexit jej 
nie zmienił – nie patrzeliśmy na Brexit, a głównie na e-commerce. 
Rynek konsumpcyjny jest olbrzymi i będzie rósł, także e-commer-
ce będzie się w UK rozwijał. Jeżeli Brexit spowalnia różnych innych 
graczy, to dlaczego z tego nie skorzystać? Po pierwszych miesią-
cach widać już, że ta strategia działa. Nadal będziemy rozwijać się 
w UK – to jest jeden z naszych celów w tym roku. Skupimy się tu 
głównie na powierzchniach magazynowych dla e-commerce.

A w Polsce? Na których obszarach rozwoju skoncen-
trujecie swoje działania w tym roku?
Chcielibyśmy dalej rozwijać rynki mniejsze, lokalne. To jest nasze 
główne założenie strategiczne. Będziemy kontynuować otwieranie 
nowych lokalizacji, jak Białystok, Kielce, czy Zielona Góra.
Lokalizacje, w których już od jakiegoś czasu jesteśmy, czyli obiek-
ty w Szczecinie, Lublinie, czy Bydgoszczy będziemy nadal rozwi-
jać, a w pozostałych lokalizacjach startujemy z zupełnie nowymi 
projektami.

Dziękuję za rozmowę.

Projekt Panattoni Park Białystok ▼

Dużym atutem naszego rynku jest 
dostępność pracowników. Z tym, że im 
bardziej na zachód, tym dostęp ten jest 
trudniejszy.
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Obserwowany silny wzrost popytu na usługi logistyczne i ma-
gazynowe rodzi pytania o kierunki zapotrzebowania polskich 

firm w tym zakresie oraz o trendy, jakie towarzyszyć będą rozwo-
jowi branży. Wśród badanych firm 89% korzysta z obiektów maga-
zynowych, a 57% z zewnętrznych usług logistycznych. Z badania 
wynika także, że aż 84% przedsiębiorstw w Polsce spodziewa się 
w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat wzrostu liczby zamówień.

Rynek powierzchni magazynowych
W ostatnich latach znacznie wzrosła wielkość powierzchni ma-
gazynowej wykorzystywanej przez polskie firmy. Aż 80% z nich 
korzysta z powierzchni magazynowych o metrażu powyżej  

3000 m2. Z badań prowadzonych przez PMR CR wynika, że nie-
mal połowa firm korzysta z magazynów o powierzchni mini-
mum 10 000 m2, a już 23% firm wykorzystuje magazyny więk-
sze niż 30 000 m2.
Tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać – ponad połowa 
badanych firm (54%) deklaruje chęć powiększenia powierzchni 
magazynowych lub produkcyjnych.
- Mamy pomysły inwestycyjne i byliśmy bardzo zainteresowani, 
czy badanie potwierdzi to, czy nasze plany na ten rynek są do-
bre. Wyniki w dużej mierze pokryły się z naszymi przewidywa-
niami. Ale też trochę zaskoczyły te wysokie wzrosty. Wszyscy 
zakładają wzrost sprzedaży i zatrudnienia – w prosty sposób 

Więcej magazynów, więcej usług
Zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i zewnętrzne usługi logistyczne będzie w najbliższych 
latach w Polsce rosnąć – tak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR Consulting & Research dla operatora 
logistycznego firmy Fiege i dewelopera powierzchni logistycznych – firmy P3 Logistic Parks.
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35% BADANYCH FIRM DEKLARUJE CHĘĆ ZWIĘKSZENIA POZIOMU WYKORZYSTANIA 
ZEWNĘTRZNYCH USŁUG LOGISTYCZNYCH

Czy planują P. zwiększyć, zmniejszyć, czy pozostawić bez zmian poziom 
korzystania z zewnętrznych usług logistycznych w ciągu najbliższych 3 lat? 

Dla których z poniższych usług planują Państwo zwiększyć poziom ich 
wykorzystania w ciągu najbliższych 3 lat?

Zwiększyć

35%

Zmniejszyć

17%
Pozostawić bez zmian

48%

- 14 -

12%

18%

24%

24%

65%

Kontrola jakości

Wdrażanie / obsługa systemów IT dla
wsparcia procesów logistycznych

Pakowanie, paletyzacja,
konfekcjonowanie, etykietowanie

Logistyka zwrotów / posprzedażna

MagazynowanieMagazynowanie

Pakowanie, paletyzacja, 
konfekcjonowanie, etykietowanie

Logistyka zwrotów

Obsługa systemów IT dla wsparcia 
procesów logistycznych

Kontrola jakości

Źródło: analiza PMR , wywiady CATI z klientami B2B, n=52. Dane na wykresie po prawej stronie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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przekłada się to na zwiększenie zapotrzebowania na powierzch-
nie magazynowe - mówi Piotr Bzowski, Leasing & Development 
Director P3 w Polsce.
Z ponad połowy badanych firm, które deklarują chęć powiększenia 
powierzchni magazynowej lub produkcyjnej, 40% planuje zwięk-
szyć powierzchnię magazynową do 3 000 m2, do 3000-10 000 m2  
- 28% badanych firm, zaś aż 32% firm planuje zwiększyć po-
wierzchnię magazynową o więcej niż 10 000 m2.
- Wyniki badania są odzwierciedleniem tego, co już od pewnego 
czasu obserwujemy na rynku. Firmy coraz częściej poszukują 
dużych powierzchni magazynowych. Na przykładzie naszych 
doświadczeń możemy stwierdzić, że z jednej strony najemcy, 
z którymi już współpracujemy, ze względu na swój dynamiczny 
rozwój chętniej powiększają dotychczas zajmowane powierzch-
nie, a z kolei, jeśli rozpoczynamy rozmowy z nowymi klientami, 
często dotyczą one najmu większych powierzchni, przekraczają-
cych 30 000 m2 – komentuje Piotr Bzowski.

Badanie wskazuje na zwiększenie w najbliższych latach liczby fa-
bryk w Polsce. Zapotrzebowanie na wielkość powierzchni produk-
cyjnej rozkłada się inaczej niż powierzchni magazynowych – 43% 
badanych firm planuje powiększyć ją do 3000 m2, kolejne 43% do 
3000-10 000 m2, a 14% do ponad 10 000.
Z wynajmowanych samodzielnie lub przez operatora powierzchni 
magazynowych korzysta ponad połowa firm (55%) – wzrosła licz-
ba małych firm, które wynajmują budynki. Z pewnością na wzrost 
zainteresowania wynajmowaniem powierzchni wpływ mają takie 
czynniki jak większa elastyczność, czy dzielone ryzyko.
- Na zwiększenie powierzchni magazynów wpływa między in-
nymi to, że magazyny przestały być traktowane wyłącznie jako 
powierzchnie tylko do składowania towarów. Magazyny stały się 
miejscem, gdzie wykonywane są wszelkie czynności związane 
z przepakowywaniem (co-packingiem), logistyką zwrotów, wszel-
kimi innymi usługami, które kreują wartość dodaną. Wymagają 
one większej powierzchni niż tylko powierzchni potrzebnej do 
składowania – powiedział Damian Kołata, Senior Business Deve-
lopment Manager Fiege.
Nowe obiekty mają służyć firmom nie tylko do obsługi rynku pol-
skiego (94%), ale także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
na które wskazuje – 42% badanych. Kolejno z nowych obiektów zlo-
kalizowanych w Polsce obsługiwane mają być rynki Europy Zachod-
niej – 39%, Europy Wschodniej – 26% i rynki skandynawskie – 23%.

Rynek usług logistycznych
Rozwój działających w Polsce przedsiębiorstw wpływa również na 
sektor usług logistycznych. Firmy, działając na konkurencyjnym 
rynku, decydują się na korzystanie w większym stopniu z usług 
operatorów logistycznych. Większość badanych firm spogląda na 

- 19 -

Źródło: analiza PMR , wywiady CATI z klientami B2B n=80.
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terenie Polski obiekt magazynowy i/lub produkcyjny?

Ile obiektów mają P. w planie wybudować lub wynająć w ciągu najbliższych 
3 lat? 

1 obiekt magazynowy i/lub produkcyjny

14%

Co najmniej 2 obiekty magazynowe i/lub produkcyjne

17%

OBIEKTY MAGAZYNOWE LUB/I PRODUKCYJNE

?
Trudno powiedzieć

14%

45%
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Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 
w Polsce i Damian Kołata, Senior Business Development 
Manager Fiege prezentują wyniki badania.



perspektywy rozwoju optymistycznie – 61% przewiduje wzrost 
pracowników, a aż 84% spodziewa się wzrostu zamówień. Transport 
i spedycja są obecnie najczęściej wykorzystywanymi usługami logi-
stycznymi (97%), kolejno znajdują się: magazynowanie (75%), usługi 
związane z pakowaniem i konfekcjonowaniem (45%), wdrażaniem 
systemów IT (43%), logistyką zwrotów (32%), czy kontrolą jakości 
(30%). Ponad połowa badanych korzysta z zewnętrznych usług lo-
gistycznych już od ponad 5 lat, ale 22% to firmy, które z obecnym 
operatorem współpracują krócej niż 2 lata. Ponad jedna trzecia 
firm (35%) planuje w najbliższych dwóch, trzech latach zwiększyć 
poziom korzystania z zewnętrznych usług logistycznych. Obszary, 
które będą cieszyć się wzrostem popularności, to: magazynowanie 
– 65% badanych firm planuje zwiększyć poziom tej usługi w ciągu 
najbliższych 3 lat, a także logistyka zwrotów (24%) i usługi związane 
z konfekcjonowaniem (24%).
Z badania wynika, że 84% firm bardzo pozytywnie ocenia jakość 
świadczonych przez operatorów usług. Najważniejsze dla przed-
siębiorców przy wyborze dostawcy usług są: brak uszkodzonych 
towarów, terminowość dostaw i obsługa klienta. Wymagania doty-
czące poziomu jakości są bardzo wysokie, a operatorzy logistyczni 
muszą charakteryzować się dużą elastycznością.

Trendy
Z badania jednoznacznie wynika, że zapotrzebowanie na po-
wierzchnie magazynowe i usługi logistyczne w okresie najbliż-
szych dwóch, trzech lat będzie wzrastać. Jakie panować będą na 
nim trendy? Wśród najwyraźniejszych uczestnicy badania wska-
zali: automatyzację procesów (trend ten zauważa 59% badanych 
firm), rozwój systemów IT (49% badanych) i rozwój e-handlu (wska-
zany przez 46% badanych). Jedna trzecia badanych firm wskazała 
na kolejny trend – powstawanie małych magazynów w pobliżu 
centrów miast. Kolejne dwa to: presja bliskości klienta końcowego 
(14%) i rosnąca liczba zwrotów (9%).

 - Obroty osiągnięte w e-commerce w Polsce przekroczą w tym roku 
barierę 40 mld zł, a według prognoz w ciągu 2-3 lat rynek ten wzro-
śnie o kolejne kilkadziesiąt procent, osiągając poziom około 9% ogól-
nego handlu detalicznego, co stanowi europejską średnią. W ślad 
za bardzo intensywnym rozwojem e-handlu rośnie liczba zwrotów. 
Firmom, które nie mają wyspecjalizowanych komórek ds. opera-
cji magazynowych, z pomocą przychodzą operatorzy logistyczni. 
Rozwój e-handlu wymusza też na firmach większą automatyzację.  
To właśnie operatorzy logistyczni powinni pokazywać klientom zale-
ty automatyzacji procesów (roboty pikujące, pick by vison czy pick 
by light są coraz częściej spotykane w magazynach), jak i rozwoju 
systemów IT, usprawniających procesy dostaw – twierdzi Damian 
Kołata, Senior Business Development Manager Fiege.

 ■ Opracowanie: Kinga Wiśniewska
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Większość badanych firm spogląda na 
perspektywy rozwoju optymistycznie 

– 61% przewiduje wzrost 
pracowników, a aż 84% badanych firm 

spodziewa się wzrostu zamówień.

O badaniu
Badanie trendów na rynku powierzchni magazynowych i usług 
logistycznych zostało przeprowadzone w październiku 2017 roku 
przez PMR Consulting & Research wśród dużych firm korzysta-
jących z usług logistycznych i/lub powierzchni magazynowych. 
W badaniu udział wzięło 106 przedsiębiorstw zatrudniających po-
wyżej 250 pracowników i wykazujących minimalny roczny obrót 
w wysokości 150 mln zł.

Brak uszkodzonych towarów oraz terminowość dostaw są ważne dla 97% firm przy wyborze dostawcy

Wymagania firm dotyczące poziomu jakości zewnętrznych 
usług logistycznych są bardzo duże. Operatorzy logistyczni 
muszą charakteryzować się dużą elastycznością i gwaranto-
wać klientom istotną wartość dodaną.

Cena ich usług nie jest już kryterium dominującym, a firmy 
coraz częściej zwracają uwagę na dużą terminowość, brak 
uszkodzeń i wysoki poziom obsługi klienta.
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Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się wielkość powierzchni magazynowej wykorzystywanej przez 
firmy. Jeszcze do niedawna obiekty o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych były rzad-
kością. Na obiekty o jakich powierzchniach wskazują zapotrzebowanie Państwa dotychczasowi klienci 
i nowi najemcy? Czy zauważyć można tendencje do powiększania powierzchni magazynowej?

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce

Faktycznie, zapotrzebowanie na coraz więk-
szą powierzchnię magazynową rośnie z roku 

na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje 
ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały 
się praktycznie codziennością. Znacząco 
zwiększyła się liczba zapytań o powierzchnię 
kilkudziesięciotysięczną - od 10 000 do 40 
000 m2 i większą. Natomiast zapotrzebowanie 
na mniejsze jednostki utrzymuje się mniej 
więcej na tym samym poziomie.
Popyt na coraz większe powierzchnie wynika 
bezpośrednio z dobrej koniunktury na rynku. 
Zwiększająca się sukcesywnie siła nabyw-
cza Polaków powoduje wzrost konsumpcji, 
a w ślad za nią pojawiają się na rynku nowe 
produkty, które muszą zostać zmagazynowa-
ne. Tym samym biznes naszych klientów roz-
wija się. Jest to szczególnie widoczne wśród 

naszych długoletnich klientów. Obserwujemy, 
że z roku na rok, przedłużając swoje umowy, 
w zdecydowanej większości przypadków do-
bierają dodatkową powierzchnię.
Innym zauważalnym trendem jest konsoli-
dacja. Widzimy to wyraźnie, analizując roz-
mieszczenie klientów w naszych budynkach. 
Dawniej w jednym obiekcie mieliśmy kilku 
najemców, a teraz struktura staje się coraz 
bardziej jednorodna – często cała hala jest 
wynajmowana przez jednego klienta. Szcze-
gólnie jest to zauważalne w przypadku klien-
tów z takich branż jak handlowa, odzieżowa 
czy e-commerce, a równolegle z tymi bran-
żami rozwijają się firmy logistyczne, które 
świadczą dla nich usługi. ■

Magdalena Szulc, dyrektor SEGRO na Europę Centralną

Przeciętna wynajmowana w ostatnich latach 
powierzchnia rynkowo faktycznie rośnie. 
W ofercie SEGRO znajdują się jednak nie 
tylko big boxy, ale również mniejsze, obsłu-
gujące miejską logistykę obiekty typu small 
business unit, które od lat cieszą się nie-
słabnącą popularnością. Wśród flagowych 
projektów wielkopowierzchniowych, które 
zbudowaliśmy na zamówienie klientów, 
można wymienić obiekt dla Volkswagen 
Group Polska o powierzchni 30 400 m2, zre-
alizowany przez nas w 2015 r. w podpoznań-
skich Komornikach. Rok później, w tej samej 

lokalizacji, zbudowaliśmy 30 200 m2 dla 
Tesco. Natomiast w tym roku w SEGRO Lo-
gistics Park Stryków ukończyliśmy projekt 
dla Arvato Polska o powierzchni 30 400 m2,  
z którego obsługiwany jest kanał e-com-
merce dla marek LPP. Niewątpliwie właśnie 
projekty dla branży e-commerce mają duży 
wpływ na zwiększenie średniej rynkowej 
w kontekście wynajmowanej powierzchni. 
Są to przedsięwzięcia wymagające dużo 
miejsca, ponieważ obsługiwana jest w nich 
kompletacja towarów, ich wydawanie, a tak-
że zwroty. ■

Piotr Wąs, dyrektor zarządzający, członek zarządu SpaceFactory

SpaceFactory, realizując prace projektowe, 
doradcze i wykonawcze wspiera wiodących 
inwestorów magazynowych zarówno w fazie 
przygotowania, jak i realizacji inwestycji. 
W ostatnich latach obserwujemy znaczą-
cy wzrost zainteresowania na większe po-
wierzchnie magazynowe. W przypadku pro-
jektów BTS najczęściej pracujemy w oparciu 
o zapotrzebowania na powierzchnię kilkuna-
stu i więcej tysięcy metrów kwadratowych. 
Projekty związane z powierzchniami mniej-
szymi to najczęściej rozbudowy i przebudo-
wy, które SpaceFactory realizuje własnymi 
zasobami w systemie Design & Build.

Kolejnym, obserwowanym przez nas trendem, 
jest wzrost zainteresowania użytkowników 
zwiększeniem efektywności na zajmowanej 
powierzchni magazynowej – zwłaszcza w lo-
kalizacjach, w których nie mają oni możliwości 
powiększenia powierzchni poprzez rozbudowę 
obiektu czy wynajęcie sąsiadującej powierzch-
ni. Jednym z często rozważanych w takich sy-
tuacjach rozwiązań jest budowa antresol, co 
zwłaszcza w starszych obiektach wiąże się z po-
ważną ingerencją w strukturę budynku i jego 
instalacje. SpaceFactory podejmuje się tego 
typu projektów, działając na zlecenie zarówno 
właścicieli, jak i najemców budynków. ■
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Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Cały czas dominujący udział mają umowy obej-
mujące najem do kilku tysięcy metrów kwadra-
towych powierzchni magazynowej. Tych więk-
szych zawieramy niewiele. Widzimy rosnące 
zainteresowanie nowoczesnymi powierzchniami 
magazynowymi ze strony niedużych podmiotów. 
Poszukują one obiektów nawet poniżej 1000 m2 
powierzchni. Bierzemy to pod uwagę, przygoto-
wując naszą ofertę. Dajemy najemcom możliwość 
wynajęcia niewielkich modułów, liczących już od 
900 m2. Moduły te można z kolei łączyć, tworząc 
większe powierzchnie w zależności od potrzeb. 
W tym zakresie jesteśmy bardzo elastyczni. Nasi 
najemcy w ramach wynajmowanej powierzchni 

mają jednocześnie możliwość korzystania ze spo-
rej liczby doków, co szczególnie wyróżnia nas od 
konkurencji. Coraz więcej klientów, w ramach 
bieżącej współpracy, decyduje się natomiast 
na powiększenie wynajmowanej powierzchni. 
Z reguły dobierają oni po kilka tysięcy metrów 
powierzchni magazynowej, dopasowując się 
w ten sposób do większej skali działania. Takim 
przykładem jest firma Dachser, która docenia-
jąc długoletnią współpracę z nami, po 9 latach 
najmu przeniesie się do nowo budowanej hali  
nr 5 w ramach Śląskiego Centrum Logistycznego 
w Sosnowcu, niemal podwajając wynajmowaną 
dotychczas powierzchnię do ponad 8500 m2. ■

Anna Głowacz, dyrektor Działu Industrial w Axi Immo

Rynek magazynowy jest w doskonałej for-
mie, czego najlepszym potwierdzeniem są 
rezultaty za 2017 r. W ubiegłym roku wyna-
jętych zostało ponad 4 mln m2 nowoczesnej 

powierzchni magazynowej, o 32% więcej niż 
w 2016 r. Ten imponujący wynik jest w dużej 
mierze efektem podpisania kilku umów na 
powierzchnię powyżej 50 tys. m2. Najemcy 
wynajmują większe powierzchnie lub dobie-
rają je w ramach istniejących obiektów ze 
względu na skokowy wzrost produkcji i za-
mówień. Ponadto, warto zaznaczyć, że Polska 
jest wybierana jako lokalizacja magazynów 
centralnych do obsługi klientów końcowych 
w skali całego regionu, stąd wzrost liczby 
wielko wolumenowych transakcji.
Wielkość wynajmowanej powierzchni maga-
zynowej zależy od rodzaju najemcy. Wśród 
naszych klientów największe zapotrzebo-
wanie generują sektory: e-commerce i sieci 
handlowe zarówno klienci końcowi, jak też 
operatorzy logistyczni obsługujący firmy 

z wymienionych sektorów. Ze względu na 
specyfikę prowadzenia operacji sektor e-com-
merce wynajmuje średnio o 1/3 większą 
powierzchnię magazynową w porównaniu 
z firmami składującymi towary w tradycyjny 
sposób. Średnia wielkość wynajmowanego 
modułu, biorąc pod uwagę wszystkie ryn-
kowe transakcje z 2017 r., wzrosła i wynosi 
ponad 6500 m2, ale głównie za sprawą umów 
najmu dla takich firm jak Amazon (130 tys. 
Sosnowiec i Gliwice), Zalando (130 tys. Głu-
chów), BSH (79 tys. Łódź), Media Expert (73 
tys. Łódź), czy OBI (50 tys. Łódź). Pomijając 
największe transakcje, rynek rośnie i klienci 
dobierają powierzchnię również ze względu 
na zwiększony obrót na rynku krajowym i ro-
snące wymagania konsumentów w zakresie 
jakości i czasu dostaw. ■

Maciej Krawiecki, Leasing Director 7R

Z roku na rok odnotowujemy coraz wyższy 
wskaźnik, jeżeli chodzi o wynajętą powierzch-

nię, a popyt nie maleje i nic nie wskazuje na 
spowolnienie. Zapotrzebowanie na wielkopo-
wierzchniowe obiekty magazynowe jest za-
uważalne – duży wpływ ma na to napędzona 
gospodarka i dobra koniunktura rynkowa. 
Wszystko wskazuje na to, że nadal będziemy 
obserwować spektakularne transakcje najmu 
kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy 
metrów kwadratowych. W najbliższej przy-
szłości przewidujemy wzrost stawek czynszo-
wych spowodowany między innymi zwięk-
szeniem kosztów generalnego wykonawstwa. 
Zmieni się również specyfika rynkowa i sys-
tem logistyki łącznie z modyfikacją systemu 
zarządzania powierzchniami magazynowymi 
oraz dystrybucji. Wskutek tego wciąż jeszcze 

będziemy budować większe centra magazy-
nowo-dystrybucyjne, ale coraz częściej będą 
pojawiać się huby przeładunkowe rozwijające 
sieć dystrybucyjną. Czeka nas duża zmia-
na związana ze wzrostem proponowanych 
najemcom rozwiązań z zakresu logistyki 
ostatniej mili oraz popularyzacją mniejszych 
obiektów typu Small Business Units. Tego 
typu projekty są zlokalizowane w niewielkiej 
odległości od centrum, co wiąże się z dogod-
nym dostępem do transportu publicznego 
i kluczowych arterii komunikacyjnych. Jest to 
ogromny atut umożliwiający sprawną dystry-
bucję produktów na terenie całego kraju. ■
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Bartosz Mierzwiak, CEE Managing Director, Logicor

Polski rynek powierzchni magazynowych 
odnotował dynamiczny wzrost na przełomie 
2005/2006 roku. Wtedy zaczęły powstawać 
hale magazynowe o powierzchni między 20 
a 40 tys. m2. W kolejnych latach wiele firm 
zdecydowało się na budowę znacznie więk-
szych obiektów – o powierzchni dochodzącej 
nawet do dziewięćdziesięciu kilku tysięcy 
metrów kwadratowych. Jednak wówczas było 
jeszcze zdecydowanie za wcześnie na tak 
duże obiekty – rynek nie był na nie gotowy. 
W efekcie nastąpił powrót do budowy ma-
gazynów średniej wielkości - o powierzchni 
15-40 tys. m2, które były znacznie łatwiejsze 

do wynajęcia. Z czasem i wraz z rozwojem in-
frastruktury drogowej w Polsce nastąpił czę-
ściowy powrót do budowy dużych powierzch-
ni magazynowych w systemie BTS, które są 
wynajmowane przez duże firmy, potrzebujące 
dużych, skonsolidowanych powierzchni.
Natomiast ciekawym trendem, który obser-
wujemy od co najmniej roku, jest wzrost 
zapotrzebowania na tzw. magazyny ostatniej 
mili. Są to magazyny cross-dock zlokalizowa-
ne w dużych miastach, których dzisiaj jest 
jeszcze niewiele. Popyt na nasze obiekty tego 
typu w całej Europie Środkowej zaczął zdecy-
dowanie rosnąć. ■

Wojciech Zoń, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, Savills

Dobra koniunktura na rynku przełożyła się na 
większą skłonność inwestorów do myślenia 
perspektywicznego. Obecnie najemcy mają dłu-
goterminowe plany, uwzględniające dynamikę 
rozwoju rynku i zabezpieczają się na wypadek 
zwiększonego zapotrzebowania na powierzch-

nię magazynową i przemysłową w przyszłości.
Wielu naszych klientów zdecydowało się 
w ostatnim czasie powiększyć zajmowaną 
przez siebie powierzchnię. Zapytania o do-
stępność powierzchni na poziomie powyżej 
30 tys. m2 już nikogo na rynku nie dziwią. 
Nie wszystkie z tych procesów są finalizo-
wane m.in. ze względu na brak dostępnej 
od zaraz tak dużej powierzchni w pożądanej 
lokalizacji, ale już samo rozważanie takich 
wariantów przez najemców pokazuje pewną 
prawidłowość i trend, z którym niewątpliwie 
mamy do czynienia. Wynika to z wielu czyn-
ników. Inwestorzy rozważający wejście do 
Polski uważnie obserwują prognozy dotyczą-
ce popytu w swojej branży, zwłaszcza w przy-
padku dynamicznie rozwijającego się sektora 
e-commerce. Myślami o kilka lat do przodu 
wybiegają też firmy produkcyjne wynajmują-
ce nieruchomość na 10, 12 lub 15 lat. Z kolei 

część najemców chce konsolidować się w ob-
rębie jednego dużego obiektu, optymalizując 
tym samym swoje procesy logistyczne, co też 
generuje wielkopowierzchniowe transakcje.
Również deweloperzy, chcąc szybko odpo-
wiadać na rosnące zapotrzebowanie rynku, 
decydują się często na budowę obiektów o po-
wierzchni większej, niż ta, którą mają zabez-
pieczoną umowami przednajmu. W obecnych 
warunkach rynkowych wiele korzyści dla 
najemców niesie ze sobą lokalizacja w dużym 
parku magazynowym. Taki kompleks pozwala 
na zwiększenie zajmowanej powierzchni bez 
potrzeby relokacji poza teren parku. Z takiej 
możliwości, przy naszej pomocy, skorzystało 
niedawno m.in. jedno z najbardziej znanych 
polskich wydawnictw książkowych, które nie-
mal dwukrotnie zwiększyło zajmowaną przez 
siebie powierzchnię w kompleksie niedaleko 
Krakowa. ■

Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe

Tendencję do budowy coraz większych obiek-
tów magazynowych obserwujemy najlepiej na 
własnym przykładzie – w 2010 r. ogłosiliśmy 
rekordową na rynku umowę najmu i budo-
wę obiektu magazynowego o powierzchni  
57 tys. m2 dla firmy Tesco. W kolejnych la-
tach zaczęliśmy przyzwyczajać branżę do 
coraz częstszych kontraktów właśnie na  
50 tys. m2, później były obiekty na 100 tys. 
m2. W drugiej połowie 2016 r. poinformowali-
śmy o planach realizacji inwestycji dla firmy 
Amazon o powierzchni 161,5 tys. m2. Oczy-
wiście wspomniane wartości są rekordowe, 
ale trend wynajmu coraz większych modu-

łów i budowy obiektów o większym metrażu  
(30 tys., 50 tys. 100 tys. m2) jest silnie widocz-
ny u najemców. Koncentrują się oni na dużych 
regionalnych, a nawet i ponadregionalnych hu-
bach logistycznych, w których może odbywać 
się magazynowanie, sortowanie, jak i obsługa 
zamówień branży e-commerce. I tu pojawia się 
jeszcze jeden model powierzchni magazynowej 
– mniejsze obiekty zlokalizowane w granicach, 
a nawet w centrach dużych aglomeracji miej-
skich, wpisane w etap tzw. ostatniej mili (last 
mile delivery). Wszystko po to, aby sprostać 
oczekiwaniom konsumentów co do terminu 
dostawy produktu i bycia bliżej nich. ■
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Ponad jedna trzecia firm przewiduje zwiększenie poziomu korzystania z zewnętrznych usług logistycznych. 
Które z nich są najczęściej wykorzystywane i dają szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

Michał Wochna, dyrektor ds. logistyki, Spedimex Sp. z o.o.

Zmiany w zachowaniu konsumentów, jakie 
dokonały się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 
wpływają na podejście firm do logistyki. Presja 
nabywców wymusza coraz szybsze tempo reali-
zowania zleceń. Firmy starają się dostosować do 

wymagań odbiorcy końcowego, co wiąże się z po-
szukiwaniem coraz bardziej dogodnych rozwią-
zań w zakresie terminów i warunków dostawy.
Decydujący wpływ na wzrost popytu na usługi 
logistyczne ma sektor e-commerce. Jego in-
tensywny rozwój warunkuje realokację zna-
czącej części towarów z kanału tradycyjnego 
do internetowego. W porównaniu do handlu 
tradycyjnego, sprzedaż internetowa oznacza 
krótszy czas realizacji zamówień – co jest wy-
zwaniem dla operatora, ale daje duży komfort 
transakcji dla konsumenta.
Szybkość doręczenia, kompletność dostawy, 
bezbłędność zamówień i ich indywidualiza-
cja, szybka obsługa zwrotów to najważniejsze 
determinanty obsługi logistycznej. Czas to 

czynnik krytyczny procesów, a przy tym duża 
nieregularność zamówień i trudny do przewi-
dzenia popyt, decydują o tym, że kontrahenci 
coraz chętniej wydzielają obsługę logistyczną 
poza organizację.
Niemniej jednak, rynek ten jest bardzo wyma-
gający. Obsługa handlu internetowego nie może 
obejść się bez dużej elastyczności, gotowości do 
natychmiastowej obsługi szczytów sezonowych 
i sprzedażowych. Duży nacisk kładziony jest na 
usługi o wartości dodanej, podnoszące atrakcyj-
ność zakupów internetowych i przekładające się 
na wzrost liczby zamówień. Stąd duże znaczenie 
wyspecjalizowanych usług, przyczyniających się 
do zwiększenia wydajności i efektywności pro-
wadzonych działań. ■

Michał Bąk, dyrektor handlowy MultiLogistyka

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy 
wzrost zapotrzebowania firm z różnych branż 
na usługi logistyczne świadczone przez opera-
torów logistycznych. Do niedawna główną usłu-
gą było magazynowanie, kompletacja pod za-

mówienia i transport produktów do odbiorców.
Obecnie można zauważyć na rynku wzrost 
zapotrzebowania, wygenerowany przez odbior-
ców jakimi zazwyczaj są duże sieci handlowe, 
na sprzedaż produktów w kartonach dyskon-
towych i na stojakach ekspozycyjnych, na 
których znajduje się szeroka gama produktów 
jednej marki.
Chcąc budować przewagę konkurencyjną 
i być wiodącą marką w danym segmencie, 
klienci poszukują operatorów logistycznych 
świadczących już nie tylko standardową usłu-
gę magazynowania, kompletacji czy transpor-
tu, ale również szeroko pojętego co-packingu.
Możliwość konfekcji w jednym miejscu różne-
go rodzaju zestawów czy stojaków z produk-

tami, według zapotrzebowania odbiorcy, daje 
możliwość natychmiastowej reakcji klienta 
na szybko rotujące akcje promocyjne oraz 
zdecydowane obniżenie kosztów związanych 
z transferem produktów pod konfekcję do in-
nego operatora.
Nie można zapomnieć o jakości usług, którą 
operator powinien gwarantować. Odbiorcy 
stawiają przed klientami w tym zakresie 
duże wymagania i bardzo często nie można 
pozwolić sobie na najmniejszy błąd w konfek-
cji, kompletacji czy dostawie.
Idealny operator logistyczny powinien być 
zaufanym partnerem dla klienta, rozumieją-
cym jego potrzeby i w odpowiedzialny sposób 
zaangażowanym w cały proces logistyczny. ■

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce

Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi 
niemal zmianami w handlu, uruchomionymi 
przez upowszechnienie się Internetu, firmy 
zlecają operatorom coraz więcej zadań logi-
stycznych. Dzięki temu mogą skoncentrować 

się na swoim core biznesie i umacnianiu pozy-
cji rynkowej. Korzyści z przejścia na model out-
sourcingowy są nie do przecenienia. To przede 
wszystkim zamiana kosztów stałych, które ge-
neruje własny system logistyczny, na zmienne. 
Nie trzeba zamrażać środków w magazynach, 
flocie czy systemach IT. Dzięki współpracy 
z operatorem firma płaci tylko za zasoby, któ-
rych potrzebuje w danym momencie. Z nasze-
go doświadczenia wynika, że w zależności od 
specyfiki projektu outsourcing pozwala zaosz-
czędzić nawet do 40% kosztów logistycznych. 
W efekcie coraz więcej przedsiębiorców oddaje 
do zewnętrznych operatorów kompleksową 
obsługę swojego procesu logistycznego, a nie 

tylko poszczególne zadania. Ten model jest 
spotykany zwłaszcza w branży e-commerce, 
gdzie część firm zarządza przede wszystkim 
produktem oraz sprzedażą, zlecając fizyczny 
obrót i całościową opiekę nad towarem firmie 
zewnętrznej. Zlecenie szerokiego zakresu ob-
sługi logistycznej dotyczy często też ekspor-
terów, a coraz więcej rodzimych producentów 
dostrzega swoją szansę i próbuje ekspansji 
zagranicznej. Współpraca z doświadczonym 
operatorem, który dysponuje siecią połączeń 
i oddziałów za granicą oraz na stałe współpra-
cuje z zagranicznymi sieciami handlowymi, to 
możliwość rozwoju eksportu bez posiadania 
własnego oddziału za granicą. ■



Z najnowszej edycja raportu Salesforce z 2017 roku poświęco-
nej roli IT w przedsiębiorstwach wynika, że wzrasta znaczenie 

technologii potrzebnych do wdrażania w firmach strategii ukierun-
kowanych na klientów. Jednym z ważnych trendów jest reorganiza-
cja firm pod takim kątem, by dostarczać klientom jak najlepszych 
doświadczeń w kontakcie z firmą i jej produktami.

Bez IT nie ma zadowolonych klientów
Badanie dowodzi, że obszar IT jest obecnie kluczowy w realizacji 
modelu zarządzania opartego na zapewnieniu klientom jak naj-
lepszych doświadczeń w kontakcie z marką. W raporcie wyraźnie 
podkreślono także, że działy technologiczne muszą ściślej niż kie-
dykolwiek współpracować z pracownikami z obszarów rynkowych 
– sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Jest to konieczne, ponie-
waż wdrażane innowacje są tylko wtedy skuteczne, gdy stanowią 
wypadkową wspólnej pracy tych obszarów.

Warto zaznaczyć, że klient to nie tylko nabywca zewnętrzny, ale także 
wewnętrzny, czyli po prostu pracownik. 81% pracowników wymaga 
od swoich pracodawców, by ich firmy zapewniły im ten sam poziom 
technologii, z jakiego korzystają prywatnie. Aż 78% zespołów IT uwa-
ża, że projekty związane z dostarczaniem pracownikom dobrych cy-
frowych doświadczeń mają wyższy priorytet niż dwa lata temu, a dla 
70% zadowolenia pracowników jest ważnym wskaźnikiem sukcesu.

Kluczowe wnioski z raportu
1. Zacierają się granice między działami IT i pionami 

biznesowymi
Działy IT przeżywają dziś największą, historyczną zmianę swojej 
roli. Przestają być traktowane jak generator kosztów, którego głów-
nym celem jest troska o infrastrukturę. Stały się strategicznym 
dostawcą usług, dzięki któremu firma osiąga przychody, buduje 
przewagę i sprawniej przechodzi cyfrową transformację.
2. Innowacyjność na dużą skalę, a brak umiejętności 

pracowników IT
Zespoły IT coraz częściej twierdzą, że ich kluczowym priorytetem 
jest tworzenie innowacji, które w dobie transformacji cyfrowej są 
niezbędne do wyróżnienia się na rynku i utrzymania silnej pozy-
cji. Niestety w obszarze IT występują krytyczne luki kompetencji 
– powszechnym problemem są niedostatki specjalistów i umiejęt-
ności u zatrudnionych pracowników.
3. IT walczy o szybkość
Wśród najważniejszych priorytetów zespołów IT znajduje się szyb-
kość dostarczania rozwiązań – jest on jednym z kluczowych wskaźni-
ków ich skuteczności. Aby poprawić wyniki, najczęściej poszukuje się 
rozwiązań zapewniających szybki rozwój oprogramowania (low-code) 

Współczesna 
rola IT 
w biznesie

Rola działów IT ewoluuje w stronę 
centrum tworzenia usług dostarczających 
konkretnych wartości biznesowych. 
Model, w którym CIO jest opiekunem 
infrastruktury, odchodzi w przeszłość. 
W nowym modelu obszar IT jest 
motorem innowacji, które wspierają 
konkurencyjność firm.

Działy IT przechodzą obecnie w firmach bardzo dużą transformację, stają się strategicznym partnerem dla menedże-
rów, wspierając wdrożenia innowacji do zarządzania doświadczeniami klientów – takie wnioski wypływają z między-
narodowego badania Salesforce.
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i szybkie wdrożenia (m.in. rozwiązania z chmury). Większość liderów 
IT chce udostępnić użytkownikom biznesowym narzędzia do samo-
dzielnego budowania pożądanych aplikacji, oczywiście w ograniczo-
nym zakresie – ze względu na wymagany poziom bezpieczeństwa.
4. IT przygotowuje się na sztuczną inteligencję (AI)
Powszechny dostęp do sieci i technologii mobilnych zmienia ocze-
kiwania klientów w stosunku do biznesu. Jednak nie wszystkie ze-
społy informatyczne są przekonane, że należy już teraz sięgać po 
rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. W ciągu najbliższych 
12-18 miesięcy co trzecia firma (34%) zamierza wdrażać AI w całej 
organizacji, 37% w konkretnym dziale, a 22% planuje testowe, eks-
perymentalne wdrożenie. Firmy z grupy high performers planują 
wdrażać rozwiązania AI w całej firmie szybciej niż underperformers.

Segmentacja badanych firm lepiej oddaje trendy
Podobnie jak inne badania Salesforce, także i to przeprowadzono 
w trzech segmentach rynku, dzieląc firmy wg kategorii osiągnięć 
rynkowych:
 ❚ high performers – to grupa firm, w których wydajność i skutecz-
ność IT są oceniane jako znakomite (15% respondentów);

 ❚ moderate performers – tu wydajność i skuteczność IT oceniana 
jest powyżej średniej (61% respondentów);

 ❚ underperformers – w tej grupie firm obszar IT oceniany jest 
przeciętnie lub poniżej średniej (24% respondentów).

Usługi dla biznesu
Rola działów IT ewoluuje w stronę centrum tworzenia usług do-
starczających konkretnych wartości biznesowych. Model, w któ-
rym CIO jest opiekunem infrastruktury, odchodzi w przeszłość. 
W nowym modelu obszar IT jest motorem innowacji, które wspie-
rają konkurencyjność firm. W ciągu najbliższych 12-18 miesięcy 
aż 71% działów IT będzie pełnić tę właśnie funkcję.
Niezależnie od struktury organizacyjnej firmy, klienci widzą tylko 
jedną organizację i życzą sobie, aby wszystkie interakcje ze sprze-
dażą, serwisem czy marketingiem były spójne. Zapewnienie spój-
ności w obszarze doświadczeń klienta wymaga od IT konsolidowa-
nia dynamicznych i różnych danych. 61% CIO twierdzi, że w ciągu 
najbliższych 12-18 miesięcy priorytetem będzie wdrożenie techno-
logii dającej całościową wiedzę o kliencie (Single Customer View). 
Zespoły high performers 3,2 razy częściej niż underperformers 
oceniają to jako priorytet krytyczny.
Pomimo iż Single Customer View jest dla większości firm niezwykle 
istotne, tylko 29% CIO twierdzi, że do dziś zintegrowali 75% lub wię-
cej posiadanych źródeł danych. Najważniejsze czynniki hamujące 
integrowanie danych w tym obszarze to obawy związane z bezpie-
czeństwem i prywatnością, trudne do zintegrowania starsze systemy 
oraz brak widoczności danych. Ten ostatni czynnik związany jest 
z tym, że działy IT nie kontrolują bezpośrednio aż 42% technologii 
w swoich przedsiębiorstwach, a rozwiązania technologiczne będące 
poza zarządzaniem IT utrudniają dostęp do danych.
Współpraca między IT a biznesem wciąż jest daleka od ideału. 
74% liderów IT uznaje zadowolenie biznesu za kluczowy wskaź-

nik swojej skuteczności. Mimo to zespoły informatyczne obecnie 
są w stanie dostarczyć średnio 56% inicjatyw zgłoszonych przez 
biznes, a potrzebnych do zarządzania zadowoleniem klientów. In-
nymi słowy, prawie połowa życzeń kierowanych przez biznes do IT 
pozostaje niezrealizowana. Jest to potencjał, który firmy powinny 
wykorzystać do budowania swojej przewagi w przyszłości.

Innowacyjność i luki w obszarze IT
Na drodze do zdystansowania konkurencji innowacyjność jest dla 
biznesu priorytetem numer jeden, natomiast tylko dwie trzecie (65%) 
działów IT uznaje ją za kluczową. IT wciąż spędza ponad połowę (54%) 
czasu na zadaniach związanych z utrzymaniem infrastruktury. Aby 
uzyskać więcej czasu na projekty innowacyjne, 81% działów informa-
tycznych zmierza do zautomatyzowania rutynowych zadań.
Technologie, które będą miały największy wpływ na transformację 
biznesu do roku 2020 i będą dominowały w innowacyjnych pro-
jektach to cloud computing, AI oraz technologie mobilne. Niestety, 
rozwój innowacyjnych inicjatyw hamują luki w umiejętnościach 
niemal w każdym obszarze IT oraz braki kadrowe. Niedostatek 
kompetencji, największy w dziedzinie mobilności i bezpieczeń-
stwa, stwarza duże problemy zespołom informatycznym. Liderzy 
IT obawiają się, że w ciągu najbliższych dwóch lat luki te rozszerzą 
się także na obszar IoT oraz analizę danych.

IT walczy o szybkość
Szybkość dostarczania rozwiązań to jedno z największych wyzwań 
zespołów IT. Chodzi głównie o skracanie cykli rozwojowych, tworze-
nia i wdrażania aplikacji oraz realizacji projektów. Niespełna połowa 
(45%) CIO potrzebuje jednego miesiąca, by zaprojektować i prototy-
pować aplikację pod wymagania biznesowe. 47% potrzebuje miesią-
ca, by wdrożyć nową aplikację. Aby przyspieszyć działania, połowa 
szefów IT decyduje się na rekrutację nowych pracowników (49% 
w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy). Druga połowa woli wybrać 
rozwiązania do szybkiego tworzenia aplikacji. Prawie dziewięć na 
dziesięciu CIO (88%) korzysta już lub planuje korzystać z rozwiązań 
low code. Jednak firmy z grupy high performers 2,9 razy częściej od 
underperformers przyznają, że jest to ich priorytet.
Walka o szybkość tworzy również nowy trend – tzw. citizen de-
velopment. Polega on na przekazywaniu przez IT użytkownikom 
biznesowym narzędzi do samodzielnego tworzenia aplikacji i roz-
wiązań. Citizen development wymaga jednak od IT uruchomienia 
odpowiednich programów szkoleniowych dla użytkowników biz-
nesowych. Obecnie tylko co czwarta firma (24%) może pochwalić 
się wdrożeniem takiego modelu działania, ale aż 74% firm planuje 
w ciągu najbliższych 18 miesięcy stworzyć użytkownikom bizne-
sowym możliwości samodzielnego tworzenia aplikacji.

IT czeka na sztuczną inteligencję
Trzy czwarte klientów z segmentu B2B i 51% konsumentów (B2C) 
oczekuje, że do roku 2020 firmy będą przewidywać ich potrzeby 
jeszcze przed nawiązaniem z nimi kontaktu. Na tę liczbę nakłada-
ją się oczekiwania ponad 65% pracowników, którzy uważają, że AI 
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do 2020 roku znacznie zautomatyzuje ich pracę. Jednocześnie tyl-
ko 20% CIO twierdzi, że ich plany technologiczne dotyczące AI są 
całościowo zdefiniowane. Co ciekawe, plany takie 2,9 razy częściej 
w stosunku do underperformers posiadają zespoły firm z grupy high 
performers.

Rola IT w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Zmiana roli, jaką IT odgrywa w przedsiębiorstwach, to trend global-
ny. Wszędzie widoczna jest konieczność poprawy relacji i współpra-
cy obszaru informatyki z biznesem. Jak pokazało badanie KPMG 
(The Creative CIO, 2016), aż 67% CIO z krajów Europy Centralnej 
oczekuje, że ich rola w organizacji nabierze strategicznego znacze-
nia – menedżerowie chcą koncentrować się na realizacji projektów 
generujących zyski firmy (tak twierdzi 63% CIO).
W porównaniu do średniej światowej, Polska i inne kraje CEE do-
strzegają większą potrzebę posiadania przez firmę strategii cyfrowej, 
jednak powstające dla tego obszaru strategie, rzadziej niż w innych 
krajach mają charakter korporacyjny – zazwyczaj są przygotowywa-
ne dla poszczególnych obszarów biznesowych.
Na świecie właścicielem strategii cyfrowej jest najczęściej zarząd fir-
my, natomiast w Polsce i innych krajach CEE strategia cyfrowa często 
znajduje się w rękach działów IT. Powoli zaczyna jednak rosnąć licz-
ba szefów ds. cyfryzacji (CDO), pełniących rolę łącznika IT i biznesu.  
Ich zadaniem jest szeroko pojęta digitalizacja przedsiębiorstw.

Obecnie tylko jedna na pięć organizacji z obszaru CEE zatrudnia 
CDO (19%). IT w obszarze CEE napotyka na te same problemy jak 
reszta świata – kluczowym wyzwaniem, według 71% responden-
tów, jest brak lub niedostatek kompetencji w zakresie rozwoju 
oprogramowania.

 ■ Opracowanie: Marcin Wydrzycki

high 
performers

moderate 
performers

underper-
formers

IT wkracza w nową erę, której kierunek 
wyznaczają oczekiwania klienta 94% 83% 69%

IT jest głównym aktywatorem inicjatyw 
dotyczących doświadczenia klienta 93% 82% 64%

Technologiczne partnerstwo jest ważne dla 
rozwoju biznesu w erze cyfrowej transformacji 91% 85% 66%

Projekty związane z doświadczeniem klienta 
mają wyższy priorytet niż 2 lata temu 88% 81% 66%

Odsetek szefów IT, którzy 
zgadzają się z następującymi 
stwierdzeniami:

Informacja o badaniu:
Raport „Second Annual State of IT Transformative insights and 
growing trends from over 2,200 global IT Trailblazers" powstał na 
podstawie badania grupy 2263 pełnoetatowych szefów IT (CIO) za-
trudnionych m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Holandii, 
Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.



Holenderska firma GVT Group of Logistics od wielu lat oferuje profesjonalne usługi transportu drogowego, kolejowego i wodnego. 
Dzięki integracji dostępnych środków transportu oferuje doskonałe rozwiązania synchromodalne. Utrzymuje bezpośrednie połączenia 
kolejowe między własnymi terminalami w Tilburgu i Rzepinie oraz kilkoma terminalami intermodalnymi w Europie i Azji. Rail Terminal 
Rzepin to najmłodsza część GVT Group of Logistics, samodzielnie operujący terminal kolejowy w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. 
Terminal pełni rolę HUB dla połączeń logistycznych pomiędzy Polską a krajami Beneluksu oraz Wyspami Brytyjskimi, w planach są kolejne 
kierunki. Oferowane połączenie to optymalne rozwiązanie dla przewozu towaru zarówno dla producenta, jak i spedytora. Wzrastająca 
częstotliwość stabilnych połączeń kolejowych stanowi alternatywę dla transportu drogowego, choćby na trasie Rzepin-Tilburg v.v.
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搀漀猀琀愀爀挀稀愀渀攀 搀漀 瀀漀爀琀眀 渀愀 圀礀猀瀀愀挀栀 䈀爀礀琀礀樀猀欀椀挀栀⸀ 

伀搀 洀愀爀挀愀 漀昀攀爀甀樀攀洀礀 琀攀簁 
琀爀愀渀猀瀀漀爀琀 眀 渀愀挀稀攀瀀愀挀栀 稀 

猀礀猀琀攀洀攀洀 栀甀挀欀攀瀀愀挀欀⸀

吀攀爀洀椀渀愀氀 吀椀氀戀甀爀最
䨀甀氀攀猀 嘀攀爀渀攀眀攀最 㠀 
㔀　㔀 䈀䠀 吀椀氀戀甀爀最 
琀攀氀⸀ ⬀㌀ ⠀　⤀ ㌀ 㠀　　　 ㌀㌀㔀 
眀眀眀⸀最瘀琀椀渀琀攀爀洀漀搀愀氀⸀挀漀洀
攀ⴀ洀愀椀氀㨀 挀猀ⴀ瀀氀䀀最瘀琀椀渀琀攀爀洀漀搀愀氀⸀挀漀洀

吀攀爀洀椀渀愀氀 刀稀攀瀀椀渀
甀氀⸀ 䌀攀氀渀愀 　 
㘀㤀ⴀ　 刀稀攀瀀椀渀 
琀攀氀⸀ ⬀㐀㠀 㤀㔀㠀 㠀㠀 　㐀㠀 
眀眀眀⸀爀愀椀氀琀攀爀洀椀渀愀氀爀稀攀瀀椀渀⸀挀漀洀
攀ⴀ洀愀椀氀㨀 挀猀ⴀ瀀氀䀀最瘀琀椀渀琀攀爀洀漀搀愀氀⸀挀漀洀

Od marca oferujemy też 
transport w naczepach 
z systemem huckepack.

Jeden z producentów AGD działających w Polsce już teraz 
wykorzystuje oferowane przez GVT lntermodal kolejowe połą-
czenie. Towary wyprodukowane w sobotę do 16.00 w fabryce 
niedaleko Poznania są ładowane i transportowane w konte-
nerach do Rzepina, skąd wyruszają pociągiem do Tilburga. 
Na holenderski ter minal docierają w niedzielę po południu 
i mogą być niezwłocznie dostarczane do magazynów lub bez-
pośrednio do sklepów poprzez sieć dystrybucji GVT.

Towary polskich producentów transportowane są w kontener-
ach 45'HCPW koleją z Rzepina do Tilburga, a następnie po-
przez synchromodalne połączenie dalej do portów w Rotter-
damie, Moerdijk lub Antwerpii. Tam kontenery ładowane są 
bezpośrednio na statek żeglugi bliskiego zasięgu i dostarcza-
ne do portów na Wyspach Brytyjskich.

Terminal Rzepin 
ul. Celna 10 
69-110 Rzepin
tel. +48 958 881 048
www.railterminalrzepin.com
e-mail: cs-pl@gvtintermodal.com

Terminal Tilburg 
Jules Verneweg 81 
5015 BH Tilburg 
tel. 0031 (0) 13 800 0362 
www.gvtintermodal.com 
e-mail: cs-pl@gvtintermodal.com

Z Polski do klientów Beneluksu w ciągu 24 godzin 

Połączenia intermodalne z Polski na Wyspy Brytyjskie

RailPort Brabant

Rail Terminal Rzepin
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Rekord przeładunkowy Portu Gdynia
Port Gdynia w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton 
ładunków – to prawie o 9% więcej niż w roku 2016. Dynamika 
wzrostu ładunków od stycznia do grudnia 2017 roku spowodowa-
ła, że Port Gdynia wysunął się na lidera wzrostu przeładunków 
wśród polskich portów. Wśród masy ładunków przeładowywa-
nych w gdyńskim porcie na szczególną uwagę zasługuje ponad 
40% więcej węgla i koksu oraz prawie 40% więcej ropy i ropopo-
chodnych w porównaniu do 2016 roku. W 2017 roku w Porcie 
Gdynia przeładowano także więcej kontenerów, rudy i drewna 
oraz drobnicy.
- Znakomite wyniki przeładunkowe, jakie osiągnęliśmy za rok 
2017, najlepiej świadczą o doskonałej kondycji Portu Gdynia - pod-
kreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
–Osiągnięty rekord przeładunkowy to efekt dobrej obsługi statków 
zawijających do gdyńskich portowych terminali i racjonalnego 
działania menedżerów oraz efektywnej pracy gdyńskich dokerów. 
Mam nadzieję, iż rok 2018 będzie równie udany, tym bardziej, 
że rozpoczęliśmy budowę nowej portowej obrotnicy, która ułatwi 
przyjmowanie wielkich oceanicznych statków. Kolejna inwestycja, 

która przyczyni się do jeszcze lepszej pozycji Portu Gdynia wśród 
polskich portów morskich, to rozpoczęta już budowa nowego pu-
blicznego terminalu promowego.

Historyczny wynik Portu Gdańsk
Według wstępnych danych Port Gdańsk osiągnął bezprecedensowy 
rekord - w ciągu ostatniego roku przeładował ponad 4% więcej to-
warów niż planowano. Według prognoz 2017 rok miał zakończyć 
się wynikiem 38,9 mln ton. Wstępne dane pokazują, że rezultat jest 
o 4,3% wyższy, co oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeła-
dowano ok. 40,6 mln ton – niemal 9% więcej niż w 2016 roku.
- To historyczny rekord. Port Gdańsk jeszcze nigdy nie przeładował 
takiej liczby towarów. Wielkie podziękowania i wyrazy uznania nale-
żą się naszym operatorom, ponieważ to oni wypracowali tę zawrotną 
cyfrę. Na wynik wpłynęły przede wszystkim wyższe przeładunki 
w ostatnim kwartale 2017 roku, w którym Port obsłużył ponad 12 mln 
ton - mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
Dominująca w strukturze przeładunkowej drobnica w roku 2017 
po raz pierwszy uzyskała wynik 18 mln ton, czyli o 24% więcej 

Najwyższe wyniki w polskich portach

Fot. Paweł Brutel, www.port.gdynia.pl

Wszystkie główne polskie porty morskie odnotowały w minionym roku wzrost przeładunków. Zarządy portów ogłosiły 
osiągnięcie rekordowych wyników w 2017 roku – w portach w Gdańsku i Gdyni przeładunki wzrosły o 9% w porów-
naniu do wyników z poprzedniego roku, zaś w Portach Szczecin i Świnoujście 5%.
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niż w roku 2016. Na taki efekt przekłada się zarówno większy 
wolumen drobnicy skonteneryzowanej, jak również większa liczba 
ładunków z grupy Ro-Ro, w tym samochodów handlowych. W 2017 
roku przez Port Gdańsk przetransportowano 73 207 aut, co daje 
wynik o 412% lepszy niż w 2016 roku. Wyjątkowo wysoki był też 
wolumen kontenerów - osiągnął nienotowany do tej pory wynik 16 
413 971 ton (1 580 505 TEU), przewyższając rezultat z 2016 roku 
o 22%. Port Gdańsk umocnił swoją pozycję drugiego największego 
portu kontenerowego na Bałtyku.
Bardzo dobre wyniki odnotowano także w przeładunku paliw płyn-
nych – 13 157 582 ton paliw, czyli o 2,7% więcej niż w 2016 roku.

Bardzo dobry wynik Portów Szczecin Świnoujście
Ubiegły rok Szczecin i Świnoujście zamknęły wynikiem blisko 
25,5 mln ton obsłużonych towarów, tj. o 1 310,6 tys. ton więcej 
niż w 2016 roku. Oznacza to wzrost o 5,4%. Na szczycie tabeli 
wzrostów plasują się ruda oraz paliwa, uzyskując wynik odpo-
wiednio 59,4% oraz 46,7%.
Bardzo dobre wyniki osiągnęły przeładunki towarów z grupy inne 
masowe (+5,4%) oraz drobnica (+4,2%), w tym drobnica promowa 
(+6,9%). Na plusie znalazły się także przeładunki kontenerów, 

zamykając rok wynikiem o 3% wyższym niż rok wcześniej. Du-
żym zaskoczeniem były spadki w przeładunkach zbóż, których 
było mniej o 28,6%. W 2017 roku utrzymała się tendencja spad-
kowa w przeładunkach węgla – osiągając wynik o 27% niższy niż 
w 2016 roku.
Plan inwestycyjny ZMPSiŚ S.A. zakłada szereg inwestycji w ra-
mach finansowania z obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 
(1,5 mld zł). Modernizowane mają być nabrzeża w Szczecinie 
w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Para-
metry nabrzeży dostosowane zostaną do nowej głębokości toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin tj. 12,5 m. W obu portach rozbu-
dowana i zmodernizowana będzie infrastruktura portowa. Termi-
nal promowy w Świnoujściu zostanie rozbudowany w kierunku 
obsługi transportu intermodalnego. Z kolei w gazoporcie powsta-
nie nowe stanowisko do redystrybucji LNG. Świnoujski port zy-
ska także nabrzeża głębokowodne.
Realizowane będą też inwestycje innych podmiotów w infrastruk-
turę dostępową do portów, tj. pogłębienie i modernizacja toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m., rozbudowa 
trasy S3 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

 ■ KW

W tym samym czasie:

Na drodze
do Przemysłu 4.005-08.06.2018

POZNAŃ

PROMOCYJNE CENY
 TYLKO DO 2 LUTEGO 2018 r.
INFO@MODERNLOG.PL
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Gdański Port Centralny - sonda
Rosną przeładunki w polskich portach morskich. Rząd, wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zapowiedział 
budowę Gdańskiego Portu Centralnego. Czy to dobry i zasadny pomysł? 

prof. Janusz Neider, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji Uniwersytetu Gdańskiego 

Tak. Jeżeli gdański port chce się rozwijać, 
to nie ma innego wyjścia. Obecnie w Porcie 
Północnym nie ma już wolnego terenu przyle-
gającego do Zatoki Gdańskiej, a więc akwenu 
głębokowodnego, umożliwiającego obsługę 
statków o zanurzeniu do 15 m. Natomiast 
stary port wewnętrzny, położony wzdłuż Mar-
twej Wisły, nie daje większych możliwości ze 
względu na swoje parametry techniczno-eks-
ploatacyjne. Pamiętajmy, że porty morskie są 
i będą pod wielką presją armatorów, szczegól-
nie kontenerowych. Każda decyzja o likwi-
dacji połączenia lub zmianie portu obsługi 
statków liniowych może oznaczać dla portu 

być albo nie być. Jedynym wyjściem jest za-
tem realizowanie inwestycji umożliwiających 
wychodzenie naprzeciw spodziewanym po-
trzebom i żądaniom przewoźników.
Pomysł budowy portu na wodzie jest śmiały, 
termin realizacji odległy (10-12 lat), koszty 
w tej chwili trudne do obliczenia, zakres pro-
blemów do pokonania, wiążących się z obsza-
rem Natura 2000, jeszcze dokładnie nieznany, 
a poszukiwanie środków finansowych i poten-
cjalnych inwestorów dopiero się rozpoczęło. 
Ale inwestycja jest potrzebna, pomimo spo-
dziewanych problemów przy jej realizacji. 

Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

Zdecydowanie tak. Koncepcja rozbudowy 
portu powstała już kilka lat temu. Cieszę się, 
że powoli wchodzi w etap realizacji. Według 
mnie, jeżeli chcemy znacząco zwiększyć 
obroty i atrakcyjność gdańskiego portu, to 

jest to możliwe jedynie przez rozbudowanie 
portu zewnętrznego. Odpowiedzi na pytania 
o to, jak powinny przebiegać poszczególne 
etapy tej rozbudowy, gdzie i jakie ostatecz-
nie funkcje powinny się pojawić w rozbudo-
wanej części portu, jak powinna wyglądać 
infrastruktura dostępowa od strony wody 
i lądu, zakres inwestycji hydrotechnicznych, 
w jakim modelu organizacyjno-prawno-finan-
sowym powinna powstawać infrastruktura 
i suprastruktura portowa, powinny znaleźć 
się w studium wykonalności dla tego projek-
tu. Z tego co wiem, wkrótce powinien zostać 
wybrany wykonawca tego studium. 
Jestem przekonany, że rozbudowa portu bę-
dzie kołem zamachowym nie tylko dla go-
spodarki Trójmiasta, Pomorza, ale i całego 
kraju. Wystarczy już teraz przeanalizować 
wielomiliardowe dochody generowane przez 
porty dla budżetu państwa. Dzięki rozbudo-

wie port morski w Gdańsku stanie się jednym 
z kluczowych biegunów zrostu gospodarcze-
go, dochody dla budżetu zostaną zwielokrot-
nione, a my staniemy się świadkami dużych 
zmian w strukturze łańcuchów logistycznych. 
Ich skutkiem będą nie tylko nowe inwestycje 
operatorów terminali, ale i kolejne inwestycje 
produkcyjne, magazynowe oraz w usługach 
z tym związanych. Powinien towarzyszyć 
temu cały efekt mnożnikowy w gospodarce. 
Same tylko prace projektowo-budowlane będą 
źródłem przychodu dla wielu lokalnych firm, 
wygenerują wzrost zatrudnienia oraz docho-
dy budżetowe z tytułu podatków. 
Ta inwestycja wprowadzi Gdańsk, a w zasa-
dzie kompleks portów Gdańska i Gdyni, do 
ścisłej czołówki portów w obszarze Morza 
Bałtyckiego, jako jeden z kluczowych węzłów 
transportowych obsługujących kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego

Porty trójmiejskie przeżywają okres inten-
sywnego wzrostu. Dlatego zwiększenie ich 
możliwości przeładunkowych jest tak po-
trzebne. Co więcej, na całym świecie następu-
je konteneryzacja, która nadaje nowy kształt 
funkcjonowaniu portów. Obecnie porty często 
dokonują większych przeładunków na mniej-
szym obszarze, czego przykładem jest Ham-
burg, którego wolumen przeładunków rośnie, 

a jednocześnie fragmenty portu poddawane 
są zagospodarowaniu pod dzielnice mieszka-
niowo-biurowe (Hafen City). Na pytanie, czy 
Gdański Port Centralny powinien powstać 
w kształcie proponowanym przez rząd, czy 
też należy szukać rezerw możliwości prze-
ładunkowych w istniejących portach, musi 
odpowiedzieć studium wykonalności plano-
wanej inwestycji. W tym samym czasie:

Na drodze
do Przemysłu 4.005-08.06.2018

POZNAŃ

PROMOCYJNE CENY
 TYLKO DO 2 LUTEGO 2018 r.
INFO@MODERNLOG.PL
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Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście

Polska leży niemal w samym centrum Euro-
py. To geograficzne położenie jest wielkim 
atutem kraju, bowiem zbiegają się u nas 
szlaki komunikacyjne. To niejako wymusza 
także podejmowanie działań ukierunkowa-
nych na powstawanie punktów węzłowych 
poprawiających rozwiązania transportowe 
i logistyczne. Polska gospodarka rozwija się 
obecnie bardzo dynamicznie. Chcąc utrzymać 
to tempo wzrostu, jak również wybiegając 
w przyszłość, naturalnym jest podejmowanie 
przez Rząd RP inicjatyw, dzięki którym nasz 
kraj ma szanse stać się liderem logistycznego 

łańcucha dostaw w globalnym ujęciu. Wła-
śnie w takich kategoriach postrzegam projekt 
powstania Portu Centralnego w Gdańsku. Je-
stem przekonany, że przyniesie on korzyści 
wszystkim krajowym portom. Dziś kluczowe 
znaczenie mają także projekty inwestycyjne 
dotyczące poprawy dostępności do portów 
od strony przedpola i zaplecza. W krajowych 
portach rośnie wielkość obsługiwanej masy 
towarowej. Biorąc to pod uwagę, zasadne jest 
powstawanie kolejnych punktów obsługi ła-
dunków wraz z wydajną infrastrukturą. 

prof. Maciej Matczak, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Akademia Morska w Gdyni

Moim zdaniem pytanie powinno być inaczej 
postawione: czy będzie odpowiedni popyt na 
usługi Portu Centralnego? Dotyczy to zarów-
no ilości i rodzajów ładunków, które mogłyby 
być obsługiwane w Gdańsku, jak i konku-
rencji pomiędzy portami. Brakuje jasnego 
określenia jakie rodzaje ładunków trafią do 
Portu Centralnego i jakiego typu terminale 
zostaną tam zlokalizowane. Trudno progno-

zować istotne wzrosty generowane przez go-
spodarkę narodową (paliwa płynne, węgiel, 
zboża), a lokalizacja tam terminali masowych 
jest rozwiązaniem arcykosztownym. Przy 
tego typu przedsięwzięciach powinno się 
raczej wykorzystywać lżejsze konstrukcje 
hydrotechniczne wyposażone w ciągłe linie 
przeładunkowe połączone z zapleczem maga-
zynowym na stałym lądzie. Rozwiązanie takie 
byłoby szczególnie korzystne w Gdańsku, któ-
ry wciąż posiada znaczące rezerwy terenowe. 
Powracając do ładunków, wyjątkiem mogą 
być wysoko przetworzone ładunki obsługiwa-
ne w technologii kontenerowej, których po-
winno przybywać na rynku krajowym. Istnie-
je możliwość rozwoju funkcji dystrybucyjnej 
w wymiarze Bałtyckim.
Pozostaje też kwestia konkurencji pomiędzy 
portami. Tego typu projekty są również plano-
wane w portach w Gdyni i Świnoujściu, mówi 
się także o kolejnej fazie rozwoju terminala 
DCT w Gdańsku. W efekcie możliwości prze-
ładunkowe, które dziś wynoszą już około 4,7 
mln TEU rocznie, a wykorzystane są w 44%, 

zwiększą się dwu- lub trzykrotnie. Uwzględ-
niając fakt, że na całym Bałtyku obsługuje się 
łącznie 9-10 mln TEU trudno znaleźć uzasad-
nienie dla takiego rozmiaru inwestycji. Do 
tego należy uwzględnić działania naszych są-
siadów, którzy planują (Kaliningrad, Kłajpe-
da) lub już realizują (Sztokholm, Malmo) tego 
typu projekty. Inną opcją, o której można dys-
kutować, jest zmiana struktury przestrzennej 
portu oraz lokalizacji przemysłów morskich 
w Gdańsku.
Procesy rozwoju infrastruktury portowej 
w Gdańsku, jak i innych portach w Polsce, są 
potrzebne, bowiem musimy zapewnić dobrej 
jakości usługi portowe na konkurencyjnym 
rynku. Jednocześnie inwestycje te muszą 
znaleźć uzasadnienie rynkowe, a tym sa-
mym powinny wykazywać się efektywnością 
ekonomiczną. Koncepcję Portu Centralnego 
w Gdańsku traktowałbym więc jako długo-
okresową wizję i potencjalną perspektywę 
rozwojową, a nie jak jednorazowe przedsię-
wzięcie inwestycyjne pochłaniające kolejne 
miliardy złotych. 

 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz

Maciej Borkowski, dwutygodnik „Namiary na Morze i Handel”

Na takie pytanie można odpowiedzieć do-
piero po sporządzeniu dokładnych prognoz 

dotyczących zmian na rynkach towarowych, 
w perspektywie kilkudziesięciu lat, gdyż 
tak należałoby planować inwestycje portowe. 
A w poszczególnych grupach ładunków, będą-
cych przedmiotem handlu morskiego, mogą 
nastąpić zmiany zarówno in plus, jak i in 
minus (np. w portowych przeładunkach towa-
rów masowych od kilku już lat trwa stagna-
cja). Takich rzetelnych prognoz nie ma w do-
kumencie „Strategia rozwoju transportu do 
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”. Poza tym 
mało się mówi o finansowej stronie przedsię-

wzięcia. Tymczasem projekty wyjścia na ze-
wnątrz, poza obecne akwatoria – i to wielo-
miliardowej wartości – zgłosiły również porty 
w Gdyni i Świnoujściu, a w każdym z nich 
przewidziana jest budowa terminalu konte-
nerowego. Czyli zamierzają one konkurować 
o tę samą pulę ładunków. Polityka transpor-
towa rządu bardziej skupia się na inwesty-
cyjnych „fajerwerkach”, właśnie typu „Port 
Centralny”, niż na koordynacji działań, które 
by w miarę szybko i skutecznie usprawniły 
system transportowy kraju. 
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Czy Europa, zgodnie z złożeniami IV 
Pakietu Kolejowego, powinna posta-
wić na kolejowy transport cargo?
Tak. W najmocniejszym pod względem gospo-
darczym kraju europejskim – Niemczech, obrót 
towarowy przewieziony transportem drogowym 
w stosunku do transportu kolejowego jest 2,8 
razy większy na korzyść tego pierwszego. Dla 
Szwecji liczba ta jest jeszcze niższa - 2,02. W Pol-
sce stosunek ten jest dużo wyższy i wynosi 5,15. 
Natomiast w Bułgarii, podobnie jak w Chorwacji 
i Słowenii, liczba ta na niekorzyść transportu 
kolejowego wynosi aż 8,85. Wynika z tego, że 
transport kolejowy jest słabo rozwinięty i nie 
spełnia swych funkcji lub spełnia je w stopniu 
niewystarczającym. Nie realizuje się też hasła 
„Tiry na tory”, które znajdowało się na sztanda-
rach każdego nurtu politycznego w Polsce.

Nie najlepsza jest kondycja transpor-
tu śródlądowego…
Sytuacja transportu rzecznego jest smutna, choć 
Polska ma drogi śródlądowe w kierunku północ-
-południe. Jeżeli porównamy się z Niemcami, 
gdzie wielkość przewozów rzecznych w 2015 
roku wyniosła 55315 mln tkm, to Polska ze 
swoimi 88 mln tkm jest europejskim outside-
rem. I to pomimo faktu, że mamy w Polsce Wisłę 
i Odrę. Z powodu złej kondycji transportu rzecz-
nego bardziej obciążony jest transport drogowy.

Jakie są perspektywy przed Nowym 
Jedwabnym Szlakiem?
Obecnie główna produkcja przemysłowa kon-
centruje się w regionach Azji Południowo-

-Wschodniej i Chin. Nie zmieni się to w na-
stępnej dekadzie, co oznacza, że towary nadal 
będą stamtąd dostarczane do Europy. Obecnie 
większość transportowana jest drogą morską, 
a kontenery rozładowywane są głównie w por-
tach północnego wybrzeża Europy. Na liście 
100 wiodących portów świata pod względem 
liczby przeładunków za rok 2015 Rotterdam 
zajmuje 11, Antwerpia 14, a Hamburg 18 
miejsce. Jednocześnie na tej liście nie ma ani 
jednego portu z krajów koncepcji tzw. Trójmo-
rza. I to pomimo faktu, że dostawa towarów do 
Europy Środkowej przez porty Półwyspu Bał-
kańskiego, takich jak Koper, Rijeka, Burgas, 
Warna, Konstanca i inne mogłaby być krótsza, 
a co najważniejsze, tańsza. Dlaczego trasa ta 
nie działa zadowalająco dobrze? Odpowiedź 
jest prosta - infrastruktura tych portów nie jest 
wystarczająco rozwinięta w porównaniu z lide-
rami. Także połączenia transportowe z krajami 
Europy Środkowej również nie są optymalne.

Wspomniał Pan o koncepcji Trójmo-
rza. Jakie będzie ona miała znaczenie 
dla rozwoju transportu i logistyki?
Koncepcja Trójmorza, zainicjowana przez Pol-
skę i Chorwację, znalazła poparcie 12 krajów 
europejskich będących „nowymi” członkami 
UE, z wyjątkiem Austrii. Wielu komentato-
rów postrzega tę inicjatywę jako alternatywę 
dla „starej” Europy i zjednoczenia polityczne-
go. Takie podejście rodzi obawy, że może ona 
wyrządzić więcej szkód dla krajów uczestni-
czących w koncepcji niż korzyści. Obecnie 
inicjatywa ta jest rozważana głównie w planie 
gospodarczym, ale jej przydatność nie ulega 
dyskusji. Jeśli akcenty zostaną przeniesione 
na płaszczyznę polityczną, jej sukces będzie 
jednak wątpliwy. Gospodarcze znaczenie tej 
inicjatywy powinno być bardzo istotne, przede 
wszystkim skierowane na rozwój systemów 
transportu i logistyki w regionie. Trzeba tu 
działać w sposób złożony, a nie tylko naciskać 
na pomysł stworzenia autostrady Via Carpatia, 

zwłaszcza, że pociąga za sobą rozwój transpor-
tu drogowego. W tym samym czasie transport 
kolejowy i transport śródlądowy pozostaną da-
leko w tyle. Oprócz rozwoju środków transpor-
tu i infrastruktury transportowej należy zwró-
cić szczególną uwagę na interakcje między 
organizacjami transportowymi i logistycznymi 
krajów uczestniczących w tej koncepcji.

Co ma Pan na myśli?
Pasażerski transport kolejowy. Posłużę się wła-
snym przykładem. Niedawno prowadziłem serię 
wykładów dla studentów Wydziału Transportu 
Morskiego uniwersytetu w Rijece. Aby dostać 
się z Katowic do Rijeki pociągiem, musiałbym 
mieć 4 przesiadki. Ale jakby tego było mało, ta-
ryfę za przejazd transportem kolejowym można 
było uzyskać jedynie do Wiednia. Czas podróży 
wyniósłby 27 godzin. Wybrałem samochód oso-
bowy. Jeżeli tak wygląda współpraca regional-
nych kolei przy połączeniach pasażerskich, to co 
można powiedzieć o ruchu towarowym? Dlatego 
dodatkowym obszarem współpracy powinno 
być rozszerzenie grupy krajów uczestniczących 
w tej koncepcji. Od początku droga Via Carpa-
tia miała być częścią korytarza transportowego 
TRACECA. Obecnie na tym korytarzu funkcjo-
nują porty Morza Czarnego: Odessa, Iliczewsk, 
Poti i inne, które należą do Ukrainy i Gruzji. 
Z jakiegoś powodu kraje te nie są uwzględnio-
ne w koncepcji Trójmorza, pomimo podpisania 
przez nie umów o stowarzyszeniu z UE.

Jak na poprawę kolei wpłynęło przy-
stąpienie do Unii Europejskiej?
W pierwszych latach po przystąpieniu do UE 
inwestycje taborowe w polskie koleje były zanie-
dbane. Większość inwestycji była skierowana 
na transport drogowy. W ostatnie lata sytuacja 
zmienia się na lepsze, z korzyścią dla kolei. To 
samo dotyczy inwestycji w infrastrukturę kole-
jową. Mamy postęp, ale niewystarczający. Oczy-
wiście są tutaj niedopracowania na poziomie 
krajowym, jak i na regionalnym. ■

Z prof. Aleksandrem Sładkowskim, kierownikiem Katedry Logistyki i Techno-
logii Lotniczych Politechniki Śląskiej, rozmawia Janusz Mincewicz.

Transport kolejowy nie  
spełnia swych funkcji
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Większość firm pytana o perspektywę roku 2018 zakłada zwięk-
szenie swojej aktywności w obszarach związanych z zasobami 

ludzkimi. Ma to swoje odzwierciedlenie w planach rekrutacyjnych 
– aż 88% firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Na najwięcej ofert 
pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, sprzedaży i szeroko 
pojętej produkcji oraz inżynierii. Coraz więcej firm decyduje się rów-
nież na stosowanie elastycznych form zatrudnienia.
Z drugiej strony rośnie optymizm pracowników, którzy coraz le-
piej oceniają perspektywy swojej kariery zawodowej oraz posia-
dane kompetencje. Odsetek respondentów deklarujących dyspono-
wanie wszystkimi kompetencjami wymaganymi na zajmowanym 
stanowisku, w ciągu roku wzrósł do poziomu 93%. Optymizm 
pracowników przekłada się natomiast na ich plany zawodowe. Już 
co czwarty pracownik rozważa możliwość zmiany pracy w ciągu 
najbliższych 6 miesięcy.

Oczekiwania i kompetencje
Z badania wynika, że w 2017 roku niemal 80% pracodawców 
zwiększyło wynagrodzenia swoich pracowników. Konkurencja 
o najlepszych specjalistów wciąż jest bardzo duża, więc również 

w 2018 roku podobny odsetek pracodawców planuje dalsze pod-
wyżki płac. Firmy chcą zaproponować atrakcyjniejszy poziom wy-
nagrodzenia i świadczeń dodatkowych, aby wyróżnić się na rynku 
oraz przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.
Podejmowane przez firmy działania wynikają z rosnącego niedo-
boru umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Zaledwie 38% 
pracodawców jest pewnych, że ich organizacja aktualnie posiada 
zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji bieżących celów 
biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. Ponad połowa 
ocenia kompetencje swoich pracowników, jako tylko częściowo wy-
pełniające zapotrzebowanie organizacji.
Rosną trudności związane z rekrutacją i planowaniem strategii za-
trudnienia. Z jednej strony firmy wskazują na niedobór kandydatów 
na rynku i dużą konkurencję w walce o najlepszych specjalistów, 
z drugiej natomiast na wysokie oczekiwania kandydatów, którym 
muszą sprostać. Pracodawcy poszukują przede wszystkim specjali-
stów z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi i wiedzą merytorycz-
ną oraz menedżerów będących liderami zorientowanymi na nowocze-
sne metody zarządzania. W cenie są także kompetencje IT i cyfrowe, 
będące odpowiedzią na podlegające stałym transformacjom i coraz 
bardziej mobilne otoczenie. Jednocześnie te same kompetencje są 
wskazywane przez firmy jako najtrudniejsze do pozyskania.
Oprócz wyzwania, jakim jest znalezienie kandydatów z niezbędną 
wiedzą ekspercką, potencjałem menedżerskim albo cyfrową bie-
głością, firmy borykają się z obsadzeniem stanowisk sprzedażo-
wych, księgowych oraz wymagających zaawansowanej znajomości 

Logistyka – strategiczna rola 
w biznesie
Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów 
nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. 
Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój – pracowników, struktur i biznesu. Z drugiej strony pra-
cownicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak oczekiwania obu stron. Takie wnioski 
płyną z najnowszego raportu płacowego Hays Poland.

 ■ Iwona Sączawa 
Team Leader zespołu Logistics & Procurement,  
ekspert Hays Poland
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

88%    12%    93%    7%
Tak          Nie      Tak                     Nie
 

Większość firm pytana o perspektywę roku 2018, zakłada 
zwiększenie aktywności w obszarach związanych z zasobami 
ludzkimi. Niemal 90% firm planuje wykorzystać dobrą 
sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Firmy coraz 
częściej stawiają nie tylko na zatrudnienie stałe, ale również 
na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Na 
najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, 
sprzedaży i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.

Niestety niemal taki sam odsetek organizacji spodziewa się 
trudności w pozyskiwaniu i rekrutacji nowych pracowników. 
Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów 
na rynku, wskazywany niemal przez co drugą firmę. 

Problematyczna pozostaje również duża konkurencja 
na rynku pracy, zbyt wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów oraz przepisy i ograniczenia imigracyjne.

Jakich specjalistów będą poszukiwać firmy? Najczęściej 
wymieniane specjalizacje są tożsame z wymienionymi przez 
respondentów w ubiegłym roku. Dominować będą rekrutacje 
w obszarze IT, sprzedaży i produkcji. Firmy podkreślają 
również konieczność rekrutacji w obszarze obsługi klienta, 
logistyki oraz budownictwa.

2018 2017

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników? (wg branży)
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Hotelarstwo i turystyka
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Inżynieria i ekologia
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Jakich pracowników firma planuje zatrudnić w tym roku?

Wyłącznie
pracowników

stałych

Zarówno
pracowników stałych,
jak i tymczasowych

Nie planujemy
zatrudnienia nowych

pracowników

Wyłącznie pracowników
tymczasowych

lub kontraktowych

54% 26% 8%12%

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Pracownicy tymczasowi

Pracownicy stali

Pozostanie bez zmian Zmniejszy sięWzrośnie

76 321

28 2448

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2017? 

Główną przyczyną trudności 
rekrutacyjnych jest niedobór 
odpowiednich kandydatów na rynku. 
Problematyczna pozostaje również 
duża konkurencja na rynku pracy  
i wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów.
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Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2017? 

Główną przyczyną trudności 
rekrutacyjnych jest niedobór 
odpowiednich kandydatów na rynku. 
Problematyczna pozostaje również 
duża konkurencja na rynku pracy  
i wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

88%    12%    93%    7%
Tak          Nie      Tak                     Nie
 

Większość firm pytana o perspektywę roku 2018, zakłada 
zwiększenie aktywności w obszarach związanych z zasobami 
ludzkimi. Niemal 90% firm planuje wykorzystać dobrą 
sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Firmy coraz 
częściej stawiają nie tylko na zatrudnienie stałe, ale również 
na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Na 
najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, 
sprzedaży i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.

Niestety niemal taki sam odsetek organizacji spodziewa się 
trudności w pozyskiwaniu i rekrutacji nowych pracowników. 
Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów 
na rynku, wskazywany niemal przez co drugą firmę. 

Problematyczna pozostaje również duża konkurencja 
na rynku pracy, zbyt wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów oraz przepisy i ograniczenia imigracyjne.

Jakich specjalistów będą poszukiwać firmy? Najczęściej 
wymieniane specjalizacje są tożsame z wymienionymi przez 
respondentów w ubiegłym roku. Dominować będą rekrutacje 
w obszarze IT, sprzedaży i produkcji. Firmy podkreślają 
również konieczność rekrutacji w obszarze obsługi klienta, 
logistyki oraz budownictwa.
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języków obcych. Jako kluczowe aktywności ukierunkowane na 
przyciąganie nowych i zatrzymanie obecnych pracowników, firmy 
wymieniają wzmacnianie marki pracodawcy, organizację staży 
i praktyk, zacieśnienie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi 
oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zwiększają również budżety 
szkoleniowe i rekrutacyjne, aby ich aktywność i wizerunek praco-
dawcy przynosiły jak najlepsze efekty.

Świadczenia, które mają znaczenie
Zdecydowana większość firm oferuje pracownikom podstawowy 
pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową. Ponad połowa pra-
codawców zawiera w swojej ofercie coraz atrakcyjniejsze imprezy, 
wyjazdy integracyjne oraz narzędzia pracy, których pracownicy 
mogą używać również prywatnie. Rosnącą popularnością cieszą 
się ubezpieczenie na życie, dofinansowanie dodatkowej edukacji 
oraz możliwość pracy elastycznej. Ponadto część firm oferuje wy-
branym grupom pracowników samochód służbowy oraz rozszerzo-
ny pakiet opieki medycznej.
Niestety podobnie jak w ubiegłym roku oferowane benefity tylko 
częściowo odpowiadają realnym potrzebom pracowników. Dla spe-
cjalistów największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna, 
lecz w rozszerzonym wariancie. Drugim najważniejszym świad-
czeniem jest możliwość pracy elastycznej. W tegorocznym badaniu 
ponad połowa ankietowanych pracowników określiła ten element 
oferty jako najważniejszy dodatek pozapłacowy. Kolejne, istotne 
dla pracowników świadczenie, to możliwość rozwoju poprzez dofi-
nansowanie edukacji.
Pracodawcy, którzy nie myśleli dotychczas o świadczeniach dodatko-
wych, ocenianych przez pracowników jako najważniejsze, powinni 
rozważyć wprowadzenie ich do swojej oferty. Na szczególną uwagę 
zasługuje praca elastyczna, obecnie dostępna przynajmniej w mi-
nimalnym stopniu dla wybranych pracowników w ponad 70% firm. 
Jednak jak wynika z badania, możliwości pracy elastycznej często są 
niedopasowane do potrzeb pracowników. Warto również, aby praco-
dawcy monitorowali poziom zadowolenia pracowników z otrzymywa-
nych benefitów. Większość respondentów uważa, że ich pracodawca 
nie bada satysfakcji z oferty pozapłacowej. Ponadto niemal połowa 
zatrudnionych nie zna wartości otrzymywanych świadczeń.

Wyzwania branży
Dobra koniunktura i coraz większe ambicje firm sprawiają, że rów-
nież funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają i pełnią coraz 
bardziej strategiczną rolę w strukturach przedsiębiorstw. Przykła-
dem branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie rośnie, są centra no-
woczesnych usług dla biznesu. Coraz więcej pracodawców zgłasza 
zwiększone zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języ-
ka angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym roku 
największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci ze znajo-
mością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy coraz częściej 
oczekują znajomości języka francuskiego lub języków skandy-
nawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej prezentują bardziej 
elastyczne podejście do doświadczenia i kwalifikacji kandydatów, 
jeśli ci władają niezbędnymi językami obcymi.
Firmy nieustannie poszukują również sposobów na optymalizację 
procesów i kosztów, co przyczynia się do częstszej implementacji 
rozwiązań Lean czy Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwięk-
szeniem zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji pro-
cesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na zarządzanie 
procesami w łańcuchu dostaw, w związku z czym coraz częściej 
poszukują specjalistów z podobnym doświadczeniem. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zawód logistyka został wskazany jako jeden z dzie-
sięciu najbardziej pożądanych zawodów w 2018 (obok m.in. pro-
gramistów czy specjalistów ds. e-commerce), należy na tą grupę 
zawodową spojrzeć ze szczególną uwagą.
W sektorze TSL zauważyć można wzrost wymagań klientów wobec 
jakości świadczonych usług. Przekłada się to jednoznacznie na ocze-
kiwania firm wobec potencjalnych pracowników, którzy mogliby te 
potrzeby zaspokajać. Rozwój rynku dostawców usług logistycznych 
sprawia, że wiele firm poszukuje skutecznych handlowców, którzy 
jak najlepiej wykorzystają dobrą koniunkturę na rynku. Na ciekawe 
oferty pracy liczyć mogą kandydaci z doświadczeniem we wszyst-
kich rodzajach frachtów oraz w logistyce kontraktowej.
W obszarze zakupów obserwujemy z kolei postępującą specjaliza-
cję tego obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy zakupów, przy-
dzielając odpowiedzialność za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświad-
czeniem w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
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Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie 
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów 
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń. 
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się 
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada 
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji 
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są 
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze 
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się 
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy, 
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne 
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są 
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy 
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje 
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę 
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, 
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje 
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania 
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych 
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.

Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą 
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy 
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm 

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich 
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania 
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy 
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę 
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie często wybierane są aktywności związane 
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem 
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale 
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również 
z agencjami rekrutacyjnymi.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie 
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych 
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej 
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty 
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia 
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny 
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej 
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz 
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany 
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi 
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra 
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność 
w wyborze metod i czasu pracy.

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

62%  36%    2%
Aktywność firmy       Aktywność         Aktywność zostanie  
wzrośnie      pozostanie bez zmian     zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

38%  54%    8%
Zdecydowanie tak        Częściowo        Zdecydowanie nie

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)
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Kompetencje, których firmy 
potrzebują najbardziej, są tożsame  
z tymi, które na obecnym rynku są 
najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe  
w rozwijających się branżach.

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

93%    7%    89%    11%
Tak         Nie     Tak                      Nie
 

2018 2017

Perspektywa pracowników
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

88%    12%    93%    7%
Tak          Nie      Tak                     Nie
 

Większość firm pytana o perspektywę roku 2018, zakłada 
zwiększenie aktywności w obszarach związanych z zasobami 
ludzkimi. Niemal 90% firm planuje wykorzystać dobrą 
sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Firmy coraz 
częściej stawiają nie tylko na zatrudnienie stałe, ale również 
na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Na 
najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, 
sprzedaży i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.

Niestety niemal taki sam odsetek organizacji spodziewa się 
trudności w pozyskiwaniu i rekrutacji nowych pracowników. 
Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów 
na rynku, wskazywany niemal przez co drugą firmę. 

Problematyczna pozostaje również duża konkurencja 
na rynku pracy, zbyt wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów oraz przepisy i ograniczenia imigracyjne.

Jakich specjalistów będą poszukiwać firmy? Najczęściej 
wymieniane specjalizacje są tożsame z wymienionymi przez 
respondentów w ubiegłym roku. Dominować będą rekrutacje 
w obszarze IT, sprzedaży i produkcji. Firmy podkreślają 
również konieczność rekrutacji w obszarze obsługi klienta, 
logistyki oraz budownictwa.
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Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników? (wg branży)
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Jakich pracowników firma planuje zatrudnić w tym roku?

Wyłącznie
pracowników

stałych

Zarówno
pracowników stałych,
jak i tymczasowych

Nie planujemy
zatrudnienia nowych

pracowników

Wyłącznie pracowników
tymczasowych

lub kontraktowych

54% 26% 8%12%

Perspektywa firm
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Perspektywa firm

Pracownicy tymczasowi

Pracownicy stali

Pozostanie bez zmian Zmniejszy sięWzrośnie

76 321

28 2448

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2017? 

Główną przyczyną trudności 
rekrutacyjnych jest niedobór 
odpowiednich kandydatów na rynku. 
Problematyczna pozostaje również 
duża konkurencja na rynku pracy  
i wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY

Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie 
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów 
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń. 
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się 
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada 
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji 
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są 
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze 
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się 
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy, 
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne 
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są 
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy 
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje 
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę 
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, 
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje 
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania 
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych 
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.

Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą 
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy 
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm 

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich 
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania 
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy 
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę 
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie często wybierane są aktywności związane 
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem 
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale 
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również 
z agencjami rekrutacyjnymi.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie 
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych 
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej 
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty 
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia 
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny 
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej 
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz 
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany 
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi 
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra 
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność 
w wyborze metod i czasu pracy.

Perspektywa firm
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Perspektywa firm

Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

62%  36%    2%
Aktywność firmy       Aktywność         Aktywność zostanie  
wzrośnie      pozostanie bez zmian     zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

38%  54%    8%
Zdecydowanie tak        Częściowo        Zdecydowanie nie

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)
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Kompetencje, których firmy 
potrzebują najbardziej, są tożsame  
z tymi, które na obecnym rynku są 
najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe  
w rozwijających się branżach.

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

93%    7%    89%    11%
Tak         Nie     Tak                      Nie
 

2018 2017

Perspektywa pracowników
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TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY

Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie 
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów 
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń. 
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się 
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada 
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji 
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są 
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze 
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się 
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy, 
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne 
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są 
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy 
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje 
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę 
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, 
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje 
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania 
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych 
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.

Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą 
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy 
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm 

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich 
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania 
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy 
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę 
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie często wybierane są aktywności związane 
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem 
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale 
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również 
z agencjami rekrutacyjnymi.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie 
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych 
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej 
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty 
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia 
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny 
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej 
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz 
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany 
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi 
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra 
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność 
w wyborze metod i czasu pracy.
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Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

62%  36%    2%
Aktywność firmy       Aktywność         Aktywność zostanie  
wzrośnie      pozostanie bez zmian     zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

38%  54%    8%
Zdecydowanie tak        Częściowo        Zdecydowanie nie

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)
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Kompetencje, których firmy 
potrzebują najbardziej, są tożsame  
z tymi, które na obecnym rynku są 
najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe  
w rozwijających się branżach.

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

93%    7%    89%    11%
Tak         Nie     Tak                      Nie
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Perspektywa pracowników
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TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY

Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie 
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów 
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń. 
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się 
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada 
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji 
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są 
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze 
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się 
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy, 
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne 
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są 
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy 
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje 
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę 
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, 
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje 
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania 
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych 
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.

Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą 
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy 
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm 

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich 
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania 
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy 
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę 
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie często wybierane są aktywności związane 
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem 
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale 
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również 
z agencjami rekrutacyjnymi.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie 
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych 
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej 
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty 
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia 
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny 
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej 
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz 
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany 
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi 
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra 
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność 
w wyborze metod i czasu pracy.

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

62%  36%    2%
Aktywność firmy       Aktywność         Aktywność zostanie  
wzrośnie      pozostanie bez zmian     zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

38%  54%    8%
Zdecydowanie tak        Częściowo        Zdecydowanie nie

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)
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Kompetencje, których firmy 
potrzebują najbardziej, są tożsame  
z tymi, które na obecnym rynku są 
najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe  
w rozwijających się branżach.

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

93%    7%    89%    11%
Tak         Nie     Tak                      Nie
 

2018 2017

Perspektywa pracowników
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

88%    12%    93%    7%
Tak          Nie      Tak                     Nie
 

Większość firm pytana o perspektywę roku 2018, zakłada 
zwiększenie aktywności w obszarach związanych z zasobami 
ludzkimi. Niemal 90% firm planuje wykorzystać dobrą 
sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Firmy coraz 
częściej stawiają nie tylko na zatrudnienie stałe, ale również 
na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Na 
najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, 
sprzedaży i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.

Niestety niemal taki sam odsetek organizacji spodziewa się 
trudności w pozyskiwaniu i rekrutacji nowych pracowników. 
Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów 
na rynku, wskazywany niemal przez co drugą firmę. 

Problematyczna pozostaje również duża konkurencja 
na rynku pracy, zbyt wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów oraz przepisy i ograniczenia imigracyjne.

Jakich specjalistów będą poszukiwać firmy? Najczęściej 
wymieniane specjalizacje są tożsame z wymienionymi przez 
respondentów w ubiegłym roku. Dominować będą rekrutacje 
w obszarze IT, sprzedaży i produkcji. Firmy podkreślają 
również konieczność rekrutacji w obszarze obsługi klienta, 
logistyki oraz budownictwa.

2018 2017

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników? (wg branży)
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Jakich pracowników firma planuje zatrudnić w tym roku?

Wyłącznie
pracowników

stałych

Zarówno
pracowników stałych,
jak i tymczasowych

Nie planujemy
zatrudnienia nowych

pracowników

Wyłącznie pracowników
tymczasowych

lub kontraktowych

54% 26% 8%12%

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Perspektywa firm

Pracownicy tymczasowi

Pracownicy stali

Pozostanie bez zmian Zmniejszy sięWzrośnie

76 321

28 2448

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2017? 

Główną przyczyną trudności 
rekrutacyjnych jest niedobór 
odpowiednich kandydatów na rynku. 
Problematyczna pozostaje również 
duża konkurencja na rynku pracy  
i wysokie oczekiwania finansowe 
kandydatów.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY

Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie 
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów 
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń. 
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się 
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada 
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji 
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są 
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze 
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się 
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy, 
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne 
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są 
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy 
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje 
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę 
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność, 
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje 
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania 
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych 
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.

Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą 
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy 
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm 

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich 
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania 
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy 
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę 
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie często wybierane są aktywności związane 
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem 
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale 
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również 
z agencjami rekrutacyjnymi.

Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie 
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych 
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej 
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty 
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia 
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny 
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej 
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz 
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany 
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi 
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra 
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność 
w wyborze metod i czasu pracy.

Perspektywa firm
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Perspektywa firm

Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

62%  36%    2%
Aktywność firmy       Aktywność         Aktywność zostanie  
wzrośnie      pozostanie bez zmian     zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

38%  54%    8%
Zdecydowanie tak        Częściowo        Zdecydowanie nie

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)
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Kompetencje, których firmy 
potrzebują najbardziej, są tożsame  
z tymi, które na obecnym rynku są 
najtrudniejsze do pozyskania. 
Poszukiwane są przede wszystkim 
umiejętności techniczne, kluczowe  
w rozwijających się branżach.

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

93%    7%    89%    11%
Tak         Nie     Tak                      Nie
 

2018 2017

Perspektywa pracowników

Źródło: Raport płacow
y H

ays 2018



Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, a za-
potrzebowanie na te kompetencje systematycznie rośnie.
Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców jako partnerów, 
którzy mają realny wpływ na biznes, a współpracę z nimi postrze-
gają jako Procurement Partnering. W rezultacie od kandydatów 
oczekują rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii. Rośnie również znaczenie znajomości narzę-
dzi wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie w pracy 

w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej pożądaną staje się 
też zaawansowana znajomość programu Excel. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, iż firmy rozwijają swoje działy analityczne, któ-
re pomagają im w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji bizne-
sowych. Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje tworze-
niem stanowisk związanych z analizą bądź szacowaniem ryzyka.
Jednocześnie na tak dynamicznym rynku pracy, kandydaci z więk-
szą uwagą weryfikują potencjalne miejsca zatrudnienia. Często 
w przypadku jednoczesnego uczestniczenia w kilku procesach 

rekrutacyjnych na stanowiska o zbliżonym 
zakresie obowiązków, kandydaci decydują się 
na podjęcie współpracy z firmą o znanej mar-
ce. Doceniają również równowagę między ży-
ciem zawodowym a prywatnym oraz elastycz-
ny czas pracy. Dlatego też działania budujące 
markę pracodawcy są obecnie ważniejsze niż 
kiedykolwiek w przeszłości.

Co przyniesie przyszłość?
Ekonomiści zapowiadają, że rozwój gospodar-
czy i bardzo niski poziom bezrobocia utrzyma 
się w kolejnych miesiącach, co dla specjali-
stów związanych z branżą przemysłu, produk-
cji i logistyki może oznaczać nie tylko szansę 
na wyższe wynagrodzenia, ale także więcej 
ofert pracy. Polski przemysł nabierze dynami-
ki głównie dzięki inwestycjom zagranicznym, 
Polska jest nie tylko atrakcyjnym krajem, do 
którego przenoszone są kolejne linie produk-
cyjne, ale również miejscem, w którym loko-
wane są stanowiska globalne.
Rok 2018 będzie zatem niezwykle intensyw-
nym czasem pod względem aktywności re-
krutacyjnej, walki o talenty oraz pozyskiwa-
nia odpowiednich pracowników. To również 
czas, w którym firmy będą zmuszone zwery-
fikować swoją ofertę świadczeń dodatkowych 
oraz poprawić jakość komunikacji z obecny-
mi i przyszłymi pracownikami. Aby przycią-
gnąć i zatrzymać osoby z potencjałem nie-
zbędnym do dalszego rozwoju organizacji, 
pracodawcy muszą zadbać o konkurencyjne 
wynagrodzenia oraz pakiety świadczeń do-
datkowych, dopasowane do indywidualnych 
potrzeb pracowników. Z pewnością firmy po-
winny skupić się na wszystkich obszarach, 
które z perspektywy kandydata świadczą 
o atrakcyjności oferty. Dla pracowników 
znaczenie ma wiele kwestii, które pomijane 
mogą znacznie utrudnić firmie budowanie 
przewagi konkurencyjnej. ■

EURO LOGISTICS72 GOSPODARKA
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LOGISTYKA

Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają 
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem 
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie 
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla 
biznesu. 

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone 
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka 
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym 
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci 
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy 
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub 
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej 
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia 
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi 
językami obcymi.

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na 
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia 
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy 
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem 
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji 
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na 
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku 
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym 
doświadczeniem.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk 
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia, 
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków 
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi 
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję 
i wzrost oferowanych wynagrodzeń. 

ZAKUPY

W obszarze zakupów obserwujemy przede 
wszystkim postępującą specjalizację tego 
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy 
zakupów, przydzielając odpowiedzialność 
za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. 

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem 
w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, 
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie 
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców 
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes, 
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement 
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi 
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie 
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej 
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu 
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy 
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im 
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych. 
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje 
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź 
szacowaniem ryzyka.

ZAKUPY I LOGISTYKA  
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 35 000

Dyrektor Logistyki 18 000 23 000 35 000 

Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 18 000 25 000

Regional Indirect Buyer 10 000 15 000 17 000

Commodity Manager 12 000 15 000 18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 15 000 20 000

Demand Planning Manager 10 000 15 000 18 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 15 000 20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta 9 000 13 000 16 000

Kierownik Transportu 8 000 13 000 17 000

Key Account Manager 9 000 13 000 17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 13 000 16 000

Kierownik Logistyki Klienta 8 000 13 000 15 000

Indirect Buyer 9 000 11 000 15 000

Demand Planner 7 000 9 000 11 000

Kierownik Magazynu 8 000 12 000 14 000 

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 10 000 15 000

Planning Specialist 6 500 8 000 10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 10 000 15 000

Kierownik Spedycji 7 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Zakupów 7 000  8 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 7 000 9 000 

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 7 500 9 000

Specjalista ds. Logistyki 6 000 7 000 9 000

Kierownik Zmiany (magazyn) 5 000 7 000 10 000

Spedytor 4 500 7 000 8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają 
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem 
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie 
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla 
biznesu. 

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone 
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka 
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym 
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci 
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy 
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub 
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej 
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia 
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi 
językami obcymi.

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na 
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia 
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy 
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem 
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji 
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na 
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku 
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym 
doświadczeniem.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk 
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia, 
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków 
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi 
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję 
i wzrost oferowanych wynagrodzeń. 

ZAKUPY

W obszarze zakupów obserwujemy przede 
wszystkim postępującą specjalizację tego 
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy 
zakupów, przydzielając odpowiedzialność 
za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. 

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem 
w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, 
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie 
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców 
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes, 
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement 
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi 
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie 
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej 
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu 
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy 
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im 
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych. 
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje 
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź 
szacowaniem ryzyka.

ZAKUPY I LOGISTYKA  
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 35 000

Dyrektor Logistyki 18 000 23 000 35 000 

Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 18 000 25 000

Regional Indirect Buyer 10 000 15 000 17 000

Commodity Manager 12 000 15 000 18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 15 000 20 000

Demand Planning Manager 10 000 15 000 18 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 15 000 20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta 9 000 13 000 16 000

Kierownik Transportu 8 000 13 000 17 000

Key Account Manager 9 000 13 000 17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 13 000 16 000

Kierownik Logistyki Klienta 8 000 13 000 15 000

Indirect Buyer 9 000 11 000 15 000

Demand Planner 7 000 9 000 11 000

Kierownik Magazynu 8 000 12 000 14 000 

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 10 000 15 000

Planning Specialist 6 500 8 000 10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 10 000 15 000

Kierownik Spedycji 7 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Zakupów 7 000  8 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 7 000 9 000 

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 7 500 9 000

Specjalista ds. Logistyki 6 000 7 000 9 000

Kierownik Zmiany (magazyn) 5 000 7 000 10 000

Spedytor 4 500 7 000 8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają 
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem 
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie 
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla 
biznesu. 

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone 
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka 
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym 
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci 
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy 
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub 
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej 
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia 
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi 
językami obcymi.

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na 
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia 
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy 
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem 
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji 
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na 
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku 
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym 
doświadczeniem.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk 
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia, 
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków 
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi 
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję 
i wzrost oferowanych wynagrodzeń. 

ZAKUPY

W obszarze zakupów obserwujemy przede 
wszystkim postępującą specjalizację tego 
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy 
zakupów, przydzielając odpowiedzialność 
za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. 

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem 
w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, 
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie 
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców 
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes, 
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement 
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi 
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie 
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej 
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu 
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy 
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im 
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych. 
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje 
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź 
szacowaniem ryzyka.

ZAKUPY I LOGISTYKA  
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 35 000

Dyrektor Logistyki 18 000 23 000 35 000 

Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 18 000 25 000

Regional Indirect Buyer 10 000 15 000 17 000

Commodity Manager 12 000 15 000 18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 15 000 20 000

Demand Planning Manager 10 000 15 000 18 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 15 000 20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta 9 000 13 000 16 000

Kierownik Transportu 8 000 13 000 17 000

Key Account Manager 9 000 13 000 17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 13 000 16 000

Kierownik Logistyki Klienta 8 000 13 000 15 000

Indirect Buyer 9 000 11 000 15 000

Demand Planner 7 000 9 000 11 000

Kierownik Magazynu 8 000 12 000 14 000 

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 10 000 15 000

Planning Specialist 6 500 8 000 10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 10 000 15 000

Kierownik Spedycji 7 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Zakupów 7 000  8 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 7 000 9 000 

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 7 500 9 000

Specjalista ds. Logistyki 6 000 7 000 9 000

Kierownik Zmiany (magazyn) 5 000 7 000 10 000

Spedytor 4 500 7 000 8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają 
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem 
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie 
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla 
biznesu. 

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone 
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka 
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym 
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci 
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy 
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub 
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej 
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia 
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi 
językami obcymi.

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na 
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia 
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy 
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem 
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji 
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na 
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku 
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym 
doświadczeniem.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk 
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia, 
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków 
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi 
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję 
i wzrost oferowanych wynagrodzeń. 

ZAKUPY

W obszarze zakupów obserwujemy przede 
wszystkim postępującą specjalizację tego 
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy 
zakupów, przydzielając odpowiedzialność 
za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. 

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem 
w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, 
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie 
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców 
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes, 
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement 
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi 
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie 
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej 
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu 
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy 
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im 
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych. 
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje 
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź 
szacowaniem ryzyka.

ZAKUPY I LOGISTYKA  
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 35 000

Dyrektor Logistyki 18 000 23 000 35 000 

Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 18 000 25 000

Regional Indirect Buyer 10 000 15 000 17 000

Commodity Manager 12 000 15 000 18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 15 000 20 000

Demand Planning Manager 10 000 15 000 18 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 15 000 20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta 9 000 13 000 16 000

Kierownik Transportu 8 000 13 000 17 000

Key Account Manager 9 000 13 000 17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 13 000 16 000

Kierownik Logistyki Klienta 8 000 13 000 15 000

Indirect Buyer 9 000 11 000 15 000

Demand Planner 7 000 9 000 11 000

Kierownik Magazynu 8 000 12 000 14 000 

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 10 000 15 000

Planning Specialist 6 500 8 000 10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 10 000 15 000

Kierownik Spedycji 7 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Zakupów 7 000  8 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 7 000 9 000 

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 7 500 9 000

Specjalista ds. Logistyki 6 000 7 000 9 000

Kierownik Zmiany (magazyn) 5 000 7 000 10 000

Spedytor 4 500 7 000 8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają 
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem 
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie 
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla 
biznesu. 

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone 
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka 
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym 
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci 
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy 
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub 
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej 
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia 
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi 
językami obcymi.

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na 
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia 
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy 
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem 
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji 
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na 
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku 
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym 
doświadczeniem.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk 
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia, 
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków 
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi 
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję 
i wzrost oferowanych wynagrodzeń. 

ZAKUPY

W obszarze zakupów obserwujemy przede 
wszystkim postępującą specjalizację tego 
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy 
zakupów, przydzielając odpowiedzialność 
za konkretne kategorie poszczególnym 
specjalistom. 

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem 
w zakupach usług transportowych i magazynowania. 
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu, 
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie 
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców 
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes, 
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement 
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują 
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im 
w realizacji strategii.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi 
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie 
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej 
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu 
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy 
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im 
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych. 
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania 
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje 
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź 
szacowaniem ryzyka.

ZAKUPY I LOGISTYKA  
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE 

STANOWISKO MIN* OPT** MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 25 000 35 000

Dyrektor Logistyki 18 000 23 000 35 000 

Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 18 000 25 000

Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 18 000 25 000

Regional Indirect Buyer 10 000 15 000 17 000

Commodity Manager 12 000 15 000 18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 15 000 20 000

Demand Planning Manager 10 000 15 000 18 000

Kierownik Logistyki 12 000 15 000 23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 15 000 20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta 9 000 13 000 16 000

Kierownik Transportu 8 000 13 000 17 000

Key Account Manager 9 000 13 000 17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 13 000 16 000

Kierownik Logistyki Klienta 8 000 13 000 15 000

Indirect Buyer 9 000 11 000 15 000

Demand Planner 7 000 9 000 11 000

Kierownik Magazynu 8 000 12 000 14 000 

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 10 000 15 000

Planning Specialist 6 500 8 000 10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 10 000 15 000

Kierownik Spedycji 7 000 10 000 12 000

Specjalista ds. Zakupów 7 000  8 000 9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 7 000 9 000 

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)*** 5 500 7 500 9 000

Specjalista ds. Logistyki 6 000 7 000 9 000

Kierownik Zmiany (magazyn) 5 000 7 000 10 000

Spedytor 4 500 7 000 8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski) 4 500 6 500 8 000

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Kooperacja, innowacje i cyfryzacja

Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Kooperacja, innowacje i cy-
fryzacja – wspólne tworzenie nowych rozwiązań logistycz-

nych”. W toku dyskusji pojawiało się sporo zagadnień związanych 
z najnowszymi technologiami – ale poruszano też kwestie, które 
pozostają aktualne od lat, a nadal stanowią przeszkodę w budowie 
efektywnych, transgranicznych łańcuchów dostaw.
Pierwsze wystąpienie podczas Forum wygłosił Peter Lüttjohann, 
reprezentujący Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktu-
ry Cyfrowej. Zdradził on, że po zeszłorocznym spotkaniu przed-
stawicieli LAG w Polsce, które odbyło się w Warszawie, Poznań 
był oczywistym miejscem na organizację kolejnego forum. Stolica 
Wielkopolski od lat jest miastem, które cechuje wyjątkowo dobra 
i daleko idąca współpraca gospodarcza z Niemcami. Sztandaro-
wym jej przykładem jest fabryka Volkswagena, działająca w Po-
znaniu już od ponad dwóch dekad.
Drugim powodem decydującym o wyborze Poznania na miejsce 
spotkania było znaczenie, jakie odgrywa na logistycznej mapie 
Polski. Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunika-
cyjnych, bogata infrastruktura magazynowa i możliwość szybkie-
go dotarcia do Europy Zachodniej sprawia, iż Poznań od zawsze 
jest w czołówce najlepszych lokalizacji logistycznych. Peter Lüt-

tjohann wyraził nadzieję, iż udział w Forum da przedstawicielom 
firm logistycznych z Wielkopolski szansę na nawiązanie cennych 
kontaktów z niemieckimi partnerami, co zaowocuje obopólnymi 
korzyściami.

Wymiana handlowa
Kolejny prelegent, Andrzej Łyko, prezes zarządu Polskiej Izby 
Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, przybliżył ze-
branym kwestię współpracy gospodarczej między Polską a Niemca-
mi. Obie gospodarki są ze sobą niezwykle silnie związane i wbrew 
pozorom, obie strony wynoszą z tej kooperacji duże korzyści.
Wymiana handlowa między Polską i Niemcami jest bardzo wy-
równana. Wyniki niektórych opracowań wskazują nawet, że eks-
port do Niemiec jest większy, niż import z tego kraju. Co więcej, 
eksport w bardzo małym stopniu opiera się na surowcach – do 
Niemiec z Polski trafiają coraz bardziej zaawansowane produkty. 
Andrzej Łyko podkreślał zatem, że ciągły rozwój dobrych stosun-
ków gospodarczych z Niemcami stoi w naszym jak najlepiej rozu-
mianym interesie.

Niemieckie stowarzyszenie Logistics Alliance Germany po raz kolejny postanowiło zaprezentować w Polsce swoje 
możliwości na polu rozwijania współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. 30 listopada w Poznaniu odbyło 
się Niemiecko – Polskie Forum Logistyczne, które miało na celu zainicjowanie dyskusji na temat możliwych obszarów 
współpracy między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami z branży logistycznej.

Wymiana handlowa między Polską 
i Niemcami jest bardzo wyrównana. 

Wyniki niektórych opracowań wskazują 
nawet, że eksport do Niemiec jest 
większy, niż import z tego kraju.

 ■ Witold Zygmunt
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Transport morski
Maciej Brzozowski z Hafen Hamburg Marketing witając zebra-
nych, przedstawił z kolei możliwości rozwoju transportu morskie-
go z perspektywy portu w Hamburgu. Jak zaznaczył, poziom re-
alizowanych przez port przewozów nieustannie utrzymuje się na 
bardzo wysokim poziomie. Port Hamburg stoi też u progu wielkiej 
inwestycji, bowiem znikają kolejne przeszkody prawne na drodze 
do poszerzenia toru wodnego Dolnej Łaby.
Jednak najważniejszy dla zwiększenia znaczenia przewozów drogą 
morską jest tak naprawdę rozwój innowacji. Dlatego też Port Ham-
burg stawia na cyfryzację, czego dowodem są takie rozwiązania 
jak Smart Port i Chain Port. To one w największym stopniu przy-
czyniają się do rozwoju współpracy typu win-win między wszyst-
kimi uczestnikami łańcucha dostaw.

LAG
O genezie i roli stowarzyszenia Logistics Alliance Germany opowia-
dała Katharina Rahn. LAG, będący podmiotem publiczno-prywat-
nym, powstał z inicjatywy niemieckiego rządu oraz szeregu firm 
z branży logistycznej. Celem LAG jest wskazywanie rozwiązań, 
które ułatwią realizację zadań transportowych i magazynowych na 
terenie Niemiec oraz nieodpłatne kontaktowanie zainteresowanych 
podmiotów z potencjalnymi partnerami logistycznymi w Niemczech.
W szeregach LAG znajdują się nie tylko duże, ale też małe i średnie 
firmy logistyczne. Dotarcie szczególnie do mniejszych podmiotów 
czasem jest trudne dla polskich przedsiębiorstw. Pośrednictwo LAG 
na tym polu może okazać się bardzo pomocne. Uzupełnieniem wy-
stąpienia Kathariny Rahn był film prezentujący LAG.

Wystąpienia problemowe
Cześć Forum poświęconą wystąpieniom problemowym rozpoczął 
Jürgen Bowbel z InterRail Europe. Mówił on o zmieniającym się 
rynku logistyki, na którego kształt największy wpływ mają nowe, 
globalne modele biznesowe. Dużą rolę grają m.in. znaczne skró-

cenie cyklu życia produktów czy pojawienie się nowych graczy 
rynkowych. Wskazał też mocne strony niemieckiej i polskiej go-
spodarki oraz możliwości skutecznego ich wykorzystywania.
Druga część wystąpienia dotyczyła operacji prowadzonych przez 
InterRail. Przewoźnik specjalizuje się w obsłudze pełnopociągo-
wych połączeń kolejowych między Unią Europejską a Chinami, 
Iranem czy byłymi krajami ZSRR. Polska spółka InterRail Polcont 
zajmuje się m.in. obsługą pociągów na wschodniej granicy Polski, 
gdzie następuje przejście sieci kolejowej na szerokie tory.
O tym, jakie wyzwania czekają logistykę w najbliższych latach, 
mówił profesor Piotr Cyplik z Wyższej Szkoły Logistyki. Wskazał 
on szereg nierozwiązanych dotąd problemów logistyki, jak puste 
przebiegi w transporcie, nieoptymalne rozmieszczenie magazy-
nów, niewykorzystane powierzchnie magazynowe, niewystarczają-
ca przepustowość dróg transportowych czy duże koszty logistyki 
ostatniej mili. Zaprezentował też kilka nowych koncepcji, które 
mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
Jednak jako kluczowy problem wskazał niskie kompetencje nowych 
pracowników. Dlatego też WSL opracowała program studiów dualnych, 
w ramach którego kształcenie w połowie odbywa się bezpośrednio 
w firmach współpracujących z uczelnią. Współdziałanie nauki z prak-
tyką pozwala studentom posiąść umiejętności pożądane przez praco-
dawców, a firmom logistycznym zdobyć kompetentnych pracowników.
Andrzej Michalski z SSI Schäfer podczas swojego wystąpienia 
skupił się na innowacyjnej intralogistyce. Jej przykładem jest WE-
ASEL – autonomiczny system transportu wewnętrznego, pozwa-
lający na zautomatyzowanie szeregu operacji transportowych na 
terenie magazynów i fabryk.
WEASEL to rozwiązanie z rewolucyjnymi możliwościami adapta-
cji. Trasę dla wózków transportujących pojemniki tworzą ścieżki, 
układane na podłodze. Dzięki temu system WEASEL zajmuje wy-
jątkowo mało miejsca i może być poprowadzony w miejscach, gdzie 
nie zmieszczą się tradycyjne przenośniki. Jest też bardzo odporny 
na uszkodzenia ścieżek prowadzących, zaś zaawansowana automa-
tyka wyklucza możliwość kolizji z innymi elementami systemu.
Podsumowaniem spotkania była debata, w której wzięli udział 
uczestnicy Forum. W jej toku poruszano takie kwestie jak stan in-
frastruktury transportowej, problem pracy delegowanej, transport 
multimodalny czy czynnik ludzki w logistyce.
Jesteśmy przekonani, że współpraca niemiecko-polska na polu do-
skonalenia logistyki ma wielką przyszłość, czego dowodzą liczne 
rozmowy podczas nieoficjalnej części networkingowej. Poznańskie 
spotkanie doszło do skutku dzięki współpracy LAG z Hafen Ham-
burg Marketing oraz przy wsparciu Wydawnictwa Eurologistics. ■
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O tym, że dobry mówca przykuwa uwagę słuchaczy, wiemy od 
zawsze. Okazuje się jednak, że związki między mózgami mów-

cy i odbiorców są znacznie silniejsze i obejmują podobne skoja-
rzenia czy punkty widzenia, dzięki czemu nadawca jest w stanie 
zmotywować ludzi do określonych działań. Kluczowym elementem 
zapewniającym synchronizację pracy mózgów całego zespołu, 
swoistym dyrygentem orkiestry, są emocje.
Naukowcy z Instytutu Weizmanna w Izraelu badali mózgi osób 
oglądających film z wieloma zwrotami sensacyjnej akcji. Odkry-
li, że mózgi widzów wykazują tendencję do unifikacji funkcji, na 
poziomie nawet 30%, wówczas, gdy wątki scenariusza obfitują 
w emocjonalne momenty. Ma to sens: reakcja emocjonalna jest 

rodzajem cielesnego komunikatu: „Hej, coś ważnego się dzieje”, 
który wymaga od nas przystosowawczej odpowiedzi. Kiedy coś 
emocjonalnego się dzieje, ciało migdałowate – sygnalizujące nowe, 
pobudzające bodźce – jest aktywowane. Struktura ta wysyła na-
stępnie sygnał do innych części mózgu i uczula je na zachodzące 
zmiany. Hipokamp wzmacnia pamięć wydarzenia, kora mózgowa 
skupia uwagę na jego istotnych elementach, a podwzgórze – będą-
ce ośrodkiem hormonalnym mózgu – i pień mózgu – odpowiedzial-
ny za utrzymanie równowagi fizjologicznej ciała – stymulują fizjo-
logiczne zmiany, takie jak szybkość bicia serca czy pocenie się.
W rezultacie, między mózgami mówiącego i słuchających dochodzi 
do synchronizacji działania. To zgranie funkcji poznawczych dotyczy 
różnych obszarów mózgu, nie tylko tych przetwarzających sygnały 
językowe. W rezultacie po dłuższej chwili słuchania mózgi odbior-
ców zaczynają wyprzedzać aktywność mózgu mówcy, przewidując 
co nastąpi za moment i rozumiejąc sens wypowiedzi jeszcze lepiej. 
A zatem jednym z zadań emocji w procesie neuronalnej synchroniza-
cji między różnymi mózgami jest promowanie społecznej interakcji 
i wzmacnianie naszej zdolności do przewidywania cudzych działań.

Co sprawia, że inni nas słuchają?
Jedną z bardziej niezwykłych ludzkich umiejętności jest motywowanie innych za pomocą słów. Koncentracja na 
bodźcach, które mogą ludziom zapewnić bezpieczeństwo (dach nad głową), pokarm (obiad na stole) czy seks 
(atrakcyjny partner) jest raczej oczywista. Słuchanie z uwagą kogoś, kto opowiada o tym, co jeszcze się nie wy-
darzyło (snując wizje o locie na Marsa) lub czego nie da się nigdy zaobserwować (pierwszych milisekund istnienia 
Wszechświata), jest jednak czymś wyjątkowym, co wykracza poza prostą fizjologię. Świadomość tego, że „nie 
samym chlebem człowiek żyje” towarzyszyła ludzkości od zarania cywilizacji.

 ■ dr hab. Maciej Błaszak  
 profesor w Instytucie Filozofii UAM



EURO LOGISTICS 77REFLEKTOR

Dzielenie się myślami jest zazwyczaj czasochłonne i pochłania sporo 
energii: „Jak mam to rozumieć?”, „Na czym polega istota problemu?”. 
Dzielenie się emocjami jest natychmiastowe i przychodzi z łatwością: 
emocje są zaraźliwe. Współpracownicy, rodzina, przyjaciele, a nawet 
obcy ludzie od razu rozumieją w jakim stanie się znajdujemy, obserwu-
jąc zmiany w naszym wyrazie twarzy, postawie ciała, tonie głosu i oto-
czeniu, w którym przebywamy. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jest wielce 
prawdopodobne, że i oni odczują pozytywne emocje. Kiedy jesteśmy 
zestresowani, niepokój udziela się wszystkim.
Psycholożka Wendy Mendes z San Francisco przeprowadziła eks-
peryment, który potwierdził, że „klejem” spajającym grupę w ca-
łość są emocje. Zaprosiła do laboratorium matki z ich rocznymi 
pociechami, rozpoczynając badanie od zmierzenia poziomu stresu 
u każdego z nich. Dzieci następnie zostały zabrane do pokoju za-
baw, gdzie pod okiem opiekunek miło spędzały czas. Matki na-
tomiast były proszone o wygłoszenie przemówienia, jedne przed 
niemiłym, podrażnionym audytorium, inne – do nikogo, w pustej 
sali. Te ostatnie były nadal rozluźnione, u tych pierwszych zaob-
serwowano typowe objawy ostrej reakcji stresowej.
Choć dzieci nie były świadkami wyczynów oratorskich swoich 
mam, ich fizjologia zareagowała natychmiast po powrocie matek 
do pokoju zabaw i wyglądała dokładnie tak, jakby dzieci przema-
wiały albo do rozdrażnionych osób albo w warunkach psychiczne-
go komfortu. Tempo bicia serca tych pierwszych wzrosło o sześć 
uderzeń na minutę, a tych drugich spadło o cztery uderzenia na 
minutę. Choć dzieci nie były świadome emocji rodziców, odczuwa-
ły te emocje natychmiast we własnych ciałach.
Nasze intuicje podpowiadają nam, że emocje są czymś prywatnym. 
Intuicje te są błędne. Wyzwalamy emocje u innych, przeżywające 
te emocje samemu. Choć nie jest to łatwe, rodzic może regulować 
stany emocjonalne swoich dzieci, szef pracowników, a mówca słu-
chaczy. Ale czy każdy typ emocji jest równie skuteczny w moty-
wowaniu ludzi do zmiany zachowania? Podkreślać nadzieję śmie-
chem, czy wzbudzać strach krzykiem?
W szpitalach i restauracjach obligatoryjnie wywieszane są w to-
aletach tabliczki: „Mycie rąk obowiązkowe”. Około 60% osób nie 
podporządkowuje się temu zaleceniu. Co zrobić, by zmienić tak 
niekorzystną statystykę?
Zespół badaczy z Nowego Jorku zmienił strategię: zamiast nakazy-
wać i straszyć konsekwencjami brudnych rąk, umieszczono przy 
umywalkach – za zgodą osób korzystających z łazienek – kamery, 
które rejestrowały każde umycie rąk. Następnie wyświetlano wy-
nik na elektronicznych ekranach, pokazując ilu pracowników aktu-
alnie myje ręce i jaki jest tygodniowy wskaźnik. Wynik podskoczył 
z 30 do ponad 90%.
Ostrzeganie ludzi przed negatywnymi konsekwencjami zaniecha-
nia działania („Nie myjesz, będziesz chory”) to tradycyjna strategia 
„kija”. Badacze postawili jednak na „marchewki”, czyli natychmiasto-
we nagrody w formie pozytywnego sprzężenia zwrotnego („Jesteście 
wielcy: już 9 na 10 myje ręce”). Taka pozytywna informacja nie musi 
być podawana w nieskończoność, aby utrzymać pożądane zachowa-
nie. Z czasem zostaje ono wbudowane do repertuaru zachowań. 

Natychmiastowa nagroda 
jest zatem – w znakomitej 
większości przypadków 
– bardziej skuteczna niż 
przyszła kara. Zasada ta 
opiera się na fundamental-
nym prawie zbliżania się 
do tego, co pożądane i od-
dalania od tego, co szko-
dliwe. W 1986 roku psy-
cholog Wayne Hershberger 
przeprowadził błyskotliwy 
eksperyment, w którym po-
stanowił przetestować, na 
ile owe prawo jest determi-
nowane biologicznie, a na 
ile podlega wymuszonym 
zmianom. Jeśli miałoby się 
okazać, że zbliżanie się do 

tego, co dla nas dobre i uciekanie przed tym, co złe, jest nie-
zmienne, próby motywowania ludzi do działania za pomocą za-
grożeń wywołujących strach byłyby czystym nieporozumieniem.
Hershberger badał kurczaki, których jedzenie zostało umieszczo-
ne na pasie transmisyjnym. Kiedy ptaki zaczęły biec w stronę je-
dzenia, miski „uciekały” na pasie z dwukrotną prędkością biegu 
kurczaków. Im szybciej goniły, tym bardziej zmniejszały szanse na 
zaspokojenie głodu. W tym surrealistycznym świecie zbliżanie się 
do nagrody nie było przepisem na jej otrzymanie.
Jak zatem kurczaki mogły dostać się do jedzenia? Uciekając, gdyż 
miska na pasie goniła je szybciej niż one mogły się oddalać. Choć 
ptaki były głodne i zmotywowane do rozwiązania zadania, nie były 
w stanie pokonać instynktu zbliżania się do nagrody. A jak jest 
w świecie ludzi?
Okazuje się, że oczekiwanie nagrody nie tylko sprawia, że się 
zbliżamy, ale że w ogóle podejmujemy działanie. Chcesz, by ludzie 
myli ręce? Pochwal ich! Strach przed stratą z kolei, motywuje ludzi 
do niedziałania. Wizja strasznych chorób w przyszłości? Z reguły 
nie robimy nic lub bardzo niewiele. Biologicznie zatem jesteśmy 
w mózgu „okablowani” na zbliżanie się do nagrody i podejmowa-
nie w tym kontekście określonych działań.
Naukowcy z Londynu prosili, by badani po rozpoznaniu na ekranie 
obrazu określonego malarza nacisnęli przycisk możliwie szybko. 
Otrzymywali w zamian jednego dolara. A zatem „działaj i zosta-
niesz nagrodzony”. Badani byli szybcy, a stan ich konta powiększał 
się. A co z wariantem naciskania guzika po to, by uniknąć straty? 
Schemat „pracuj, aby uniknąć kary” pokazał, że 30% badanych nie 
była w stanie nauczyć się tej nowej, nieintuicyjnej reguły. Jednak 
nawet ci, którzy ją opanowali, mieli znacznie wydłużony czas re-
akcji: wolniej się naciska na przycisk, by uniknąć straty dolara niż 
wówczas, gdy istnieją realne szanse na jego zdobycie. Dokładnie 
jak wtedy, gdy ociągamy się z umyciem rąk w obliczu przyszłych 
zdrowotnych strat. ■

Dzielenie się myślami 
jest zazwyczaj 
czasochłonne 
i pochłania sporo 
energii: „Jak mam 
to rozumieć?”, „Na 
czym polega istota 
problemu?”. Dzielenie 
się emocjami jest 
natychmiastowe 
i przychodzi 
z łatwością: emocje są 
zaraźliwe.
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