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Jak skutecznie rozwijać innowacje? Technologia zmieniła sposób prowadzenia biznesu. W rozwój przedsiębiorstw wpisane
jest wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
Jednak wiele firm nadal nie wypracowało sprawnego i efektywnego sposobu na ich implementowanie. Zawodne okazuje
się wprowadzanie innowacji wyłącznie w celu eksperymentowania. Firmy, które znakomicie radzą sobie z nowymi rozwiązaniami i technologiami, pracują zarówno nad innowacjami
podstawowymi, jak i sąsiadującymi i transformacyjnymi – proporcje zależą od charakteru przedsiębiorstwa i rynku, na którym działa. Tworzenie innowacji rzadko odbywa się w próżni
pojedynczej organizacji – aby przyspieszyć tempo ich rozwijania, czy w celu zmniejszenia ryzyka warto tworzyć ekosystemy
złożone z wewnętrznych i zewnętrznych parterów biznesowych. Jak jednak zaznaczają autorzy artykułu, kultura sprzyjająca innowacjom jest jak jogurt — może potrzebować „zaczynu”,
który zapoczątkuje proces fermentacji.
Takim „zaczynem” mogą być zaangażowani w wykonywanie
zadań pracownicy, którzy mają w sobie naturalny, wewnętrzny zapał. W tym wydaniu Eurologistics również o tym, w jaki
sposób menedżerowie mogą docierać do wewnętrznej motywacji swoich podwładnych. Pracownik wykonujący pracę, która
jest dla niego znacząca, wykonuje ją z najwyższą starannością,
a ukończenie zadań stanowi dla niego źródło osobistej satysfakcji. Wewnętrznie zmotywowani członkowie zespołu czerpią korzyści z pracy dla siebie, ale przynoszą je również firmie, w której pracują.
Warto na zakończenie zastanowić się nad działaniem naszej
pamięci. Dlaczego fałszywe wspomnienia są lepsze od braku
wspomnień? Okazuje się, że kiedy chcemy sobie coś przypomnieć, nie przywołujemy pojedynczego wspomnienia, lecz za
każdym razem na nowo je tworzymy. Nasz mózg nie zachowuje precyzyjnych wspomnień. Jak zauważa prof. Maciej Błaszak
w swoim felietonie, nutka fałszu w świecie pamięci może być
bardzo korzystna: zaoszczędza nam czas i energię, jeśli nie
musimy zapamiętywać szczegółów, a tylko kontekst. Więc jeśli
martwimy się, że zapomnieliśmy większość zdarzeń z naszego
życia lub pamiętamy błędnie fakty, warto sobie uświadomić, że
zadaniem pamięci nie jest wyjaśnienie i zrozumienie świata takim, jakim on jest.
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EKSPANSJA ZNACZY PRZYSZŁOŚĆ
Dla większości dużych i średnich firm polski rynek stał lub staje się
za ciasny – i to niezależnie od branży. Ekspansja zagraniczna może
być warunkiem koniecznym do utrzymania dynamicznego rozwoju
przedsiębiorstwa. Krok ten zawsze wiąże się z poważnymi obawami,
warto jednak wzorować się na dobrych przykładach firm, które
już zdobyły przyczółki i czują się coraz pewniej na zagranicznych
rynkach.
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Technologia zmienia sposób prowadzenia biznesu, a konieczność
tworzenia innowacji nabrała strategicznego znaczenia. Zmiany
technologiczne wymusiły zmianę paradygmatu modeli
biznesowych i operacyjnych w kierunku innowacyjności. Jednak
pomimo dobrze opisanych case studies, skutecznych metodyk
i ramowych programów, wiele firm i ich liderów technologicznych
wciąż nie wypracowało skutecznych zdolności innowacyjnych.
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NA WYSOKI POŁYSK
Właśnie teraz polscy producenci mebli mogą udowodnić, że są nie tylko
w światowej czołówce branży, ale mają również okazję stać się liderami
w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii. W fabrykach
w naszym kraju nastał idealny dla firm z sektora meblowego czas na
wdrażanie industrialnych innowacji Przemysłu 4.0. Inspiracją są zachodnie
przedsiębiorstwa, stosujące w produkcji mebli konkretne produkty smart
factory. Popyt jest, ponieważ społeczeństwo zamykane podczas lockdownów
w domach chętniej inwestuje w wyposażenie wnętrz.
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FM LOGISTIC I AUCHAN
ROZSZERZAJĄ 25-LETNIĄ
WSPÓŁPRACĘ
FM Logistic i sieć handlowa Auchan Retail Polska
podpisały nową umowę rozszerzającą dotychczasową, 25-letnią już współpracę. Operator zapewni
obsługę logistyczną nowego magazynu sieci zlokalizowanego w Lędzinach na Śląsku.
Nowa umowa pomiędzy FM Logistic i Auchan Retail Polska
to kolejny etap współpracy pomiędzy firmami. Operator
jest partnerem biznesowym sieci Auchan od momentu jej
pojawienia się na polskim rynku w 1996 r. Dotychczasowa
usługa logistyczna obejmowała artykuły przemysłowe oraz
suche towary FMCG (dry). Nowy element współpracy, który będzie realizowany w magazynie w Lędzinach, to obsługa produktów świeżych (fresh) w różnych reżimach temperaturowych, w tym schłodzonych artykułów spożywczych
(chilled), czyli owoców, warzyw, nabiału, mięsa i ryb.
Nowy obiekt w Lędzinach będzie obsługiwał zarówno 41
sklepów typu hiper- i supermarket, jak i stanowił bazę do
rozwoju sieci Easy Auchan oraz kanału e-commerce w południowej Polsce. W pierwszej kolejności, w październiku
2022 r., zostanie uruchomiony magazyn dla produktów
świeżych, a jego powierzchnia wynosić będzie ok. 10 tys.
mkw. Zgodnie z założeniami obsługa logistyczna dla pozostałych towarów tj. artykułów spożywczych suchych i chemii gospodarczej ruszy w marcu 2022 r. na powierzchni ok.
41 tys. mkw.
FM Logistic realizuje również usługę logistyczną dla Auchan we własnym obiekcie magazynowym w Tomaszowie
Mazowieckim. Pełni on funkcję magazynu centralnego dla
produktów przemysłowych i obsługuje sklepy sieci w tym
zakresie w całej Polsce.

8 – EUROLOGISTICS

PROLOGIS WYPOSAŻA PARKI
W DEFIBRYLATORY
Rozwój e-commerce sprawił, że centra dystrybucyjne wypełniły się nowymi pracownikami i pojazdami – zmieniając tereny w tętniące życiem
ekosystemy. Prologis wyposaża swoje parki w Europie Środkowej w ratujące życie defibrylatory.
W parkach Prologis pracują tysiące osób, a każdego dnia
odwiedzają je kolejne setki – to kierowcy, goście, kontrahenci. Przy tak dużym przepływie osób ważne jest zapewnienie wszystkim maksymalnego stopnia bezpieczeństwa
– w każdym możliwym zakresie. Dlatego Prologis wyposaża swoje parki w ratujące życie urządzenia AED. Urządzenia zostały już zamontowane na budynkach ochrony we
wszystkich parkach w regionie Wrocławia, wkrótce pojawiają się na terenie całej Polski.
– Defibrylator AED to proste w obsłudze, automatyczne
urządzenie, dzięki któremu każdy z nas może uratować
ludzkie życie. Instalujemy je w łatwo dostępnych i dobrze
widocznych miejscach. Mamy jednak nadzieję, że będzie
to sprzęt, którego działania nigdy nie będziemy musieli wypróbować – mówi Marta Glinka, Real Estate & Customer
Experience Lead, Director Prologis.
Defibrylatory AED służą do pomocy osobie w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Ten niewielki sprzęt został zaprojektowany specjalnie na potrzeby zastosowania go przez
osoby bez doświadczenia ratowniczego i wiedzy medycznej. Wystarczy przynieść go do nieprzytomnej osoby i włączyć, a AED krok po kroku poinstruuje jakie kolejne działania należy wykonać. Sam przeprowadzi analizę, a w razie
potrzeby wyzwoli impuls defibracyjny, który w wielu przypadkach jest jedyną formą ratunku dla nieprzytomnej, nieoddychającej prawidłowo osoby.
Użycie defibrylatora AED jest proste i bezpieczne, ale Prologis dodatkowo oferuje szkolenie z tego zakresu prowadzone przez ratownika medycznego. Ratujące życie defibrylatory zainstalowane zostały też w węgierskich parkach
Prologis, wkrótce pojawia się w centrach logistycznych
w Czechach i na Słowacji.
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PANATTONI BUDUJE
KOLEJNEGO GIGANTA

E.LECLERC Z NOWYM
OPERATOREM LOGISTYCZNYM

Panattoni w strategicznej lokalizacji – regionie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego – rozpoczął budowę Panattoni
Park Błonie III.

Blisko 20 000 mkw. magazynu (w tym chłodnia) z miejscem na 15 tysięcy palet, 38 doków załadunkowych –
to niektóre fakty o nowym centrum dystrybucyjnym
E.Leclerc. Obiektem w Woli Rakowej k. Łodzi zarządza
ID Logistics, który odpowiada za przechowywanie,
konfekcjonowanie i dystrybucję towarów (także chłodzonych) do sklepów E.Leclerc w Polsce.

W 2020 r. warszawski region zajął pierwsze miejsce
pod względem ilości wynajętej powierzchni przemysłowej z popytem na poziomie 1,2 mln mkw., a spory
udział miało w tym Panattoni, które m.in. dostarczyło
największy obiekt w regionie – A2 Warsaw Park. Teraz
deweloper rusza z kolejną ogromną inwestycją, która powstanie w sąsiedztwie drogi DK 92 – Panattoni
Park Błonie III. Będzie to kompleks trzech budynków
o łącznej powierzchni ok. 91 000 mkw. – Elastyczny
projekt powierzchni operacyjnej parku pozwoli na
sprawne działanie zarówno małych i średnich, jak
i większych przedsiębiorstw, a przestrzenie doskonale sprawdzą się m.in. w obsłudze logistycznej, w tym
branży e-commerce – mówi Michał Samborski, Head
of Development w Panattoni.
Panattoni Park Błonie III ma pierwszego najemcę.
To międzynarodowa firma transportowo-spedycyjna
GTFL, która współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z całej Europy, w tym z największymi importerami z branży owocowo-warzywnej w Polsce.
W kompleksie firma zajmie 7700 mkw., z czego ponad
7500 zostanie przeznaczonych na część magazynową.
W ramach Panattoni Park Błonie III najemca skonsoliduje dwie swoje dotychczasowe lokalizacje, zyskując
większą przestrzeń i powierzchnię klasy A.
Rynek warszawski jest jednym z najważniejszych
w działalności dewelopera, a ukończenie Panattoni
Park Błonie, pozwoli przekroczyć 1 mln mkw. dostarczonych w regionie. Oprócz parków logistycznych
i obiektów BTS firma zrealizowała już ponad 150 000
mkw. powierzchni w samej stolicy w ramach obiektów ostatniej mili.
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Ze względu na stały wzrost wolumenu obsługiwanych towarów,
poszerzanie asortymentu i idące w ślad za tym, rosnące potrzeby w zakresie logistyki, sieć E.Leclerc zdecydowała się na zmianę
dotychczasowego operatora logistycznego. Za operacje całkowicie
dopasowane do indywidualnych oczekiwań odpowiadać będzie
firma ID Logistics, specjalizująca się w dedykowanej logistyce
kontraktowej.
– Jesteśmy dumni, że tak znacząca firma jak E.Leclerc zdecydowała się skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, powierzając
nam kompleksową obsługę logistyczną – mówi Sylwia Dunn, Business Development Director w ID Logistics. – Posiadamy wiedzę
na gruncie obsługi logistycznej wymagających klientów, którzy
potrzebują dedykowanych rozwiązań zarówno w obszarze magazynowania, jak i dystrybucji. W nowym centrum, poza tranzytem
dry i chłodzonym, zajmiemy się ponadto etykietowaniem produktów importowanych – dodaje.
Znaczną część załogi obiektu pracuje już od dawna w obsłudze
logistycznej na rzecz sklepów E. Leclerc. Znajomość specyfiki
i indywidualnych wymagań firmy bezpośrednio przekłada się na
tempo i efektywność operacji.
– Nasz rozwój, a także różnorodność naszych sklepów oferujących
tak wiele grup towarowych wymaga poszukiwania rozwiązań idealnie dopasowanych do naszych potrzeb – mówi Jean Philippe Magre, prezes zarządu E.Leclerc w Polsce. – Możliwości, jakie płyną
z nowego magazynu i z nowych rozwiązań informatycznych w zakresie realizacji usług magazynowania i dystrybucji dedykowanej,
pozwolą nam podnieść jakość naszej oferty na jeszcze wyższy poziom – dodaje.
Prace przygotowawcze, projektowe i wdrożeniowe trwały kilkanaście miesięcy. Specjalnie na potrzeby tej inwestycji ponad dwuhektarowy obiekt niedaleko Łodzi wybudowała firma Panattoni.
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DACHSER: NAUKA O DANYCH
I UCZENIE MASZYNOWE
W nowym wewnętrznym Centrum Kompetencji Data
Science & Machine Learning od początku czerwca
operator logistyczny gromadzi wiedzę specjalistyczną z prowadzonych projektów badawczych i wdrażanych innowacji dotyczących sztucznej inteligencji,
uczenia maszynowego i nauki o danych.
Sztuczna inteligencja (AI) sprawdziła się w różnego rodzaju
projektach i zastosowaniach w sieci operatora, przynosząc
wiele korzyści i przyczyniając się do zwiększenia wydajności.
– W najbliższych latach znaczenie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i nauk o danych w transporcie, logistyce
i zarządzaniu łańcuchem dostaw będzie nadal rosło. Dlatego
pracujemy nad tym, aby umocnić swoją wiedzę w tej ważnej
dziedzinie i rozszerzyć możliwości w zakresie wdrażania oraz
obsługi aplikacji uczenia maszynowego – powiedział Stefan
Hohm, Chief Development Officer (CDO) w Dachser. W tym
celu powstało Centrum Kompetencji Data Science & Machine
Learning Dachser, którego zadaniem jest integracja i transfer
wiedzy wewnątrz organizacji.
Jednym z przykładów wykorzystania kompetencji centrum
w praktyce jest stworzony przez Dachser Enterprise Lab model prognostyczny wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania liczby przesyłek przychodzących
do danego oddziału z wyprzedzeniem do 25 tygodni. – Nasze
dane historyczne sięgają aż 2011 roku. Koncentrujemy się na
tych, dotyczących przesyłek. Uzupełniamy tę bazę o dodatkowe informacje, takie jak święta państwowe czy wakacje.
Dzięki temu model jest w stanie rozpoznać wzorce sezonowe,
które są tak ważne w transporcie drogowym. Żeby jeszcze lepiej przewidywać trendy, dodaliśmy również szeroki zakres
wskaźników ekonomicznych – powiedział Florian Zizler. Dzięki temu Dachser może zapewnić pracownikom swoich oddziałów cenne wsparcie przy podejmowaniu decyzji związanych
z planowaniem zdolności operacyjnych w szczytach sezonów i zapewnieniem płynności funkcjonowania terminalu
przeładunkowego. – Wyzwaniem dla prognoz bazujących na
wartościach historycznych było poradzenie sobie z wahaniami wolumenu oraz pandemią koronawirusa. Jednak jesteśmy
optymistami i spodziewamy się, że wkrótce nasze prognozy
powrócą do swojej zwyczajnej, wysokiej jakości – powiedział
Florian Zizler, Team Leader Competence Center Data Science
& Machine Learning w Dachser.
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KONGRES ELOGISTICS 2021
W dniach 19-20 maja 2021 roku odbyła się
15. jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu
Logistycznego eLOGISTICS2021, pod hasłem:
New Era is loading... Wydarzenie zostało zorganizowane przez Łukasiewicz- Instytut Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu.
Tegoroczna edycja odbyła się w formule online w dniach
19-20 maja. Taka organizacja wydarzenia pozwoliła pomimo pandemii wziąć w nim udział ponad 350 uczestnikom i ekspertom branży logistycznej, a networking,
dyskusje, debata i wirtualne stoiska pozwoliły nawiązać
nowe relacje biznesowe.
Organizatorzy zaplanowali 10 sesji tematycznych z różnych obszarów logistyki dla wszystkich grup zaangażowanych w procesy logistyczne. Poruszonych zostało
wiele różnych tematów, które wskazywały na to jak duże
znaczenie odgrywa logistyka w otaczającej nas rzeczywistości. Jest to dziedzina, podobnie jak wiele innych,
która musi sprostać dynamicznym i często nieprzewidywanym zmianom, których wszyscy jesteśmy świadkami.
Polski Kongres Logistyczny E-LOGISTICS 2021 został podzielony na trzy bloki tematyczne, gdzie swoje prelekcje
wygłaszali zarówno polscy, jak i zagraniczni eksperci.
Podczas pierwszej sesji tematyczne – Logistyka dziś,
dyskutowano na temat logistyki magazynowej, IT w logistyce oraz logistyce usługowej. Kolejna sesja tematyczna dotyczyła wyzwań logistyki we współczesnym świecie. Zastanawiano się nad wyzwaniami, jakie niesie
miejska logistyka, jaka jest pozycja polskiej logistyki
i jak kształtują się globalne łańcuchy dostaw. Trzecia sesja tematyczna dotyczyła już przyszłości logistyki. Poruszono podczas niej zagadnienia dotyczące ekologii (ekologistyka), nowoczesnych technologii (IoT/ICT), a także
tematykę e-commerce.

Wydobądź więcej z
komputerów pokładowych

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania telematyczne
i płynna integracja z oprogramowaniem biurowym takim jak TMS, FMS i wiele innych.
•

przejrzysty przegląd Twojej floty i procesów operacyjnych

•

właściwe spostrzeżenia dla strategicznych decyzji

•

pełna kontrola kosztów transportu

Aby to osiągnąć, musisz w 100% polegać na bezpiecznych danych. I tu wkracza Trimble.
Czy wiedziałeś? Nasz standard integracji to jego otwarta architektura. Jest to fundament dla wszystkich
naszych rozwiązań, które można w łatwy sposób integrować z istniejącymi lub nowymi aplikacjami klienta
(TMS, FMS i inne) tak aby osiągnąć pełną synergię wymiany danych jako kluczowy element automatyzacji dla
firm transportowych.

Zainteresowany? Sprawdź naszą stronę trimbletl.com/pl lub
skontaktuj się z nami pod numerem 22 872 99 50 lub
przez sales_trimbletl_pl@trimble.com.
T E L E M AT I C S I N N O V AT O R W I T H A V I S I O N
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TOMASZ ZARZYCKI NOWYM
DYREKTOREM CAT CARGO
LOGISTICS REGIONU EUROPY
WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ

INTERLAN SPEED OPTIPLANER –
NARZĘDZIE DLA PLANISTÓW

CAT LC Polska z przyjemnością informuje o powołaniu Tomasza Zarzyckiego na stanowisko nowego
dyrektora zarządzającego CAT LC Regionu Europy
Wschodniej i Centralnej.

Narzędzie OptiPlaner wspiera planowanie tras
i załadunków oraz tworzenie harmonogramów
dostaw. Dzięki bazowaniu na nowoczesnych algorytmach rozwiązanie automatyzuje pracę planisty, a rezultatem korzystania z OptiPlanera są
efektywnie zaplanowane i realizowane optymalnie pod względem kosztów dostawy.

Tomasz Zarzycki związany jest z Groupe CAT, Dywizją logistyki
ładunków od ponad 13 lat, piastując w tym okresie szereg kierowniczych stanowisk zarówno w Polsce, jak również ostatnio
w strukturach europejskich firmy jako dyrektor sprzedaży regionu CEE oraz dyrektor zarządzający CAT LC Ukraina.
Tomasz Zarzycki przejął nowe obowiązki dyrektora zarządzającego regionem CEE od 1 lipca 2021 roku. Zastąpił on dotychczasowego dyrektora Radosława Rożka, który podjął decyzję
o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami Groupe
CAT. Radosław Rożek był związany z firmą 17 lat, w tym czasie znacząco przyczynił się do rozwoju firmy i umocnienia
jej pozycji rynkowej. Pod jego kierownictwem firma osiągała
coroczne wzrosty wskaźników finansowych oraz zwiększenie
portfolio obsługiwanych klientów.
Nowy dyrektor zarządzający będzie realizował politykę dalszego umacniania i ekspansji CAT LC w Polsce, na Ukrainie
oraz krajach bałtyckich z koncentracją na obsłudze dotychczasowych, jak i nowych klientów. Objęcie przez Tomasza
Zarzyckiego sterów firmy będzie także nowym impulsem do
poszerzenia oferowanych usług, ujednolicenia standardów obsługi oraz standaryzacji oferowanych rozwiązań IT dla klientów w regionie CEE.
Tomasz Zarzycki to menedżer z 15-letnim doświadczeniem
w obszarach rozwoju firmy i sprzedaży, trener biznesu, ekspert
w obszarze logistyki. Budował strategię współpracy z największymi firmami w Europie, takimi jak Volkswagen, Caterpillar,
Volvo i Europapier. Jest absolwentem studiów MBA, prowadził
programy edukacyjne i rozwojowe dla prezesów, menedżerów,
specjalistów i studentów. Jest także autorem wielu artykułów,
w który dzieli się wiedzą w mediach i na konferencjach.

Zadaniem OptiPlanera w przypadku planowania transportu całopojazdowego (FTL) jest połączenie tras i pojazdów
w pary tak, by zrealizować zlecenia najniższym kosztem.
W procesie optymalizacji jest on bezpośrednio pochodną
liczby kilometrów dojazdowych do punktów załadunku.
System łączy trasy i pojazdy w taki sposób, by zminimalizować kilometry dolotowe. Dodatkowo czas realizacji procesu
planowania jest nieporównywalnie krótszy niż w sytuacji
planowania ręcznego. Przy czym, co nierzadko przekracza
ludzkie możliwości, OptiPlaner uwzględnia mnogość ograniczeń. Należą do nich m.in. czas jazdy i pracy kierowcy/
ów, status zlecenia VIP, dostawa na fix (brak możliwości
spóźnienia), wymagany rodzaj zabudowy, wymagane wyposażenie auta, uwzględnienie konieczności awizacji wraz
z brakiem możliwości zmiany planu po jej wykonaniu, czy
priorytet jednych pojazdów nad drugimi – auta z flagą VIP.
Uwzględnia także zbliżające się serwisy pojazdów – daty
i miejsca planowanego serwisu, zbliżające się daty końca
ważności dokumentów kierowców i pojazdów – uwzględnienie daty zjazdu do bazy/na parking oraz wyłączenie
obsługi danego kraju przez kierowcę, wyłączenie obsługi
danego POI przez kierowcę, czy wyłączenie obsługi danego
ładunku przez kierowcę oraz zjazdy kierowców – weekendy, urlopy, zjazd do bazy, parkingi z podjęciem kierowców
busami, a także kabotaże.
Jako producent oprogramowania TMS interLAN SPEED zadbal o to, by – w zależności od potrzeb – OptiPlaner funkcjonował jako moduł TMS SPEED lub spełniał swoją rolę
jako samodzielne rozwiązanie zintegrowane z systemami
klasy ERP/WMS.

14 – EUROLOGISTICS

Pewny transport
na niepewne czasy!
Szukasz transportu drogowego lub kolejowego?
Mamy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
Największa europejska sieć połączeń drogowych.
#WeKeepEuropeMoving

NEWS

CIECH SODA POLSKA OSZCZĘDZI
KROCIE NA PRĄDZIE
CIECH Soda Polska – spółka wchodząca w skład
Grupy CIECH, jednego z największych koncernów
chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej
- zakończyła przetarg na poprawę efektywności
energetycznej w zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie. Wymienione w nich zostanie
ponad 14 000 opraw oświetleniowych, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii o prawie
10.000 MWh rocznie i ponad 3 mln zł oszczędności.
Zastosowanie energooszczędnych opraw przyniesie także ograniczenie emisji dwutlenku węgla, z tytułu zakupu
energii elektrycznej, w wysokości 8 tys. ton CO2 rocznie.
Systematyczna redukcja zużycia energii, podnoszenie
efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2
to bardzo ważne elementy nowej strategii CIECH z zakresu
ESG, czyli działań firmy w zakresie ochrony środowiska,
troski o ludzi i społeczeństwo, a także dbałości o najwyższe
standardy ładu korporacyjnego. W związku z tym jeszcze
w 2020 roku został rozpisany przetarg na kompleksową
wymianę oświetlenia w zakładach Grupy w Inowrocławiu
i Janikowie, która wygrała firma Luxon LED.
Cały projekt ma być zrealizowany do końca tego roku,
a prace będą odbywać się na czynnym obiekcie nie zakłócając pracy produkcji zakładów. Po zakończeniu projektu
spółka CIECH Soda Polska pozyska dodatkowe 2 mln zł z tytułu sprzedaży tzw. białych certyfikatów – świadectw wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, potwierdzających zwiększenie efektywności energetycznej wynikającej
z realizacji przedsięwzięcia.
– Wymiana opraw oświetleniowych jest elementem systematycznego zmniejszania, w ujęciu rocznym, ilości energii
potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów. Nasze
ambitne plany w obszarze dekarbonizacji to także zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie dzięki
temu globalnych emisji CO2. Wymiana ponad 14 tys. opraw
oświetleniowych to tylko jedna z kilkudziesięciu inicjatyw
podejmowanych w tym celu przez CIECH – mówi Jarosław
Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.
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TELE-FONIKA ROZBUDUJE
ZAKŁAD W BYDGOSZCZY
Wiodący europejski producent kabli i przewodów zainwestuje co najmniej 137 milionów złotych w rozbudowę zakładu w Bydgoszczy. Projekt
otrzymał wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Grupa Tele-Fonika Kable S.A. (TF Kable) znajduje się
w światowej czołówce firm branży kablowej. Jest wiodącym
europejskim producentem kabli i przewodów o znaczącym
potencjale rozwojowym, ze stuprocentowym polskim kapitałem. Produkty przedsiębiorstwa znajdują swoich odbiorców w ponad 80 krajach.
Planowana inwestycja będzie polegać na rozbudowie obecnego Zakładu w Bydgoszczy poprzez budowę nowej hali
produkcyjnej o powierzchni ok. 6,7 tys. m2 wraz z estakadą
i infrastrukturą pomocniczą oraz pozostałych budynków
obsługujących cały proces produkcyjny. W ramach prac
budowlanych przedsiębiorstwo planuje również budowę
infrastruktury pomocniczej m.in. doprowadzenie niezbędnych dróg do nowej hali, budowę placów składowych
i budynków w celu zintegrowania obecnej części Zakładu
z nową inwestycją i zapewnienia odpowiedniego ciągu produkcyjnego.
- Z dumą obserwuję rozwój polskich przedsiębiorców, którzy odgrywają ogromną rolę nie tylko na rynku krajowym,
ale także zagranicznym. Tele-Fonika Kable jest niewątpliwie międzynarodowym liderem, który tworzy wizerunek
naszego kraju, jako niezawodnego partnera biznesowego.
Cieszę się, że możemy wspierać takie przedsiębiorstwa i, że
przyznana TF Kable decyzja o wsparciu pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dalszy jeszcze bardziej dynamiczny rozwój – powiedział Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W skład Grupy Tele-Fonika Kable wchodzi obecnie kilka spółek handlowych odpowiadających za dystrybucję
wyrobów na całym świecie, 8 zakładów produkcyjnych
(4 zlokalizowane w Polsce, 1 – w Serbii, 1 – na Ukrainie
oraz 2 – w Wielkiej Brytanii) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych (Polska).

NEWS

USŁUGA PARCEL+, CZYLI NOWY STANDARD DLA
NIESTANDARDOWYCH PACZEK
DB Schenker z ofertą dla wszystkich paczek, nawet tych „brzydkich” i nietypowym.
Big Heavy Ugly – tak w branży transportowej określa się paczki niestandardowe.
Operator wprowadza w Polsce usługę Parcel+.
Wobec pandemicznych ograniczeń w handlu duża część
klientów przeniosła się z zakupami do sieci. W 2020 r. w Polsce
w transporcie samochodowym przewieziono ponad 400 tys.
ładunków więcej niż rok wcześniej. Jednak nie wszystkie
przesyłki są proste w obsłudze, część z nich odbiega od wymaganych przez firmy kurierskie parametrów i potrzebuje
indywidualnego podejścia. Sytuacja na rynku stała się bodźcem dla DB Schenker do uruchomienia specjalnej oferty. Dla
paczek niestandardowych operator logistyczny wprowadził
nową usługę DB SCHENKERparcel+.
– Parcel+ to rozwiązanie dedykowane klientom w Polsce,
których artykuły są trudne do zapakowania i nie mogą być
wysłane w kartonach o standardowych kształtach. Mamy
świadomość, że przewóz niektórych towarów może stwarzać trudności. Alkohole, płyny czy ADR LQ, czyli między
innymi lakiery do włosów, kosmetyki, wymagają zachowania odpowiednich środków ostrożności. Nasi kierowcy
i pracownicy są przeszkoleni do realizacji takich usług,
a terminale odpowiednio przygotowane – wyjaśnia Piotr
Gola, Head of Revenue and Product Management North &
East Europe w DB Schenker.
Paczki powszechnie uznawane za niestandardowe – o nieregularnych kształtach i nietypowych wymiarach – a także przesyłki ADR LQ lub z wrażliwą zwartością stanowią wyzwanie
w transporcie. By przewozić towary niebezpieczne, trzeba
spełnić szereg wymogów. Klienci, którzy poszukują stałego
partnera do realizacji dostaw, muszą sprostać różnym standardom, na przykład w zakresie odpowiedniego przygotowania
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przesyłki do transportu. Wynika to nie tylko z dbałości o bezpieczeństwo, ale również z coraz większej automatyzacji procesu sortowania towarów. Sortery dopasowane są zwykle do
tradycyjnych, sześciennych opakowań.
Produkt DB SCHENKERparcel+ jest przeznaczony dla towarów do 30 kg, o nieregularnych kształtach lub z wystającymi
elementami. W DB Schenker paczki tego typu obsługiwane są
w oddzielnym procesie z manualną obsługą, co gwarantuje
zachowywanie wysokich standardów bezpieczeństwa. Nie
wymaga to więc wystandaryzowanego sposobu opakowania
przesyłki. BHU to często cenne towary. Usługa realizowana
na podstawie prawa przewozowego daje większą gwarancję
odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń, które operator
minimalizuje.
W terminalach paczki obsługiwane są w odrębnej strefie.
Jednak jeśli chodzi o dystrybucję, wykorzystywana jest rozległa i gęsta sieć DB Schenker, paczki przewożone są razem
z przesyłkami drobnicowymi. Jeżdżą więc wraz z paletami,
a tam, gdzie nie można dotrzeć dużym pojazdem, dostawy
realizowane są za pomocą busów. Dodatkowo, aby wzmocnić
bezpieczeństwo przesyłek, wykorzystywane są dedykowane
kosze paczkowe.
DB Schenker w Polsce, dzięki sieci 17 terminali przeładunkowych i codziennym, regularnym połączeniom samochodowym pomiędzy nimi, oferuje terminową realizację dostaw.
Każdego dnia na drogi w kraju wyjeżdża ponad 3 tys. kierowców operatora, by przewieźć blisko 40 tys. przesyłek nadanych przez klientów z różnych branż.

NEWS

NOWE REGULARNE POŁĄCZENIE
MIĘDZY BOLONIĄ A KRAKOWEM
DB Schenker stale rozwija swoją ofertę i optymalizuje czas realizacji zleceń. Teraz importerzy i eksporterzy mogą korzystać z nowej regularnej linii
między Bolonią a Krakowem.
Według danych GUS wymiana handlowa z Włochami w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wykazała eksport towarów
z Polski w wysokości 3,3 mld euro (wzrost o 24,9%), tyle samo
wyniósł nasz import z Włoch – dokładnie 3,3 mld euro (przy
wzroście o 9,6%). Oznacza to idealną równowagę między eksportem a importem.
Włochy są niewątpliwie w czołówce partnerów handlowych Polski, a polscy przedsiębiorcy bardzo cenią sobie tę współpracę.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wymiany towarów
z Włochami, DB Schenker uruchomił kolejne połączenie drogowe. Od marca tego roku towary z całej Polski transportowane są
przez Kraków i Bolonię 5 razy w tygodniu. Produkty „Made in
Italy” trafiają do Polski w zaledwie 20 godzin. To samo w drugą
stronę, towary do włoskich przedsiębiorców wyjeżdżają z krakowskiego terminala od wtorku do soboty.
Najczęściej przewożonymi ładunkami są: metale, produkty
z branży elektronicznej, optycznej, wyroby przemysłu elektromaszynowego, materiały i wyroby włókiennicze, towary
z branży wykończeniowej oraz artykuły spożywcze.
Nowe połączenie daje także dodatkową możliwość dla klientów,
którzy chcą dostarczyć swoje przesyłki na Maltę. Po dotarciu
towarów do Bolonii włoski oddział operatora organizuje dalszą
dystrybucję do Neapolu, a następnie promem na wyspę.
Specjalnie na potrzeby tego połączenia, do sieci DB Schenker w Polsce włączono kolejne nadwozia wymienne (swap
body, BDF). Zastosowanie BDF pozwala nie tylko efektywniej realizować cele operacyjne, ale również środowiskowe. Zestawy swap body z podwójną podłogą mają większą
przestrzeń ładunkową niż tradycyjna naczepa, co oznacza
mniejszą liczbę pojazdów na drogach i, co się z tym wiąże,
niższą emisję spalin.
DB Schenker dysponuje 430 terminalami w Europie przeznaczonymi do obsługi transportu drogowego dla klientów
z różnych branż. Dzięki tak rozbudowanej sieci operator logistyczny w Europie obsługuje ponad 400 tys. przesyłek dziennie. Nowe połączenie z Włochami pozwala zwiększyć obroty
towarowe handlu zagranicznego oraz przyspieszyć dostawy
importowanych, jak i eksportowanych produktów.

PRZEJĘCIE W FINLANDII:
DB SCHENKER ROZSZERZA
SWOJĄ SIEĆ
DB Schenker przejmuje fińską grupę logistyczną
Vähälä Yhtiöt. Klienci będą mogli dalej korzystać
z dobrze znanych im usług.
DB Schenker kontynuuje swój rozwój w Finlandii. Do sieci
wiodącego operatora logistycznego w Europie Północnej
dołączy pięć terminali i ponad 260 pracowników. W rezultacie podpisanej umowy DB Schenker przejmuje cały
kapitał zakładowy spółki Vähälä Logistics Oy i jej spółek
zależnych, występujących pod nazwą Vähälä Yhtiöt. Ta fińska rodzinna grupa logistyczna została założona w 1937 r.
i jako partner sieci DB Schenker od dawna świadczy krajowe usługi transportu lądowego w środkowej i północnej
Finlandii. Współpraca sięga 1956 roku.
- Dzięki przejęciu wzmacniamy pozycję DB Schenker
w Europie – mówi Helmut Schweighofer, CEO DB Schenker
Europe. - Poprzez nabycie Vähälä Yhtiöt, firmy, która już
działa dla nas w Finlandii, mamy możliwość rozszerzenia
struktury sieci transportu lądowego DB Schenker w środkowej i północnej części tego kraju.
Vähälä Yhtiöt zatrudnia 265 pracowników i jest pionierem
w dziedzinie transportu przyjaznego środowisku, dzięki
wykorzystaniu samochodów ciężarowych zasilanych gazem, furgonetek elektrycznych oraz długich naczep HCT.
Zgodnie z umową, cała działalność operacyjna Vähälä
Yhtiöt zostanie przejęta przez DB Schenker. Obie strony
uzgodniły, że nie ujawnią ceny zakupu.
Po zawarciu umowy Vähälä Yhtiöt będzie nadal działać
w perspektywie średniookresowej w zakresie krajowych
przewozów lądowych, jako niezależny podmiot stowarzyszony obok DB Schenker w Finlandii.
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GOSPODARKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU
RYNKÓW EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Największym wyzwaniem dla pracodawców obecnych w Polsce, Czechach, Rumunii
i na Węgrzech jest obecnie luka kompetencyjna oraz zachowanie elastyczności umożliwiającej
szybkie dopasowanie się do zachodzących zmian. Jednogłośnie jako problematyczną
określają niewystarczającą dostępność kompetencji na regionalnych rynkach oraz ogólną
presję płacową. Jak wynika z raportu „How R U CEE?”, pandemia nie dokonała spustoszenia
na rynku pracy i rynku nieruchomości w czterech największych krajach regionu Europy
Środkowo-Wschodniej, chociaż nie pozostała bez wpływu na perspektywy rozwoju.
Jak na pandemię zareagowały rynki pracy w Polsce,
Czechach, Rumunii i na Węgrzech? Jak wpłynęła na
terminowość prac deweloperów i oczekiwania ze strony najemców w czterech największych krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Czy dla inwestorów dwie
pierwsze fale pandemii objawiły się lekką zadyszką
czy bardziej utratą tchu i w jakim stopniu kryzys mógł
zachwiać strategiami biznesowymi? Odpowiedzi na te
pytania podsuwa raport „How R U CEE?” opracowany
przez BNP Paribas Real Estate, we współpracy z Hays
Poland oraz act legal Polska. Publikacja prezentuje
dane makroekonomiczne, sytuację na rynku nieruchomości, trendy inwestycyjne oraz perspektywę pracowników i pracodawców obecnych na poszczególnych
rynkach pracy.

Dwie perspektywy, cztery rynki pracy
Zawirowania związane z pandemią i wprowadzane obostrzenia wpłynęły na regionalne rynki pracy. Eksperci
Hays na potrzeby raportu „How R U CEE?” przeanalizowali wpływ pandemii na aktywność specjalistów
i pracodawców, mobilność pracowników, poszukiwane kompetencje, a także najbardziej atrakcyjne branże
w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej – Polski, Czech, Węgier i Rumunii.
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Przedmiotem badania była również perspektywa pracodawców, m.in. argumenty, które w nowych realiach
rynkowych są pomocne w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, plany dotyczące trybu funkcjonowania firm po pandemii, a także najistotniejsze czynniki hamujące rozwój rynku pracy w danym kraju.
Chociaż każdy rynek pracy ma inną charakterystykę, przyjmuje inną strategię walki z konsekwencjami
pandemii, jest regulowany odmiennymi przepisami
prawa oraz obowiązującymi standardami rekrutacyjnymi, to kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej
stosunkowo dobrze poradziły sobie z konsekwencjami
pandemii. Jak wynika z danych Eurostatu, wszystkie
cztery kraje notują poziom bezrobocia poniżej średniej
dla Unii Europejskiej, wynoszącej 7,5%. Dane z lutego 2021 roku wykazują, że stopa bezrobocia wynosiła
3,1% w Polsce (+0,1 p.p. w porównaniu z danymi za luty
2020), 3,2% w Czechach (+0,4 p.p.), 4,9% na Węgrzech
(+1,4 p.p.) oraz 5,7% w Rumunii (+1,5 p.p.). Jednocześnie wszystkie cztery kraje cieszą się zainteresowaniem
potencjalnych inwestorów, co zwiększa perspektywy
zatrudnienia i daje szansę na szybsze odbicie gospodarcze po kryzysie wywołanym koronawirusem.

GOSPODARKA

– Mimo że firmy i pracownicy wciąż ostrożniej podejmują decyzje związane z zatrudnieniem, to polski rynek pracy wykazał się odpornością na zmiany
wywołane pandemią. Rok temu część pracodawców
wstrzymała realizację strategii HR, jednak wraz z upływem czasu obserwujemy stały przyrost rekrutacji na
stanowiska specjalistyczne. Aktualnym wyzwaniem dla
pracodawców pozostaje luka kompetencji, która niesie
za sobą trudności w pozyskiwaniu ekspertów z unikatowymi umiejętnościami. Niedobór kompetencji jest
problemem w skali globalnej i w najbliższej przyszłości
będzie motywować firmy do inwestowania w programy
szkoleniowe, podnoszenie kwalifikacji, a nawet opcje
przekwalifikowania dla pracowników – komentuje
Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Pracownicy cenią podobne
aspekty zatrudnienia
Badanie wykazało, że w świetle obecnej sytuacji pracę
najszybciej są w stanie zmienić Rumuni, za którymi ex
aequo uplasowali się Polacy i Węgrzy. Najmniejszą gotowość do zmiany miejsca zatrudnienia zadeklarowali
Czesi. Na pytanie o to, co jest główną motywacją przy
zmianie pracy, respondenci we wszystkich krajach objętych badaniem najczęściej wymieniali poziom wynagrodzenia. W Polsce, Czechach i na Węgrzech o wybo-

rze miejsca pracy poza zarobkami decydują również
takie motywatory jak stabilność zatrudnienia, interesujące projekty, równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, a także elastyczność. Nieco inaczej
jest w przypadku Rumunii, gdzie pracownicy nad stabilnością zatrudnienia stawiają wyzwania i rozwój kariery zawodowej.
Jednym z ciekawych obszarów objętych badaniem jest
również mobilność pracowników. Respondenci zostali
zapytani m.in. o to, czy w momencie otrzymania atrakcyjnej oferty pracy byliby skłonni przeprowadzić się
do innego regionu czy miasta w granicach obecnie zamieszkiwanego kraju. Największą otwartość na migrację zarobkową wewnątrz kraju deklarują pracownicy
w Rumunii (73%), natomiast najmniejszą na Węgrzech
(30%). W Polsce i Czechach odpowiedzi twierdzących
udzieliło kolejno 43 i 45% respondentów.
Polacy zapisali się na kartach historii jako naród niezwykle mobilny i skłonny do wyjazdów za pracą. Do
niedawna wykazywali się jednak zupełnie odmiennym
podejściem do migracji zarobkowej na terenie kraju.
Bardzo często zapuszczali korzenie w mieście, w którym ukończyli edukację, pozostając niechętnymi wobec zmiany miejsca zamieszkania, nawet jeśli w innym
regionie czekała na nich atrakcyjna oferta pracy. To
podejście powoli ulega zmianie, o czym świadczą wyniki badania. Pozostaje jednak pytanie, czy w obliczu

Sektor logistyczny postrzegany
jest jako najbardziej atrakcyjny
i perspektywiczny zarówno dla
deweloperów, jak i inwestorów.
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popularyzacji pracy zdalnej, otwartość pracowników
na relokację – czy też jej brak – będzie istotna dla rekrutujących firm oraz inwestorów rozważających ulokowanie w Polsce swoich projektów.

Strategia na przyszłość
Pracodawcy w Polsce konkurują o ekspertów z cennymi
kwalifikacjami i tworzą strategie HR oferujące atrakcyjne wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju. Badanie
wykazało, że zdaniem pracodawców obecnych na polskim rynku, poza wynagrodzeniem (97%) to właśnie
interesujące projekty (60%) i praca w firmie gwarantującej rozwój zawodowy (57%) odgrywają kluczową rolę
w pozyskiwaniu pracowników. Jednocześnie, w cieniu
pandemii najbardziej cenionymi umiejętnościami
na polskim rynku pracy są kompetencje techniczne,
menedżerskie oraz szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe, odnoszące się zarówno do praktycznych
i uniwersalnych zdolności, jak i wyspecjalizowanych
umiejętności pracowników branży IT.
W pozostałych krajach regionu – podobnie jak w Polsce
– koronawirus największe piętno odcisnął na sektorze
handlu, turystyki czy hotelarstwa. Nowa rzeczywistość
spowodowała, że w Czechach na czele zapotrzebowania
kompetencyjnego pracodawców znaleźli się specjaliści
ds. e-commerce i online marketingu, a także analitycy
zajmujący się sprzedażą w kanałach internetowych.
W Rumunii sektorem najbardziej odpornym na koronawirusa okazał się sektor IT, co poskutkowało wzrostem
zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się infrastrukturą informatyczną, rozwojem oprogramowania
i cyberbezpieczeństwem. Podobna sytuacja ma miejsce
na Węgrzech, gdzie na przestrzeni roku wzrosło zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami programistycznymi i informatycznymi, a także sprzedażowymi i inżynieryjnymi.
Eksperci Hays zapytali pracodawców również o czynniki, które ich zdaniem w największym stopniu hamują rozwój rynków pracy. Co istotne, niezależnie od
specyfiki poszczególnych krajów i odczuwanych przez
nie skutków pandemii, we wszystkich badanych krajach najczęściej wskazywane były dwa czynniki. Jako
główne problemy pracodawcy z Polski, Czech, Rumunii i Węgier diagnozowali ograniczoną dostępność pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami, a także
ogólną presję płacową. Są to również czynniki, które
biorą pod uwagę zagraniczne koncerny wybierające lokalizację dla swoich projektów inwestycyjnych.

Okiem deweloperów i inwestorów
Raport „How R U CEE?” jest przede wszystkim źródłem
wiedzy na temat kondycji rynku nieruchomości. Badanie przeprowadzone wśród deweloperów i inwestorów
nieruchomościowych w drugiej połowie minionego
roku pokazało, że prawie połowa nie zauważyła negatywnego wpływu pierwszych miesięcy pandemii na
swoje działania. Koronawirus nie zatrzymał dewelo-
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perów – 87% zadeklarowało, że zamierza zakończyć
projekty w terminie. Ewentualne przesunięcia miałyby natomiast wynikać ze spadku zainteresowania najemców (52%), spełnienia wymogów stawianych przez
banki i instytucje finansujące (36%), wzrostu kosztów
budowy, a w szczególności kosztów pracy i materiałów
(21%). Co istotne, odpowiedzi deweloperów objętych
badaniem pokazują, że pandemia nie wywróciła też do
góry nogami planów budowlanych.
Mimo że pandemia lżej lub mocniej zaciągnęła hamulec w wielu działaniach inwestorów na czterech
największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej,
to nie zatrzymała inwestycji na rynku nieruchomości.
W prognozach dotyczących powrotu rynku do formy
panował umiarkowany optymizm. Największa część –
38% – inwestorów przewiduje, że zajmie to więcej niż
12 miesięcy. W ocenie i przewidywaniach rynkowych
graczy dotyczących warunków najmu w przyszłości
da się zauważyć istotną rolę elastyczności kontraktów
(29%) i skracania okresu wynajmu (27%).
Współautorzy raportu z act legal Polska zaznaczają,
że pandemia uwypukliła problemy sektora tzw. tradycyjnych centrów handlowych. Poskutkowało to brakiem zainteresowania tego typu aktywami ze strony
inwestorów, trudnościami w pozyskaniu finansowania
i refinansowania oraz problemami płynnościowymi
operatorów. Wyjątkiem są parki handlowe, których
odporność na perturbacje związane z pandemią wynikała zarówno z faktu, że gros ograniczeń prawnych
dotyczyło obiektów handlowych powyżej 2000 mkw.
powierzchni sprzedaży, jak również z postrzegania parków handlowych jako bezpieczniejszego miejsca dokonywania zakupów.
W niełatwej sytuacji po pierwszych miesiącach walki
z koronawirusem był też sektor biurowy. W każdym
z czterech największych krajów regionu spadała liczba
podpisanych umów najmu, powiększył się zasób pustostanów, a wysokość stawek czynszowych została skorygowana w dół. Eksperci act legal Polska zaznaczają, że
wygranym w pierwszych potyczkach z koronawirusem
okazał się sektor nieruchomości magazynowych. Intensywny rozwój tego sektora dotyczy nie tylko transakcji pozyskania lokalizacji pod inwestycje magazynowe,
ale również transakcji najmu oraz sprzedaży aktywów
logistycznych.
– Sektor logistyczny postrzegany jest jako najbardziej
atrakcyjny i perspektywiczny zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów – mówi Marek Wojnar, partner
zarządzający współkierujący praktyką nieruchomości
w act legal Polska. – Dodatkowo, prawne ograniczenia
dotyczące pandemii (poza oczywistymi problemami
pracowniczymi) nie dotknęły graczy z sektora logistycznego w takim stopniu, jak innych uczestników rynku
nieruchomości komercyjnych. To wszystko sprawia, że
inwestycje magazynowe postrzegane są jako bezpieczne – dodaje Marek Wojnar.
Zofia Nowak
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INSPIRUJE NAS
kompleksowa realizacja obiektów
magazynowych i produkcyjnych
w systemie Design & Build

PRZESTRZEŃ

rozbudowy, przebudowy
i modernizacje istniejących budynków

adaptacje budynków
magazynowych do potrzeb
e-commerce

prace budowlane i adaptacyjne
w zakresie powierzchni magazynowych,
technicznych, biurowych i handlowych

projektowanie i budowa antresol,
pick-towerów, prace przygotowawcze
do instalacji automatyki

dostosowanie obiektów pod kątem
zgodności z przepisami ochrony p.poż.

pełny zakres usług projektowych 2D i 3D
(standard BIM)

usługi zarządzania inwestycjami,
zarządzania projektami, monitorowanie
postępu przedsięwzięć budowlanych

doradztwo w procesach: najmu,
nabywania i sprzedaży nieruchomości
magazynowych i przemysłowych

www.spacefactory.eu
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EKSPANSJA ZNACZY
PRZYSZŁOŚĆ
Dla większości dużych i średnich firm polski rynek stał lub staje się za ciasny –
i to niezależnie od branży. Ekspansja zagraniczna może być warunkiem koniecznym
do utrzymania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Krok ten zawsze wiąże się
z poważnymi obawami, warto jednak wzorować się na dobrych przykładach firm, które
już zdobyły przyczółki i czują się coraz pewniej na zagranicznych rynkach.
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Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w 2020 r. wzrosła aktywność polskich firm za granicą. Wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w ubiegłym roku 7,1 mld zł wobec
5 mld zł w 2019 roku. 2020 rok – mimo trudnej sytuacji
w handlu międzynarodowym – zakończył się także stabilną sytuacją w eksporcie, który w przypadku towarów
wzrósł o 3,3%
Jeśli chodzi o kierunki ekspansji, to polscy przedsiębiorcy najczęściej lokują swoje inwestycje w Europie w 2019 r. trafiło tam aż 91% z nich. Na trzech pierwszych
miejscach pod względem kapitału zainwestowanego
przez polskie przedsiębiorstwa za granicą znalazły się
Luksemburg, Cypr i Czechy. Należy jednak pamiętać,
że wysoka pozycja dwóch pierwszych krajów częściowo wynika z oferowanych przez nie bardzo korzystnych
warunków podatkowych dla firm. Pod względem odpływu kapitału w 2019 roku dominowały Szwecja, Niemcy,
Hiszpania, Czechy i Rumunia.

Korzyści z ekspansji zagranicznej
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są jednym z motorów napędowych gospodarki w wielu wymiarach, co
jest odczuwalne zarówno z perspektywy kraju przyjmującego, jak i kraju, z którego pochodzi inwestor.
Dla inwestora ekspansja zagraniczna stanowi zazwyczaj
ważny krok w rozwoju firmy. Wśród głównych korzyści
najczęściej wymienia się: uzyskanie dostępu do nowego
rynku zbytu, a w ślad za tym dywersyfikację oraz zwiększenie strumieni przychodów. Inwestycje zagraniczne
to także szansa na pozyskanie zasobów - zarówno materialnych, jak i niematerialnych, np. nowych technologii czy wykwalifikowanych kadr. Wreszcie, efektem
inwestycji zagranicznych może być także optymalizacja
kosztów działania. Oczywiście skala korzyści oraz ich
zakres będą różne i zależą m.in. od takich czynników
jak wielkość inwestycji, kierunek ekspansji, model biznesowy czy otoczenie konkurencyjne. Jednak przykłady
polskich firm, które z sukcesem inwestowały na rynkach zagranicznych, pokazują, że korzyści z ekspansji
są odczuwane w wielu aspektach.
Z perspektywy gospodarki bezpośrednie inwestycje
zagraniczne skutkują z kolei transferem technologii,
przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego oraz
integracji handlu międzynarodowego, pomagają utworzyć bardziej konkurencyjne otoczenie biznesowe oraz
przyspieszają rozwój przedsiębiorstw. Wszystkie wyżej
wymienione skutki przekładają się na wyższy wzrost
gospodarczy.

Bariery i czynniki sukcesu
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ICAN
Institute, polscy przedsiębiorcy dostrzegają szanse, jakie otwierają przed nimi inwestycje zagraniczne, ale
jednocześnie obawiają się pewnych barier - zarówno
rynkowych, jak i gospodarczych. Badanie wykazało, że
za najpoważniejszą barierę ekspansji zagranicznej najczęściej uznawali niewystarczający kapitał. W tym kon-

tekście warto wspomnieć o tym, że środki na inwestycje
niekoniecznie muszą pochodzić z kapitałów własnych
firmy czy finansowania bankowego – można również
skorzystać z rozwiązań oferowanych przez instytucje
wsparcia biznesu. Jedną z nich jest zarządzany przez
PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który współfinansuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich
firm i dzieli z nimi ryzyko projektów, pomagając przyspieszyć rozwój biznesu i zwiększyć jego skalę.
Wśród najważniejszych barier ekspansji na drugim
miejscu pojawiła się wysoka konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Naturalnie dotyczy ona w szczególności krajów o rozwiniętych gospodarkach z dużym
rynkiem sprzedaży i konsumentami o wysokiej sile nabywczej. Tutaj o sukcesie decydują w znaczącym stopniu jakość produktu, standard obsługi, siła marki – jeśli
firma ma je na odpowiednim poziomie, na wejściu na
taki rynek może wiele zyskać.
W dalszej kolejności przedsiębiorcy wśród barier wymieniali: przeszkody formalno-prawne, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry czy niepewną sytuację gospodarczą na rynkach zagranicznych.
Z kolei najczęściej jako czynniki sukcesu ekspansji
przedstawiciele biznesu wskazywali: innowacyjny produkt, pozyskanie doświadczonej kadry w lokalnych biurach, marketing strategiczny oraz znalezienie zaufanego partnera. Dotyczy to zarówno partnera biznesowego
z danego kraju, jak i partnera finansowego, z którym
realizowana jest inwestycja.

Kierunki ekspansji
Decyzja dotycząca kierunków ekspansji zagranicznej
powinna być wynikiem analiz strategicznych oraz planowanego rozwoju przedsiębiorstwa i uwzględniać dopasowanie do profilu działalności spółki, oferowanych
produktów, a także pozycji i siły konkurentów. Jak pokazują przytoczone na wstępie dane NBP, polskie firmy
inwestują głównie w Europie, czyli na bliskich geograficznie i kulturowo rynkach. Wybierając lokalizację inwestycji, warto jednak patrzeć szerzej i przeanalizować
możliwości, jakie dają niekiedy bardzo odległe kraje.
Inspiracją może być raport „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” opracowany przez PFR TFI i PwC Polska
zawierający ranking najbardziej perspektywicznych
kierunków ekspansji zagranicznej. Znajduje się w nim
wiele ciekawych wniosków i zestawień, które skłaniają
do przemyśleń. W zależności od tego, w jakiej branży
firma działa i jaki cel chce osiągnąć, może się okazać,
że powinna zainteresować się takimi krajami, jak: Chile, Tajlandia, Turcja, Maroko czy Korea Południowa.
O pozycji danego kraju w rankingu decyduje jego atrakcyjność obliczana na podstawie modelu składającego
się z kilkudziesięciu wskaźników ekonomicznych oraz

InPost przejął Mondial Relay - największego
prywatnego operatora punktów odbioru
i nadań paczek we Francji.
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powiązań handlowych z Europą – założono bowiem, że
inwestycje najlepiej realizować w krajach, które już są
włączone w europejskie łańcuchy dostaw.

Przykłady sukcesu
Logistyka i transport to branże, które w czasie pandemii notują duże wzrosty. Wynika to przede wszystkim
z bardzo dynamicznego rozwoju handlu internetowego.
W ostatnim czasie m.in. InPost - właściciel sieci paczkomatów poinformował o dużej inwestycji zagranicznej.
Dotychczas firma obecna była na rynkach zagranicznych jako eksporter maszyn i technologii, a więc know-how w zakresie lokowania i eksploatacji paczkomatów.
Na początku lipca ogłosiła finalizację przejęcia Mondial
Relay - największego prywatnego operatora punktów
odbioru i nadań paczek we Francji. Dzięki inwestycji
InPost uzyska dostęp do sieci ponad 15,8 tys. punktów
nadań i odbioru przesyłek, a także umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na rynku dostaw dla e-commerce. Szacowany koszt inwestycji to około 2,6 mld zł.
O usprawnienie swojej infrastruktury logistycznej za
granicą planuje zadbać także polski producent odzieży
- LPP. Niedawno firma przedstawiła swoje plany związane z uruchomieniem magazynu pod Moskwą. Ta inwestycja ma pomóc w osiągnieciu ambitnego celu, jakim
jest potrojenie zamówień internetowych realizowanych
w Rosji. Zgodnie z zapewnieniami LPP nowa inwestycja
to kolejny krok w ramach rozwoju globalnej sieci dys-

Coraz więcej
polskich firm stawia
sobie pytanie nie
„czy?”, ale „kiedy?”
i „w jaki sposób”
zaistnieć na rynku
międzynarodowym.
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trybucji i zaopatrzenia. Firmie zależy w szczególności
na wzmocnieniu w ten sposób sprzedaży wielokanałowej oraz usprawnieniu sprzedaży e-commerce, która
zyskała na znaczeniu w wyniku pandemii.

Inwestycja z partnerem
Ekspansja zagraniczna to dla każdej firmy duże wyzwanie pod względem: finansowym, operacyjnym czy organizacyjnym. Dlatego warto rozważyć zrealizowanie
jej z wspólnie partnerem finansowym, który specjalizuje w się w tego typu inwestycjach. Wspomniany już
Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest wyjątkowym rozwiązaniem na polskim rynku, które ułatwia kapitałowe
inwestycje polskich firm na rynkach międzynarodowych. Fundusz współfinansuje zagraniczne inwestycje
polskich przedsiębiorstw poprzez udzielenie pożyczki
lub objęcie udziałów mniejszościowych w zagranicznej
spółce zależnej z odkupem, na warunkach rynkowych.
Typowa inwestycja funduszu mieści się w przedziale
5-12,5 mln euro i może dotyczyć przejęcia zagranicznej
spółki, utworzenia nowej lub rozwoju już istniejącej
spółki. Co istotne, proporcjonalnie do swojego zaangażowania fundusz dzieli ryzyko inwestycji z polskim partnerem. Fundusz podąża za polskimi firmami wszędzie
tam, gdzie widzą one szansę zbudowania dochodowego
biznesu – może współfinansować projekty praktycznie
na całym świecie, w praktycznie wszystkich sektorach –
także transporcie i logistyce. Fundusz jest inwestorem
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Inwestycja w spółkę SaMasz North America
pozwoliła rozwinąć kanały dystrybucji
i rozbudować magazyny, dzięki którym
spółka mogła zapewnić sprawną i szybka
obsługę klienta.
mniejszościowym, a operacyjne zarządzanie projektem pozostawia
w rękach polskiego partnera. Fundusz działa od 6 lat i w tym czasie
podpisał kilkanaście umów inwestycyjnych, a jego łączne zaangażowanie finansowe wyniosło już aż 87 mln euro.
Jedną z firm, która wspólnie z funduszem realizowała inwestycję na
rynku amerykańskim, jest SaMasz – producent maszyn rolniczych
i komunalnych. W 2019 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej udzielił
spółce SaMASZ pożyczki na dalszy rozwój jej spółki zależnej - SaMASZ
North America LLC w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Celem
inwestycji było zwiększenie dostępności maszyn na tych rynkach.
Efektem inwestycji był m.in. wzrost dynamiki sprzedaży produktów
SaMASZ o kilka procent oraz osiągnięcie silnej pozycji poza kontynentem europejskim. Chociaż firma od lat 90. jest obecna na wielu
rynkach europejskich jako eksporter, w przypadku bardziej odległego
rynku amerykańskiego zdecydowała się na ekspansję w formie inwestycji bezpośredniej. Z analiz spółki wynikało, że tradycyjna forma
eksportu będzie niewystarczająca i nie zapewni wystarczającej przewagi konkurencyjnej. Było to efektem uwarunkowań rynku – popyt na
maszyny rolnicze cechuje się dużą sezonowością i kluczowa jest ich
dostępność w okresie zbiorów. Na to nałożyły się dodatkowo kwestie
kulturowe – Amerykanie oczekują bezpośredniego kontaktu, niemal
natychmiastowej reakcji na zapytania i krótkich terminów realizacji
zamówień. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne okazało się
odpowiednie przygotowanie logistyczne i rozwinięcie struktur poza
Polską. Inwestycja w spółkę SaMasz North America pozwoliła rozwinąć kanały dystrybucji i rozbudować magazyny, dzięki którym spółka
mogła zapewnić sprawną i szybką obsługę klienta, serwis oraz pełny
dostęp do części zamiennych.
Kolejny przykład to inwestycja w branży budowlanej zrealizowana
z grupą Pekabex - liderem nowoczesnego budownictwa systemowego
w Polsce. Firma dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę
obiektów „pod klucz”. Pod koniec 2020 r. Pekabex wraz z Funduszem
Ekspansji Zagranicznej dokonał swojej pierwszej zagranicznej akwizycji. Transakcja dotyczyła zakupu niemieckiej fabryki prefabrykatów
FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH, która stała się szóstym zakładem produkcyjnym spółki. Pekabex od pewnego czasu jest obecny na
rynku niemieckim i właśnie tam upatruje szans na dalszy rozwój. Logistyka w branży budowlanej to wiele wyzwań – ładunki są duże i ciężkie, niestandardowej wielkości lub w większych wolumenach. Do tego
dochodzą wysokie wymagania w zakresie sezonowości i ograniczenia
wynikające z konieczności zachowania terminowości dostaw. Zakup
fabryki prefabrykatów w Bawarii pozwoli grupie Pekabex poprawić
efektywność kosztową i ograniczyć koszty transportu produkowanych
elementów, dzięki temu będzie mogła szerzej zaistnieć na rynku niemieckim.
Witold Zygmunt

Piotr Kuba
Członek zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI

Wyjście kapitałowe na rynki zagraniczne może nieść ze sobą wiele korzyści
w różnych obszarach – większą sprzedaż,
wyższe marże, dostęp do technologii czy
unikalnych kompetencji, obniżenie kosztów
to tylko niektóre z nich. Jednak przejęcie zagranicznej spółki to z oczywistych
względów ogromne przedsięwzięcie. Także
dlatego, że nieuchronny jest element
ryzyka związany m.in. barierami, których
przedsiębiorcy nie doświadczają na rynku
macierzystym, jak chociażby różnice kulturowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie
planowanie i przygotowanie. Ekspansję
kapitałową zawsze należy traktować jako
element strategii rozwoju firmy i naturalny krok w jej długoterminowym wzroście.
Cieszy fakt, że coraz więcej polskich
firm, także z branży logistycznej, zauważa
korzyści płynące z przejęć zagranicznych
firm i stawia sobie pytanie nie „czy?”, ale
„kiedy?” i „w jaki sposób” zaistnieć na
rynku międzynarodowym. Jako Fundusz
Ekspansji Zagranicznej możemy towarzyszyć polskim przedsiębiorcom w ekspansji
kapitałowej, współfinansując ich przejęcia
zagranicznych konkurentów, tym samym
przesuwając jedną z najpoważniejszych
barier w rozwoju zagranicznego biznesu,
jaką jest brak kapitału, oraz zmniejszając
początkowe ryzyka takiej ekspansji.
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NOWE ZASADY
ZWOLNIEŃ Z PODATKU
W PSI
19 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na
lata 2022-2027, które wpłyną na tzw. mapę pomocy regionalnej udzielanej po 1 stycznia 2022 r. Zasady
te będą miały zastosowanie także do wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), określając
jaką część wydatków na inwestycje można odzyskać jako zwolnienie z podatku dochodowego.
Wartość zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego w ramach PSI waha się od 10 do 50% tzw. kosztów kwalifikowanych. Poziom dostępnego wsparcia
zależy od statusu przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji.
Dla pomocy regionalnej udzielanej po 1 stycznia 2022 r.
dla wielu lokalizacji będą obowiązywać nowe limity pomocy publicznej (zwolnienia z podatku), a dla innych
stanie się ona niedostępna (Warszawa).
Przepisy nie określają wprost, jak zmiana limitów pomocy publicznej wpływa na już wydane decyzje. Dominuje wykładnia przepisów, zgodnie z którą zastosowanie znajdują maksymalne wartości zwolnienia
obowiązujące w dacie wydawania decyzji o wsparciu.
Warto sprawdzić, czy dla lokalizacji, w której planowana jest inwestycja, wartości pomocy nie spadną (wówczas lepiej zawnioskować o decyzję jeszcze w 2021 r.)
lub nie wzrosną (wówczas może się okazać, że warto
wstrzymać się ze złożeniem wniosku o decyzję).

Nowa mapa pomocy regionalnej
Inwestorów planujących skorzystanie ze wsparcia
w ramach PSI i pytających, jakiej wartości zwolnienia
z podatku mogą oczekiwać, dziś należy odesłać do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata
2014-2021. Określa ono tzw. maksymalną intensywność
pomocy publicznej, czyli (w przypadku PSI) – ile %
wydatków ponoszonych na tzw. koszty kwalifikowane
inwestor będzie mógł „odzyskać” w formie niezapłaconego podatku dochodowego.
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Wytyczne nie wpływają bezpośrednio na uprawnienia
podatników – stanowią tylko „limity”, w ramach których poruszać się może polski ustawodawca tworząc
rozporządzenie ws. mapy pomocy publicznej (mające
zastąpić to funkcjonujące obecnie). Jednak najważniejsze wnioski z nich płynące są następujące:
Inwestorzy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim pozostaną uprawnieni do korzystania z pomocy regionalnej, ograniczonej jednak co do intensywności z 25%
do 15%, przy czym dla dużych przedsiębiorstw pojawią
się dodatkowe bariery korzystania ze zwolnienia.
W przypadku 9 kolejnych województw bazowa intensywność wsparcia może ulec zwiększeniu. Dotyczyć
to będzie woj. małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego (potencjalny wzrost z 35 do 40%),
świętokrzyskiego (możliwy wzrost z 35 do 50%) oraz
mazowieckiego poza Warszawa (zmiana o 5 do nawet
15% na korzyść podatników w zależności od obszaru).
W województwach tzw. Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie) sytuacja nie ulegnie zmianie (50% intensywności pomocy).
Podane wyżej % są wartościami „bazowymi”,
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Dla pomocy regionalnej udzielanej po
1 stycznia 2022 r. dla wielu lokalizacji
będą obowiązywać nowe limity pomocy
publicznej.
tj. w praktyce obowiązują one wyłącznie podmioty
mające status tzw. dużych przedsiębiorców. Dla podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu unijnych przepisów jako firmy „średnie” intensywność pomocy jest
większa o 10 punktów procentowych, zaś dla mikro
i małych – o 20%. Potencjalnie można więc odzyskać
w formie zwolnienia z podatku nawet 70% wydatków
na tzw. koszty kwalifikowane.
Ustawodawca może wprowadzić także zasady mniej korzystne niż wynikające z wytycznych, jeżeli uzna, że wystarczą one jako zachęta do inwestowania. Niekoniecznie
więc potencjalny wzrost poziomu zwolnienia z podatku
dozwolony w wytycznych przełoży się na polskie przepisy.
Za to tam, gdzie sytuacja inwestorów ma stać się mniej korzystna, wytyczne nie pozostawiają wiele pola manewru
i można spodziewać się pogorszenia warunków.

Dodatkowe zmiany
Zmiana mapy pomocy publicznej determinuje nie tylko
intensywność pomocy. Wpływa ona jeszcze także na:
1. Okres ważności decyzji (a więc i uprawnienia do
korzystania ze zwolnienia z podatku). Przepisy stanowią, że decyzję o wsparciu wydaje się na:
• 10 lat – w przypadku inwestycji zlokalizowanej
w regionie o maksymalnej intensywności pomocy
publicznej wynoszącej 10%, 20% albo 25%,
• 12 lat – w przypadku takiej zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35%,
• 15 lat – w przypadku przedsięwzięć w regionie
o maksymalnej intensywności pomocy publicznej
wynoszącej 50%.
2. Kryterium jakościowe (wymóg spełniania przez
inwestycję lub przedsiębiorcę wybranych spośród
katalogu szczegółowo określonych założeń; potencjalnie możliwe jest zdobycie 10 punktów). Co do
zasady konieczne spełnienie 6 takich kryteriów
(„punktów”). Jednak w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi:
• 35% – konieczne jest „uzyskanie” 5 punktów,
• 50% – wystarczy „spełnienie” 4 punktów.
Jeżeli przepisy te nie ulegną zmianie, sytuacja inwestorów na gruncie innym niż wartość zwolnienia
z podatku pogorszy się w województwie pomorskim,
gdzie nastąpi ograniczenie intensywności z poziomu aktualnych 35% na 30%, a co za tym idzie – konieczne będzie uzyskanie 6 pkt za kryterium „jakościowe” (a nie 5 jak obecnie). Niewiadomą pozostaje,
na jaki okres decyzje będą tam wydawane (przepisy
nie przewidują intensywności na poziomie 30% i nie
ustanawiają dla takowej okresu ważności decyzji).

W pozostałych lokalizacjach parametry decyzji takie
jak okres ważności i kryterium „jakościowe” nie powinny się pogorszyć.

Prawo nie działa wstecz
Naturalne z uwagi na charakter zmiany jest pytanie, jak
wpłynie ona na decyzje o wsparciu uzyskiwane przed
1 stycznia 2022 r. W naszej ocenie zmiana nie powinna
wpłynąć na poziomy zwolnienia przysługujące na podstawie już wydanych decyzji. Zezwolenie mające formę
decyzji administracyjnej należy traktować jako swoistą
„umowę”, na mocy której w zamian za spełnienie określonych warunków przedsiębiorca ma prawo otrzymać
pomoc publiczną w konkretnej wysokości. Przyjęcie
stanowiska, że zmiana statusu przedsiębiorstwa powinna powodować zmianę wysokości przysługującej mu
pomocy publicznej, byłoby niezgodne z zasadą ochrony praw nabytych, niedziałania prawa wstecz oraz (pośrednio) przyjaznej interpretacji przepisów. Powinno
być to szczególnie istotne dla inwestorów planujących
przedsięwzięcia w województwach pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim (dla nich zdobycie decyzji jeszcze w 2020 r. może pomóc w uniknięciu pogorszenia
warunków zwolnienia) oraz w Warszawie (gdzie zwolnienie może być od 2022 r. nie do uzyskania). Przepisy nie zawierają jednak uregulowań stanowiących tak
wprost, a co za tym idzie – nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnego stanowiska, zgodnie z którym poziom intensywności pomocy
określać należy na moment poniesienia wydatków.
Można jednak starać się o ochronę prawną uprawnienia do skorzystania z pomocy na dotychczasowych zasadach w formie interpretacji indywidualnej. Organy
podatkowe w odniesieniu do przepisów o specjalnych
strefach ekonomicznych (od których, w naszej ocenie,
przepisy o Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) nie różnią się
w istotnym dla zagadnienia zakresie) wydawały takie
rozstrzygnięcia (np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC).
Możliwe więc (choć nie jest to pewne), że w przypadku
decyzji o wsparciu zajmą podobne stanowisko.
Chwila zmiany „mapy pomocy publicznej” to moment
przełomu, w którym jedni inwestorzy staną przed ostatnią szansą zapewnienia sobie szerszych uprawnień do
zwolnienia z podatku, a inni przed pytaniem, czy nie lepiej „się wstrzymać”. Jedno jest pewne – nowe wytyczne
wyznaczają „maksymalne limity” pomocy publicznej,
a co za tym idzie polskie przepisy obowiązujące od 1
stycznia 2022 r. nie powinny być od nich korzystniejsze.
Inwestorzy planujący przedsięwzięcia w województwach
pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim oraz w Warszawie, gdzie zwolnienie ma być mniejsze niż teraz lub
w ogóle niedostępne, powinni rozważyć więc przyspieszenie wnioskowania o decyzję – oraz zabezpieczenie prawa
do zwolnienia na korzystniejszych, dotychczasowych zasadach, np. interpretacją indywidualną.
Łukasz Kempa,
Doradca podatkowy Grant Thornton
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ROZPĘD PEŁNĄ PARĄ
Zniesienie późną wiosną obostrzeń epidemicznych i otwarcie większości do tej pory
zamrożonych sektorów gospodarki spowodowało, że w czerwcu po raz pierwszy w tym roku
przedsiębiorcy pozytywnie oceniali koniunkturę w polskiej gospodarce. Od tej pory odczyty
Miesięcznego Indeksu Koniunktury szły w górę i wszystko wskazuje na to, że niemal wszyscy
otrząsnęli się po pandemii, a sektor usług dogania rozpędzony od dawna przemysł.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem
badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc
na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość
sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja
finansowa. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału
<0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt
100, który jest poziomem neutralnym.
Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w sierpniu o kolejne 3,9 pkt., a jego poziom wynosi obecnie 110,9 pkt. Oznacza to dalszą poprawę koniunktury oraz wskazuje na wyraźną przewagę pozytywnych nastrojów przedsiębiorców.
To trzeci – od początku roku – odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Od czerwca wartość wskaźnika systematycznie rośnie. O wyższym wyniku MIK w ósmym
tegorocznym odczycie w największym stopniu zadecydowały: wzrost wartości sprzedaży (+3,2 pkt.), płynności
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finansowej (+13,3 pkt.) oraz inwestycji (+19,6 pkt.). – wynika z sierpniowego notowania wskaźnika przygotowanego
przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Już tylko inwestycje
W sierpniowym odczycie wszystkie komponenty MIK –
poza inwestycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu
neutralnego. Najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły
płynności finansowej (135,6) oraz zatrudnienia (116,8)
i wynagrodzeń (109,7). Jedynym komponentem pozostającym poniżej odczytu neutralnego od początku roku są
inwestycje. Jednak wartość tego wskaźnika sukcesywnie
wzrasta od maja, a w odczycie sierpniowym osiągnęła
poziom 93,1 pkt., czyli o 19,6 pkt. więcej niż w lipcu i aż
o 44 pkt. więcej niż w maju. W porównaniu z lipcem, poprawę wyników zaobserwowano w sprzedaży i w płynności finansowej przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie –
w liczbie nowych zamówień. Moce produkcyjne pozostały
na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

NO PROJECT
TOO BIG
Zapewniamy firmom takim jak Twoja – sieciom handlowym,
producentom i operatorom logistycznym - dostęp do
najważniejszych lokalizacji logistycznych w ramach
naszej europejskiej sieci parków magazynowych.
www.p3parks.com
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- Już od trzech miesięcy MIK pokazuje dobrą koniunkturę, a w sierpniu osiągnął najwyższy poziom z dotychczas przez nas notowanych. W sierpniu nastroje wzrosły
zwłaszcza w branży TSL i budowlanej, co jest uzasadnione
sezonowym ożywieniem ich działalności. Wskaźnik dla
produkcji nadal pozostaje na najwyższym poziomie spośród wszystkich branż, chociaż w sierpniu nastąpił jego
niewielki spadek. Wystąpiła więc zgodność odczytu MIK
ze wskaźnikiem PMI dla polskiego przemysłu, który również uległ obniżeniu. Przedsiębiorstwom coraz trudniej
zaspokoić popyt, co potwierdza rosnąca liczba firm deklarujących zbyt małe moce produkcyjne. Zrozumiały jest
więc zdecydowany wzrost wskaźnika inwestycji. Warte
podkreślenia jest to, że firmy nie tylko korzystnie oceniają
obecną sytuację, ale patrzą z optymizmem w przyszłość.
Wzrósł zarówno indeks prognostyczny, jak i diagnostyczny, a oba indeksy przekraczają poziom neutralny. Fakt, że
prognostyczny jest znacznie wyższy od diagnostycznego
może świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa nie obawiają
się powrotu obostrzeń stosowanych podczas dotychczasowych fal pandemii i nauczyły się funkcjonować w trudnych warunkach pandemii – mówi Piotr Ważniewski,
analityk z zespołu foresightu gospodarczego Polskiego
Instytutu Ekonomicznego.

Branża TSL na czele
W sierpniu zaobserwowano poprawę sytuacji małych
przedsiębiorstw, które jeszcze miesiąc temu wskazywały odczyt poniżej neutralnego. W ich przypadku odczyt
koniunktury wzrósł o 11,6 pkt. Wzrost nastąpił również
wśród dużych podmiotów (o 4,3 pkt.) i uplasował je na
pierwszym miejscu pod względem oceny koniunktury gospodarczej. Pogorszenie nastrojów w sierpniu obserwujemy w średnich firmach, jednak, mimo spadku nastrojów
(-8,4 pkt.), nadal są one powyżej odczytu neutralnego.
Dość pesymistycznie koniunkturę nadal oceniają mikrofirmy.
Poprawa nastrojów najsilniej ujawniła się wśród firm
branży TSL (+7,9 pkt. m/m) oraz budowlanych (+6 pkt.)
i handlowych (+4,7 pkt.). Natomiast nieznaczny spadek
nastrojów odnotowały firmy produkcyjne (-1,8 pkt.) i usługowe (-3,2 pkt.), ale nadal w tych branżach poziom MIK
jest znacznie powyżej odczytu neutralnego.

Co piąta firma więcej inwestuje
Z sierpniowego odczytu wynika, że aż 89% firm w najbliższych trzech miesiącach planuje pozostawić wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, a co dziesiąte przedsiębiorstwo chce je zwiększyć. Największy odsetek wskazań
dotyczących podniesienia wynagrodzeń dotyczy dużych
przedsiębiorstw (16%). Na podwyższenie wynagrodzeń
najczęściej gotowa jest branża budowlana (16% wskazań,
podobnie jak w poprzednim miesiącu) oraz handel (11%
wskazań, niemal dwukrotnie więcej względem poprzedniego miesiąca).
W sierpniowym badaniu udział przedsiębiorstw, które
poniosły wydatki inwestycyjne to 48% (o 2 pkt.% więcej
m/m), a udział przedsiębiorstw nie inwestujących to 52%.
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W sierpniu nastroje wzrosły zwłaszcza
w branży TSL i budowlanej, co jest
uzasadnione sezonowym ożywieniem ich
działalności.
Wydatki inwestycyjne deklarują i nie zmniejszają przede
wszystkim firmy duże (67% wobec 62% w lipcu) oraz
produkcyjne (50% wobec 45% w lipcu). Wyższy poziom
wydatków inwestycyjnych niż w poprzednich trzech miesiącach dotyczy 22% firm. Systematycznie zmniejsza się
również udział przedsiębiorstw, które nie inwestują.

Pozytywnie o przyszłości
Po raz pierwszy od stycznia indeks diagnostyczny osiągnął
wartość przekraczającą odczyt neutralny. Wyniki indeksu
diagnostycznego i prognostycznego wskazują, że zarówno
obecna koniunktura, jak i przyszła są dobrze postrzegane
Indeks diagnostyczny, wyznaczony na podstawie aktualnej wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy
produkcyjnych oraz poziomu inwestycji, wynosi w sierpniu 103,6 pkt. i jego wartość wzrosła od pomiaru w lipcu
o 4,3 pkt. Z kolei indeks prognostyczny, wyznaczony na
podstawie ocen planowanej wielkości sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników oraz oceny płynności
finansowej, wynosi 115,9 pkt., co również oznacza wzrost
w porównaniu z lipcem o 2,4 pkt.
– MIK wyraźnie wyższy od neutralnego poziomu potwierdza solidny stan krajowej koniunktury. Niemniej, biorąc
pod uwagę sektorową strukturę, w tym wzrost składowej dla budownictwa, sierpniowa poprawa ma po części
charakter sezonowy. Można zauważyć wygasanie efektu nadrabiania strat z pierwszej części roku związanych
z wcześniejszymi restrykcjami epidemicznymi. Wiele
wskazuje, że koniunktura przechodzi w stan stabilizacji
na wysokim poziomie. Sygnalizują to, mniej dynamiczne niż w poprzednich miesiącach, deklarowane wzrosty
sprzedaży oraz ostrożniej formułowane w tym względzie
oczekiwania. Przedsiębiorstwa nieco wolniej zwiększają
zatrudnienie, czemu towarzyszy stabilna presja płacowa.
Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach skutkuje uwidocznioną poprawą ich sytuacji płynnościowej. W sierpniu jej oceny były najlepsze w bieżącym roku. Daje to nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą
sygnały silniejszego ożywienia w inwestycjach, w zakresie
których wyniki badania MIK pozostawiają spory niedosyt.
W tym kontekście odnotować można także stopniowo rosnący niedobór mocy produkcyjnych w przemyśle – konkluduje Piotr Dmitrowski z departamentu badań i analiz
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie dojedzie PKB?
Rosnące tempo wzrostu gospodarczego budzi pytania
o to, jak szybko uda się odrobić straty po pandemii. Analitycy PIE zakładają, że wraz ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy, wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,4% w 2021
r., 4,8% w 2022 r. oraz 5,6% w 2023 r.
KPO przyczyni się również do utworzenia dodatkowych 50
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tys. miejsc pracy w okresie 2022-2023. Poziom wydatków
inwestycyjnych spadnie o 0,2% w 2021 r. Ich odbicie w kolejnych latach będzie uzależnione od realizacji KPO. Inflacja CPI w 2021 r. wyniesie średnio 3,6% Wskaźnik będzie
utrzymywał się powyżej ustalonego na 2,5% celu inflacyjnego NBP przez co najmniej 9 kwartałów – twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w „Przeglądzie
Gospodarczym PIE – lato 2021”.
Analizy PIE obejmowały dwa warianty: uwzględniający
absorpcję środków europejskich w ramach Krajowego
Planu Odbudowy oraz makroekonomiczne skutki tej dodatkowej stymulacji, jak i sytuację bez strumienia środków z KPO. Nie brano pod uwagę założeń Polskiego Ładu,
którego szczegóły pozostają niewiadomą. - Nawet bez
uwzględnienia środków z KPO, w latach 2021-2023 wzrost
PKB systematycznie będzie przekraczać 4% Ważnymi motorami wzrostu będą dobra koniunktura w sektorze przemysłowym, popyt zagraniczny oraz eksport netto. Łącznie
w latach 2021-2023 spodziewamy się skumulowanego wzrostu PKB o przynajmniej 12,5% Po uwzględnieniu środków
dostępnych w ramach KPO będzie to 15,5% Dla porównania Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje średni
wzrost w państwach UE rzędu 10,1%, a w krajach strefy euro
o 10,5% Oznacza to, wzrost średniego dochodu na osobę
w Polsce – w porównaniu z państwami Unii Europejskiej
– z 78 do 80% na koniec okresu prognozy, dalszą konwe-

rgencję z państwami Europy Zachodniej – mówi Jakub
Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego
Instytutu Ekonomicznego.

Zagadki rynku pracy
W 2021 r. stopa bezrobocia utrzyma się powyżej 6% Spodziewamy się natomiast jej spadku w 2022 r. Bieżące dane
wskazują na niższy względem lat przedpandemicznych
przepływ osób bezrobotnych do zatrudnienia, prawdopodobne są również zwolnienia grupowe w niektórych branżach, np. sektorze finansowym. Dynamika zatrudnienia
powiększy się o 0,3 pkt.% w latach 2022 i 2023. Oznacza
to utworzenie łącznie ponad 50 tys. etatów w warunkach
stosunkowo niskiego bezrobocia. Największy efekt będzie
dotyczyć sektora budowlanego – szacujemy, że może on
odpowiadać za 80% powstałych miejsc pracy.
Długofalowym problemem polskiego rynku pracy jest
starzenie się społeczeństwa. Według obecnych prognoz
demograficznych ONZ przez najbliższe 5 lat populacja
w wieku 25-64 lat skurczy się o prawie 1 mln osób (5%
siły roboczej). Liczba osób wchodzących na rynek pracy
będzie systematycznie maleć, a równolegle zobaczymy
historycznie największy przyrost emerytów.
Oprac. AP
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ZWOLNIĆ
- JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ
Prawo pracy na całym świecie zmienia się dynamicznie i charakteryzuje się coraz
większym poziomem złożoności. Firma Deloitte podjęła się porównania poszczególnych
zapisów i okazało się, że w porównaniu do innych krajów koszt zwolnienia pracownika
w Polsce nie należy do najniższych. Pracownicy dobrze też znają swoje prawa
i wiedzą, jak maksymalnie wykorzystać na swoją korzyść istniejące zapisy.

W raporcie „International Employment Law Guide”
eksperci firmy doradczej Deloitte przeanalizowali
prawo dotyczące zatrudnienia i zwolnień w ponad 60
państwach, w tym również w Polsce. Aż 37 z nich gwarantuje pracownikom zarówno okres wypowiedzenia,
jak i odszkodowanie w przypadku zwolnienia z pracy.
Osobne normy prawne stworzono w większości krajów
na potrzeby zwolnień grupowych.
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Jak wynika z raportu Deloitte, niezależnie od lokalizacji
i bez względu na specyfikę kraju czy regionu, przy zatrudnianiu pracownika bierze się pod uwagę podobne
kwestie. W większości państw jeszcze przed zatrudnieniem należy stać się podmiotem prawnym. Taka konieczność nie zachodzi w 16 badanych krajach, w tym
także w Polsce. Prawie wszędzie pozwala się na włączenie do umowy o pracę zapisu o okresie próbnym. Wyjąt-
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Wśród 62 państw, które przeanalizowali eksperci Deloitte w ramach badania,
Polska znalazła się w środku zestawienia pod względem kosztów zwolnienia
kiem są Chile i Belgia, gdzie jest to prawnie zabronione.
– Długość takiego okresu różni się w zależności nie tylko od państwa, ale również pełnionej funkcji. We Francji pracownik biurowy może pracować w taki sposób
maksymalnie przez dwa miesiące, ale już menedżer nawet przez cztery. W Polsce, bez względu na zajmowane
stanowisko, czas ten nie może przekroczyć trzech miesięcy, a ustalenie między stronami ewentualnego okresu próbnego powinno mieć miejsce w umowie o pracę
na okres próbny – mówi Jakub Gilgenast, radca prawny,
Senior Managing Associate w kancelarii Deloitte Legal.

Różne formy wypowiedzenia
Eksperci Deloitte wskazują, że generalne zasady dotyczące rozwiązywania indywidualnych umów o pracę są
zbliżone w większości państw. Chociaż obowiązuje ta
sama zasada to interpretacja i kontekst prawny mogą
się od siebie znacznie różnić.
Wśród analizowanych państw, 70% gwarantuje pracownikom okres wypowiedzenia. W większości przypadków można go zastąpić jednorazowym odszkodowaniem wyrównawczym lub urlopem, kiedy pracownik
nie wykonuje swoich obowiązków, ale otrzymuje wynagrodzenie.
W Polsce wyróżnia się zwolnienie z zachowaniem
okresu wypowiedzenia, ale również takie ze skutkiem
natychmiastowym, w tym dyscyplinarne z powodu
jawnego naruszenia zasad przez pracownika. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony musi
być uzasadnione w sposób konkretny i zrozumiały dla
pracownika, z tego powodu rekomendowane i praktykowane jest rozwiązanie umowy za porozumieniem
obu stron.
Okres wypowiedzenia różni się w Polsce w zależności
od stażu pracy. To dwa tygodnie w przypadku pracownika, który był zatrudniony krócej niż pół roku, miesiąc
wypowiedzenia, kiedy ktoś pracował powyżej sześciu
miesięcy i aż trzy miesiące dla pracownika ze stażem
dłuższym niż trzy lata.
Cały proces jest obecnie bardziej złożony przez pandemię Covid-19. Podmioty korzystające z dofinansowania
państwowego do wynagrodzeń (w ramach tzw. tarczy
antykryzysowych) nie mogą wypowiadać umów o pracę
z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienie – i co dalej?
Eksperci firmy Deloitte przyjrzeli się również hipotetycznym przypadkom zwolnień indywidualnych, by
przeanalizować, jakie prawa przysługują pracownikom
w przypadku utraty pracy w różnych państwach.
Trzydziestolatek zatrudniony jako radca prawny w firmie IT, ma czteroletni staż pracy i roczny dochód podstawowy równy 30 tys. euro, w przypadku zwolnienia
z przyczyn niedotyczących pracownika w Polsce, może

on liczyć na wynagrodzenie za okres wypowiedzenia
albo odszkodowanie (zasadniczo odpowiadające okresowi wypowiedzenia), a dodatkowo może otrzymać odprawę pieniężną oraz świadczenia socjalne. Dla porównania - jego odpowiednikowi w Grecji czy na Ukrainie
przysługuje tylko odprawa.
Czterdziestodziewięciolatek na analogicznym stanowisku, ze stażem pracy równym 11 lat i rocznym dochodem na poziomie 120 tys. euro przy zwolnieniu
z przyczyn niedotyczących pracownika, również może
otrzymać odszkodowanie zamiast okresu wypowiedzenia, odprawę pieniężną i opłaty socjalne. Są to jednak
kwoty wyższe niż w przypadku pracownika z krótszym
stażem. Dla porównania, mniejsze rekompensaty otrzymują zwolnieni z m.in. Litwy, Norwegii czy Singapuru.
Wśród 62 państw, które przeanalizowali eksperci Deloitte w ramach badania, Polska znalazła się w środku
zestawienia pod względem kosztów zwolnienia. Ogólna
analiza raportu prowadzi więc do wniosku, że na tle innych krajów koszt zwolnienia pracownika w Polsce nie
należy do najniższych.

Zwolnienia grupowe na innych zasadach
W większości państw stosuje się specjalne procedury
w przypadku zwolnień grupowych. W Polsce również
istnieje osobna regulacja, ale nawet w tym przypadku
mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy pracownicy pod szczególną ochroną nie mogą zostać zwolnieni, a jedynie
zmianie mogą ulec warunki ich pracy i płacy. Ustawa
przewiduje także wysokość odpraw, które różnią się
w zależności od stażu zatrudnionego.
W Polsce, w przypadku zwolnienia grupowego przez
pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników przyznawana jest odprawa pieniężna w wysokości
uwarunkowanej stażem pracy. Osoby pracujące mniej
niż dwa lata otrzymują miesięczne wynagrodzenie, od
dwóch do ośmiu lat – dwie pensje, a pracujący powyżej
ośmiu lat – trzy wypłaty.
Procedura zwolnień grupowych jest sformalizowana,
wymaga wprowadzenia określonych regulacji, ustaleń
z reprezentantami pracowników czy związkami zawodowymi oraz poinformowaniem urzędu pracy, a to
wszystko przy zachowaniu ustawowych terminów. Sam
dobór osób typowanych do zwolnień grupowych wymaga zastosowania określonych kryteriów i uzasadnienia.
– Warto podkreślić, że pracownicy bardzo dobrze znają swoje przywileje, chętnie konsultują się w kwestiach
prawnych i szukają optymalnych rozwiązań. Stale wzrasta
ich świadomość, dlatego uważnie przyglądają się pracodawcom i ich działaniom w obszarze polityki zatrudnienia. Pracownicy oczekują od firm jasnych standardów
w zakresie prawa pracy – mówi Natalia Mateja, aplikant
radcowski, Senior Associate w kancelarii Deloitte Legal.
Oprac. AP
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JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ
INNOWACJE?
Technologia zmienia sposób prowadzenia biznesu, a konieczność tworzenia innowacji
nabrała strategicznego znaczenia. Zmiany technologiczne wymusiły zmianę paradygmatu
modeli biznesowych i operacyjnych w kierunku innowacyjności. Jednak pomimo dobrze
opisanych case studies, skutecznych metodyk i ramowych programów, wiele firm i ich
liderów technologicznych wciąż nie wypracowało skutecznych zdolności innowacyjnych.
Spotkania organizowane przez Deloitte w ramach programu CIO Program Transition Lab pokazały, że wielu członków zarządów odpowiedzialnych za IT (Chief Information
Officer, CIO) dostrzega istotną lukę między obecnym i pożądanym potencjałem innowacyjnym w ich firmach. Istnieje kilka powodów, dla których tak dużo jest jeszcze do
zrobienia w kwestii potencjału innowacyjnego:
•
Zbyt duży wybór może prowadzić do braku decyzji. Ogromna ilość innowacji, rozwiązań, modeli
biznesowych i strategii, u których podstaw leży
technologia, może okazać się przytłaczająca i powodować, że firmy tkwią w tym samym miejscu
lub koncentrują się na doraźnych innowacjach,
a w rezultacie nie osiągają niczego konkretnego.
•
Wielu liderów biznesowych woli przyjąć postawę
defensywną. Postrzegają inwestycje w niepotwierdzone lub przełomowe technologie jako wysoce ryzykowne i czują się pewniej, przeznaczając środki
finansowe na usprawnienia istniejących technologii.
•
Brak koordynacji działań w ramach strategii technologicznej i biznesowej. „Globalne badanie CIO
2018”, przeprowadzone przez Deloitte, pokazało,
że 75% respondentów widzi siebie w roli partnera
w biznesie lub inicjatora zmian, by być motorem
wzrostu dla firmy. Nieustannie poszukują nowych
technologii, jednak powinni powstrzymać się
przed tworzeniem innowacji dla samej innowacyjności. Współpraca z innymi firmami może zagwarantować, że plany związane z innowacyjnością
będą współgrały ze strategią korporacyjną.
•
Sposób postrzegania IT przez biznes może być
błędny. Niektóre zespoły IT nie wykorzystują w pełni swoich możliwości ze względu na nieskuteczność dotychczasowych systemów lub postrzeganie umiejętności i personelu IT. Aby zyskać status
jednostki odpowiedzialnej za tworzenie innowacji,
trzeba osiągnąć doskonałość operacyjną.
•
Bariery organizacyjne i kulturowe mogą utrudniać tworzenie innowacji. Zdarzyć się tak może,
gdy odpowiedzialność za innowacje ponosi jedna
komórka, której działania mogą mieć bardzo wąski zasięg. Badanie CIO pokazało, że opór wobec
zmian oraz brak zaangażowania kierownictwa to
dwie główne bariery utrudniające zmianę.
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Myślenie kompleksowe
Z badania CIO wynika, że najciekawszymi projektami
dla prezesów i zarządów firm są projekty generujące
przychody lub dotyczące innowacji i nowych technologii (72%), lecz zaledwie 18% budżetu przeznaczonego
na rozwój technologii finansuje tego rodzaju projekty.
Firmy mogące pochwalić się skutecznymi projektami innowacyjnymi prowadzą portfel zawierający trzy rodzaje
inicjatyw na rzecz innowacji: podstawowe, sąsiadujące
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oraz transformacyjne. W firmach osiągających najlepsze
wyniki około 70% działań na rzecz rozwoju innowacji dotyczy innowacji podstawowych, 20% – inicjatyw sąsiadujących, a 10% – inicjatyw transformacyjnych.
Najbardziej zawodnym modelem wdrażania innowacji
jest realizacja projektów w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez biznes lub przypadkowych inwestycji
w przełomowe lub niewielkie zmiany, wyłącznie w celu
eksperymentowania.

Tworzenie portfela innowacji
Alokowanie inwestycji w ramach portfela innowacji
nie jest zadaniem, do którego można zastosować uni-

Zbigniew Kępiński
Menedżer Genius lab, Grupa Raben

Jeżeli przyjmiemy strategiczne
podejście, ekosystemy, w skład których
wchodzą wewnętrzni i zewnętrzni
partnerzy biznesowi, mogą pomóc
zmniejszyć ryzyko i zwiększyć tempo
rozwoju innowacji.

Każdy z elementów szeroko komentowanej i interpretowanej Czwartej Rewolucji Przemysłowej, czyli Internet
of Things, mechanizmy sztucznej inteligencji (AI), automatyka oraz robotyka, dotycząca czynności magazynowych, odgrywają znaczącą rolę w rozwoju branży TSL.
Na szczególną uwagę zasługuje IoT (Internet Rzeczy)
w powiązaniu z analityką predykcyjną, czyli możliwościami przewidywania zjawisk i odpowiednio wczesnej
reakcji na nie. Przykładowo: wprowadzanie czujników
i wymiana szerokiego spektrum informacji o transportowanych towarach czy środkach transportowych, w powiązaniu z informacjami o ruchu ulicznym takich jak:
korki czy incydenty drogowe oraz możliwości szybkiego
analizowania i reagowania na uzyskane na podstawie
danych informacje biznesowe z całą pewnością zrewolucjonizują zagadnienia analizy efektywności łańcuchów
dostaw. Dodatkowo, wprowadzona w 2020 roku sieć
komórkowa 5G powoduje lawinowy przyrost czujników i rozwiązań IoT, wpływa również na możliwości
przetwarzania danych z nich płynących.
Grupa Raben od wielu lat stawia na automatyzację
i robotyzację procesów i usług na różnych płaszczyznach
i w różnych obszarach łańcucha dostaw. W zakresie
automatyzacji stawiamy na zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące
informacje dla naszych klientów, platformy prezentujące
ETA (szacowany czas dostawy) itp. Z punktu widzenia
automatyki i robotyki magazynowej: wdrażamy urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne lub półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”,
sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań
zwiększających efektywność procesów magazynowania
i transportu.
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wersalne podejście. Należy zastanowić się nad opracowaniem celów inwestycyjnych, podejmując świadome
decyzje dopasowane do strategii korporacyjnej, budżetu IT, nadrzędnych celów biznesowych, branży oraz
zmian zachodzących na rynku, a także innych istotnych
czynników.
Analitycy Deloitte porównali portfele innowacji dwóch
firm – firmy będącej liderem na rynku farmaceutycznym oraz dużej firmy dystrybucyjnej. Aby utrzymać pozycję lidera na bardzo konkurencyjnym rynku, firma
farmaceutyczna przekazuje połowę swoich środków
przeznaczonych na rozwój innowacji na innowacje
podstawowe, a drugą połowę na innowacje sąsiednie.
Natomiast budżet firmy dystrybucyjnej, działającej na
podzielonym rynku bez realnej konkurencji, jest tak
skonstruowany, że większość środków przeznacza się
na rozwój innowacji podstawowych mających na celu
poprawę istniejących zdolności, utrzymanie przewagi
konkurencyjnej oraz zwiększenie efektywności.

cją oraz robotyzacją procesów. — W ciągu około sześciu
miesięcy w znacznym stopniu opracowaliśmy i przetestowaliśmy uzasadnienie biznesowe dla robotyzacji
procesów, które przedstawiliśmy naszemu prezesowi,
który obecnie jest największym orędownikiem robotyzacji procesów w firmie — mówi CIO Carol Poulsen.
Ekosystem innowacji w Stanley Black & Decker przekracza wewnętrzne granice IT, technologii produkcyjnej oraz rozwoju produktów. Jego podstawę stanowią dwa wewnętrzne zespoły — zespół podstawowy
zajmujący się głównie innowacjami produktowymi
oraz zespół zajmujący się szerzeniem innowacji na
sąsiednie obszary. Oba zespoły pracują w ramach szeregu wewnętrznych akceleratorów innowacji, których
głównym obszarem prac są np. transformacja cyfrowa,
Przemysł 4.0, wytwarzanie przyrostowe, zaawansowana analityka oraz przełomowe technologie rozwijające
się w tempie wykładniczym, które należy błyskawicznie
wprowadzić na rynek. Stworzono również strategiczne

Budowanie, kupowanie czy współpraca?

ramię zajmujące się inwestycjami typu venture capital.
Tworzące je zespoły funkcjonujące w ośrodkach innowacji m.in. w Atlancie czy Hartford, posiadają łatwy
dostęp do start-upów, przedsiębiorców, instytucji akademickich, a także innych potencjalnych partnerów
i źródeł inspiracji. Rhonda Gass, CIO firmy, podkreśla,
że zespoły te współpracują z jednostkami biznesowymi i IT, lecz działają niezależnie. — Naszym celem jest
stworzenie warunków, w których zespoły zajmujące się
rozwojem innowacji będą mogły sprawnie wypracować rozwiązania charakteryzujące się jak największą
kreatywnością i innowacyjnością oraz dostarczające jak najwyższej wartości. Dlatego też stworzyliśmy
strukturę i procesy umożliwiające dostęp do zasobów
oraz stwarzające możliwości współpracy z partnerami
zewnętrznymi, eliminując obciążenia w postaci wcześniej podjętych decyzji, umów zawartych z dostawcami
lub istniejących procesów.
Aby czerpać z ekosystemu jak najwięcej korzyści, firmy
powinny aktywnie się w niego angażować poprzez nieustanne poszukiwania i rozpoznawanie rynku, a także
zarządzanie relacjami oraz precyzyjne wyszukiwanie
konkretnych rozwiązań, które są w danym momencie
potrzebne.

Ilość technologii i utalentowanych pracowników jest
tak ogromna, a potencjał tak wielki, że tworzenie innowacji rzadko odbywa się w próżni pojedynczej organizacji. Jeżeli przyjmiemy strategiczne podejście, ekosystemy, w skład których wchodzą wewnętrzni i zewnętrzni
partnerzy biznesowi, mogą pomóc zmniejszyć ryzyko
i zwiększyć tempo rozwoju innowacji.
CIO mają do dyspozycji szeroką gamę partnerów w ramach ekosystemu, a także niezliczone formy i możliwości współpracy. Porównując różne warianty współpracy,
dobrze jest analizować partnerów na podstawie rodzaju
innowacji. Warto również zastanowić się, czy własność
intelektualna będzie wymagała ochrony, kto powinien
sprawować kontrolę operacyjną nad projektem, jaka
jest dostępność zasobów ludzkich i finansowych, jaki
jest harmonogram oraz rozważyć inne czynniki.
Spółka The Co-operators Group otworzyła laboratorium
innowacji w ramach lokalnego inkubatora, w którym
zatrudnienie znaleźli pełnoetatowi pracownicy oraz
studenci z pobliskich uniwersytetów. Zadaniem laboratorium było opracowanie i testowanie nowych narzędzi
i technologii, aby usprawnić obsługę klienta. Zespół
laboratorium zajmował się również sztuczną inteligen-
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Liderzy technologiczni dobrze wiedzą,
że kultura sprzyjająca innowacjom
jest jak jogurt — może potrzebować
„zaczynu”, który zapoczątkuje proces
fermentacji.

Mariusz Gajek
Technical & Innovations Director, FM Logistic Central Europe

Logistyka to branża bardzo dynamiczna, która wymaga
jednocześnie elastyczności i precyzji. Najbardziej pożądane
rozwiązania innowacyjne zatem to takie, które gwarantują poprawę wydajności i efektywności oraz przejrzystość
procesów. I tu obszarem, który daje duże możliwości
do optymalizacji poprzez innowacje, jest intralogistyka
i automatyzacja procesów magazynowych niezwiązanych
bezpośrednio z kompletacją zamówień. Zazwyczaj są to
czynności konieczne, ale niegenerujące wartości dodanej
i mocno angażujące czas pracowników. W FM Logistic
duży potencjał widzimy tu w robotach typu MIR (Mobile Industrial Robot). Obecnie posiadamy dwa tego typu
urządzenia. MIR 200 wspiera usługę co-packingową,
dedykowany jest do automatycznego odbioru i transportu
odpadów ze strefy produkcyjnej do prasokontenera. Większy
MIR 500 współpracuje z pracownikami magazynowymi przy
transporcie stosów pustych palet i innych ładunków do wagi
500 kg. Główne założenie dla zastosowania tych rozwiązań,
to odciążenie pracowników z czynności nieproduktywnych
(dzięki zastosowaniu robota MIR 200 udało się „odzyskać”
15 godzin pracy ludzkiej na dobę, z kolei MIR 500 potrafi
przemieszczać towar wewnątrz magazynu dziennie na łączną odległość ponad 30 km, co poprzednio czynił operator
wraz z wózkiem widłowym), ale też poprawa bezpieczeństwa
pracy i optymalizacja kosztów magazynowych.
Innym, moim zdaniem bardzo potrzebnym, obiecującym
i przełomowym rozwiązaniem innowacyjnym, które może
wkrótce zrewolucjonizować łańcuch dostaw i zagwarantować pełną przejrzystość procesów bez potrzeby generowania i przesyłania raportów jest Blockchain. Zdecentralizowana rozproszona baza danych dająca pełen dostęp do
informacji dotyczących produktu od momentu produkcji do
dostarczenia go do konsumenta końcowego.
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Zespoły IT to doświadczeni gracze w zakresie współpracy z wykonawcami i dostawcami, lecz współpraca ze start-upami i inwestycje w start-upy na zasadzie
współtworzenia mają zupełnie inny charakter. Może się
okazać, że od zespołów wymaga się współpracy z wieloma start-upami — z niektórymi z nich współpraca
będzie dużo bliższa, a z innymi przyjmie ona formę tradycyjnych relacji z dostawcami. Firmy mogą zobowiązać
się do dokonywania pewnych ograniczonych inwestycji
w część start-upów, a niektóre potraktować jako firmy do
przejęcia. I tak jak prowadzą portfel inicjatyw z obszaru
innowacyjności, mogą wyselekcjonować relacje z wieloma start-upami, które spełniają różne potrzeby w zależności od potencjalnego ryzyka i korzyści.

Wspieranie innowacji technologicznych
w biznesie – najważniejsze wnioski
Nie liczy się dział, lecz lider odpowiedzialny za innowacje
Tak jak każda ważna inicjatywa mająca na celu wprowadzenie zmian, innowacje potrzebują wsparcia oraz
zaangażowania kierownictwa jednostki. To, jaki dział
ponosi odpowiedzialność za inicjatywy w obszarze innowacyjności zależy od danej firmy, lecz na czele takich inicjatyw powinien stać lider, który nie pozostaje
obojętny dla innych osób, cechuje się wiarygodnością
i posiada moc przekonywania.
Model lejka innowacji sposobem na nadmiar wyboru
Liderzy technologiczni często podejmują przemyślane
decyzje dotyczące technologii, przyjmując racjonalne
założenia i polegając na własnym doświadczeniu i osądzie. W przeszłości wykorzystywali proces Stage-Gate, za
pomocą którego śledzili rozwój innowacji od pomysłu do
uruchomienia. Obecnie, gdy czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie, a potencjał innowacyjny
jest wynikiem współpracy z partnerami i jest silnie zintegrowany z całym ekosystemem, tradycyjny proces Stage-Gate może okazać się nieprzydatny. Zamiast tego należy
zastanowić się nad zastosowaniem modelu lejka innowacji, w ramach którego z każdym kolejnym etapem procesu rozwoju innowacji nietrafione pomysły są stopniowo
odrzucane, tak aby na końcu tylko najlepsze rozwiązania
zostały zastosowane na większą skalę.
Jednoczesne tworzenie prototypów i skalowanie
w górę
W tradycyjnym modelu rozwoju innowacji tworzenie prototypów i skalowanie w górę zostałoby uznane
za odrębne działania wykonywane kolejno po sobie.
Obecnie, dzięki platformom chmurowym, elastyczna
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i skalowana infrastruktura jest dostępna od ręki, co
umożliwia tworzenie prototypów z wbudowaną możliwością skalowania. Zespoły, które nie zastanawiają się
na skalowaniem do czasu stworzenia zadowalającego
prototypu, mogą tracić czas i zwiększać ryzyko, jakim
obarczony jest cały proces.
Większe docenianie wysiłków niż rezultatów
W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów technologicznych, w których koszty, ryzyko i korzyści
są wyraźnie określone – tworzenie innowacji często
wymaga wiary w sens podejmowanych działań. Od
lat od firm technologicznych wymaga się tworzenia
niezawodnych systemów i ich zespołów i wynagradza
się je za zmniejszanie ryzyka i poziomu niepewności. Wielu pracowników IT wie, jak unikać porażek,
ale aby zwiększyć innowacyjność działów IT, liderzy technologiczni zapewne będą musieli zmienić
system motywacyjny oraz kulturę IT i nadać wyższą
rangę wysiłkom na rzecz opracowywania rozwiązań,
a nie rezultatom.
Zmiana kultury organizacyjnej
Badanie CIO pokazuje, że kultura organizacyjna jest
największą przeszkodą we wprowadzeniu zmian. Osoby odpowiedzialne za IT w firmach wdrażają nowe
rozwiązania w obszarze finansowania i pozyskiwania
talentów, aby zaspokoić potrzeby związane z innowacyjnością. Często dokonują przekwalifikowania obecnych pracowników i zatrudniają nowe osoby posiadające zdolności kreatywne oraz płynność poznawczą.
Jednak zaznajomieni z tematem liderzy technologiczni
dobrze wiedzą, że kultura sprzyjająca innowacjom jest
jak jogurt — może potrzebować „zaczynu”, który zapoczątkuje proces fermentacji. Przyjrzyjmy się ekosystemowi innowacji, aby określić, w jaki sposób zachęcić
obecny zespół IT i całą kulturę IT do przyjęcia takiego
sposobu myślenia.
Innowacyjność codziennością
Niemal połowa badanych CIO (44 %) uważa, że obecnie
ich obciążenie pracą nie jest zrównoważone i przyznaje, że regularnie przyjmują niewykonalne zobowiązania
dotyczące projektów i terminów realizacji. Tworzenie
potencjału innowacyjnego stanowi nie lada wyzwanie.
Działania podejmowane na rzecz rozwoju innowacji są
często postrzegane jako autonomiczne projekty dorzucane do standardowych obowiązków pracowniczych.
Jednak przydzielanie pracownikom zadań z obszaru
rozwoju innowacji bez zmniejszenia ich obciążenia
pracą może skazać projekt na porażkę.
Platform technologiczne B2B
Platformy technologiczne przeznaczone dla biznesu
oferują niespotykane wcześniej możliwości wspierania innowacji. Jak dotąd służyły głównie dokonywaniu transakcji B2C, jednak coraz częściej firmy
zgłaszają zapotrzebowanie na platformy B2B. Dane
prezentowane przez Światowe Forum Ekonomiczne
w ramach Inicjatywy Cyfrowa Transformacja pokazują, że w ciągu najbliższych 10 lat wartość takich

Paweł Adamiok
Sales Department Manager, TSLOGISTIC

Wdrażając rozwiązania innowacyjne w branży TSL, myślimy
przede wszystkim o podniesieniu konkurencyjności w każdym
obszarze, z którym mamy styczność każdego dnia. Obserwując
trend naszej działalności, największa innowacyjność jest zauważana w procesach technologicznych, procesowych jak i marketingowych. Implementując nowe koncepcje związane z innowacyjnością, myślimy nie tylko o naszych klientach i partnerach
biznesowych, ale przede wszystkim chcemy, aby nasi pracownicy
doświadczyli tych zmian. To przyniesie wymierny skutek w obsłudze oraz współpracy z naszymi kontrahentami. Myśląc o innowacyjności, pierwsze co przychodzi na myśl to rozwiązania technologiczne – zgadza się. Na tym aktualnie opiera się nasz rynek
i coraz więcej firm zostaje powiązanych ujednoliconą technologią,
choćby nawet profesjonalna telemetria / Track and Trace itp. Nie
ma nic gorszego w utrzymaniu łańcucha dostaw niż brak konkretnej i rzetelnej informacji. Mówiąc o procesach technologicznych,
mamy na myśli coraz częściej pojawiające się rozwiązania, proponowane przez wiele firm z dużym doświadczeniem na rynku TSL,
jak i stałych dostawców oprogramowań, z którymi prowadzimy
długoletnią współpracę. Nasza firma z początkiem tego roku założyła sobie cel wprowadzenia nowych rozwiązań, które na chwilę
obecną zaczynają działać i są w trakcie procesowania lub finalizacji umów. Obszary, które zostały objęte zmianami, to m.in. działy
transportu drogowego, dział spedycji drogowej/morskiej/lotniczej,
dział finansów jak i dział HR. Sporo w ostatnim czasie pracujemy
nad procesami innowacyjnymi i marketingowymi, rozmawiając
z dostawcami specjalistycznego oprogramowania oraz korzystając
z wiedzy i doświadczenie naszych pracowników. Jako TSLOGISTIC nie boimy się podążania za rynkiem, jednak obserwując to,
co się dzieje w branżach, dla których świadczymy usługi, nadal
jesteśmy uzależnieni od przedsiębiorstw i ich oczekiwań i każda
wprowadzona innowacja to tak naprawdę odpowiedź na potrzeby
naszych klientów.
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projektów może sięgnąć 10 miliardów dolarów. Dobrze gdyby CIO zastanowili się, w jaki sposób mogliby stać się częścią takich platform, jak osiągnąć
z nich korzyści, a także, którzy partnerzy w ramach
ekosystemu mogą pomóc im w wypracowaniu wartości.
Start-upy i inkubatory
Dużym firmom często trudno jest współpracować ze
start-upami, które zazwyczaj nie godzą się na odejście
od wąskiego modelu biznesowego i na modyfikacje
produktów i usług oraz w zupełnie inny sposób postrzegają kwestie pozyskiwania zasobów, ryzyka i przychodów. — Zespoły innowacyjne muszą współpracować ze
start-upami i liderami korporacyjnymi, aby zapewnić
realizację ostatniego etapu, na którym innowacja znajduje zastosowanie w praktyce — mówi Nishita Henry,
dyrektor ds. innowacji w Deloitte Consulting.
Atrakcyjność danych

przedstawić jeden duży sukces, który miał wpływ na
jedną główną jednostkę biznesową w jednym roku.
Bez względu na to, czy jest to milion klientów, czy sto
milionów przychodów, pojedyncza informacja lepiej
trafia do odbiorców. Taki sposób ułatwia wypromowanie wartości, którą się przedstawia i uzyskanie
wsparcia całej organizacji.
Dział zakupów
Dział zakupów może diametralnie zmienić zdolności innowacyjne organizacji w obszarze technologii.
Angażując się w ekosystem innowacji, poszukując
partnerów strategicznych oraz pogłębiając wiedzę
na temat zdolności, które należy wypracować oraz
sposoby, w jaki to zrobić, dział zakupów może stać
się motorem innowacji. Co więcej, może wpłynąć na
partnerów w ramach ekosystemu i pomóc organizacji wypracować i realizować nowe pomysły. Dział zakupów może wreszcie aktywnie uczestniczyć w dzia-

Liderzy technologiczni powinni potrafić mierzyć,
monitorować oraz przedstawiać wartość inwestycji
w rozwój innowacji. Dane dotyczące innowacji będą
prawdopodobnie różnić się od danych na temat skuteczności tradycyjnych inicjatyw biznesowych i powinny być odpowiednio interpretowane, aby ich skutek nie był odwrotny do zamierzonego. Rasheq Zarif,
były szef innowacji biznesowych w dziale badań
i rozwoju w Mercedes-Benz, a obecnie lider sektora
technologicznego w Deloitte w ramach inicjatywy na
rzecz przyszłości mobilności, radzi, aby dane przedstawiane były w sposób uproszczony i zawierały w sobie cyfrę jeden. — Na początkowych etapach rozwoju
grupy innowacyjnej w Mercedes-Benz przedstawialiśmy wiele danych, lecz ostatecznie ograniczyliśmy
je, stosując się do przyjętej zasady, zgodnie z którą
podstawą statystyk była cyfra jeden. Chcieliśmy

łaniach z obszaru ryzyka i wyzwań, np. angażować
się w dyskusje na temat własności intelektualnej czy
modelu podziału przychodów, które często stanowią
nieodłączny element współpracy i współtworzenia.
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Artykuł jest polskim przekładem artykułu opublikowanego
na Deloitte Insights autorstwa Khalida Karka, Billa Briggsa, Minu Puranika. Wypowiedzi CIO zawarte w artykule
pochodzą z raportu Manifesting legacy: Looking beyond the
digital era.
Kontakt po stronie Deloitte w Polsce:
Daniel Martyniuk - Partner, Lider doradztwa technologicznego w Deloitte
Wojciech Sygnowski - Partner, Lider obszaru Analytics &
Cognitive w Deloitte
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WAGA

ZNACZY ZYSK
Ważenie towarów na wózkach magazynowych podczas ich przewożenia to proces, który otwiera
wiele nowych możliwości w zarządzaniu logistyką wewnętrzną. Magdalena Futyma, Sales Executive
Poland w RAVAS Europe BV, w rozmowie z Witoldem Zygmuntem przybliża tajniki systemów ważenia
mobilnego i mówi o tym, jak przekuć dane o masie przewożonych towarów w zysk dla firmy.
Pani Magdaleno, proszę przybliżyć naszym Czytelnikom historię firmy RAVAS. Skąd się wywodzi i kiedy
zaczęła działać?
Firmę RAVAS założył w Utrechcie w Holandii
Raphael van Seumeren – miało to miejsce w 1965
roku. Firma zajmowała się wówczas dystrybucją
samochodów ciężarowych DAF i wszystkich akcesoriów do nich: specjalistycznych siedzeń, wbudowanych żurawi załadunkowych itp. W latach
70. do asortymentu dodano nowe akcesorium do
samochodów ciężarowych: wbudowany system
ważenia. Wagi pokładowe okazały się wydajną
alternatywą dla wag pomostowych. Dzięki nim
wyeliminowano zbędne przejazdy tam i z powrotem między silosami a wagami samochodowymi.
Jak na przestrzeni lat rozwijał się RAVAS i jego gama
produktowa?
Niewątpliwie okresem, który najmocniej zaważył na
dalszym rozwoju firmy RAVAS były lata 80. minionego wieku. W 1986 roku RAVAS rozpoczął produkcję
ręcznych wózków paletowych z wbudowaną wagą
i tym samym staliśmy się pionierem w tej dziedzinie. Od tej pory RAVAS opracowuje nowe techniki,
które pomagają nam utrzymać pozycję lidera na
rynku europejskim i tworzyć produkty, które są
wartościowe dla naszych klientów. Rozumiemy
wysoki poziom zaufania, jakim użytkownicy
końcowi obdarzają nas kupując nasze produkty.
Dlatego pozostajemy oddani utrzymywaniu naszych
wyjątkowo wysokich standardów.
Kiedy firma RAVAS pojawiła się w Polsce? Jak ocenia
Pani potencjał rozwoju naszego rynku?
RAVAS działa w Polsce juz od wielu lat, najpierw
byliśmy obecni ze pośrednictwem importera,
a od września 2013 roku istnieje polski oddział.
Widzimy ogromny potencjał w Polsce - rynek
wózków widłowych na tle rynku światowego czy
też europejskiego prezentuje się znakomicie. Poza
tym w ostatnim czasie zauważalny jest rownież
dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych
w naszym kraju. A sytuacja na świecie skłania
firmy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
opartych na zaawansowanych technologiach
i automatyzacji procesów.

Jaka idea przyświecała stworzeniu rozwiązań, których podstawą są wagi zintegrowane z urządzeniami
transportu wewnętrznego ? W czym można upatrywać ich przewagi nad wykorzystaniem tradycyjnych
wag?
Przewaga wag mobilnych nad tradycyjnymi to
przede wszystkim większa efektywność i optymalizacja procesów wewnętrznych czy to na
magazynie czy też na produkcji. Waga mobilna
daje możliwość ważenia ładunkow w czasie ich
transportu. Czyli zamiast jednej operacji możemy wykonać dwie. To także oszczędność miejsca
w magazynie, oraz czasu traconego wcześniej na
dojazd do wagi stacjonarnej.
Z czego składa się typowe rozwiązanie ważenia
mobilnego?
Typowe mobilne rozwiązanie ważenia zawsze zaczyna się od określonej aplikacji, takiej jak kompletacja zamówień lub przeładunek. W zależności
od potrzeb RAVAS oferuje odpowiedni, mobilny
system ważenia. Oznacza to, że waga jest zintegrowana lub zamontowana na wózku. Ostatnim
elementem przy opracowywaniu rozwiązania
jest odpowiedź na pytanie, co klient chce zrobić
z danymi ważenia generowanymi przez wagę
mobilną. Dane te mogą być drukowane, jak też
przekazywane w czasie rzeczywistym do systemu
ERP, WMS lub TMS.
Jakie korzyści podkreślają klienci, którzy już korzystają z rozwiązań RAVAS? Czy często zdarza się, że
klienci po zakupie pilotażowym zamawiają większe
ilości wag?
Zysk. Czasem w charakterze oszczędności wynikających z minimalizacji kosztów, a innym razem
jest to zysk w czystej postaci. Ważna jest również
oszczędność czasu, a w dzisiejszych czasach czas
to pieniądz. Kolejna kwestia zauważana przez
naszych klientów to pełna kontrola nad procesami i optymalizacja wykonywanych zadań. Dużo
łatwiej jest sprzedać kolejne wagi do tego samego
klienta. Często klienci juz po kilku tygodniach
użytkowania wag RAVAS widzą korzyści z ich
użytkowania co owocuje decyzją o zakupie kolejnych urządzeń.
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W jakiego typu wózkach można stosować wagi
RAVAS? Czy jest możliwe zamontowanie wag mobilnych w już posiadanym, używanym sprzęcie?
Wagi RAVAS można zamontować na każdym
modelu i marce wózka. Model wagi dobieramy
w zależności od typu wózka i od potrzeb klienta.
Oczywiście, także wózek będący w posiadaniu klienta możemy doposażyć w wagę RAVAS. Aby cieszyć
się z możliwości systemów ważenia mobilnego, nie
trzeba więc inwestować w nowe wózki.

chodzących towarów paletyzowanych i integrację
tych danych z systemem WMS lub ERP. Ponadto
dane te mogą być wykorzystywane do fakturowania nadwyżek i optymalizacji współczynników
obciążenia.

Czy RAVAS tylko doposaża wózki innych producentów, czy też ma w ofercie własne, kompletne urządzenia?
RAVAS nie jest producentem wózków, działa we
współpracy z producentami tych urządzeń, w tym
na poziomie OEM z ośmioma największymi dostawcami wózków widłowych na świecie. Doposażamy
w wagi wózki widłowe, wysokiego skladowania,
unoszące i podnoszące wszystkich producentów.
Natomiast posiadamy w ofercie kilka modeli wag
zintregowanych w ręcznych wózkach paletowych
marki RAVAS, również w wersji EX.

Uwagę w Państwa w ofercie zwraca też system
Pick by Weight. Znamy już dobrze inne rozwiązania wspierające kompletację, jak Pick by Light, czy
Pick by Voice. Czym na ich tle wyróżnia się Pick by
Weight?
Wszystkie te trzy systemy mają za zadanie
wspomagać proces kompletacji, jednak tylko
RAVAS Pick by Weight daje możliwość kontroli
poprawności kompletacji i poprawy błędów
kompletacyjnych już w miejscu popełnienia
błędu i w czasie rzeczywistym. To w ogromny
sposób wpływa na obniżenie kosztów poprzez
wyeliminowanie konieczności prowadzenia
końcowych kontroli. Pamiętajmy, że brak
błędów w kompletacji wpływa nie tylko na rachunek finansowy, ale też na wizerunek firmy
w oczach klientów.

Sama waga to nie wszystko – RAVAS podkreśla, że
przede wszystkim chce oferować kompletne systemy
ważenia. Proszę opisać jeden z nich, np. rozwiązanie
dla cross-dockingu.
Rozwiązanie RAVAS Cross Docking umożliwia
rejestrację oraz kontrolę masy i objętości przy-

Jak wygląda komunikacja wag zamontowanych na
wózkach z systemami ERP czy WMS?
Wagi RAVAS można doposażyć w RS232, moduł
bluetooth czy też moduł WIFI, aby umożliwić
komunikację w wybrany sposób z systemami ERP
czy WMS.
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A czy RAVAS dostarcza także własne systemy IT i aplikacje, służące do zarządzania procesami ważenia?
Tak - i myslę, że to jest właśnie czynnik, dający nam
przewagę nad innymi producentami wag. W zależności od potrzeb, ale też możliwości technicznych
klienta, posiadamy w ofercie zaanwansowane
narzędzia między innymi RAVAS Data Manager
(RDM), używany we wcześniej omawianym już
rozwiązaniu Pick by Weight. Kolejne rozwiązanie to
RAVAS Integration Software (RIS), używane często
np. w operacji Cross Docking i pozwalające na łatwą
integrację wag mobilnych RAVAS za pomocą Wi-Fi
z dowolnym systemem ERP lub WMS. Mamy też
oczywiście aplikację na smartfon lub tablet RAVAS
Weights App, ktora posiada funkcję sumowania, pozwala dodawać wszystkie masy brutto i kontrolować
masy całkowite. Wszystkie dane są przechowywane
w formacie CSV i mogą być wysyłane pocztą e-mail
do dowolnej skrzynki odbiorczej jako załącznik za
pomocą 3G, 4G lub WLAN.
Ważenie to proces, który musi gwarantować wysoką
dokładność. Jak często należy dokonywać kalibracji
waszych wag i jak wygląda to w praktyce?
Wagi RAVAS zachowują dokładność ważenia
przez długi okres użytkowania. Jest on zależny
od tego czy prawidłowo korzystamy z urządzeń.
RAVAS zaleca przegląd wag raz do roku. Natomiast jeśli klient jest w posiadaniu wagi z legalizacją, to nie RAVAS jako producent decyduje

Własne systemy IT i aplikacje to czynnik,
dający nam przewagę nad innymi
producentami wag
kiedy klient musi wykonać legalizację wagi, ale
wskazują to regulacje prawne. Obowiazujące
prawo mówi, ze pierwotna legalizacja producenta jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od
daty dokonania legalizacji. Posiadamy lokalny
serwis, przeprowadzamy dla naszych klientów
przegląd wag, kalibrację, wtórną legalizację czy
też naprawy.
Na koniec proszę o spojrzenie w przyszłość: jakie zadanie będzie najważniejsze dla RAVAS w nadchodzących latach?
Tworzenie Inteligencji - ponieważ dane wydają się mieć coraz większe znaczenie zarówno
w logistyce, jak i przemyśle. Widzimy w tych
obszarach duże wzrosty i dynamiczny rozwój,
na co odpowiadamy naszymi produktami,
rozwiązaniami programowymi i wsparciem
serwisowym.
Dziękuję za rozmowę
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PRACA I KOMPETENCJE
W LOGISTYCE
Polscy pracodawcy działający w obszarze logistyki są zadowoleni z kondycji tego sektora. Aż 8 na
10 organizacji dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję branży. Z raportu „Logistyka w Polsce”
przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
wynika, że jednym z głównych wyzwań w obszarze logistyki jest brak wykwalifikowanej kadry.
Kluczowymi wyzwaniami w obszarze logistyki, z jakimi obecnie mierzą się biorące udział w badaniu firmy, są: brak odpowiedniego wsparcia działań logistycznych ze strony systemów IT (38%), brak wykwalifikowanej kadry (34%) oraz zbyt
wysokie koszty logistyki (31%).
Przedsiębiorcy są świadomi wysokiej wartości kapitału ludzkiego i chcą zapewniać pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji. Przewidują, że w wyniku coraz większej
automatyzacji i robotyzacji procesów, zapotrzebowanie na
kadry w sektorze logistyki będzie wzrastać.
- Zgodnie z odpowiedziami specjalistów logistyki kluczowym
hamulcem dla rozwoju branży staje się brak wykwalifikowanej kadry. Zwraca na to uwagę ponad 1/3 ankietowanych.
Jednocześnie więcej niż połowa badanych jako najważniejszy
obszar inwestycji w tym roku wskazuje pozyskanie nowych
pracowników, mniejszą wagę przywiązując do wdrażania
nowoczesnych technologii. Człowiek pozostaje więc kluczowym zasobem organizacji, a automatyzacja nie wpłynie
znacząco na poziom zatrudnienia w firmach – mówi Tomasz
Walenczak, dyrektor Manpower w Polsce
Z badania wynika, że ponad połowa przedsiębiorców z obszaru logistyki (54%) w najbliższym roku chce inwestować w pozyskiwanie nowych talentów. - Wynik ten absolutnie nie dziwi, ponieważ potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników
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znacznie przewyższają obecnie możliwości rynkowe. Branża
logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii
i planująca dalszy wzrost, już dziś mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji. Poszukiwani są
zarówno podstawowi pracownicy manualni, jak i specjaliści.
W obliczu wdrażania nowych technologii, które firmy wskazują jako drugi z najważniejszych obszarów inwestycji (42%),
przedsiębiorcy będą potrzebować w swoich zespołach coraz
większej liczby osób z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi – dlatego też na rynku pracy można się spodziewać
rosnącej konkurencji o kadry z takimi umiejętnościami. Pracodawcy będą musieli opracować strategię rekrutacyjną, która pozwoli im przyciągnąć specjalistów nie tylko wysokością
wynagrodzenia, ale również atrakcyjnością zlecanych projektów czy benefitami pozapłacowymi. Niewątpliwie dużą rolę
w pozyskiwaniu kandydatów odgrywać będzie także rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad
budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego
pracodawcy. Duża liczba respondentów planuje rozwój zasobów magazynowych, wskazując budowę nowych magazynów
jako trzecią najważniejszą inwestycję w najbliższym czasie. To
oczywiście również łączy się ze wzrostem zapotrzebowania na
nowych pracowników w sektorze logistyki – wskazuje Dominik Malec, Business Unit Director, Manpower.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
10 STANOWISK NAJTRUDNIEJSZYCH DO OBSADZENIA

1.
2.
3.
4.

Magazynier
Operator wózka (widłowego, bocznego, wysokiego składu)
Inżynier (ds. procesów logistycznych, automatycy)
Kierownik (brygadzista, project manager, kierownik
oddziału)
5. Ekspert ds. logistyki (spedytor, specjalista ds. zarządzania
stockiem, zarządzania jakością, eksportu, gospodarki
magazynowej)
6. Technik (technik utrzymania ruchu, technik operator,
mechanik, elektryk)
7. Wykwalifikowany pracownik produkcji (operator produkcji
i maszyn, systemów VMS)
8. Kierowca (wszystkich kategorii)
9. Przedstawiciel handlowy
10. Pracownik fizyczny

Trudności w znalezieniu pracowników
Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze logistyki rośnie, a przedsiębiorstwa z tego obszaru przykładają dużą wagę do zapewnienia sobie dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przyczyną trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami są głównie zbyt wysokie
oczekiwania finansowe kandydatów, o czym wspomina 61% firm,
brak dostępnych kandydatów (58%) oraz brak wystarczającego doświadczenia zawodowego (44%). Według oceny pracodawców jedna
trzecia kandydatów nie posiada wymaganych kompetencji twardych,
co piąty nie jest otwarty na zmianę pracy w pandemii.

Co robią pracodawcy?
Firmy walczą z niedoborami talentów poprzez podnoszenie kwalifikacji własnych zasobów ludzkich – 64% pracodawców zapewnia swoim
pracownikom dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju, 41% badanych firm decyduje się na podniesienie wynagrodzenia, 33% wyposaża w nowe umiejętności i przenosi do nowych ról w ramach firmy, zaś
27% korzysta z outsourcingu usług.

Elastyczne formy zatrudnienia
W co czwartej badanej firmie elastyczne formy zatrudnienia stanowią
od 10% do 30% całkowitego zatrudnienia. W co piątej to 22% całkowitego zatrudnienia, a w co dziesiątej powyżej 30%.
- Wyniki badania pokazują, że blisko 90% respondentów korzysta
z elastycznych form zatrudnienia, z czego dwie trzecie stanowi praca
tymczasowa. Jest to dobitny dowód na dużą potrzebę elastyczności
w kształtowaniu zasobów personalnych w sektorze logistyki. Nieustanne zmiany w zachowaniach zakupowych klientów branży e-commerce, typowo sezonowe wzrosty zapotrzebowania powiązane z okresami
wzmożonej aktywności w kanałach online, a w efekcie – konieczność
szybkiego dostosowania liczby zatrudnionych osób do aktualnej sytuacji wymuszają na branży logistycznej korzystanie z elastycznych
form zatrudnienia. Budowanie elastyczności zatrudnienia w sektorze
logistycznym opiera się nie tylko na pracy tymczasowej, ale również
– jak deklaruje 14% respondentów – outsourcingu zadań i funkcji.
Outsourcing to kolejny krok, zapewniający firmom możliwość skoncentrowania się na głównej działalności oraz szansa na powierzenie
procesów, najczęściej pobocznych, wyspecjalizowanym organizacjom,
przejmującym odpowiedzialność za finalny efekt usług realizowanych
w danym wycinku operacji logistycznych – zauważa Kamil Sadowniczyk, Business Unit Director, Manpower.
Oprac. KW
na podstawie raportu „Logistyka w Polsce”.

Anna Dąbrowska
Szef zespołu rekrutacji, rozwoju i analiz HR, DB Schenker

Zależy nam na tym, żeby być pracodawcą pierwszego
wyboru. Dlatego, oprócz standardowych działań rekrutacyjnych jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych. Nasi
szefowie zapraszają do pracy w swoich zespołach i są gotowi
bezpośrednio odpowiadać na pytania osób zainteresowanych
daną ofertą. Chcemy, żeby kandydaci mogli poznać nas
i świadomie wybrać DB Schenker. Dążymy do tego, by nasze
procesy rekrutacyjne były wysokiej jakości.
To właśnie podczas rozmów rekrutacyjnych, kandydat może
poznać wymagania na danym stanowisku pracy, a dla
przyszłego szefa to okazja do zweryfikowania talentów i umiejętności tej osoby. Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja
zwiększa powodzenie przy dalszej współpracy. Często już na
etapie rekrutacji określamy obszary do rozwoju u przyszłego
pracownika. W ślad za tym możemy proponować uczenie
przydatnych umiejętności pod okiem doświadczonych członków zespołu lub – jeśli sytuacja tego wymaga – na specjalistycznych kursach.
Staramy się stale doskonalić nasze działania w obszarze
pozyskiwania nowych pracowników. Pytamy aplikujących
do nas kandydatów o ich wrażenia z rekrutacji, dzięki czemu
dowiadujemy się, jakie oczekiwania co do samego procesu
mają osoby poszukujące pracy.
Każda z osób zatrudnionych w DB Schenker co roku przechodzi rozmowę rozwojową, która ma dwa podstawowe cele:
podsumowanie pracy i jej wyników oraz rozmowę o rozwoju
kompetencji wraz ze stworzeniem planu konkretnych działań.
Wierzymy, że to pracownik i jego bezpośredni przełożony
najlepiej znają potrzeby rozwojowe i dlatego oddajemy im
odpowiedzialność za ten proces.
W DB Schenker mamy także uruchomione długoterminowe
programy rozwojowe – dla menedżerów, pracowników sprzedaży, które pozwalają nabywać potrzebne w pracy kompetencje i stale doskonalić swoje umiejętności. Pracownicy mają
również dostęp do szkoleń on-line, które stanowią dopełnienie
oferowanych możliwości rozwojowych.
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OSTATNIA MILA
A ZMIANY
KLIMATU
Globalny rynek usług logistycznych dla e-commerce będzie rósł w średniorocznym tempie 8,6%, ale
branżę czekają poważane wyzwania w kwestiach klimatu, zwłaszcza na ostatniej mili w miastach. Dostawy
miejskie to po lotnictwie drugi model transportu o największej intensywności węglowej, a wzmożony popyt
na obsługę e-handlu doprowadził w zeszłym roku do nierównoważni pomiędzy obniżeniem aktywności
transportowej na świecie (-4%) a spadkiem emisji CO2 (-1%). Obsługa ostatniej mili będzie droższa, bardziej
skomplikowana i wymagająca zaangażowania wszystkich stron, jednak w opinii ekspertów nie powinno się
prowadzić poważanej debety o logistyce w e-commerce bez kwestii klimatycznych.

Krzysztof Oflakowski

Przychody globalnego rynku e-commerce w obszarze
sprzedaży detalicznej (B2C) mają w tym roku osiągnąć
ponad 2,73 biliona dolarów i przez następne 4 lata rosnąć w średniorocznym tempie 6,29%, osiągając w 2025
roku wartość ponad 3,47 biliona dolarów. Według Statista Digital Market Outlook, spośród trzech najważniejszych rynków najszybciej rozwijać będą się Chiny
(7,9% średniorocznie), odpowiadając w 2025 roku za
ponad 1,63 biliona dolarów przychodów generowanych
przez e-handel B2C – to 60% wartości globalnego rynku
e-commerce w tym modelu. Wyraźnie mniejszą wartość ma osiągnąć sprzedaż w USA (563,3 mld dolarów),
którą w 2025 roku wyprzedzi rynek europejski (565,9
mld dolarów) rosnący w średnim tempie 6% rocznie.
Beneficjentem szybkiego rozwoju e-commerce, obok
samych sprzedawców i platform internetowych, będzie
także branża logistyczna. Według tegorocznych analiz

50 – EUROLOGISTICS

brytyjskiego centrum badawczego Transport Intelligence (TI) wartość globalnego rynku usług logistycznych dla e-handlu osiągnie w 2025 roku wartość 557 mld
euro, rozwijając się w średniorocznym tempie 8,6%.
Tylko w zeszłym roku rynek ten urósł z poziomu 289,2
mld do 368,1 mld euro, czyli o 27,3%. Był to co prawda
efekt ograniczenia sprzedaży w kanale tradycyjnym,
ale główne rynki logistyczne obsługujące e-commerce
wciąż będą rozwijać się bardzo dynamicznie. Największe zyski wygeneruje region Azji i Pacyfiku, który w 2020
roku odpowiadał za 41,6% całego sektora i osiągnął
wartość 153 mld euro. Do 2025 roku dalekowschodni
rynek będzie się powiększał w średniorocznym tempie
11,3%, czyli znacznie szybciej niż logistyka dla e-commerce w Ameryce Północnej, dla której średnioroczne tempo wzrostu do 2025 roku oszacowano na 6,3%.
W 2020 roku tamtejszy sektor wart był 128,8 mld euro
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i w ciągu roku urósł o 33,9%. O 26,5% wrosła także wartość ubiegłorocznych usług logistycznych dla
e-handlu w Europie, osiągając wartość 70,8 mln euro, ale
analogicznie do innych regionów, wzrost ten wyhamuje
w najbliższych 4 latach do poziomu 6% średniorocznie.
Według Transport Intelligence obsługa e-commerce
będzie coraz ważniejszym elementem rynku logistycznego, ale jednocześnie usługi dla tego sektora staną
się coraz bardziej wymagające. Nie tylko ze względu
na zwiększone wolumeny ładunków, ale także większe
oczekiwania klientów co do czasu realizacji zamówień.
Na znaczeniu zyskiwać będą zwłaszcza droższe opcje
dostawy, realizowane tego samego lub następnego
dnia. To z kolei wpłynie na koszt obsługi logistycznej
na ostatniej mili i wymusi na sprzedawcach lepsze zarządzanie procesami dostaw. Szacunki TI wskazują,
że w ubiegłym roku aż 53% kosztów logistycznych po
stronie sprzedawców było generowanych właśnie na
ostatniej mili, pozostałe 47% dotyczyło innych etapów
realizacji zamówień.

Coraz krótszy czas dostawy
Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) wylicza, że o ile
największą popularnością wciąż cieszą się zamówienia
realizowane od 1 do 3 dni, to najszybciej rosnącym segmentem są dostawy finalizowane tego samego dnia,
które rosną w tempie 36% rocznie. Bardzo dynamiczny wzrost widać także wśród przesyłek natychmiastowych, które dostarczane są w mniej niż 2 godziny,
a sama kategoria rośnie w tempie 17% rocznie. Dla
przykładu w Chinach już ponad 10% wszystkich dostaw
e-commerce realizowana jest w jednym z tych dwóch
modeli. Oznacza to, że każdego dnia dostarczanych jest
ok. 3 mln paczek z jednodniowym terminem dostawy
i od 400 do 500 tys. przesyłek trafiających do klientów
w ciągu 2 godzin. To dwukrotnie więcej niż w Europie,
gdzie dostawy tego samego dnia dotyczą zaledwie 5%
zamówień. WEF ocenia, że do 2030 roku globalne zapotrzebowanie na miejskie usługi logistyczne na ostatniej
mili dla e-commerce może wzrosnąć aż o 78%, a rosnący popyt na zakupy w Intrenecie doprowadzi do szeregu niepożądanych konsekwencji.
Utrzymanie obecnego modelu realizacji zamówień do
2030 roku sprawi m.in., że liczba pojazdów dostawczych
w stu największych miastach świata może wzrosnąć
o 36%, zwiększając emisje generowane na ostatniej mili
o 32%. O 21% może także wzrosnąć zatłoczenie na drogach, co w przełożeniu na każdego mieszkańca korzystającego z miejskiej infrastruktury drogowej oznacza
dodatkowe 11 minut w podróży dziennie.
Uwagę na ten sam problem zwraca także Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) działające przy
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). W najnowszym raporcie Transport Outlook
2021 ITF wskazuje, że podczas gdy globalna aktywność całego sektora transportu towarowego obniżyła się w zeszłym roku o 4%, to całkowite emisje CO2

Justyna Glaza
Environmental Manager, GLS Poland

Odpowiedzialność środowiskowa całej branży KEP, podobnie jak każdej innej związanej z logistyką i transportem, polega przede wszystkim na ograniczaniu emisyjności. Dlatego
Grupa GLS w całej Europie już od kilku lat wykorzystuje
różnego rodzaju pojazdy alternatywne i zeroemisyjne przeznaczone do obsługi ostatniej mili.
GLS Poland, jako pierwsza firma kurierska w Polsce, wprowadził regularny rower kurierski. Od ponad roku obsługuje
on ścisłe centrum Krakowa, czyli obszar w znacznej mierze
niedostępny dla ruchu kołowego. Wkrótce podobne rowery
pojawią się w kolejnych lokalizacjach w Polsce. W kilku
miastach wprowadziliśmy także e-vany kurierskie, a w Warszawie dodatkowo infrastrukturę do ładowania tego rodzaju
pojazdów. Te rozwiązania spełniają wymogi ekologiczne,
a równocześnie wspierają elastyczność naszej sieci operacyjnej. Takie podejście pozwala realizować usługi kurierskie
w wysokim, oczekiwanym przez klientów standardzie.
W ubiegłym roku wprowadziliśmy też cyfrowe narzędzie
do zarządzania trasami kurierskimi. Do każdego adresu
odbioru lub doręczenia przesyłki przypisywane są precyzyjne
współrzędne geograficzne, tzw. geokoordynaty. Dzięki temu
kurierzy otrzymują optymalne trasy, co pozwala wymiernie
obniżać emisję eksploatowanej obecnie floty.
Na kilkunastu trasach długodystansowych już od lat wykorzystujemy samochody ciężarowe napędzane ciekłym gazem
ziemnym (LNG). Zużywają nawet o 15% mniej paliwa niż
podobne samochody ciężarowe z silnikami Diesla. Emitują
też o 99% mniej cząstek stałych oraz o 60% mniej tlenków
azotu niż wymagają limity określone w normie Euro VI.
Co więcej – od tego roku 85% całkowitego zużycia energii
elektrycznej w sortowniach i filiach GLS Poland pochodzi ze źródeł odnawialnych, to ok. 500 megawatogodzin
miesięcznie. To przykład odpowiedzialnego wykorzystywania
zasobów.
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generowane przez branżę spadły o zaledwie 1%.
Głównym powodem nierównowagi było wzmożone
zapotrzebowanie na transport w obszarach miejskich
wywołane przez zamówienia e-commerce i inne dostawy bezpośrednio do domów. W ciągu roku fracht
miejski urósł aż o 7%, stając się tym samym drugim
po lotnictwie modelem transportu o największej intensywności węglowej, liczonej jako ilość CO2 (w gramach) wyemitowana podczas transportu tony towaru
na odległość 1 km (gCO2/tkm).

Wysokie emisje na ostatniej mili

Hubert Walczak
Head of E-commerce, Rohlig Suus Logistics

W ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo odczuliśmy konsekwencje wynikające z pandemii koronawirusa. Z jednej strony
wpłynęła ona na prawie każdą dziecinę naszego życia, ale
z drugiej stała się motorem napędowym wielu zmian. Dla części
z nas okres ten był również czasem na refleksję dotyczącą zmian
klimatycznych i tego, jak działania człowieka wpływają na
otaczającą rzeczywistość. Kwestią ochrony środowiska zajęły
się zarówno osoby o dużym zasięgu gospodarczym, jak i najmłodsi, którzy będą zmagali się z wyzwaniami w niedalekiej
przyszłości. Kondycja Ziemi po raz pierwszy stała się sprawą
nas wszystkich.
Chociaż wciąż żyjemy w czasach ogromnego konsumpcjonizmu
i marnotrawstwa, to jednak coraz częściej hasła dotyczące
ochrony środowiska przebijają się do głównego nurtu. Skutkuje
to realnymi działaniami na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatycznym. Już dzisiaj wiele państw, instytucji oraz przedsiębiorstw angażuje się w projekty mające pozytywny wpływ
na środowisko. Jako firma logistyczna zdajemy sobie sprawię,
że również mamy pośredni i bezpośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Z tego też względu z jeszcze większym
zaangażowaniem poszukujemy rozwiązań, które zmniejszają
nasze oddziaływanie. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że czeka
nas jeszcze dużo pracy, to z coraz większą odwagą podążamy za
strategią wdrażania zrównoważonych rozwiązań logistycznych,
polegających m.in. na wykorzystaniu opakowań wielokrotnego
użytku, wprowadzaniu floty nisko - i zeroemisyjnych pojazdów,
inwestowaniu w nowe technologie wspierające efektywne
planowanie tras, eliminacji wykorzystywania folii, wdrażaniu
formy elektronicznego obiegu dokumentów oraz nowych modeli
logistycznych, dzięki którym możemy redukować ślad węglowy
(np. dropshipping). Cieszy też fakt, że konsumenci coraz częściej, podejmując decyzje zakupowe, wybierają te marki, które
są przyjazne środowisku. Jest to również ważny krok w kierunku
realizacji ustalonych podczas porozumienia paryskiego celów
dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej.
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ITF zaznacza, że przy utrzymaniu obowiązujących scenariuszy rozwoju transportu towarowego, infrastruktury, technologii oraz polityki klimatycznej, aktywność
w obszarze frachtu miejskiego będzie znacząco rosnąć
także w najbliższych latach. Do 2030 roku praca przewozowa wykonana przy dostawie towarów w miastach
wzrośnie z ubiegłorocznego poziomu ponad 5,3 bln
tkm do 5,9 bln tkm (+11,3%) i osiąganie ponad 10,3
bln tkm w 2050 roku (+94,3% względem 2020 roku).
Dla porównania praca wykonana w lotnictwie towarowym w 2030 roku osiągnie 419 mld tkm i 911 mld tkm
w 2050 roku. W efekcie prognozowanego rozwoju dostaw miejskich, bezpośrednie emisje wywołane przez
ten model transportu przekroczą w 2030 roku poziom
698 mln ton CO2 i 783 mln ton dwie dekady później.
W tym samym czasie lotnictwo towarowe wyemituje
142 mln ton CO2 w 2030 roku i 213 mln ton CO2 w 2050
roku, czyli kilkukrotnie mniej. Niższe emisje od transportu towarowego w miastach wygeneruje także sektor
morski i kolejowy. Największym emiterem CO2 w sektorze transportu towarowego wiąż jednak pozostanie
pozamiejski transport drogowy, który wg ITF będzie
odpowiadał za blisko 1,5 mld ton CO2 w 2030 roku i ponad 1,7 mld ton w 2050 roku.
Analitycy ITF twierdzą także, że wzrost e-handlu może
doprowadzić nie tylko do większego zanieczyszczenia
w miastach i większych korków, ale również zwiększonej
liczby pustych przebiegów i mniejszego wykorzystania
pojemności ładunkowej. Niepożądane konsekwencje
klimatyczne mogą także pogłębić krótkie okna czasowe
dostaw i coraz powszechniejsza polityka darmowych
zwrotów. Zagrożenia środowiskowe wynikające z rozwoju e-commerce dostrzega również branża logistyczna.
- Nie powinno się obecnie prowadzić poważanej debaty o logistyce w e-commerce bez poruszania kwestii
klimatycznych. Dotyczy to nie tylko ostatniej mili, ale
także pozostałych etapów i wykorzystywanych modeli
transportu. Ostatnia mila jest jednak wciąż najmniej
uregulowana, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Dodatkowo, z uwagi na rosnącą popularność
zakupów w sieci, transport miejski będzie rósł w bardzo szybkim tempie, a za nim emisje. Z drugiej strony
na rozwój zielonego łańcucha dostaw w e-commerce
ogromny wpływ mają konsumenci i już teraz o przewadze konkurencyjnej może decydować np. informacja,
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że zamówienie dostarczy pojazd elektryczny. Ważne
jest również sprawdzenie czy dostawca usług logistycznych wprowadził program środowiskowy w swojej firmie i jak on funkcjonuje. Mam na myśli to, że klient
może za pośrednictwem firmy skompensować emisje
powstałe w transporcie jego towaru. W Kuehne+Nagel
funkcjonuje program Net Zero Carbon, gdzie naszym
klientom sponsorujemy kompensacje wszystkich przesyłek drobnicowych wysyłanych transportem morskim. W innych rodzajach transportu oferujemy im
możliwość kompensowania wytwarzanego śladu węglowego poprzez uczestnictwo w stworzonym przez nas
programie kompensacji emisji. Co więcej, nawet sposób pakowania produktów odgrywa dziś znaczenie dla
konsumentów, stąd nasza rekomendacja dla klientów,
dla których realizujemy usługi fulfillment, aby stosować na przykład ekologiczne wypełniacze pochodzące
z recyklingu lub by plastikowe taśmy do pakowania
zastąpić papierowymi, które są całkowicie biodegradowalne. Każde takie pojedyncze działanie zmniejsza
ślad węglowy towarzyszący realizacji zamówienia, tym
bardziej istotny biorąc pod uwagę skalę dokonywania
takich operacji, a przy okazji buduje przewagę konkurencyjną – mówi Wojciech Sienicki, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Kuehne+Nagel.
Na szeroki wachlarz narzędzi mogących łagodzić skutki
prognozowanych zmian klimatycznych wskazuje także
WEF. Upowszechnienie się pojazdów elektrycznych,
dostawy nocne i poza godzinami szczytu oraz osobne
miejsca parkingowe dla samochodów dostawczych
mogłyby zmniejszyć lokalne emisje o 35%, zatłoczenie o 25%, a koszt dostawy o 15%. Z kolei zwrócenie

się w stronę ekspresowych pasów ruchu, wspólnych
paczkomatów dla firm logistycznych oraz wykorzystanie narzędzi IT w zakresie dynamicznego kierowania
ruchem i łączenia dostaw, aby efektywniej wykorzystywać pojemność ładunkową, obniżyłoby emisje o 10%,
a zatłoczenie i koszt dostawy o 30%. Połączenie wszystkich tych mechanizmów dałoby rzecz jasna najlepsze
rezultaty i pozwoliło na redukcję lokalnych emisji na
ostatniej mili o 30%. O tyle samo zmniejszyłoby się
także zatłoczenie w miastach, natomiast jednostkowy
koszt dostawy mógłby spaść o 25%.

Transformacja ostatniej mili
Jak wylicza Światowe Forum Ekonomiczne, wdrożenie
wszystkich tych rozwiązań do 2030 roku w przykładowym
mieście liczącym ok. 2 mln mieszkańców wymagałaby inwestycji na poziomie 11,5 mld euro i obejmowałoby m.in.
całkowitą elektryfikację floty, wzrost kosztów zatrudnienia w przypadku dostaw nocnych, stworzenie i utrzymanie infrastruktury, paczkomatów, informatyzację itp.
Poza tym, obok ścisłej współpracy sektora publicznego
z branżą logistyczną, potrzebne jest także pełne zaangażowanie konsumentów, którzy stają coraz bardziej świadomi i odpowiedzialni w kwestiach klimatu.
Według WEF już teraz klienci e-commerce coraz częściej oczekują alternatywnych opcji realizacji zamówień niż tylko dostaw do domu czy biura, a 56% konsumentów z pokolenia Y (urodzonych w latach 80. i 90.),
wybiera je właśnie ze względu na troskę o środowisko.
Ponad połowa wszystkich klientów sklepów internetowych twierdzi także, że jest świadoma kwestii środowiskowych w handlu elektronicznym.

W ciągu roku fracht miejski urósł aż o 7%, stając się tym samym drugim po
lotnictwie modelem transportu o największej intensywności węglowej.
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Do podobnych wniosków doszli także analitycy
z Accenture badający rynek ostatniej mili w e-commerce. Według nich aż 43% konsumentów jest bardziej
skłonna wybrać sprzedawcę internetowego, który oferuje zrównoważoną alternatywę realizacji zamówienia.
W związku z tym w najlepszym interesie sprzedawców
jest rozwijanie wielokanałowego modelu realizacji
dostaw i zachęcanie klientów do odbioru zakupów na
przykład w punktach stacjonarnych oraz edukacja na
temat korzyści klimatycznych wynikających z konsolidacji zamówień internetowych w tradycyjnych sklepach lub innych obiektach. Z symulacji przeprowadzonej przez Accuture wynika, że gdyby klienci w obrębie
1 km od lokalnego centrum dystrybucji w Londynie
odebrali swoje zamówienia, po prostu przychodząc po
paczkę do punktu, aż 14 % wszystkich dostaw na ostatniej mili byłoby całkowicie zeroemisyjnych.

Wzrost świadomości
Rafał Nawłoka
Prezes zarządu DPD Polska

Najważniejszym celem rozwojowym DPDgroup jest
wzrost biznesu, ale przy jednoczesnym ograniczeniu
emisji CO2. Cel ten osiągamy w DPD Polska rozwijając
flotę samochodów elektrycznych, decentralizując model
logistyczny i zmieniając procesy na ostatniej mili. Jako
firma kurierska świadoma wpływu swojej działalności
na otoczenie dążymy do neutralności doręczeń. Elektryczne vany, których już setka jeździ po ulicach polskich
miast, ładowane są w sieci własnych stacji ładowania.
Inwestujemy też w infrastrukturę, w tym w DPD Pickup
Oddziały Miejskie, które pozwalają zmniejszyć liczbę
kilometrów pokonywanych w miastach. Pracujący w nich
kurierzy doręczają paczki z wykorzystaniem zeroemisyjnych pojazdów (rowerów, rowerów cargo) oraz pieszo, co
doskonale się sprawdza w zatłoczonych centrach miast
czy dzielnicach mieszkalnych lub biznesowych. W wielu
miejscach oddziały miejskie zaopatrywane są w paczki
do doręczenia przez elektryczne vany. Koncept ten jest
elementem rozwijanego przez nas modelu logistycznego
polegającego na decentralizacji procesów operacyjnych
i opierającego się na sortowniach regionalnych. Pozwala
to skrócić trasy przejazdów, a w konsekwencji zmniejszyć szkodliwe emisje. Oddziały miejskie są częścią sieci
DPD Pickup, która liczy już 4 tysiące punktów nadań
i odbiorów, w tym punktów partnerskich i automatów
paczkowych.
Istotne w kontekście „zrównoważonych” doręczeń na
ostatniej mili są także usługi, które pozwalają konsumentom na sprawne zarządzanie przesyłką, np. poprzez
smartfona, takie jak portal mojapaczka.dpd.com.pl. Dopasowanie doręczenia do preferencji odbiorcy zwiększa
odsetek doręczeń w pierwszej próbie i zmniejsza liczbę
kursów z ponowną próbą doręczenia.
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Z analiz Accenture wynika, że o ile w 2018 roku tylko
od 20 do 60% sprzedawców internetowych oferowało
opcję BOPIS (Buy Online Pick-Up in Store, czyli zamów
online, odbierz w sklepie), a także zarezerwuj w sklepie, wyślij towar z lub do sklepu, kup w aplikacji i wyślij do domu, to w 2020 roku aż 80-90% gwarantowało
wszystkie te możliwości.
Zwrot w stronę omnichannel, czyli zakupów wielokanałowych i centrów dystrybucyjno-sprzedażowych,
w których można nie tylko dokonać zamówienia lub
tradycyjnego zakupu, ale także odebrać lub zwrócić
zamówienie internetowe, jest już nieunikniony. Tak
samo jak postępująca złożoność i koszt obsługi ostatniej mili, która jest coraz bliżej klienta i przesuwa
swój środek ciężkości z dostaw centralnych na realizacje lokalne. Accenture podkreśla, że w stronę lokalności powinny zwrócić się także władze miejskie,
stwarzając nie tylko przyjazne środowisko legislacyjne i lokalizacyjne, ale także system zachęt zarówno
dla sprzedawców, jak i firm transportowych. Mimo
że to dostawcy muszą wziąć na siebie m.in. ciężar
elektryfikacji floty, to po stronie włodarzy miast
powinno leżeć zapewnienie infrastruktury do ładowania, pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów
elektrycznych, stref ekspresowego parkowania czy
zwolnień z niektórych opłat, jako zachęt wspierających zielone inicjatywy transportowe. Miasta powinny pomyśleć także o strategii rozwoju lokalnych centrów dystrybucyjnych w przestrzeniach miejskich,
nie tylko poprzez tworzenie nowej infrastruktury, ale
również adaptację istniejących obiektów. Accenture
wykazuje, że dostawy na ostatniej mili realizowane
z wykorzystaniem lokalnych centrów realizacji zamówień mają potencjał obniżenia emisji od 17 do
26% do 2025 roku, a połączenie ich z technologiami
w zakresie optymalizacji tras przez dostawców może
zredukować emisje o dodatkowe 7 do 9%.
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Trend w logistyce
Z globalnego badania przeprowadzonego w 2020 roku
wśród kierownictwa wyższego szczebla odpowiedzialnego za logistykę zamówień detalicznych oraz e-commerce wynika, że w ciągu 2-3 lat aż 59% z nich planuje
rozszerzenie portfolio usług o model BOPIS. Jak podaje
Statista, 51% badanych menedżerów zamierza także
utworzyć centra realizacji zamówień tylko dla kanału
e-commerce. Sporym powiedzeniem będą się również
cieszyć centra micro-fulfillment (27%) oraz tymczasowe obiekty dystrybucyjne uruchamiane w zależności
od zapotrzebowania (26%).
W Polsce globalne zmiany związane z obsługą ostatniej
mili w e-commerce widać m.in. na rynku magazynowym. Według firmy doradczej JLL głównym motorem
napędowym logistyki miejskiej w naszym kraju będzie,
obok postępującej urbanizacji, właśnie rozwój e-handlu
i tendencja do dostarczania zamówień internetowych
tego samego dnia. JLL szacuje, że obecna podaż na magazyny miejskie nad Wisłą wynosi ok. 1,6 mln mkw., co
stanowi tylko 7,5% całkowitej powierzchni logistycznej
i przemysłowej. W opinii JLL rynek dopiero się rozkręca, a zainteresowanie małymi magazynami miejskimi
spotęguje m.in. elektryfikacja floty dostawczej. Coraz
większą rolę będą także odgrywały kwestie środowiskowe oraz zwracanie się miast i firm w kierunku zrówno-

ważonego rozwoju, prowadzącego do obniżenia emisji
generowanych przez nowoczesne łańcuchy dostaw.
Uwagę do kwestii środowiskowych przywiązują także polscy konsumenci. Z badania E-commerce w Europie 2020
przeprowadzonego przez Nepa dla Postnord, wynika, że
aż 32% Polaków kupujących online jest w stanie zapłacić więcej za przesyłkę, jeśli dostawa będzie realizowana
z wykorzystaniem zrównoważonego modelu transportu.
Spośród 12 badanych krajów, lepszy wynik osiągnęły tylko
Niemcy (42%), Włochy (37%) i Francja (36%). Dodatkowe
opłaty chce z kolei ponosić zaledwie 24% Brytyjczyków,
23% Szwedów i Norwegów oraz tylko 22% Finów. Dla 28%
Polaków bardzo ważnym kryterium branym pod uwagę
przy zakupach w Intrenecie jest także dostawa, której
oddziaływanie na środowisko powinno być tak niskie,
jak to tylko możliwe. To samo kryterium jest uważane za
bardzo ważne przez 32% Włochów i 30% Hiszpanów, ale
tylko przez 19% Belgów i Duńczyków, 17% Holendrów
i 16% Norwegów oraz Finów. Polska wypada także bardzo
optymistycznie, jeśli chodzi o preferowany sposób dostawy. Aż 38% naszych rodaków chce odebrać swoją przesyłkę w paczkomacie. To nie tylko najbardziej preferowana
opcja dostawy w Polsce, ale także najlepszy wynik w Europie. Tuż za nami uplasowani się Finowie (35%) i Duńczycy
(20%). W reszcie badanych krajów ten sposób realizacji
zamówień nie przekracza 5%.

Utrzymanie obecnego modelu realizacji zamówień do 2030 roku sprawi m.in.,
że liczba pojazdów dostawczych w 100 największych miastach świata może
wzrosnąć o 36%, zwiększając emisje generowane na ostatniej mili o 32%.
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BYCIE EKO MOŻE BYĆ
EKONOMICZNE
O poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań i innowacyjności z Tomaszem Szalasem, prezesem
firmy Glopack, której produkt – innowacyjna folia stretch zdobył nagrodę główną w konkursie
Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020, rozmawia Kinga Wiśniewska.
Glopack produkuje folie stretch od wielu lat. Niedawno zdobyliście nagrodę za innowacyjną folię
stretch. Kiedy zrodził się u Pana pomysł na szukanie
nowych rozwiązań?
Nasza firma od samego początku, czyli od roku
2008 roku, związana jest z branżą opakowań.
Szczególnie ważnym dla nas produktem była
i jest folia stretch i dlatego cały czas dążymy do
udoskonalania oferty.
Folia, za którą otrzymaliśmy nagrodę, powstała
dzięki zetknięciu się naszej firmy z branżą recyklingową. Posiadaliśmy w całym kraju ponad
500 maszyn służących do zagospodarowania
odpadów foliowych i papierowych, zbieraliśmy
dziesiątki tysięcy ton śmieci. Praca związana
z gospodarką odpadami uświadomiła nam, z jak
olbrzymim problemem się zmagamy. Zrozumieliśmy, że bez działań zmniejszających emisję
odpadów, m.in. plastikowych, problem będzie
narastał i stanie się dla nas oraz naszej planety
obciążeniem nie do udźwignięcia.
Z tego powodu w 2015 roku nawiązaliśmy –
trwającą do dziś – współpracę z Politechniką Lubelską. Naszej współpracy z naukowcami przyświecała myśl, że skoro nie możemy w procesie
pakowania wyeliminować folii stretch, powinniśmy stworzyć produkt, który umożliwi zmniejszenie ilości używanego plastiku. Wyzwaniem
było to, by zachować pełną funkcjonalność folii
i komfort jej użytkowania. Tak właśnie rozpoczęła się nasza współpraca, która zaowocowała
wieloma pomysłami i nowymi produktami.
W jaki sposób rozwijacie innowacyjne pomysły? Jak
wygląda cały proces – od idei do wdrożenia?
Droga od pomysłu do stworzenia produktu jest
dość długa. Nie bez znaczenia są tutaj koszty,
które są wysokie, a na zwrot zainwestowanego kapitału trzeba poczekać. Wiemy również, że nowe
pomysły nie zawsze są od razu doceniane. Jednak
dobrze znamy rynek i jego potrzeby. Obserwowaliśmy rosnącą świadomość naszych klientów
i dzięki temu mogliśmy przetestować innowacyjną folię. W głównej mierze to właśnie firmy
zapraszały nas do siebie, aby zweryfikować nasz
produkt, który został opatentowany w 2020 roku.

Trudne czasy spowodowały spore opóźnienia
we wdrażaniu nowych pomysłów, ale finalnie
udało się nam podjąć współpracę z wieloma
firmami, które uważam za bardzo proekologiczne i otwarte na nowe rozwiązania. Kontakt
z bezpośrednim odbiorcą naszych produktów
to zawsze cenne doświadczenie, a opinia każdej
z firm, które miały styczność z naszymi produktami, jest zawsze priorytetowa i na pewno
wpływa na dalsze plany rozwoju produktu.
Na czym polega innowacyjna technologia produkcji
Waszej folii stretch?
O samej technologii wytwarzania można
w prostych słowach powiedzieć, że nie generuje
praktycznie żadnych odpadów i jest technologią niewymagającą żadnej termicznej obróbki.
W skrócie – proces wytwarzania polega na tym,
że z jednego metra folii powstają trzy metry,
które są trzykrotnie mocniejsze od standardowej folii. Daje to olbrzymie oszczędności pod
kątem ekonomicznym oraz redukuje wprowadzany do obiegu plastik nawet o 60%!
O ile można zredukować ilość zużytego plastiku na
jednej palecie?
Cały proces foliowania mamy dokładnie zaplanowany. Żeby określić ilość folii potrzebnej do tego
procesu, potrzebujemy bezpośredniego kontaktu
z odbiorcą, aby przeprowadzić u niego testy. Przykładowo, każda paleta zafoliowana maszynowo
u odbiorcy X standardową folią o wadze 444 gram,
na naszej folii wymaga aplikacji na poziomie 171
gram, przy foliowaniu ręcznym waga wynosi
odpowiednio dla folii standardowej 220 gram, dla
folii Glopack – 105 gram.
Proporcje bywają różne, lecz korzyści są bardzo łatwe do wyliczenia. Warto też wspomnieć
o czasie foliowania – nasza folia wymaga zawsze
2-3 krotnie mniej owinięć wokół ładunku. Ilość
wytwarzanego odpadu, który później trzeba zagospodarować, jest więc mniejsza. Wyniki testów
przeprowadzonych dla naszych klientów mówią
same za siebie. Często są oni zaskoczeni tym, że
korzystanie z ekologicznej folii może być tańszym
rozwiązaniem.
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Naszej współpracy z naukowcami przyświecała myśl, że skoro nie możemy
w procesie pakowania wyeliminować folii stretch, powinniśmy stworzyć
produkt, który umożliwi zmniejszenie ilości używanego plastiku.

To wynika z błędnych przekonań, że jeśli coś
jest ekologiczne, to musi być dużo droższe. My
udowadniamy, że bycie eko może być również
ekonomiczne. Koszt maszynowego zafoliowania
palety folią Glopack u jednego z naszych klientów wynosi 2,19 zł, a folią standardową to 3,52 zł.
Podobnia róznica występuje w przypadku ręcznego
owijania.
Korzyści są więc zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Jakie branże interesują się wdrożeniem
Waszego produktu?
Praktycznie każda branża jest dla nas potencjalnym odbiorcą, tak jak opisuje to tytuł
nagrody: logistyka, transport, produkcja. Warto
wspomnieć tu jeszcze o handlu. Współpracę
z nowymi firmami nawiązujemy przeważnie
zaczynając od testów – dążymy do tego, by
przeprowadzić je u potencjalnych klientów. Zapewniamy obsługę techniczną, posprzedażową
oraz wszystkie niezbędne narzędzia ułatwiające
szybsze wdrożenie naszej folii.
Obserwuje Pan rynek od strony producenta ekologicznego rozwiązania. Jakie jest nastawienie firm
na rynku? Ekologia i zrównoważony rozwój to tylko hasła, czy rośnie zainteresowanie wdrażaniem
prośrodowiskowych rozwiązań?
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Niestety, nawet w tak ważnej i oczywistej
kwestii jak ochrona środowiska, ekologia czy
redukcja plastiku stanowisko firm w naszym
kraju nie jest jednoznaczne. Należy jednak
podkreślić, że większość przedsiębiorstw
i osób z nimi związanych rozumie problem
i wspiera innowacje, jakie tworzymy w Glopack. Sami jesteśmy członkami Polskiego Paktu Plastikowego, gdzie zrzeszone firmy dążą
do redukcji plastiku i zamknięcia jego obiegu
w gospodarce.
Zapewne dużo w temacie wdrażania ekologicznych
rozwiązań jeszcze przed nami. Pracuje już Pan nad
kolejnymi projektami?
Tak – nieustannie pracujemy nad nowymi
pomysłami! Myślę, że nasze rozwiązania jeszcze
nie raz zaskoczą i ucieszą zwolenników zrównoważonego rozwoju oraz ekologii w szerokim
rozumieniu. W tym roku mamy na swoim koncie kolejny nowy produkt z ochroną patentową
i pewnie już niedługo będzie o nim głośno na
rynku. Na naszym profilu na LinkedIn będziemy informować o wszelkich nowościach
i inicjatywach.
Dziękuję za rozmowę.

NAJWYŻSZY STANDARD
BUDYNKÓW LOGISTYCZNYCH
W EUROPIE CENTRALNEJ.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ 245 000 M2
NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI LOGISTYCZNEJ.

WWW.MOUNTPARK.COM/STRYKOW
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E-LOGISTYKA
USPRAWNIA
OPERACJE
MAGAZYNOWE

Rozwój technologii i digitalizacja spowodowały ogromny wzrost ilości gromadzonych danych. Według szacunków
wolumen danych wytworzonych na całym świecie w 2021 roku ma przekroczyć poziom 60 zettabajtów (bilionów
gigabajtów) . Coraz większy w tym udział mają procesy logistyczne. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych
odgrywa coraz większą rolę w organizacji gospodarki magazynowej i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Usługi oparte o skuteczne i inteligentne rozwiązania informatyczne to podstawa nowoczesnej logistyki. Technologie takie jak GPS, identyfikacja radiowa (RFID) czy
elektroniczna wymiana danych (EDI) pomagają zwiększyć wydajność, wyeliminować błędy, a tym samym
zredukować koszty. Zaawansowane systemy informatyczne umożliwiają kontrolowanie poszczególnych
procesów – od przyjęcia towarów, przez kompletację
zamówień, po ich wysyłkę.

Integracja danych i systemów
Rejestracja i przetwarzanie danych z różnych źródeł
– czujników, skanerów oraz serwerów – wymaga systemów umożliwiających płynną wymianę informacji.
Na przykład DACHSER dysponuje globalną, w pełni
zintegrowaną infrastrukturą systemową opartą o trzy
autorskie platformy informatyczne: WMS Mikado do
zarządzania procesami magazynowymi, TMS Domino
do zarządzania transportem drogowym oraz TMS
Othello do zarządzania transportem morskim i lotniczym. Centralna platforma B2B EDI odpowiada za płynny, szybki i niezawodny przepływ informacji pomiędzy
partnerami biznesowymi a DACHSER. Jej zadaniem
jest zbieranie, konwertowanie i przesyłanie danych ze
wszystkich połączonych systemów zgodnie z zasadami
integralności i poufności danych oraz GDPR. Bogate
portfolio usług API umożliwia klientom dostęp w czasie
rzeczywistym z poziomu własnych systemów ERP do
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danych logistycznych – lokalizacji przesyłek lub aktualnych stanów magazynowych. Klient sam decyduje o poziomie integracji, od korzystania z platformy DACHSER
eLogistics po w pełni zintegrowaną wymianę danych za
pośrednictwem EDI lub API.

Optymalizacja procesów magazynowych
Nowe technologie i platformy typu WMS w znacznym
stopniu usprawniają operacje magazynowe. Pomagają w lokalizacji artykułów, kontrolowaniu zapasów,
inwentaryzacji, automatyzacji czynności związanych
z załadunkiem i rozładunkiem oraz obsługą zwrotów.
Platforma DACHSER Mikado umożliwia kontrolowanie numerów partii, śledzenie numerów seryjnych,
strategii wydań (FIFO, FEFO itd.), czy sugerowanie odpowiednich opakowań do pobieranego towaru przed
rozpoczęciem kompletacji zlecenia. Wspiera również
wysyłkę towarów – etykiety drukowane są bezpośrednio z systemu, a dane dotyczące przesyłek trafiają
bezpośrednio do TMS. System dostępny jest także na
urządzeniach przenośnych, takich jak skaner, w który
wyposażony jest każdy magazynier. Jego obsługa jest
intuicyjna i nie przysparza żadnych trudności, co przekłada się na większy komfort pracy. Ponadto system
jest zintegrowany z całym procesem transportowym,
a dzięki jednolitym standardom na całym świecie zapewnia jednakowy dostęp do jakościowej informacji
niezależnie od kraju wysyłki.
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- Cyfryzacja i automatyzacja operacji magazynowych
nabierają tempa. Wiele innowacyjnych rozwiązań odciążających pracowników w pracach związanych z magazynowaniem lub wydawaniem towarów już zostało
wdrożonych np. półautomatyczne systemy kompletacji
zamówień pick by voice i pick by light czy multipicking
umożliwiający realizację kilku zleceń jednocześnie.
Dzięki wysokiej jakości bazom danych projektujemy
ścieżki kompletacji i podział towarów na kategorie. Ponadto we wszystkich lokalizacjach dane, takie jak stan
zapasów w magazynie, status zlecenia czy przewidywany czas dostawy mogą być aktualizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym. Klient ma możliwość śledzenia konkretnej przesyłki, która opuściła nasz magazyn
na podstawie jej numeru. Dane identyfikacyjne, numery referencyjne czy dane odbiorcy do awizacji są transferowane z WMS do TMS. To duże ułatwienie zarówno
dla menedżerów, jak i klientów, którzy mają podgląd
przesyłki na każdym etapie łańcucha dostaw – powiedział Łukasz Skroński, konsultant ds. logistyki kontraktowej DACHSER Polska.

Szybsza kompletacja zamówień
Jednym z usprawnień procesu kompletacji zamówień
w wybranych magazynach sieci DACHSER jest współpracująca z system Mikado technologia głosowa pick
by voice. To rozwiązanie jest szczególnie skuteczne
przy realizacji zamówień skomplikowanych, o dużym
stopniu rozdrobnienia oraz w multipickingu, czyli
kompletacji kilku zamówień jednocześnie. Pracownik wyposażony w zestaw słuchawkowy – słuchawki
i mikrofon – otrzymuje od systemu zoptymalizowaną
listę punktów i towarów do pobrania, według której
jest prowadzony po magazynie. Głosowo jest kierowany w odpowiednie miejsce magazynu oraz otrzymuje
informację o lokalizacji i wymaganej w zamówieniu
liczbie produktów. Magazynier potwierdza do mikrofonu wykonanie każdego z kroków, podając cyfry
kontrolne z kodów lokalizacji, kodów produktowych
lub kodów SSCC. Każdy pojedynczy etap kompletacji
jest weryfikowany przez system, łącznie z informacją
o ilości produktów pozostałych po kompletacji w danej lokalizacji.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Cyfryzacja procesów logistycznych stawia coraz to
nowe wyzwania w zakresie ochrony danych. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji wymaga ciągłych inwestycji i nakładów pracy. Potwierdzeniem najwyższych
światowych standardów w tym zakresie jest norma
ISO 27001. Treść certyfikatu obejmuje takie aspekty jak
metody ochrony antywirusowej, zabezpieczenia przed
spamem, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zarządzanie kryzysowe i aspekty organizacyjne obejmujące kontrolę dostępu, zasady zachowania poufności
odnoszące się do zewnętrznych dostawców usług i konsultantów oraz instrukcje dla użytkowników.

- Ochrona danych jest dla DACHSER najwyższym priorytetem. Byliśmy jednym z pierwszych operatorów
logistycznych certyfikowanych zgodnie z normą ISO
27001. Globalnie ujednolicone struktury informatyczne
oraz standaryzacja procesów na poziomie centralnym
i lokalnym to kluczowe aspekty ochrony danych w naszych systemach. Ponadto korzystamy z własnych centrów danych, a nad bezpieczeństwem systemów i aplikacji czuwa zespół specjalistów IT. Dodatkowo dzięki
regularnym backupom i cotygodniowym aktualizacjom
mamy pewność, że wszystkie oddziały DACHSER spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa danych –
podkreślił Łukasz Skroński.

Technologie przyszłości
DACHSER prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego czy Data Science. Eksperci nieustannie
pracują nad wykorzystaniem wszystkich rodzajów informacji uzyskiwanych z łańcuchów dostaw w celu
usprawniania procesów i usług. Wiążą się z tym takie
zagadnienia, jak np. analityka predykcyjna (metoda
prognozowania), służąca poprawie planowania ilościowego i wydajnościowego, czy też wykorzystanie rozpoznawania obrazów i tekstu m.in. na potrzeby śledzenia
lokalizacji. Podstawową technologią do zastosowania
w tym obszarze jest uczenie maszynowe, które wykorzystuje zaawansowane, samouczące się systemy do doskonalenia prowadzonych działań na podstawie analizy
danych. Dzięki temu łańcuchy dostaw będą mogły być
obsługiwane tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

Doskonałość operacyjna
Pomimo postępującej digitalizacji podstawą usług logistycznych niezmiennie pozostaje fizyczny przepływ towarów. Do tego, aby towary dotarły w dane miejsce na
czas, potrzebna jest doskonałość operacyjna. Dlatego
DACHSER Contract Logistics łączy usługi globalnej sieci
transportowej obejmującej transport drogowy, lotniczy
i morski z wydajnym magazynowaniem, usługami dodanymi dopasowanymi do klienta oraz indywidualnym doradztwem. DACHSER dysponuje obecnie w Polsce 25 tys,
mkw. powierzchni przeładunkowej oraz prawie 33 tys.
mkw. wysokiej jakości magazynów z blisko 42 tys. miejsc
paletowych do obsługi logistyki kontraktowej – w Gdańsku, Poznaniu Warszawie, Wrocławiu i Sosnowcu.
Dachser
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INWESTYCJE
W NOWE ROZWIĄZANIA
Eksperci oczekują, że rynek logistyczny szybko odbije się od pandemicznego roku 2020, gdyż według
prognoz do 2024 roku jego globalny wzrost ma wynieść 4,7% rocznie1. Prawie 7 na 10 badanych
przedstawicieli firm logistycznych w Polsce uważa, że obecna sytuacja na rynku jest trudniejsza niż rok
temu, ale jednocześnie 9 na 10 jest zdania, że ich obroty w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zmniejszą
się. Co więcej, połowa z nich spodziewa się, że ich przedsiębiorstwa osiągną w tym czasie zyski2.

Odbicie się od COVID-19 będzie jednak w dużej mierze
zależało od rozwoju rynku e-commerce, wykorzystania
technologii w codziennej działalności oraz utrzymania
płynności finansowej w firmach. A każdy z tych obszarów jest równie wymagający.
Pomimo wyzwań, jakie niósł ze sobą rok 2020, polska
1 Transport Intelligence, Total Logistics 2021
2 CBRE, Confidence Index 2021
3 CBRE, Confidence Index 2021
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branża logistyczna nie tylko zdołała im sprostać, ale
także z optymizmem patrzy w przyszłość – połowa jej
przedstawicieli spodziewa się zysków w ciągu najbliższych 12 miesięcy3. Wynika to w dużej mierze z rozwoju
handlu internetowego, który sprawił, że globalny rynek
logistyki e-commerce wzrośnie o prawie 30% w 2020

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
roku4, wpływając w ten sposób bezpośrednio i pośrednio na tysiące firm działających w powiązanych sektorach, tj. transportu, magazynów i dostaw.
- Perspektywy dla rynku logistycznego na kolejne lata
są optymistyczne, jednak sektor będzie musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, aby utrzymać tempo
wzrostu. Rozwój rynku e-commerce daje duże możliwości, ale generuje też nowe potrzeby klientów i przedsiębiorstw. To sposób zaadresowania tych potrzeb
zdeterminuje, czy firmom w branży uda się załapać na
falę wzrostową rynku. Będą musiały nie tylko przygotować odpowiednie strategie, ale także być otwarte na
innowacje technologiczne i radzić sobie z utrzymaniem
płynności finansowej – mówi Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata Group.

Odpowiedź na wzrost e-commerce
Do 2026 roku wartość polskiego rynku e-commerce ma
wynieść 162 mld zł przy średnim rocznym wzroście
na poziomie 12%5. Oznacza to, że będzie potrzebować
odpowiednich zasobów, aby sprostać rosnącym potrzebom, a podstawowym fundamentem firm logistycznych będzie musiała być gotowość do tego. Co piąty
respondent przyznał, że jednym z głównych wyzwań
dla niego w nadchodzącym roku będzie zwiększenie
szybkości dostarczania produktów (np. dostawy tego
samego dnia) oraz rekrutacja pracowników (do magazynowania lub dystrybucji)6. Rozwiązania powstają
szybko – jak pokazują prognozy, ok. 2-2,5 mln mkw. powierzchni ma być budowane rocznie – to ok. 10% obecnej powierzchni magazynowej w Polsce7. Ważne będzie
również usprawnienie procesów związanych z logistyką ostatniej mili, a także budżet na rekrutację pracowników, bez których nie da się przeprowadzić żadnych
procesów. Wszystko po to, by zadbać o jak najwyższą
jakość doświadczeń klientów. W końcu nawet 42% polskich konsumentów deklaruje, że jest skłonnych porzucić markę już po jednym złym doświadczeniu8.

Więcej technologii
w codziennych procesach
Optymalizacja codziennych procesów będzie kolejnym poważnym wyzwaniem, badane firmy wymieniają: zarządzanie stale zmieniającym się poziomem
wymagań klientów, cykle pracy i personel, możliwości
transportowe, a także radzenie sobie z nieoczekiwanymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Rozwiązaniem
tych problemów może być zwiększone wykorzystanie
technologii, ponieważ 77% badanych uważa, że bardzo
ważne jest wprowadzanie innowacji w celu wspiera-

Pomimo wyzwań, jakie niósł ze sobą
rok 2020, polska branża logistyczna
nie tylko zdołała im sprostać, ale także
z optymizmem patrzy w przyszłość –
połowa jej przedstawicieli spodziewa się
zysków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

nia ich działalności9. Machine learning, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy (IoT) i 5G – to zaledwie kilka
technologii, które w najbliższych latach będą napędzać
rozwiązania dla logistyki. Zapewnią one zwiększoną
widoczność w czasie rzeczywistym codziennych procesów i przejrzystość łańcucha dostaw. Co więcej, według ponad połowy respondentów, w ciągu 5 lat około
10-19% zasobów ludzkich ma zostać zastąpionych przez
technologię i automatyzację10. Firmy, które nie zdążą
do tego czasu nadrobić zaległości, mogą znaleźć się
w trudnej sytuacji.

Utrzymanie płynności finansowej
Spowalniająca gospodarka, klienci domagający się lepszych cen i pracownicy żądający lepszych wynagrodzeń
oraz brak wykwalifikowanej kadry to główne problemy,
z którymi przyjdzie się zmierzyć operatorom logistycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy11. Wszystko to
może przyczynić się do trudności w utrzymaniu płynności finansowej, szczególnie w Polsce, gdzie opóźnienia w płatnościach faktur są problemem dla ponad 70%
firm w kraju12.
- Opóźnienie w zapłacie faktury przez wykonawcę może
przełożyć się na opóźnienie w zapłacie przez jego podwykonawcę, co w efekcie generuje efekt domina, gdzie
jeden dłużnik tworzy kolejnych dłużników. I mimo rozwoju e-commerce, branża logistyczna jest szczególnie
narażona na długi. Kurierzy są winni innym firmom
około 30 mln zł13, firmy transportowe są zadłużone na
ok. 1,2 mld zł14 – komentuje Jan Enno Einfeld.
Biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie 60% firm
logistycznych zamierza dokonać nowych inwestycji
w tym roku15. Będą one potrzebowały pomocy w utrzymaniu płynności finansowej, aby zachować równowagę
pomiędzy potrzebami rynku, klientów, pracowników,
a jednocześnie utrzymać przewagę konkurencyjną poprzez rozwój nowych usług i inwestowanie w innowacje
Jakub Świerbiołek

4 Transport Intelligence, Global e-commerce Logistics 2021
5 PwC, Perspectives of e-commerce development in Poland
6 CBRE, Confidence Index 2021
7 BOŚ Bank, Estimates regarding warehousing space in Poland
8 PwC, Perspectives of e-commerce development in Poland
9 CBRE, Confidence Index 2021
10 CBRE, Confidence Index 2021
11 CBRE, Confidence Index 2021
12 Intrum, European Payment Report 2020
13 Krajowy Rejestr Długów, Couriers sink into debts because of their contractors
14 Krajowy Rejestr Długów, Transport with a record-breaking debt
15 CBRE, Confidence Index 2021
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SIŁA
MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ
Motywacja wewnętrzna – naturalny, wewnętrzny zapał i źródło zaangażowania
w wykonywanie zadań. Stanowi znaczącą siłę w rozwoju pracownika i przywiązaniu do
roli zawodowej. Może zapewnić pracownikowi i pracodawcy wiele korzyści. W jak sposób
menedżerowie mogą docierać do wewnętrznej motywacji swoich podwładnych?

Leszek Greń
www.gren.pl

W jednej z dzielnic Nowego Jorku, pewien handlarz
żydowskiego pochodzenia prowadził sklep. Nie
wszystkim się to podobało. Kilku białych, młodych
mężczyzn regularnie nękało go, organizując przed
jego sklepem pikiety i wykrzykując obelżywe, rasistowskie hasła. Złościło sklepikarza, że odstraszają
mu klientów i coraz bardziej obawiał się, że jak tak
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dalej pójdzie, będzie musiał w końcu zamknąć biznes. Pewnego razu, gdy przyszli, zamiast stać w sklepie, wyszedł do nich z propozycją.
– Witam Was chłopcy – zaczął. – Widzę, że jesteście bardzo
zaangażowani w swoją działalność. To godne podziwu.
Nie przestawajcie. Przychodźcie tu codziennie, a ja
będę Wam płacił.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
– Ok, jak tam chcesz – opowiedzieli nieco zdziwieni
młodzieńcy.
Następnego dnia pojawili się przed sklepem i pełni zapału rzucali rasistowskimi wyzwiskami. Po chwili wyszedł do nich sklepikarz i każdemu wypłacił po 10 dolarów. Kolejnego dnia przyszli ponownie, a sklepikarz
znów wyszedł z lokalu i wypłacił im po… 5 dolarów.
– Dlaczego tylko tyle? – zapytali.
– Widzicie, biznes nie idzie tak, jakbym chciał – odpowiedział handlarz. – Nie mogę sobie pozwolić na większe wypłaty.
– No cóż… – burknęli pod nosem, wzruszyli ramionami
i wzięli pieniądze.
Kolejnego dnia młodzieńcy zjawili się znowu. Tym razem sklepikarz dał im po 1 dolarze. Pozłorzeczyli, wyzwali go od sknerów, wzięli pieniądze i poszli. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła, a handlarz wręczył
każdemu „wypłatę” wysokości 50 centów. Kwota ta tak
rozzłościła młodzieńców, że wykrzyczeli sklepikarzowi prosto w oczy, że z takim to oni współpracować nie
będą i więcej nie przyjdą. Jak powiedzieli, tak zrobili.
–
Ta przewrotna historia pozwala zrozumieć, jak działa
motywacja ta wewnętrzna i ta zasilana z zewnątrz. Młodzi ludzie, pełni zapału dla wyznawanych przez siebie
wartości, gotowi byli bezinteresownie poświęcać swój
czas na manifestację. Wystarczyło jednak, by idea zmieniła się w pracę, a szybko zaczęli kalkulować, czy na
pewno im się to opłaca. Mimo że wcześniej opłacało się
„za darmo”. Paradoks.
Kluczowa myśl, jaka towarzyszy mi, gdy myślę o tej
opowieści, to: jak zadbać o to, by wykorzystać naturalną wewnętrzną motywację do angażowania swych podwładnych oraz jak w odpowiedni sposób wykorzystać
nagrody pieniężne, tak by nie „zabić” naturalnego nam
wszystkim, szczerego entuzjazmu.
W odpowiedzi, chciałbym się podzielić z Wami swoimi
wnioskami z wielu lat pracy w roli trenera zarządzania i rozwoju osobistego. W jednym z prowadzonych przeze mnie
szkoleń dla menedżerów uczestniczyli żołnierze – oficerowie jednostki specjalnej GROM. Na pytania: Co skłania Was
do wykonywania tak ryzykownej, niebezpiecznej pracy? Co
motywuje żołnierza sił specjalnych? Bo chyba nie pieniądze?
Odpowiedzieli, że zadanie. Tylko tyle i aż tyle.

Motywowanie podwładnych
Nie lekceważę funkcji godnego wynagradzania ludzi,
jednak kluczową wartość motywującą mają same zadania, z których składa się ich praca. Praca, którą sami dla
siebie wybrali. Menedżerowie mają możliwość decydowania, w taki sposób wyznaczać i rozdzielać obowiązki,
by budzić w każdym podwładnym ten wewnętrzny, naturalny zapał.

Jeśli dla podwładnego praca, którą
wykonuje, jest „pracą znaczącą”,
to uodparnia go to na ewentualne
przejściowe trudności.

Menedżerowie mają możliwość
decydowania, w taki sposób
wyznaczać i rozdzielać obowiązki, by
budzić w każdym podwładnym ten
wewnętrzny, naturalny zapał.
Praca, która motywuje
W 1983 roku Steve Jobs powiedział do Johna Sculleya,
którego chciał pozyskać z PepsiCo do pracy na kluczowym stanowisku w Apple: „Chcesz przez resztę życia
sprzedawać wodę z cukrem, czy wolisz ze mną zmieniać świat?”. Jobs wykorzystał w tej rozmowie silną potrzebę wykonywania pracy, która ma znaczenie.

Kryzys motywacji
Wielu menedżerów skarży się, że podwładni tracą motywację. Szczególnie łatwo o to w trudnych chwilach dla
firmy, dla zespołu albo we własnych momentach kryzysu. Przed spadkiem motywacji w takich sytuacjach
może ich uchronić świadomość, że praca, którą wykonują, ma znaczenie, bo wynika z „pasji”. Przy czym pasję należy tu rozumieć jako działanie na rzecz czegoś,
co ma wartość. Zatem, aby wejść na drogę wykorzystywania wewnętrznej motywacji, polecam menedżerom
przyjąć perspektywę coacha i zadać swoim podwładnym kilka prostych, acz kluczowych pytań z kategorii
„dlaczego?”:
Dlaczego chcesz pracować w tym zawodzie?
(Dlaczego to dla ciebie ważne?)
Dlaczego chcesz pracować w tej firmie?
(Dlaczego to dla ciebie ważne?)
Dlaczego chcesz pracować ze mną?
(Dlaczego to dla ciebie ważne?)
Dlaczego chcesz pracować właśnie z tymi produktami
czy usługami?
(Dlaczego to dla ciebie ważne?)
Pytanie „Dlaczego to dla ciebie ważne?” pozwala ustalić
system wartości pracownika. Co go motywuje, czym się
kieruje i w czym odnajduje pasję.
Odkrycie wyznawanych przez ludzi wartości i zrozumienie, które aspekty pracy są z nimi spójne, daje odpowiedź na pytanie, czym dla nich jest tzw. znacząca
praca. Co jest tym elementem, który sprawia, że pracując, będą czuli, że warto. Zadaniem menedżera jest
właśnie odkrycie tego składnika, aby go rozbudzić i we
współpracy z podwładnymi wykorzystać dla obopólnych korzyści; ich własnych i firmy.
Dlaczego to tak istotne? Bo jeśli dla podwładnego praca, którą wykonuje, jest „pracą znaczącą”, to uodparnia
go to na ewentualne przejściowe trudności. Co więcej,
jego zaangażowanie jest głębokie, stabilne i nie wymaga zewnętrznej kontroli. Powierzone zadania wykonuje z najwyższą starannością, a ich ukończenie stanowi
źródło osobistej, samomotywującej go do dalszych działań satysfakcji; niezależnie od dodatkowych benefitów
i niezależnie od ich braku.
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E-COMMERCE I LOGISTYKA
STYMULUJĄ ROZWÓJ
RYNKU MAGAZYNOWEGO
NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Górny Śląsk to jeden z największych i najważniejszych rynków magazynowych w Polsce, a także
kluczowy hub dystrybucyjny dla Europy Środkowo-Wschodniej. Na korzyść regionu wpływają
liczne inwestycje w infrastrukturę drogową, rozbudowana sieć kolejowa, dostępny w okolicy port
lotniczy w Pyrzowicach, a także prężnie działająca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Anna Głowacz
Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO
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Górny Śląsk już od wielu lat przechodził proces unowocześnienia i przeobrażania się z typowej monokultury górniczej w nowoczesny klaster przemysłowo-technologiczny. W okresie od
III kw. 2020 roku do końca II kw. 2021 roku, wynajęto w całym
regionie 1,1 mln mkw. powierzchni magazynowej, co czyni ten
rynek drugim po Warszawie w skali kraju. Obecnie Górny Śląsk
skutecznie przyciąga kolejne inwestycje również w ramach skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia produkcji z Azji.
Całkowity wolumen najmu na górnośląskim rynku magazynowym na koniec czerwca 2021 r. zakończył się z wynikiem 552 000
mkw. (+39,1% vs I poł. 2020 r.). Wartość uzyskana w okresie od
kwietnia do czerwca 2021 roku tj. 355 000 mkw. była wyższa niż
najlepszy dotychczasowy wyniku uzyskany w III kw. 2020 roku
(353 000 mkw.) i w ostatnich pięciu latach. Co więcej, wartym
odnotowania jest fakt, że od III kw. 2020 roku do II kw. 2021 roku
popyt brutto wyniósł 1,1 mln mkw. i był to drugi po Warszawie
wynik w skali kraju. Wśród największych wybranych transakcji
w tym okresie znalazły się trzy umowy firmy Panattoni, w których deweloper dostarczy budynki BTS o powierzchni 82 200
mkw. dla globalnego gracza e-commerce (II kw. 2021) w Gorzyczkach, 60 800 mkw. dla firmy Action w Tychach (III kw. 2020) i 50
290 mkw. dla firmy Weber (II kw. 2020) w Zabrzu. Z kolei Tesco
i poufny najemca z branży FMCG zdecydowali się na przedłużenie umów najmu kolejno w parkach magazynowych Prologis
BTS Tesco w Gliwicach (56 700 mkw. - III kw. 2020) i SEGRO LP
Gliwice (45 000 mkw. - III kw. 2020). Natomiast sieć supermarketów Auchan zdecydowała się na podpisanie nowej umowy o powierzchni 53 700 mkw. w centrum logistycznym GLP Lędziny.

Większe zainteresowanie firm logistycznych
W okresie ostatnich 18 miesięcy za ponad 50% popytu brutto na
Górnym Śląsku odpowiadały sieci handlowe (38,4%) i produkcja
(18,7%), a na kolejnych miejscach uplasowały się e-commerce
(16,1%), logistyka (12,3%) i motoryzacja (8,2%). Niemniej ewolucja, którą przeszedł ten rynek w czasie pandemii, przyczyniła się
do wzrostu aktywności najemców z sektorów logistyki i e-commerce o średnio 10% rok do roku. W tym samym czasie znacząca
dla Śląska branża motoryzacyjna zmagała się z przestojami związanymi z przerwami w produkcji. Obecnie znaczą część popytu
stanowią transakcje zawierane przez sieci handlowe, e-commerce i towarzyszące im firmy z branży opakowań oraz operatorzy
logistyczni działający lokalnie i międzynarodowo. Skala zawieranych umów z udziałem podwykonawców obsługujących sklepy
internetowe będzie rosła, ponieważ obsługa e-commerce wymaga nawet trzy razy więcej powierzchni niż standardowa obsługa
paletowa. Co więcej, po chwilowym zastoju i pewnego rodzaju
rewaluacji w kierunku elektromobilności i rozwoju nowych
technologii silnym sektorem pozostaje przemysł motoryzacyjny.
Należy pamiętać, że Polska wypracowała sobie pozycję ważnego
hubu produkcji samochodów elektrycznych na świecie, a w 2020
roku sprzedaż tego rodzaju aut wzrosła globalnie o 40%, mimo
spadku w sprzedaży tradycyjnych aut. Przykładem inwestycji w sektor na Śląsku jest uruchomienie linii produkcyjnych
elektrycznych i hybrydowych modeli Jeep’a, Fiata i Alfy Romeo
w FCA Tychy.
Górny Śląsk korzysta zatem na silnym rozwoju sektora logistycznego napędzanego e-commerce, a także na rosnącym i coraz
bardziej innowacyjnym sektorze motoryzacyjnym. Z drugiej

Joanna Janiszewska
Dyrektor regionalny SEGRO

Górny Śląsk to historycznie serce polskiego
przemysłu. Jego główne atuty to przemysłowe
tradycje, dynamicznie rozwijające się strefy
ekonomiczne, bliskość kluczowych korytarzy
transportowych jak: autostrada A4, będąca
częścią korytarza Berlin-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów, autostrada A1 czy Drogowa
Trasa Średnicowa. Górny Śląsk jest obecnie
trzecim rynkiem w Polsce pod względem
dynamiki popytu na powierzchnię magazynową, wyprzedza go jedynie Poznań i Warszawa,
i drugim co do wielkości rynkiem pod kątem
istniejącej powierzchni z udziałem 18%, zaraz
za Warszawą i okolicami z 22%.
Niewątpliwie rynek magazynowy Górnego
Śląska, jak i całej Polski intensywnie się rozwija – tendencji wzrostowej nie jest w stanie
zakłócić nawet sytuacja pandemiczna. Rozwój
rynku magazynowego w regionie jest związany
z dynamiką wzrostu e-commerce – liczba osób
kupujących w Internecie w 2020 roku zwiększyła się rok do roku o 11%. E-handel zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez logistykę i firmy kurierskie mocno wpływa na rosnący
popyt na powierzchnie magazynowe, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach. Wszystko
po to, aby towar trafił do klienta tak szybko,
jak to możliwe. Ponadto, pandemia w wielu
zakładach zatrzymała produkcję oraz utrudniła
transkontynentalne dostawy, w związku z czym
wielu przedsiębiorców zaczęło rozważać
przeniesienie produkcji bliżej swoich rynków
zbytu. Na tym trendzie zyskuje Polska oraz jej
tradycyjnie przemysłowe regiony jak Górny
Śląsk.
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Górny Śląsk korzysta na silnym rozwoju sektora logistycznego napędzanego
e-commerce i rosnącym, coraz bardziej innowacyjnym sektorze
motoryzacyjnym.

strony popyt generują sieci handlowe, dla których duża
i gęsto zaludniona aglomeracja śląska jest atrakcyjnym
rynkiem konsumenckim. Co więcej, przez swoje zróżnicowanie, skalę rynku wewnętrznego i doskonałe położenie na szlaku tras europejskich przyciąga inwestorów
również w warunkach pandemii. Region jest wybierany ze względu na dobrze wykwalifikowane i dostępne
kadry, a także tradycje przemysłowe. Za nowoczesnymi
inwestycjami w ten sektor idą kolejne związane z rozwojem całego łańcucha licznych poddostawców.

Śląsk hubem dystrybucyjnym dla
Europy Środkowo-Wschodniej
W oczach potencjalnych inwestorów zainteresowanych przenoszeniem produkcji z Azji, Górny Śląsk poza
ugruntowaną od lat pozycją w Polsce jest także kluczowym hubem dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Położenie geograficzne regionu zapewnia
swobodne zarządzanie łańcuchami dostaw pomiędzy
Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją oraz państwami na południu Europy. Na korzyść regionu wpływa
także rozbudowana infrastruktura drogowa w tym
m.in. kluczowy węzeł w Sośnicy zapewniający komfor-
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towe połączenie pomiędzy autostradami A1 i A4, duża
gęstość dróg krajowych i regionalnych, włączając w nią
Drogową Trasę Średnicową (DTŚ). Ponadto znajduje się
tu najbardziej rozbudowana sieć kolejowa w Polsce,
a także dostępny w okolicy port lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Nowa powierzchnia
W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku deweloperzy dostarczyli ok. 250 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, co przyczyniło się do zwiększenia całkowitych zasobów rynku na Górnym Śląsku
do 3,8 mln mkw. (+16% r/r) i umocnienia drugiej pozycji w Polsce. Największymi oddanymi parkami logistycznymi w analizowanym czasie były 7R Beskid
Park II o powierzchni 70 900 mkw. (1 budynek BTS
i 2 multi-tenant), Panattoni BTS OTCF Czeladź (67 000
mkw.) i Hillwood Piekary Śląskie (42 500 mkw.). Z kolei w okresie od III kw. 2020 roku do II kw. 2021 roku
nowa podaż na Górnym Śląsku wyniosła 505 000 mkw.
i był to najwyższy wynik na wszystkich analizowanych
rynkach. Na zakończenie I poł. 2021 roku w budowie
pozostawało 559 000 mkw. (+43% r/r) i jest to najlep-
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szy wynik na analizowanych rynkach magazynowych
w Polsce. Wśród planowanych do oddania do końca br.
inwestycji najwięcej powierzchni dostarczą m.in. trzy
projekty Panattoni, tj. Panattoni Park Ruda Śląska III
(72 000 mkw.), Panattoni BTS Action w Tychach (60 800
mkw.) i Panattoni Bielsko-Biała IV (60 600 mkw.). Zarejestrowany na koniec czerwca 2021 roku 8,7% poziom
pustostanów wraz z wynoszącym 20% współczynnikiem powierzchni budowanej spekulacyjnie (średnia
krajowa na poziomie 29%), wskazuje, że po okresowym
spowolnieniu związanym z pandemią i większej ostrożności ze strony deweloperów możemy spodziewać się
kolejnych projektów zasycających ten rynek. Inwestorzy są zainteresowani umacnianiem swojej pozycji na
ukształtowanych podregionach jak Sosnowiec, Gliwice,
Tychy czy Bielsko-Biała, ale też wejściem na mniejsze
rynki wschodzące, jak Częstochowa czy Żory.

Dostępność terenów
Za silnym i stabilnym popytem generowanym zarówno przez logistykę i e-commerce, podąża podaż, przy
czym dostępność jakościowych terenów w kluczowych,
optymalnych dla rozwoju logistyki miejskiej lokalizacjach na Górnym Śląsku jest ograniczona. Niemniej sytuacja ta powoduje, że inwestorzy nie boją się terenów
typ brownfiled, które wymagają większych nakładów
i know how. Przykładem może być aktywność firm Panattoni i Hillwood, które zrealizowały wiele udanych
tego typu projektów w regionie. Ponadto Górny Śląsk
jest zróżnicowany pod względem dostępnych formatów nieruchomości przemysłowych. Charakteryzuje
go przede wszystkim zwarta tkanka miejska, bez znaczącego rozróżnienia strefowego inwestycji na miejskie
lub podmiejskie. Projekty są wymieszane i dopasowane
bardziej pod same profile i zapotrzebowanie najemców, przez co coraz więcej projektów pod względem
technicznym klasyfikowanych jako tzw. last mile i SBU.
Swoja aktywność w regionie zaznaczają zarówno duzi
gracze o zasięgu międzynarodowym jak na przykład
Panattoni, Segro, Logicor, GLP czy Prologis, a także
podmioty krajowe, jak 7R czy wręcz deweloperzy regionalni na przykład DL Invest czy BIK.
Duże zróżnicowanie, stabilność rynku oraz łatwość
wyjścia sprawia, że projekty na Śląsku są ważnym elementem przy transakcjach portfelowych, będąc często
klasyfikowanymi jako produkty prime. Przykładem
może być aktywność inwestorów w pierwszej połowie
2021 roku. Nowym właścicielem pięciu nieruchomości
o łącznej powierzchni 165 600 mkw. zlokalizowanych
na Górnym Śląsku, w Poznaniu i Łodzi zostało REINO
Capital & IO Asset Management w imieniu Grosvenor
Group, które nabyło prawa do portfela należącego
wcześniej do AEW. Z kolei w segmencie logistyki miejskiej paneuropejski podmiot inwestycyjny M7 Real Estate kupiło dwa parki należące do 7R, tj. 7R City Flex
Sosnowiec i 7R Siemianowice Śląskie o łącznej powierzchni 22 500 mkw.

Marcin Żuchniewicz
Business Development Manager, GLP

Górny Śląsk i Zagłębie to drugi, po Warszawie i okolicach, największy rynek magazynowy w Polsce, korzystający z tradycyjnie dużego uprzemysłowienia regionu,
rozwiniętej infrastruktury i dobrego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.
Popyt w regionie generowany jest w głównej mierze
przez logistyków, klientów z branży handlowej i e-commerce, jak również klientów produkcyjnych, w tym
poddostawców z sektora automotive.
Ze względu na strategiczne położenie Górnego Śląska,
region charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą zapytań dotyczących dużych powierzchni, które obsługują
nie tylko region, ale bardzo często również całe południe
Polski i sąsiadujące kraje. Przykładem takiego projektu
jest ulokowanie przez Auchan nowego magazynu o powierzchni 54 000 mkw. w GLP Park Lędziny. Naszym
zdaniem w kolejnych latach na Górnym Śląsku będziemy
obserwować powstawianie coraz większej liczby obiektów typu big-box.
Jednym z kluczowych czynników przy lokowaniu takich
projektów w regionie jest dostępność odpowiednich
działek i ich dobre skomunikowanie. Górny Śląsk jest
pod tym względem mocno zróżnicowany. Lokalizacje,
w których wciąż możliwe jest znalezienie gruntów, np.
typu greenfield charakteryzują się dużo większą liczbą
istniejących lub budowanych parków magazynowych
(i wyższym współczynnikiem niewynajętej powierzchni).
Z kolei w lokalizacjach, gdzie brakuje dostępnych działek, obserwujemy wysoki popyt ze strony klientów. W tych
drugich nowe projekty będą powstawać na trudniejszych
gruntach poprzemysłowych, które będą wymagały zarówno więcej czasu jak i nakładów na doprowadzenie ich do
stanu, w którym możliwe będzie ich zabudowanie.
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BARIERY

DLA NOWEJ
PODAŻY
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Wraz z rosnącym popytem na nieruchomości logistyczne rosną bariery dla
nowej podaży. Szacuje się, że od pierwszego kwartału 2021 r. koszty odtworzenia
w Europie wzrosły o 8-10% rok do roku. W ciągu ostatnich 12-18 miesięcy
koszt nabycia gruntów wzrósł o około 10-15%, a na głównych rynkach Europy
Zachodniej o 50-100%. W najbliższym czasie coraz większym wyzwaniem będzie
także niedobór gruntów, szczególnie w głównych ośrodkach konsumpcyjnych.
To wnioski z raportu przygotowanego przez Dział Badań Prologis.
Zdaniem analityków w ciągu najbliższej dekady
w większości lokalizacji nie uda się zaspokoić popytu na powierzchnie logistyczne. Rosnące wymagania budowlane, bariery dla nowej podaży zarówno
geograficzne (brak gruntów), ekonomiczne (rosnące koszty odtworzenia), jak i administracyjne (coraz
trudniejsze, droższe i bardziej pracochłonne procedury wydawania pozwoleń budowlanych i planistycznych), a także pogłębiające się zróżnicowanie między
nieruchomościami – to zmiany, które wpływać będą
na nową podaż.
- Nasz raport wskazuje na znaczne bariery dla nowej
podaży w Europie, które rosną wraz z popytem. Jednocześnie te wymagające warunki rynkowe tworzą nowe
możliwości dla deweloperów, którzy priorytetowo traktują dostarczanie wartości dodanej do nieruchomości,
zapewniając m.in. rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i wsparcie w pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników – mówi Dirk Sosef, Vice President, Research
& Strategy, Prologis.
Współczesne obiekty podnoszą swoją wydajność operacyjną dzięki lokalizacji, funkcjonalności i zastosowaniu
ekologicznych rozwiązań. Lokalizacja nadal jest najważniejsza, rośnie jednak znaczenie zastosowania rozwiązań, które poprawiają produktywność, zwiększają
komfort pracy i stopień wykorzystania nowoczesnych
technologii. Wdrożenia te podnoszą koszt budowy.
Z drugiej strony nowe regulacje prawne mogą utrudniać inwestycje w określonych lokalizacjach. W takiej
sytuacji budynki, które powstały w duchu zrównoważonego budownictwa i wyposażone są w ekologiczne
rozwiązania, pomagają najemcom i właścicielom nieruchomości w dostosowaniu się do zmian prawnych.
Jednocześnie starzenie się obiektów skutecznie zmniejsza skalę konkurencyjnej podaży i napędza potrzebę
budowy obiektów zastępczych.
Wskazane trendy wpływają na zmniejszenie wrażliwości na cenę wśród najemców – dotyczy to budynków
w dobrych lokalizacjach lub oferujących najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. To sprawia, że czynsze w nich
rosną. Zdaniem analityków Prologis zmiany po stronie
popytu prawdopodobnie zintensyfikują ten trend, ponieważ rozwój e-fulfillmentu oraz potrzeba szybkiego
uzupełniania zapasów powodują wzrost popytu w rejonie centrów miast, gdzie występuje niedobór nieruchomości logistycznych. A ewolucja w zakresie budynków
przygotowanych na to, co przyniesie przyszłość ogranicza nową podaż, tym szybciej im bardziej rosną koszty
budowy, a starzejące się budynki zwiększają popyt na
powierzchnie klasy A.

Rosnące bariery dla podaży
Z raportu wynika, że spada podaż dobrze zlokalizowanych gruntów przemysłowych. W większości gęsto
zaludnionych obszarów zasoby gruntów w strefach
przemysłowych kurczą się, co jest spowodowane przeznaczaniem ich na inne cele. Zmieniła się też główna
funkcja budynków magazynowych – z przechowywania produktów na ich przepływ, co także wpłynęło
na podaż. Magazyny są obecnie większe i wymagają
większych działek w relacji do powierzchni budynku,
co jeszcze bardziej utrudnia znalezienie odpowiedniego gruntu. W USA obiekty budowane od 2000 roku są
o 55% większe i wymagają działek średnio o 66% większych od nieruchomości budowanych w latach 80. i 90.
ubiegłego wieku.1 Wyzwanie to dodatkowo potęguje
fakt, że centra logistyczne wymagają dostępu do odpowiedniej infrastruktury.
Brak dostępności gruntów, ograniczenia regulacyjne
i ekspansja mieszkańców poza centra miast sprawiły, że rośnie dystans między nową a istniejącą podażą
obiektów logistycznych. Jak zauważają analitycy Prologis odległe podrynki są obecnie testowane w USA
głównie ze względu na brak gruntów na kluczowych
rynkach lub na niedobór pracowników. Większe odległości mogą być poważnym wyzwaniem dla użytkowników powierzchni logistycznych, którym zależy na
spełnianiu oczekiwań klientów w zakresie szybkości
dostaw. Wpływa to również na koszty transportu, które
stanowią około 50% kosztów łańcucha dostaw (w porównaniu z zaledwie 5% w przypadku kosztów nieruchomości logistycznych).2 Rosnące odległości dzielące
obiekty logistyczne od centrów miast izolują istniejące
nieruchomości od nowej podaży. Mogą też prowadzić
do powstawania lokalizacji z wartością dodaną– szczególnie w sytuacji, gdy rośnie zapotrzebowanie na dostawy w ramach ostatniej mili.
Nowej podaży nie zwiększają znacząco konwersje handlu detalicznego na logistykę. Niektórzy właściciele
obiektów handlowych rozważają przekształcenie ich
na centra dystrybucyjne. Jednak Dział Badań Prologis przewiduje, że liczba zakończonych powodzeniem
konwersji będzie ograniczona. Istnieje kilka przyczyn
takiego stanu rzeczy:
•
ekonomiczne – w tym obecność lepszych funkcji
dla obiektu, np. mieszkalnictwo, jak również wysokie koszty w stosunku do lokalnie konkurencyjnych alternatywnych podrynków logistycznych;
•
administracyjne – w tym restrykcyjne plany zagospodarowania przestrzennego i procesy uzyskiwania pozwoleń na budowę; sprzeciw społeczności
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Iwona Sadowska
Interim Head of Leasing P3 Logistic Parks

Od wielu kwartałów obserwujemy niesłabnący popyt na powierzchnie
magazynowe zarówno te duże, położone poza granicami administracyjnymi miast, jak i mniejsze zlokalizowane blisko centrów aglomeracji.
Naturalnym następstwem takiej sytuacji jest rosnące zapotrzebowanie
na atrakcyjne grunty, które odpowiednio wcześniej zabezpieczone
pozwolą na realizację inwestycji zgodnych z oczekiwaniami klientów.
W Polsce mamy nadal dużą dostępność dobrze zlokalizowanych gruntów, które mogą być wykorzystane pod budowę parków logistycznych.
Ponadto wciąż jesteśmy na etapie rozbudowy infrastruktury drogowej,
co, jak pokazały także ostatnie lata, przyczynia się do otwierania nowych rynków tzw. wschodzących, gdzie również powstają magazyny.
Pewnym wyzwaniem może być dostępność i koszt zakupu działek
miejskich, na których możliwa byłaby budowa magazynów obsługujących dynamicznie rozwijającą się logistykę miejską. Działki miejskie,
ze względu na swoją atrakcyjność dla firm z różnych sektorów rynku
nieruchomości – nie tylko komercyjnych, ale także w dużej mierze
mieszkaniowych, zawsze były droższe niż te poza granicami aglomeracji. Trendem zauważalnym od pewnego czasu w Europie jest realizacja coraz większej liczby inwestycji typu brownfield, czyli kupno już
wcześniej zagospodarowanych terenów np. poprzemysłowych i ich
rewitalizacja poprzez przystosowanie do wymagań nowej działalności.
Z kolei ostatnie półtora roku i pandemia COVID-19, które wymusiły
zmiany na rynku handlowym, przyczyniły się do tego, że coraz częściej
pojawiają się projekty zagospodarowania z przeznaczeniem na centra
dystrybucyjne powierzchni np. po parkach handlowych czy dużych
sklepach handlu hurtowego.
W Polsce mimo utrzymującego się wysokiego popytu i podaży nadal
mamy spore braki w powierzchniach magazynowych – na jednego
mieszkańca przypada około 0,5 mkw. a w Niemczech – około 1 mkw. By
osiągnąć taki wynik, przy tempie rozwoju rynku magazynowego z 2020
roku, czyli 2 mln mkw. mamy potencjał wzrostowy na kolejne 10 lat. To
bardzo dobra perspektywa, zważywszy, że nasza gospodarka dynamicznie się rozwija, a w szczególności w sektorze powierzchni magazynowych i przemysłowych.
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lokalnych; obawy związane ze zmianami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym postrzegana utrata
dochodów z tytułu podatku od sprzedaży;
•
fizyczne – w tym niska rekonfigurowalność istniejących obiektów; nieefektywne zagospodarowanie / nieelastyczna
geometria działek; zbyt mała wielkość
działek, a tym samym niedostosowanie
do charakteru budynków logistycznych;
•
prawne – w tym umowy o służebności
wzajemnej; ograniczenia wynikające ze
współnajmu; wielostronne negocjacje,
uniemożliwiające lub wydłużające proces konwersji na potrzeby logistyki.
Analitycy Prologis szacują, że w Stanach
Zjednoczonych w ciągu najbliższej dekady
w powierzchnie logistyczne przekształcone
zostanie łącznie 5-10 tys. mkw. powierzchni
detalicznych, co stanowi mniej niż 3% typowej rocznej nowej podaży powierzchni logistycznej.3
Rozwój nieruchomości logistycznych utrudniają rosnące koszty gruntów i budowy.
W ostatniej dekadzie koszty odtworzeniowe
przewyższały inflację wskutek wzrostu cen
gruntów, materiałów budowlanych i kosztów
pracy. W USA wzrost cen gruntów jest szczególnie widoczny na rynkach nadmorskich
i wewnętrznych podrynkach gęsto zaludnionych metropolii. Rosną też koszty materiałów
budowlanych. Wzrost ten znacząco przyspieszył w pandemii, gdy uwidoczniły się wąskie
gardła w łańcuchach dostaw, a popyt szybko
rósł. Ceny stali w Stanach Zjednoczonych potroiły się w ciągu ostatniego roku, a w Europie, Chinach i Brazylii – podwoiły.4 Ponadto
wzrosły płace – wciąż pozostają na wysokim
poziomie, częściowo ze względu na utrzymujący się od kilku lat niedobór pracowników
budowlanych. Wraz z popytem rosły też ceny
usług generalnych wykonawców. W ciągu
ostatniej dekady czas między rozpoczęciem
prac a zakończeniem budowy wydłużył się
o 2-3 miesiące, czyli o 20%. To również podniosło koszty inwestycji.5 Dział Badań Prologis szacuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat
koszty odtworzenia wzrosły o prawie 60%,
a od początku roku 2021 wzrost ten wyniósł
już 15%.6
Na całym świecie powstają coraz to nowe bariery regulacyjne dla budowy nowych obiektów logistycznych. To sprawia, że wydłuża się
czas przygotowania inwestycji. Na przykład
w Holandii liczba pozwoleń na budowę obiektów logistycznych spadła o ponad 30% w ciągu
9 lat.7 Jednocześnie pandemia uwypukliła
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Rozwój nieruchomości logistycznych
utrudniają rosnące koszty gruntów
i budowy. W ostatniej dekadzie
koszty odtworzeniowe przewyższały
inflację wskutek wzrostu cen
gruntów, materiałów budowlanych
i kosztów pracy.

kluczową rolę, jaką logistyka odgrywa w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ten trend potęgują ograniczone zasoby samorządów lokalnych, jak również
zwiększone wymagania środowiskowe, wydłużające
proces uzyskania pozwolenia na budowę.
W Unii Europejskiej czas realizacji przedsięwzięć
wymagających zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego jest mniej więcej dwukrotnie dłuższy niż w przypadku projektów zlokalizowanych
w wyznaczonych strefach przemysłowych 8 – podobnie wygląda to na głównych rynkach USA.

Wyższe wymagania budowlane
i koszty budowy
Rozwój e-commerce wymusił na firmach potrzebę
obecności jak najbliżej klientów końcowych. Jest to
trwały trend, który w przyszłości może się nasilać.
Aby skrócić czas dostaw, firmy muszą zmniejszyć
swój dystans do konsumenta, co wymaga rozbudowy sieci nawet w obrębie pojedynczego obszaru metropolitalnego – a to z kolei zmusza do poszukiwania
nowych lokalizacji. W przypadku obsługi ostatniej
mili funkcjonalność budynku jest drugorzędna
w stosunku do lokalizacji – co oznacza, że może rosnąć popyt nawet na mniej nowoczesne budynki. Ta
zmiana zwiększyła więc wartość mniej funkcjonalnych obiektów logistycznych położonych w pobliżu
klientów końcowych.
Rozwój na obszarach o wysokiej dostępności gruntów może być hamowany przez niedobór pracowników. A niedobór pracowników w logistyce pogłębia
się z trzech powodów. Po pierwsze, rozwija się e-fulfillment, który wymaga około trzykrotnie większego
nakładu pracy niż tradycyjne operacje magazynowe – przy wskaźnikach rotacji ok. cztery razy wyższych niż przy innych zastosowaniach.9 Po drugie,
zaawansowane funkcje i technologie magazynowe
wymagają lepiej wykwalifikowanych pracowników,
na przykład inżynierów zajmujących się automatyzacją. Po trzecie, gęsto zaludnione podrynki, które
oferują odpowiednie zasoby wykwalifikowanych
pracowników, mają zazwyczaj niewielką dostępność gruntów na potrzeby logistyki. Ponieważ
grunty są bardziej dostępne na mniej zaludnionych

Piotr Bzowski
Dyrektor rozwoju, Mountpark CE

Podaż i popyt są nam wszystkimi doskonale znane, ale aby
móc o nich napisać, pozwolę sobie przytoczyć za „Encyklopedią Zarządzania” czym właściwie jest podaż. „W długim czasie jest funkcją zasobów naturalnych, zainstalowanego kapitału trwałego w postaci maszyn i urządzeń
oraz . Dlatego też mówimy, że jest ograniczona przez zasoby. O podaży jaką mogą zaoferować przedsiębiorstwa,
decydują zasoby i technologia będące w ich posiadaniu
(J.Sloman 2001, s. 16).W średnim czasie wielkość podaży
jest uzależniona od zdolności produkcyjnej poszczególnych
zakładów wytwórczych (istniejąca moc produkcyjna maszyn i urządzeń).Natomiast w bardzo krótkim okresie podaż
jest określona istniejącymi zapasami wyprodukowanych towarów (B.Oyrzanowski 1995, s. 47).”
Podążając tym tropem, faktycznie rynek nieruchomości przemysłowych, szczególnie w Polsce, znajduje się
w ciekawym momencie swojego cyklu koniunkturalnego.
Patrząc z krótkiej perspektywy czasowej, na większości
rynków powierzchni „na już”, szczególnie tej powyżej 20
000 mkw., praktycznie nie ma. Tu więc chwilowo wstąpią
braki, ale z perspektywy średniego okresu należy już dziś
wspomnieć o wielu rozpoczętych inwestycjach, także spekulacyjnych, co powinno uspokoić stronę podażową rynku.
Potwierdzeniem tej tezy wydaje się największa w historii
polskiego rynku będąca w budowie ilość powierzchni
magazynowej (szacuje się, że w pierwszym półroczu mamy
w budowie około 3,3 mln mkw.). Tu co prawda pojawia się
pytanie o podaż usług budowlanych i w średnim okresie to
ona może spowodować zmianę trendu. Wreszcie spojrzenie w odległą przyszłość, dla rynku polskiego też wydaje
się raczej pozytywne. W związku z dalszymi inwestycjami
strukturalnymi nowych terenów nie powinno nam zabraknąć, ale znak zapytania pojawia się, gdy pomyślimy o zasobach ludzkich – tu jednak chwilowo postawimy kropkę,
kończąc nasze rozważanie.
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Ograniczenia od strony podaży obserwowane w Europie są
i będą coraz bardziej widoczne również w Polsce. Rynek mierzy
się z kilkoma wyzwaniami, jakimi są: zmniejszająca się ilość terenów inwestycyjnych, coraz wyższe koszty surowców budowalnych jak również coraz mniejsza ich dostępność i długie terminy
produkcji. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, to efekt ogromnego boomu po stronie popytu na powierzchnie komercyjne zarówno po stronie najemców, jak i inwestorów nieruchomościowych.
To w połączeniu z przedłużającym się zatorem w łańcuchach
dostaw, co widać na rynku frachtów, przekłada się na problemy
z dostępnością i wzrosty cen. Jednocześnie problemy z predykcją
wstrzymują producentów od decyzji inwestycyjnych umożliwiających skalowanie swoich operacji. Jednym z rozwiązań, które ma
szansę ograniczyć problemy dostępności materiałów mogłoby
być włączenie do procesów wyboru podwykonawców, dodatkowych kryteriów związanych z zapleczem surowców i gotowych
elementów konstrukcyjnych. Musi to jednak zostać określone już
na wczesnym etapie wyboru wykonawcy.

obszarach, koncentracja na nich centrów logistycznych
może wyczerpać podaż pracowników i ograniczyć możliwość zapewniania dalszej nowej podaży.
Budynki muszą być przyjazne pracownikom. Realizowane w obiektach logistycznych usługi o zwiększonej
wartości dodanej spowodowały, że pracownicy stali się
cennym, a przy tym rzadkim zasobem. Zdrowe i przyjazne środowisko pracy daje dziś pracodawcom przewagę
w zakresie przyciągania i retencji pracowników. Pandemia dodatkowo przyspieszyła ten trend. Coraz bardziej
popularne stają się funkcjonalności poprawiające samopoczucie pracowników w magazynach, w tym np. budynki wykonane zgodnie ze standardem WELL. Certyfikacja

74 – EUROLOGISTICS

W kontekście ograniczonej ilości terenów inwestycyjnych. Gwałtowny rozwój e-commerce, odnotowujący rekordowe przyrosty
w Europie Środkowo-Wschodniej, zapoczątkował równoległy
wzrost zapotrzebowania zarówno na małe, jak i wielkopowierzchniowe magazyny, co oznacza duże zainteresowanie
terenami przy węzłach autostradowych jak również działkami
w dużych miastach. Zainteresowanie mniejszymi formatami może
stanowić rozwiązanie dla starych nieruchomości biurowych czy
handlowych. Obiekty te mogą zyskać nowe życie dzięki zmianie
funkcji, a jednocześnie będą odpowiedzią na zapotrzebowanie
na usługi last mile delivery i same day delivery. Jeśli zaś chodzi
o tereny ulokowane przy dużych węzłach komunikacyjnych,
to powstające na nich magazyny są odpowiedzią na potrzeby operatorów e-commerce (fulfillment centers), jak również
pozostałych segmentów takich jak 3PL czy retail. To z kolei jest
efektem wzrastającej atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości magazynowo-logistycznych., który jest od kilku lat na fali
wznoszącej.

budynku w ramach WELL jest dowodem spełnienia przez
obiekt licznych wymagań w takich obszarach jak jakość
powietrza, wody, oświetlenia i temperatury w pomieszczeniach, a także zapewnienia dodatkowych udogodnień
dla pracowników oraz dbałości o ich dobre samopoczucie
fizyczne i psychiczne. Wszystko to może poprawiać wydajność operacyjną oraz efektywność kosztową dla klientów i zapewniać wyróżnienie na tle konkurencji.
Nowe projekty powinny uwzględniać nowe technologie. Jak zaznacza Dział Badań Prologis, nowoczesne technologie pozwalają użytkownikom logistyki
na optymalizację powierzchni oraz otwarcie się na
nowe lokalizacje w pobliżu konsumenta końcowego.
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Większość nowoczesnych obiektów spełnia już wymagania do wdrożenia automatyzacji, lecz warto dodawać
do nich kolejne funkcje, które sprawią, że dalsza automatyzacja będzie łatwiejsza. Zwiększona moc zasilania,
dodatkowa przestrzeń do ładowania urządzeń, dostęp
do szybkiego przesyłu danych, wysoka jakość posadzki, wzmocniona konstrukcja dachu i większa wysokość
w świetle pozwalają na wykorzystanie technologii,
które poprawiają warunki pracy, efektywność operacji
oraz zarządzanie ryzykiem. Inwestycje te sprzyjają tworzeniu wartości wykraczającej poza ściany magazynu.
Ponadto budynki gotowe na automatyzację mają szansę powstawać w lepszych lokalizacjach, wszędzie tam,
gdzie przeszkodą są koszty i dostępność siły roboczej –
jak centra miast w przypadku dostaw na ostatniej mili.
Konsumenci, inwestorzy oraz użytkownicy logistyki
przykładają coraz większą wagę do zrównoważonego rozwoju. To rodzi potrzebę włączania praktyk ESG
(zaangażowania w ekologię, rozwój społeczny i etyczne prowadzenie biznesu) także do łańcuchów dostaw,
a skuteczna realizacja celów z tego zakresu to nowy
wyróżnik nieruchomości logistycznych. Wśród elementów, które pomagają osiągnąć cele ESG, jest m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oferowanie
energooszczędnego oświetlenia, zapewnienie miejsc
do ładowania pojazdów elektrycznych czy akredytacja
budynków certyfikatami środowiskowymi.

Większe zróżnicowanie między
nieruchomościami logistycznymi
Zróżnicowanie między budynkami objawia się w dwóch
obszarach: lokalizacyjnym i funkcjonalnym, czyli tych
samych co w przypadku starzenia się obiektów. Lokalizacja jest kluczowa dla operacji e-fulfillment i szybkiego uzupełniania zapasów. Obiekty znajdujące się blisko
konsumentów końcowych są zwykle starsze i mniej
funkcjonalne, lecz oferują coraz większe możliwości
generowania przychodów w miarę wzrostu oczekiwań
dotyczących szybkości usług.

Jednocześnie starzenie się zwiększa zapotrzebowanie na obiekty zastępcze. W przypadku operacji wymagających wysokiej przepustowości funkcje obecne
w obiektach logistycznych mogą poprawiać efektywność i korzystnie wpływać na koszty. Wyraźne zmiany
w nawykach konsumentów, potrzebach pracowników
i wdrożeniach technologii zwiększyły korzyści płynące z zabezpieczenia nieruchomości najlepiej przystosowanych do obsługi łańcuchów dostaw przyszłości.
W tym samym czasie niedobory powierzchni wpłynęły
na większą zajętość i wyższe stawki czynszów szerokiej
gamy obiektów logistycznych.
Niedobory podaży najprawdopodobniej utrzymają się
w wielu lokalizacjach z kilku przyczyn. Dobrze zlokalizowane nieruchomości są odizolowane od nowej
podaży, bariery w podaży nadal rosną a budynki przygotowane na to, co przyniesie przyszłość wymagają
podwyższonych stawek czynszu w celu zrekompensowania rosnących kosztów odtworzeniowych. O ile
wzrost wartości dobrze zlokalizowanych i dobrze zaprojektowanych obiektów uzasadnia bardziej kreatywne rozwiązania, jak wielopiętrowe budynki na nowych
rynkach czy konwersje z innych typów nieruchomości, to zmiany strukturalne w branży nieruchomości
logistycznych będą prawdopodobnie nadal ograniczać
nową podaż, która mogłaby zaspokoić potrzeby użytkowników w łańcuchach dostaw w przyszłości.
Oprac. MW
na podstawie raportu: „Co rządzi podażą
w nieruchomościach logistycznych?”, Prologis Research,
czerwiec 2021
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W idealnym świecie magazyny nie byłyby potrzebne – towar harmonijnie przepływałby przez kolejne
ogniwa łańcucha dostaw i zawsze znajdowałby się we właściwym miejscu i czasie. Oczywiście, taka
wizja logistyki jest dziś dość abstrakcyjna i być może nigdy nie ziści się w praktyce. Nawet koncepcje
typu just in time, oparte na zbliżonej idei, przewidują dla magazynów pewną rolę do odegrania – na
wielu etapach łańcucha dostaw powstają przecież bufory (produkcyjne, wysyłkowe), które muszą
być gdzieś czasowo składowane. Niezależnie więc, w jakim kierunku zwrócą się globalne tendencje
w logistyce, pytanie o optymalny sposób składowania towarów zawsze pozostanie zasadne.

Magazynowanie, mimo że nie przynosi wprost dodatkowej
wartości dla klienta, jest rzecz jasna źródłem generowania
kosztów. Najczęściej są to nakłady ponoszone na utrzymanie budynków i urządzeń do składowania (w tym podatki)
oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Dodatkowo
należy pamiętać, że nieumiejętne gospodarowanie przestrzenią magazynową, czyli brak stosownego zabezpieczenia dostępności powierzchni na wypadek wzrostu przepływów, może prowadzić do powstania dodatkowych kosztów
(np. przez częściowy outsourcing usług składowania).
Optymalizacja kosztów magazynowania sprowadzać się
będzie zatem do dwóch podstawowych zadań:
•
jak najlepszego wykorzystania powierzchni magazynów,
•
umożliwienia wydajnej obsługi procesów związanych
ze wstawianiem i wydawaniem jednostek ładunkowych z magazynu.
Między wspomnianymi elementami najczęściej zachodzi
korelacja ujemna – położenie większego nacisku na jeden z nich skutkować będzie obniżeniem efektu drugiego.
Zjawisko to można zaobserwować w przypadku niemal
wszystkich dostępnych obecnie technik składowania, co
doskonale obrazuje schemat na Rycinie.
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W czym wybierać?
Na Rycinie zaobserwować możemy wyraźny podział na cztery zasadnicze grupy. Jak nietrudno zauważyć, obszar niskiego
wykorzystania powierzchni oraz niskiej wydajności obsługi
procesów nie jest reprezentowany przez żadną z technik, co
świadczy o tym, że skrajnie nieopłacalne sposoby składowania nie występują. Na przeciwnym biegunie znajdziemy odosobniony wyjątek w postaci magazynów automatycznych.
Rycina. Korelacja stopnia wykorzystania powierzchni
i wydajności obsługi dla poszczególnych technik składowania
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Wysokie wykorzystanie powierzchni oraz wysoka wydajność
procesów mogą zostać osiągnięte tylko w wyniku poniesienia nieporównywalnie wyższych kosztów inwestycyjnych, co
w wielu przypadkach nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Grupa technik o relatywnie niskim wykorzystaniu powierzchni, ale o stosunkowo wysokiej wydajności procesów jest już zdecydowanie szersza:
•
Składowanie blokowe – jako jedyna forma zagospodarowania przestrzeni magazynowej nie wykorzystuje
regałów. Ograniczenie możliwości składowania wynika tu wprost z przechowywania towaru bezpośrednio
na posadzce lub maksymalnie w kilkupaletowych blokach (dla wielu towarów jest to jednak niemożliwe ze
względu na ryzyko uszkodzenia). Z tego też względu
cała przestrzeń powyżej bloków pozostaje niewykorzystana. Z drugiej strony w układzie tym towar jest łatwo
dostępny przy użyciu czołowego wózka widłowego.
•
Regały paletowe rzędowe – zdecydowanie najpowszechniejszy sposób aranżacji magazynów, zawdzięczający swoją popularność przede wszystkim dużej
uniwersalności tego rozwiązania. Palety zlokalizowane
w niezależnych gniazdach gwarantują bezproblemowy
dostęp do każdej z nich. Niestety konieczność wyznaczenia licznych dróg transportowych między regałami
wpływa na niski sposób wykorzystania przestrzeni.
•
Regały przepływowe grawitacyjne – stopnień wykorzystania powierzchni magazynowej ograniczony jest
przez konstrukcję regału, która musi zapewnić swobodny przepływ palety przy wykorzystaniu siły grawitacji. Towar wstawiany z jednej strony regału, transportowany jest systemem rolkowym ku jego końcowi,
skąd paleta zostanie wydana. Obsługa palet nie przysparza dużej trudności z uwagi na niedużą wysokość
regału.
•
Regały typu „push back” – również w tym przypadku
długość regału jest ograniczona przez sposób transportu palet wewnątrz gniazd regałowych przy użyciu szyn
jezdnych (co czyni rozwiązanie bardziej kosztowym
w porównaniu z pozostałymi). W przeciwieństwie do
regałów przepływowych wstawienie i wydanie palety
odbywa się po tej samej stronie. Również tutaj niska
wysokość sprzyja sprawnemu wykonywaniu operacji.
•
Regały półkowe – ich charakterystyka zbliżona jest
do regałów paletowych rzędowych, z tą różnicą, że
służą do składowania zdecydowanie mniejszych jednostek ładunkowych (np. kartonów) i nie wymagają
użycia wózka widłowego (towar jest zawsze w zasięgu pracownika). Sposób aranżacji przestrzeni w tym
przypadku ma na celu przede wszystkim umożliwienie wydajnego procesu kompletacji. Regały półkowe
często są wyposażeniem kilkupoziomowych platform
– antresoli, co pozwala zwiększyć stopień wykorzystania przestrzeni.
Większość opisanych wyżej technik składowania znajdzie
zastosowanie przede wszystkim w stosunku do towarów

charakteryzujących się wysokim poziomem rotacji, a także przy szerokim asortymencie utrzymywanych w małych
ilościach (za wyjątkiem regałów przepływowych, które
wymagają składowania w większej liczbie). Ze względu na
liczne i częste operacje magazynowe, kluczowe jest umożliwienie ich wydajnej obsługi.
Wśród technik o wysokim wykorzystaniu powierzchni, ale
jednocześnie dość niskiej wydajności procesów możemy
natomiast wyróżnić:
•
Regały wjezdne (typu „drive in”) – w porównaniu do
wcześniej wspomnianych regałów typu „push back”
są zdecydowanie głębsze, a transport wewnątrz regału
zastąpiony jest możliwością wjazdu wózkiem. Sporym
ograniczeniem jest jednak konieczność układania palet kolejno na każdym poziomie, tworząc „kolumny”
od środka regału w kierunku jego zewnętrznej strony.
W istotny sposób wydłuża to czas czynności manipulacyjnych.
•
Regały przepływowe satelitarne (typu „pallet shuttle”)
– są pewną modyfikacją regałów przepływowych grawitacyjnych, gdzie funkcję przenośników rolkowych
pełnią platformy mobilne – tzw. satelity transportujące palety między jednym a drugim końcem regału.
Rozwiązanie to pozwala tworzyć konstrukcje regałowe
o długości nawet kilkudziesięciu metrów. Z drugiej
jednak strony czas obsługi procesu może się wydłużyć
z powodu konieczności przenoszenia satelity pomiędzy gniazdami regałowymi, a czasem (przy niskim wypełnieniu regału) przez oczekiwanie na dojazd satelity.
•
Regały mobilne (jezdne, przesuwne) – swoją formą
przypominają tradycyjne regały rzędowe, jednak posiadają tylko jeden korytarz roboczy, co pozwala wykorzystać przestrzeń magazynową do maksimum.
Wymagany korytarz za każdym razem musi zostać
otwarty przy użyciu zdalnego układu sterowania, co
zauważalnie wpływa na spadek wydajności procesu.
•
Regały karuzelowe – mają postać pionowej zabudowanej konstrukcji, wewnątrz której rzędy półek przemieszczają się w taki sposób, aby wskazana z nich, była
dostępna dla operatora na poziomie roboczym. Regały
te przeznaczone są wyłącznie do małych ładunków,
a do ich obsługi nie jest wymagany wózek widłowy.
W tym przypadku wydajność procesu jest ograniczona
przez brak możliwości równoczesnej pracy przez więcej niż jedną osobę.
Powyższe przykłady technik składowania pozwalają na maksymalne zagęszczenie składowanych towarów, co jednakże
skutkuje ich gorszą dostępnością. Mogą okazać się użyteczne
dla towarów wolno rotujących lub w procesach wymagających składowania gotowych jednostek wysyłkowych.

Diabeł tkwi w szczegółach
Dobierając odpowiedni rodzaj wyposażenia do przechowywania towarów w magazynie, trzeba zdawać sobie również
sprawę z ograniczeń wynikających z ich charakterystyki.

Optymalizacja kosztów magazynowania sprowadza się do dwóch podstawowych zadań:
jak najlepszego wykorzystania powierzchni magazynów i umożliwienia wydajnej obsługi
procesów związanych ze wstawianiem i wydawaniem jednostek ładunkowych z magazynu.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na takie czynniki jak: możliwość zachowania kolejności wydań (FIFO), dostępność do
każdej składowanej jednostki czy konieczność składowania
wielu jednostek w ramach jednego gniazda regałowego.

Składowanie wielu
jednostek w jednej
lokalizacji

Składowanie blokowe

Utrudnione

Nie

Tak (te same)

Regały paletowe rzędowe

Łatwe

Tak

Nie

Regały wjezdne

Niemożliwe

Nie

Tak (te same)

Regały przepływowe grawitacyjne

Tylko FIFO

Nie

Tak (te same)

Regały typu „push back”

Niemożliwe

Nie

Tak (te same)

Regały przepływowe satelitarne

Tylko FIFO

Nie

Tak (te same)

Regały mobilne

Łatwe

Nie

Nie

Magazyny automatyczne

Łatwe

Tak

Nie

Regały półkowe

Utrudnione

Tak

Tak (różne)

Regały karuzelowe

Utrudnione

Tak

Tak (różne)

Możliwość
zachowania zasad
FIFO/FEFO

Bezpośredni dostęp
do każdej jednostki

OGRANICZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TECHNIK SKŁADOWANIA

Wydawanie towarów zgodnie z kolejnością ich przyjmowania, czyli stosowanie zasady FIFO (First In, First Out) w niektórych przedsiębiorstwach może mieć nadrzędne znaczenie, na przykład ze względu na właściwe zarządzanie partiami
produkcyjnymi. W branży spożywczej często stosowana jest
natomiast zasada FEFO (First Expired, First Out) wymuszająca wydawanie w pierwszej kolejności towarów z najkrótszą
datą przydatności do spożycia. Trzeba pamiętać, że w przypadku niektórych technik składowania może być to czynnik
wykluczający sensowność ich zastosowania.
Bezpośredni dostęp do każdej składowanej jednostki ma
duże znaczenie szczególnie w magazynach przyprodukcyjnych, gdzie istotne jest zlokalizowanie odpowiedniej części
pod konkretne zamówienie klienta. Zaleta ta znajdzie także
zastosowanie w czasie okresowych inwentaryzacji, do których są zobligowane przedsiębiorstwa.
Składowanie wielu jednostek w jednej lokalizacji (gnieździe lub tunelu regałowym) niesie za sobą ryzyko niewykorzystania pełnego potencjału składowania, gdy liczba palet z konkretnym towarem jest mniejsza niż liczba miejsc
w danej lokalizacji. Jeśli jednak równocześnie zachowany
jest bezpośredni dostęp do każdej lokalizacji (regały półkowe i karuzelowe), wówczas otwiera się szansa na utworzenie lokalizacji mieszanych, co może okazać się dobrym
pomysłem w kontekście zaoszczędzenia dodatkowego
miejsca na półkach regałowych.

Werdykt końcowy
Zrozumienie charakterystyki poszczególnych technik
składowania oraz ich ograniczeń jest podstawą w wyborze rozwiązania zapewniającego skuteczne wykorzystanie

powierzchni magazynu. Powinien to być jednak zaledwie
wstęp do szerokiej analityki, uwzględniającej specyfikę
oferty asortymentowej (szerokość i głębokość asortymentu), właściwości fizyczne towarów (objętość, kształt), organizację przepływów magazynowych, a także koszty
inwestycji. Dopiero szczegółowa analiza wymienionych
czynników pozwoli precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie:
Jak wybrać najlepszą technikę składowania, aby skutecznie wykorzystać naszą powierzchnię magazynu? Należy bowiem mieć świadomość, że w praktyce nie istnieją
w pełni uniwersalne rozwiązania, które można przyjąć za
wzorcowe i zastosować w każdych warunkach.
Asortyment o dużej szerokości (liczbie linii produktów)
oraz głębokości (liczbie wariantów w ramach każdej linii)
na ogół wiąże się z dużą liczbą zróżnicowanych zamówień
od klientów. W takim przypadku preferowane będą regały
z dostępem do każdej jednostki składowania, umożliwiające szybką kompletację. W sytuacji odwrotnej, kiedy wydawane będą zazwyczaj te same produkty (często całe palety),
dobrym pomysłem mogą okazać się regały do składowania
wielu jednostek w jednej lokalizacji, pozwalające zaoszczędzić przestrzeń.
Właściwości fizyczne towarów często determinują zastosowanie zróżnicowanych jednostek składowania, co wpływa
na dobór technologii magazynowej. Bardzo małe elementy
mogą być przechowywane w pojemnikach, dla których odpowiednie będą regały półkowe. Duży gabaryt produktów
ogranicza natomiast liczbę sztuk na jednostkę składowania, co pozwala skłonić się ku rozwiązaniom pozwalającym
efektywnie składować dużą ich liczbę. Dla towarów o specyficznym kształcie, gdzie nie jest możliwe zastosowanie
tradycyjnych technik, wykorzystywane są regały specjalistyczne do składowania luzem (np. regały wspornikowe dla
dłużyc).
Organizacja przepływów magazynowych, a więc wielkość
i rozlokowanie poszczególnych stref magazynowych, może
być pewnym ograniczeniem przy adaptacji rozwiązań
w istniejącym już magazynie. Bufory rozładunkowe oraz
wysyłkowe, a także specjalne wymagania procesowe (np.
stanowisko VAS, strefa sortowania) zmniejszają możliwości odpowiedniej konfiguracji technologii składowania
w magazynie. Ryzyko to jest mniejsze przy projektowaniu
nowego magazynu.
Jak przy każdej decyzji biznesowej ostateczny wpływ na
wybór koncepcji składowania może mieć wysokość nakładów finansowych. Nie zawsze duże inwestycje w bardziej
zaawansowane technologie będą uzasadnione z punktu widzenia skali działalności. W niektórych sytuacjach nawet
najprostsze rozwiązania mogą okazać się optymalne dla
określonego typu asortymentu. Podobnie w drugą stronę,
nie zawsze warto iść utartym schematem i wybierać tylko
powszechne metody. Być może w wyniku dogłębnej analizy, po rozważeniu wszystkich ograniczeń, uda się stworzyć
unikalny w skali naszej branży i co najważniejsze praktyczny układ składowania.

Dobierając odpowiedni rodzaj wyposażenia do przechowywania towarów w magazynie,
trzeba zdawać sobie również sprawę z ograniczeń wynikających z ich charakterystyki.
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NOWE MAGAZYNY
NA NOWE CZASY
Rynek przemysłowo-logistyczny bije kolejne rekordy. Na koniec drugiego kwartału
deweloperzy pracowali przy projektach, które powiększą zasoby o ponad 3,3 mln mkw.
nowoczesnej powierzchni. To wynik dotychczas niespotykany w ujęciu kwartalnym, bowiem
powierzchni w budowie jest o prawie 34% więcej niż w kwartale pierwszym 2021 roku.

Najwięcej buduje się dziś na Górnym Śląsku (ponad 584
tys. mkw.) i w strefie Zachód (ponad 522 tys. mkw.). Przy
zachodniej granicy powstają także największe obiekty. To
położone bezpośrednio przy drodze krajowej nr 24 centrum logistyczne Hillwood Rokitno (112,5 tys. mkw.) oraz
dziesiąte centrum logistyczne Amazona w Polsce (203,5
tys. mkw.), które rośnie w Świebodzinie. W obiekcie, należącym do giganta sprzedaży internetowej, zainstalowano
już ponad 3 tys. robotów. Otwarcie planowane jest we wrześniu, a obecnie trwa rekrutacja pracowników.
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Ponadto, jeszcze w trzech innych parkach pozostających
w budowie, całkowita powierzchnia magazynowa przekroczy 100 tys. mkw., a wśród nich są Centrum Logistyczne GLP Lędziny (111,5 tys. mkw.), Panattoni Park Poznań
(107,8 tys. mkw.), gdzie buduje się skrojona na miarę przestrzeń dla firmy spedycyjnej DHL, a także Hillwood Bydgoszcz (102 tys. mkw.).
- Kolejny kwartał w pandemii pokazuje, że magazyny i powierzchnie logistyczne nie tylko nie odczuły jej skutków,
ale także dostały silny impuls do dalszego rozwoju. Stabil-
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MAGAZYNY
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Martyna Kajka

Dążenie do optymalizacji łańcucha dostaw

odpowiednio zarządzić. Stąd też decydują się one na lokowanie
produkcji bliżej swoich głównych rynków zbytu.
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CZERWONE
LAMPKI
W NAJMACH

Na jakie postanowienia umowne najemcy magazynowi powinni uważać?
Stare porzekadło branży najmów komercyjnych brzmi: Umowa pisana jest na złe, a nie dobre czasy.
Dopóki strony się dogadują, współpraca jest niezakłócona, obie strony zwykle na co dzień nie sięgają
do treści umowy. Gorączkowe studiowanie jej postanowień zaczyna się w momencie niespodziewanych
wydatków po stronie najemcy, kwestionowania działań wynajmującego, czy tarapatów finansowych.

Magdalena Wierzbicka-Zagrajek

Sławomir Lisiecki

Argon Legal

Argon Legal

Już na etapie zawierania umowy, najemca powinien
zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych dla jego
sytuacji kwestii. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wybranych zagadnień.

Opłata eksploatacyjna – worek bez dna?
Z pozoru standardowe, niewzbudzające podejrzeń postanowienia umowy dotyczące opłaty eksploatacyjnej
mogą stać się prawdziwą finansową bolączką najemcy. Oprócz studiowania treści umowy niezbędne jest
sięgnięcie do załącznika określającego listę pozycji,
na które składają się najemcy. Kontrowersyjna z pewnością nie jest partycypacja w kosztach odśnieżania
kompleksu, wymiany oświetlenia, czy utrzymanie
części wspólnych, ale co z funduszem prawnym, utrzymaniem biura zarządcy, czy tworzeniem rezerwy na
nieplanowane wydatki wynajmującego? Co z wydatkami typu „capex” (nakłady kapitałowe), które nie służą
bieżącemu utrzymaniu, ale ulepszeniu obiektu lub jego
otoczenia?
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jeżeli na etapie
negocjowania warunków umowy nie zadbamy o dobre
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zrozumienie tego, jakie koszty wchodzą w skład opłaty
eksploatacyjnej, może czekać nas niespodzianka przy
rocznym rozliczeniu. Należy zwrócić szczególną uwagę
na fakt, iż oferowana przez wynajmującego niska miesięczna stawka zaliczki na poczet kosztów wspólnych,
nie zawsze odzwierciedlająca realne miesięczne koszty,
będzie po prostu skutkować wysoką dopłatą po okresie
rozliczeniowym.
Kolejną kwestią jest – właściwe dla wielobudynkowych
kompleksów magazynowych – rozbicie kosztów na kategorie dotyczące danego budynku (rozkładane na jego
najemców proporcjonalnie do powierzchni lokali) oraz
wspólne dla całego kompleksu (rozkładane zwykle na
poszczególne budynki, a następnie na poszczególnych
najemców lokali w nich zlokalizowanych). Dobrze zaplanowany podział drugiego rodzaju kosztów powinien
zapobiegać dublowanemu przerzucaniu ich na najemców różnych budynków.
Na koniec warto jeszcze sprawdzić, czy grunt, na którym posadowiony jest kompleks magazynowy, stanowi
własność wynajmującego, czy wynajmujący jest jedynie
jego użytkownikiem wieczystym. Jeżeli magazyn stoi

MAGAZYNY

na użytkowaniu wieczystym, koszt rocznej opłaty z tego
tytułu, do której uiszczania zobowiązany jest wynajmujący, z pewnością stanowi element opłat wspólnych.
Dlaczego jest to takie istotne? Otóż wysokość opłaty
może być aktualizowana, co oznacza jej wzrost, a więc
i wzrost opłaty eksploatacyjnej po stronie najemcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – dlaczego tak dużo i tak drogo?
Żądanie przez wynajmującego instrumentów zabezpieczających należyte wykonanie umowy najmu jest standardem rynkowym. Począwszy od depozytu pieniężnego, w szeroki wachlarz żądań wynajmującego może
wchodzić także dostarczenie gwarancji bankowej,
oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie
aktu notarialnego w zakresie wydania lokalu lub zapłaty określonych kwot, czy – już coraz rzadziej – weksla.
Co do zasady postanowienia te stały się standardem na
rynku. Co jednak można zrobić, aby ograniczyć dotkliwość zabezpieczeń dla najemcy oraz ich kosztowność?
Standardowe postanowienie dotyczące wysokości zabezpieczenia przewiduje, że powinno ono odpowiadać

krotności czynszu i zaliczek na opłaty eksploatacyjne
(najczęściej ich trzykrotności). Biorąc pod uwagę doroczną indeksację czynszu oraz określenie zaliczek na
poczet opłat eksploatacyjnych, może to powodować
konieczność wielokrotnego występowania do banku
o podwyższenie gwarancji bankowej, co nie jest operacją bezkosztową. Żeby te koszty ograniczyć, warto
umówić się z wynajmującym na zastosowanie mieszanej formy zabezpieczenia i dopłaty depozytu (gotówką)
do obowiązującej gwarancji (bez jej podwyższania). Innym sposobem jest założenie nieco wyższej, niż typowa
trzykrotność opłat najmu, wysokości gwarancji, żeby
uniknąć konieczności jej podwyższania po nieznacznej
podwyżce czynszu/zaliczek na opłaty eksploatacyjne.
Warto także negocjować z właścicielem swobodę najemcy co do wymiany gwarancji na depozyt (i odwrotnie).
Należy też zadbać o okres, w którym wynajmujący
może skorzystać z zabezpieczenia. Wynajmujący będzie dążyć do jak najdłuższego terminu wybiegającego
poza okres obowiązywania umowy. W interesie zaś najemcy będzie ustalenie, żeby ten termin nie wybiegał
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Jeżeli na etapie negocjowania
warunków umowy nie zadbamy
o dobre zrozumienie tego, jakie
koszty wchodzą w skład opłaty
eksploatacyjnej, może czekać
nas niespodzianka przy rocznym
rozliczeniu.
zbyt daleko (2-3 miesiące w większości przypadków
wystarczą na rozliczenie wszystkich kosztów, które
mogą wymagać opłacenia przez najemcę).
W przypadku poddania się egzekucji na podstawie aktu
notarialnego, warto podjąć współpracę z notariuszem
znającym branżę najmów komercyjnych oraz z góry
zweryfikować koszt sporządzenia takiego aktu – stawki
wśród notariuszy różnią się, warto je sprawdzić w kilku
kancelariach notarialnych (zwłaszcza wobec praktyki
stosowanej przez niektóre kancelarie, aby taksę za akt
zabezpieczający zwrot lokalu uzależniać od wartości
nieruchomości).

Wypowiedzenie umowy – czy najemca
ma żyć w strachu przed eksmisją?
Najemcy często boją się wypowiedzenia umowy z błahej
przyczyny – to zrozumiałe. Biorąc pod uwagę koszt inwestycji w przeprowadzkę, wyposażenie, ludzi pracujących
w magazynie, samą umowę, a także kary umowne zastrzeżone zwykle w umowie na wypadek jej wcześniejszego wypowiedzenia, zwyczajnie nie opłaca się im narażać
na otrzymanie wypowiedzenia od wynajmującego.
Za to wynajmujący obstają przy zachowaniu możliwości wypowiedzenia w wielu przypadkach. Kontrowersji nie budzą kodeksowe przesłanki wypowiedzenia:
zwłoka w płatności czynszu, użytkowanie przedmiotu
najmu w sposób sprzeczny z umową (np. do celów produkcji, a nie magazynowania), czy umowne ustalenie,
że niedostarczenie wymaganych zabezpieczeń umowy
uprawnia wynajmującego do jej wypowiedzenia. Inne
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podstawy mogą być jednak bardziej kontrowersyjne –
np. takie, które dotyczą spraw porządkowych, jak choćby korzystania ze wspólnych ramp, blokowania podjazdów, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
W takich przypadkach ścierają się dwa stanowiska:
najemcy twierdzącego, że to zbyt błahy powód do wypowiedzenia oraz wynajmującego, od którego można
usłyszeć zdanie: „Muszę zarządzić całym parkiem logistycznym, a jeśli działanie któregoś najemcy utrudnia
życie sąsiadom (rampa, zablokowany podjazd) albo naraża ich na niebezpieczeństwo (przepisy ppoż.), to muszę mieć skuteczne środki interwencji”. W takich przypadkach możliwym kompromisem jest pozostawienie
„porządkowych” przesłanek wypowiedzenia umowy,
jednak uzupełnienie ich o regulację, że wypowiedzenie
nie jest możliwe bez wcześniejszego wezwania najemcy
do usunięcia naruszeń (z wyznaczonym terminem minimalnym).

Jak długo mam czekać na lokal?
Wzory umów najmu przygotowanych przez wynajmującego zwykle przewidują, iż w sytuacji, w której wynajmujący opóźnia się z przekazaniem lokalu (np. w przypadku opóźnienia w budowie kompleksu), najemca ma
cierpliwie czekać na sygnał od wynajmującego, że jest
on już gotowy do przekazania.
Po stronie najemcy pojawia się pytanie: co robić w takiej
sytuacji, kiedy możliwość korzystania z lokalu odsuwa
się o bliżej niesprecyzowany czas, a trzeba podjąć kroki konieczne do rozpoczęcia działalności (zatrudnienie
personelu, transport maszyn itp.)? Na taką okoliczność
dobrze jest określić jakiś ostateczny termin, po którym
najemca będzie mógł od umowy odstąpić i szukać innych rozwiązań. Można się spodziewać, że wynajmujący będzie naciskał na termin odległy, jednak nawet taki
termin jest lepszy, niż żaden, bo daje możliwość uregulowania sytuacji stron w przypadku nieprzewidzianych
sytuacji przy budowie magazynu.
W przypadku regulowania odstąpienia istotne dla skuteczności tego prawa jest precyzyjne wskazanie terminu na odstąpienie – np. „do dnia 12 maja 2025 roku” lub
„w terminie 30 dni od daty przekazania lokalu, wskazanej w punkcie XYZ umowy”.

Pole minowe do rozbrojenia
Wzór umowy najmu ma zabezpieczać interesy wynajmującego (i jego banku finansującego). Czasem staje się
przy tym polem minowym dla najemcy. Powyżej przedstawiliśmy tylko kilka zagadnień, które mogą przysporzyć najemcy niemałych kłopotów, dlatego ważne może
się okazać korzystanie z doświadczonych doradców
(brokerów, prawników). Dojrzały rynek nieruchomości
w Polsce pozwala na znalezienie pomocy, która pozwoli ograniczyć ryzyka i przeprowadzić najemcę przez
transakcję bez wybuchowych niespodzianek.
Autorzy są radcami prawnymi w kancelarii Argon Legal
specjalizującej się m.in. w obsłudze projektów magazynowych.

Konkurs
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S i e d e m n a s ta e dycja
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MOUNTPARK ROZPOCZYNA
INWESTYCJE W POLSCE
Pierwszym w Polsce obiektem Mountpark Logistics, dewelopera nieruchomości przemysłowych
i logistycznych, będzie kompleks magazynowo-logistyczny we Wrocławiu. Uroczyste
postawienie kolumny na terenie parku odbyło się 28 lipca 2021 roku. Tym samym oficjalnie
rozpoczęto budowę inwestycji, której powierzchnia docelowo wyniesie 140 000 mkw.
W uroczystym wydarzeniu na terenie budowy przy węźle Pietrzykowice na autostradzie A4 udział wzięli Starosta
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Patryk Hałaczkiewicz oraz przedstawiciele firm doradczych i wykonawców.
Mountpark Wrocław ma sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Dolnego Śląska na krajowe i regionalne centra usług
dystrybucyjnych. O znaczeniu inwestycji dla regionu i korzyściach, jakie daje znakomita lokalizacja, mówili zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych.
To czwarta inwestycja dewelopera w Europie Środkowej
i pierwsza w trakcie budowy w Polsce.
- Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu Mountpark Wrocław jest dla całej firmy dużym wydarzeniem. Projekt
inwestycji został opracowany zgodnie z wysokiej jakości specyfikacją techniczną, która sprawdziła się w naszych inwestycjach zrealizowanych w Europie Zachodniej – powiedział Piotr Michalski, dyrektor zarządzający
Mountpark CE.
Uroczystość postawienia kolumny pierwszego obiektu,
którego powierzchnia wyniesie 34 892 mkw., była okazją do poznania specyfiki oferowanych przez Mountpark
Logistics rozwiązań. Deweloper zdecydowanie celuje
w klientów z branży logistycznej i do ich potrzeb dopasowuje infrastrukturę.
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Lokalizacja
Strategia Mountpark to wprowadzenie nowego standardu obiektów ze szczególnym skupieniem uwagi na potrzebach firm logistycznych. Pierwszym jego punktem
jest lokalizacja. Stąd decyzja o usytuowaniu pierwszej inwestycji na Dolnym Śląsku – jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem lokalizacji logistycznych regionie
w Polsce.
- Rynek wrocławski jest bardzo interesujący dla naszych
klientów, którymi są w głównej mierze firmy logistyczne. To jest właśnie kierunek, w którym widzimy największy potencjał – mówi Piotr Bzowski, dyrektor rozwoju,
Mountpark CE.
Mountpark Wrocław dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu
węzła Pietrzykowice na autostradzie A4 i rozbudowanej
sieci dróg umożliwia nie tylko obsługę regionu, ale również dostęp do głównych ośrodków komercyjnych w Polsce oraz szybki dojazd do granicy z Niemcami i Czechami.
Zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w okolicy
Wrocławia nieustannie rośnie.

Prezentacja w rzeczywistości rozszerzonej
O tym, jak prezentować będzie się nowy park, goście wydarzenia mogli przekonać się dzięki prezentacji inwestycji, podczas której wykorzystano technologię rozszerzo-
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nej rzeczywistości. Wszyscy mieli okazję przenieść się do
nieodległej przyszłości i zobaczyć rozwiązania przygotowane przez dewelopera w nowym parku – przyjrzeć się
zarówno biurom, jak i placom manewrowym, czy części
magazynowej. Wizualna komunikacja potencjału obiektu daje możliwość pokazania wprowadzanych do projektu potencjalnych zmian, aby dopasować powierzchnię
do wymogów klienta. Po zakończeniu budowy modele
wykorzystujące bieżące dane z funkcjonowania poszczególnych elementów obiektu mogą pomóc w jego efektywnym utrzymaniu.
- Używając aplikacji mamy szansę zobaczyć, jak obiekt
będzie wyglądał po realizacji. Dzięki geolokacji możemy prezentować wizualizacje dokładnie w tym miejscu, w którym realny obiekt będzie stał i doświadczyć
go teraz, choć zrealizowany będzie za kilka miesięcy
– mówi Patrycja Wojciechowska, dyrektor rozwoju,
Mountpark CE.
- Budujemy nasze parki w wyjątkowym standardzie. To
zarówno rozwiązania projektowe uwzględnione w zagospodarowaniu terenu – takie jak szerokie place manewrowe, duża liczba miejsc postojowych dla aut osobowych
i ciężarowych, jak i te dotyczące samych budynków, czyli
12 m wysokości w świetle magazynu, posadzka o nośności 70kN/mkw., siatka konstrukcyjna 24 m x 12 m oraz
wyjątkowy poziom oświetlenia światłem naturalnym
w strefie dostaw – 6,5%. To wszystko gwarantuje wysoki
komfort użytkowania dla naszych klientów – dodaje Patrycja Wojciechowska.
Mountpark Wrocław będzie składać się z czterech budynków, a jego powierzchnia całkowita wyniesie ok. 140 000
mkw. Zaprojektowano wygodny układ dróg wewnętrznych i szeroki strzeżony plac manewrowy o głębokości
do 57 m. W jego ramach zorganizowane zostanie około
150 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.
W narożnikach magazynów znajdą się bloki biurowe,
przy których usytuowane będą parkingi dla samochodów

Mountpark Wrocław ma sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu Dolnego
Śląska na krajowe i regionalne centra usług
dystrybucyjnych.
osobowych ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo, w ramach parku funkcjonować
będzie parking zewnętrzny na niemal 340 miejsc. Budynki otoczone będą strefami relaksu dla pracowników.

Obiekty dla logistyki
Czym różnić się będą parki Mountpark od tych obecnych
już na rynku obiektów?
- Nastawiamy się na klientów, którzy patrzą długoterminowo. Chcemy zapewnić im jak najwyższy możliwy standard, aby przebywali z nami nie przez najbliższe 2-5 lat,
a 10 lat i dłużej. Żeby to osiągnąć, przewidujemy zmiany,
jakie nadejdą, na przykład w kwestii komunikacji. Być
może będzie potrzeba większej liczby miejsc parkingowych dla aut osobowych i stąd w naszym projekcie istnieje możliwość dobudowania parkingu zewnętrznego.
To daje komfort w prowadzonych negocjacjach nam, ale
i również naszym przyszłym partnerom, którzy będą korzystać z tej nieruchomości. Ważne jest dla nas też to, że
drogi na terenie parku będą miały nawierzchnię asfaltową, a place manewrowe betonową, co w Polsce jest jeszcze rzadkością. Przeanalizowaliśmy najważniejsze cechy
obiektów logistycznych i wybraliśmy te, które sprawią, że
Mountpark Wrocław będzie wyjątkowy i idealnie dopasowany dla klientów z branży logistycznej – powiedział
Piotr Bzowski, dyrektor rozwoju, Mountpark CE.
Zakończenie prac pierwszego etapu planowane jest na listopad 2021 roku. Budowa prowadzona jest zgodnie z zgodnie
z wymogami certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.
Kinga Wiśniewska
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TRANSPORT
INTERMODALNY

BEZ NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
Transport intermodalny w ciągu ostatniej dekady przeszedł niezwykłą transformację.
W zasadzie co roku pobijany jest rekord przewożonych wolumenów. W ciągu 10 lat wolumen
wzrósł z 583 tys. TEU do 2,6 mln TEU. Można więc przypuszczać, że zwiększone wolumeny są
wynikiem wprowadzania automatyzacji. Otóż nic bardziej mylnego. W Polsce dofinasowania
przyznawane są głównie na tabor i infrastrukturę. A co z dotacjami na technologie?

Dr inż. Justyna Świeboda
Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego

Unia Europejska naciska na cyfryzację
Unia Europejska prowadzi szereg działań legislacyjnych i finansowych w ramach zrównoważonego rozwoju transportu. Komisja Europejska wspiera inicjatywy
takie jak:
•
implementacja systemów ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) w transporcie towarowym, eFreight (elektroniczny system transportu)
oraz ITS (inteligentne systemy transportu) – narzędzia te pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie przepływami ładunków na poszczególnych trasach, a także pomagają w dobraniu odpowiedniego
rozwiązania logistycznego;
•
eliminacja przeszkód technicznych i organizacyjnych;
•
jedno okno – uproszczenie procedur administracyjnych dzięki wprowadzeniu unifikacji technologii komunikacyjnych;
•
budowa zielonych korytarzy – wsparcie dla kolei
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intermodalnej, transportu śródlądowego, a także
połączeń short sea;
•
standaryzacja pojazdów i systemów załadunku.
Kluczowym elementem dla rozwoju sieci intermodalnej, dla rozwoju transkontynentalnej sieci połączeń,
jest budowa sieci TEN-T. Oprócz budowy i modernizacji
infrastruktury liniowej istotne jest również wdrożenie
jednolitego europejskiego systemu sterowania ruchem
kolejowym – ERTMS/ECTS. System ten oparty jest na
technologiach cyfrowych. Unifikacja i integracja sieci
TEN-T spowoduje obniżenie kosztów związanych z dostosowaniem taboru do wymogów infrastrukturalnych
oraz szkoleniem pracowników.

Dofinansowanie tylko na tabor
i rozbudowę terminali
Działania UE skierowanie są na sukcesywne zmniejszanie roli transportu drogowego, na rzecz innych, bardziej
ekologicznych gałęzi transportu, jak kolej czy transport
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śródlądowy. Operatorzy intermodalni w Polsce mogli
uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na rzecz rozwoju transportu intermodalnego. Na portalu intermodalnews.pl
Anna Majowicz wskazuje, że największe dofinansowanie
uzyskano na zakup taboru (927 mln zł) i na rozbudowę
istniejących terminali (221 mln zł). Na budowę nowych
terminali przyznano tylko 148 mln zł, a na zakup sprzętu
blisko 26 mln zł. W Tabeli przedstawiono 5 podmiotów,
które uzyskały największe wsparcie.
Podmioty, które uzyskały najwyższe kwoty wsparcia z POIiŚ
Grupa PKP Cargo

288,6 mln zł

Clip Group

157,4 mln zł

Laude Smart Intermodal S.A.

155,4 mln zł

PCC Intermodal S.A.

133,1 mln zł

Grupa DB Cargo Polska S.A.

92 mln zł

Grupa PKP Cargo otrzymała dofinansowanie na trzy projekty. Były to projekty związane z zakupem taboru oraz
rozbudową terminala w Małaszewiczach. Clip Group dostał dofinasowanie na cztery projekty, z czego najwyższą
kwotę uzyskał na rozbudowę terminala w miejscowości
Jasin k. Poznania. Laude Smart Intermodal S.A. (dofinansowanie na cztery projekty) najwięcej otrzymał na zakup
wagonów z rozstawem szerokotorowym. W pozostałych
dwóch spółkach podobnie – dofinansowanie otrzymano
głównie na tabor, czy rozbudowę terminala.

Nie dla technologii
Jak wynika z powyższej analizy, najwięcej uzyskano na
rozbudowę istniejących terminali, czy na zakup taboru,
tj. wagonów i lokomotyw. Warto zwrócić uwagę na to,
że spółka Laude Smart Intermodal S.A. wnioskowała
o dofinansowanie na lokomotywy szerokotorowe, co

oznacza, że ukierunkowana jest na przewozy kolejowe
na Nowym Jedwabnym Szlaku.
Cyfryzacja i digitalizacja dociera już do każdej branży.
Najczęściej wykorzystywana jest w logistyce i transporcie. Ale nie tylko. Jednostki admiracyjne coraz częściej
dążą do tego, by zmienić papierowe dokumenty na te
elektroniczne. No właśnie, a jak to wygląda w transporcie intermodalnym?
- W Polsce nie stosuje się obecnie prawie żadnych innowacyjnych technologii – jedynym przykładem innowacji może być wybudowanie terminala ModaLohr na
terminalu Clip w Swarzędzu, który czeka na rozpoczęcie przeładunków. Wszystkie stosowane obecnie sposoby przeładunku to głównie unowocześnianie obecnych
rozwiązań – ocenia Marcin Żurowski ekspert ds. transportu intermodalnego.
Modalohr jest to w pełni zautomatyzowany system
poziomego załadunku naczep samochodowych.
W krajach UE kładzie się nacisk na ograniczanie
transportu drogowego, a w Polsce istnieje tylko jeden
terminal z nowoczesną technologią wspomagającą
załadunek. Terminal Clip Group w Swarzędzu jako
jedyny w kraju prowadzi regularne przewozy naczep
intermodalnych do Niemiec i Luksemburga. W Austrii, Szwajcarii, czy Niemczech transport naczep
wykonywany jest regularnie, szczególnie na osi północ – południe.

Brak dofinasowań na technologie
Firmy obsługujące transport intermodalny często
starają się – i otrzymują – dotacje na rozwój terminali, czy zakup nowoczesnych urządzeń, co zostało
przedstawione powyżej. Operatorzy intermodalni
dostają fundusze na zakup urządzeń przeładunkowych i lokomotyw trakcyjnych. Dlaczego jednak nie
składają wniosków o dotacje na technologie, na przykład nowoczesne systemy informatyczne, systemy na
bramach (OCR) itp.?
- Z doświadczenia wiem, że w obecnym systemie dofinasowania o wiele prościej jest uzyskać dotacje na tzw.
fizyczne przedmioty, takie jak wagony, lokomotywy,
reachstackery, suwnice czy roboty budowlane. To coś,
co jest „standardowe” – łatwo opisać te przedmioty i je
odebrać, a potem obronić zakup przy kontroli. O wiele
trudniejsze jest przygotowanie specyfikacji do zakupu
czegoś tak „niefizycznego” jak system informatyczny,
który musi obejmować takie elementy, jak OCR, monitoring czy Gate Office. Taki system nie leży na półce, aby go sobie zainstalować. Praktycznie za każdym
razem musi powstać po wnikliwej analizie potrzeb,
których zazwyczaj osoba przygotowująca projekt terminalowy jeszcze nie zna – bo to klienci terminala w przyszłości określą wymagania. W związku z tym większość
beneficjentów rezygnuje z takich zakupów w systemie
dotacyjnym i finansuje je ze środków własnych, co skutkuje minimalizowaniem środków na tzw. nowoczesne
technologie – komentuje Marcin Żurowski.
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ROŚNIE POPYT
NA FINANSOWANIE
TRANSPORTU DROGOWEGO
Transport drogowy i rynek samochodów ciężarowych w Polsce miały cięższe momenty
podczas pandemii, jednak obecnie stopniowo wracają do poziomów z 2019 r. O ocenę
aktualnych nastrojów i zmian w podejściu przewoźników do inwestycji we floty poprosiliśmy
Piotra Borowskiego, dyrektora departamentu Truck&Bus w Volkswagen Financial Services
oraz członka zarządów MAN Financial Services Polska i EURO-Leasing Polska.
Panie Piotrze, proszę na początek krótko przedstawić
swoją firmę MAN Financial Services.
MAN Financial Services to spółka należąca do
Volkswagen Financial Services. Oferujemy rozwiązania finansowe i usługi klientom marki MAN,
w ponad 90% firmom z branży transportu drogowego, zazwyczaj międzynarodowego. Nasza oferta
to m.in. leasing operacyjny, wynajem, w tym średnio- i długoterminowy oraz usługi ubezpieczeniowe. Dzięki ścisłej współpracy z MAN Truck&Bus
co roku umacniamy pozycję marki MAN w Polsce.
We wszystkich liniach biznesowych – pojazdach
nowych, używanych, ciężarowych i dostawczych
– jesteśmy pierwszym wyborem klientów, jako
„finansowanie fabryczne” dla marki MAN.
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Jaka jest pozycja rynkowa MAN FS?
Obecnie MAN Financial Services zajmuje drugie
miejsce w Polsce pod względem wskaźnika penetracji, czyli liczby samochodów finansowanych leasingiem w stosunku do całej sprzedaży marki na
polskim rynku (na pierwszym jest Scania, podobnie jak MAN FS należąca do Grupy Volkswagen).
W pojazdach ciężkich powyżej 6 ton wynik ogólny
wyniósł 35%, z czego niemal połowa dotyczyła
ciągników siodłowych.
W ubiegłym roku branża transportowa została mocno dotknięta przez pandemię. Jak wpłynęło to na waszą działalność?
Pandemia COVID-19 była najważniejszym zjawiskiem ubiegłego roku nie tylko dla przewoźników, ale także dla firm finansujących środki
transportu drogowego. Klienci MAN FS początkowo zastanawiali się, jaki będzie dalszy rozwój
wydarzeń, jak wpłyną one na całą branżę i ich
własne firmy. Szybko zareagowaliśmy na sytuację
i w krótkim czasie od ogłoszenia lockdownu MAN
Financial Services zaproponował rozwiązania,
które wzmocniły poczucie bezpieczeństwa wśród
klientów i pomogły im utrzymać stabilność.
Były to między innymi „wakacje” kredytowe na
3 miesiące i elastyczna restrukturyzacja istniejących umów. Te działania zostały bardzo dobrze
przyjęte – skorzystało z nich ponad 80% naszych
klientów. W tym trudnym okresie każdy z nich
miał bezpośredni kontakt do wyznaczonego
konsultanta firmy, aby skrócić czas potrzebny na
załatwianie spraw.
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Rok 2020 był jednak dla Państwa ważny także z innego powodu.
W październiku 2020 roku Volkswagen Financial
Services kupił 100% akcji spółki EURO-Leasing
Polska, funkcjonującej w Polsce pod marką MAN
Rental. Celem było wzmocnienie pozycji rynkowej marki MAN w segmencie samochodów
ciężarowych i rozwój oferty. Głównym powodem
zmian właścicielskich była chęć rozszerzenia
palety produktowej VWFS o wynajem krótkoi długoterminowy pojazdów marki MAN oraz
naczep w ramach MAN Rental.
Wprowadzenie usług wynajmu to kolejny etap
rozwoju rynku leasingu pojazdów ciężkich.
Dzięki pełnemu wachlarzowi usług w ramach
jednej raty, umożliwiamy klientom skupienie
się wyłącznie na rozwoju swojego biznesu. MAN
Rental to kompleksowa oferta: elastyczne wypożyczanie i serwis pojazdów, ich pełna obsługa,
brak ryzyka zamrażania własnego kapitału oraz
ryzyka wartości rezydualnej, dostęp do rozwiązań
telematycznych, a także szkoleń dla kierowców.
Chcemy rozwijać segment rental, dlatego badamy
i analizujemy oczekiwania klientów, np. w zakresie wynajmu krótkoterminowego, usług „pay
per km” („płać tylko za przejechane kilometry”),
leasingu finansowego i pożyczek.
Dane rynkowe za pierwsze miesiące 2021 r. są bardzo
zachęcające. Jakie cele postawił sobie MAN FS na bieżący rok?
Pierwsze półrocze 2021 roku przyniosło wyraźne
ożywienie na rynku nowych pojazdów ciężarowych po spowodowanym pandemią wyhamowaniu. W okresie od stycznia do czerwca ich łączna
sprzedaż (prawie 16 tys. pojazdów) była niemal
dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie
rok wcześniej. Według danych PZPM wzrost ten
wyniósł 97% r/r.
Zależy nam na tym, aby w 2021 roku uzyskać
wyniki lepsze niż w 2019. Decyzje zakupowe
klientów są jednak jeszcze ostrożne. Ten efekt
dodatkowo wzmacnia konieczność wdrożenia unijnego Pakietu Mobilności regulującego
międzynarodowy transport drogowy na terenie
UE, a także dostosowania się do skutków Brexitu,
choć ta ostatnia kwestia wydaje się już być coraz
bardziej „oswojona” przez przedsiębiorców.
Jakie elementy zadecydują o dalszych sukcesach rynkowych MAN FS?
Z perspektywy MAN Financial Services i finansowania pojazdów wyjątkowo istotne było
wprowadzenie na rynek modelu MAN TGX
(seria New Truck Generation),
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który stał się szlagierem sprzedaży w Europie
i który oczywiście finansujemy.
MAN FS do oferty produktowej wprowadził też
kredyt na samochody dostawcze, a w najbliższym czasie uruchomi kredyt dla klientów
kupujących pojazdy ciężarowe. Utrzymana
zostanie również atrakcyjna oferta leasingu,
wynajmu oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.
Wspólnie z marką MAN budujemy też strategię
rozwoju sprzedaży pojazdów używanych marki. Jesteśmy istotnym elementem tej strategii.
Oferujemy klientom leasing klasyczny i leasing
z niskimi ratami, a także wynajem krótkoterminowy. To nie wszystko: w ramach kompleksowej
obsługi klienta ubezpieczamy samochody, świadczymy usługi assistance, mamy również w ofercie
pakiety serwisowe. Nasza penetracja usługami
finansowania w segmencie używanych pojazdów
wynosi obecnie 43%, ale planujemy przekroczyć
poziom 50%.
Jakie czynniki będą kształtować przyszłość transportu drogowego?
Transport drogowy jest dla Europy kluczowy,
dlatego w najbliższych latach będzie rósł popyt na
pojazdy ciężarowe, a tym samym – na ich finansowanie. Duża liczba ładunków do przewiezienia
przełoży się więc na zapotrzebowanie firm transportowych na leasing samochodów. Patrząc na
drugą stronę medalu, wśród hamulców rozwoju
wymieniłbym trzy najważniejsze. Obawy o kolejną falę pandemii, związany z tym lockdown
i potencjalne zatrzymanie fabryk – to raz. Dwa:
wspomniane już zapisy unijnego Pakietu Mobilności. I ostatni, lecz nie najmniej ważny aspekt:
brak kierowców na rynku.
Te wyzwania dotyczą i dostawców pojazdów,
i firm finansujących, ale i klientów. Naturalnym
środowiskiem polskich firm transportowych są
drogi całej Europy, nie tylko Polski. Obok dostępności kierowców, problemem dla nich jest także
właściwa logistyka, kontraktowanie powrotnych
ładunków, ale i obowiązki spedycyjne, które stopniowo biorą na siebie.
Naszym celem jest wsparcie klientów na możliwie każdym etapie ich działalności. W ten sposób
chcemy ich przekonać, że warto ponownie
wybrać markę MAN oraz produkty finansowe
MAN FS. Ułatwi to nie tylko kompleksowa oferta,
ale i techniczne rozwiązania, takie jak wspólna
platforma sprzedażowa naszych obydwu firm,
nad którą obecnie rozpoczynamy prace.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Witold Zygmunt.
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NA KOŁACH Z CHIN
Gdy w 2016 roku Chiny podpisały międzynarodową konwencję TIR, a dwa lata później ruszyły pilotażowe
projekty transportowe, nikt nie przypuszczał, że połączenia drogowe z Państwem Środka staną się
kiedyś poważną alternatywą dla tradycyjnych metod przewozu towarów. Tymczasem gigantyczne
zawirowania w łańcuchach dostaw, jakie wywołała pandemia Covid-19, spowodowały, że nadawcy
zaczęli poważnie rozważać skorzystanie z takiej alternatywy. Rynek nie znosi próżni i pierwsza polska
firma transportowa już wprowadziła połączenie drogowe między Chinami a Europą do swojej oferty.
- To się nigdy nie opłaci – można było usłyszeć w odpowiedzi na plany stworzenie drogowej wersji Nowego
Jedwabnego Szlaku. Oczywiście, pokusa zbadania wydajności nowych korytarzy transportowych była bardzo
kusząca i odbyło się już wiele testowych przejazdów.
Jeden z pierwszych eksperymentów, przeprowadzony
w maju 2018 roku na trasie Dalian-Nowosybirsk, wykazał niezawodność systemu TIR. Na pokonanie 5,6
tys. kilometrów sześć ciężarówek oraz dwa autobusy
potrzebowały 12 dni. Dostawa chińskich owoców i warzyw do Rosji przebiegła zgodnie z zakładanym planem
– szybko i bez przestojów.
Coraz większego znaczenia w transporcie drogowym
Europa-Chiny nabiera region Azji Środkowej i Kaukazu.
W 2019 roku powstało nowe połączenie w transporcie
drogowym Chiny-Uzbekistan, Kirgistan. Ponadto Chiny podpisały umowę o wzajemnym rozwoju transportu
z Białorusią i Gruzją. Wydarzenie miało przede wszystkim duże znaczenie strategiczne dla chińsko-europejskiego partnerstwa, ponieważ zakłada również
możliwość tranzytowego ruchu w dostawach Wschód-Zachód.

Wszystkie te działania przed wybuchem pandemii traktowane były przede wszystkim jako ciekawostka. Koszty morskich przewozów kontenerowych były nie do pobicia, rozwijające się przewozy kolejowe wydawały się
rozsądną alternatywą w przypadków wystąpienia zakłóceń w portach, zaś na klientów wymagających ekspresowego transportu czekały samoloty cargo. W ciągu
kilkunastu miesięcy cała ta układanka zdołała się jednak zawalić dzięki małemu patogenowi, którego nazwę
zna już cały świat.
Kilkusetprocentowe podwyżki cen frachtu morskiego
zaszokowały nadawców, korki na terminalu w Małaszewicach nieustannie dławią wydajność przewozów
kolejowych z Chin do Polski (i dalej), zaś oferta cargo
lotniczego jest sensowna tylko dla ograniczonej grupy
klientów. Rok 2021 zapalił światełko w głowach jednego
z największych polskich przewoźników – a może warto
spróbować.

Podkarpacka odwaga
Omega Pilzno analizują sytuacja na globalnym rynku
transportowym i szukają dla siebie szans zauważyła, że

Rozmawiamy z importerami i widzimy, że transport drogą lądową z Chin
jest przedsięwzięciem mającym wiele mocnych stron.
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przewóz drogowy na trasie Białoruś-Rosja-Kazachstan
jest kilkukrotnie szybszy niż transport towarów z Chin
drogą morską. W efekcie firma podjęła odważną decyzję i uruchomiła stałe wahadła transportujące towary
wyprodukowane w Chinach do Europy. Pierwsze przejazdy z ładunkiem e-commerce pokazał, że ten kierunek ma przyszłość.
Transport drogą lądową z Chin do Europy jest przedsięwzięciem mało popularnym wśród przewoźników z terenu Unii Europejskiej. Zajmują się tym głównie firmy
z Białorusi, a na trasie bardzo rzadko można spotkać
ciężarówki z „unijnymi” tablicami. Choć to trudny kierunek, Omega Pilzno widzi duży potencjał jego rozwoju
jako alternatywy dla transportu morskiego z Azji.

Być w awangardzie
Skok popularności chińskich serwisów zakupowych
oraz gwałtowna ekspansja gospodarcza Państwa Środka wywołały znaczny wzrost zapotrzebowania na import ładunków drobnicowych z Chin. Popyt na ten
kierunek jest tak duży, że spowodował braki na rynku
kontenerowym, co z kolei doprowadziło do nawet dziesięciokrotnej podwyżki cen w transporcie morskim.
- Świadczymy usługi także w ramach logistyki morskiej,
więc z bliska przyglądamy się niestabilnym cenom
frachtu. Rozmawiamy też z importerami i ich niepokój
wcale nas nie dziwi. Dzięki tej sytuacji widzimy jednak,
że transport drogą lądową z Chin jest przedsięwzięciem
mającym wiele mocnych stron. Dlatego chcemy zająć pozycję w awangardzie oferując przewóz towarów z Państwa
Środka z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych. Szczególnie w kontekście e-commerce i ładunków drobnicowych – mówi Adam Godawski, wiceprezes Omegi Pilzno.

Podstawową przewagą transportu drogą lądową z Państwa Środka jest krótszy czas realizacji przewozu. Kontenerowiec potrzebuje średnio 40-stu dni na dotarcie
z Chin do Europy. Dodatkowo wzmożony popyt na
transport morski sprawia, że importerzy muszą czekać
aż znajdzie się miejsce dla ich towarów w kontenerze
i na statku. Bywa, że trwa to tygodniami. Omega Pilzno
oferuje przewóz towarów z granicy chińskiej do Anglii
w 9 dni.

Długie przygotowania
Organizacja tak egzotycznego przewozu wymagała
szeroko zakrojonych przygotowań, które obejmowały
nie tylko skomplikowane formalności, ale także wyselekcjonowanie kierowców odpowiednich do zadania.
Istotny był również dobór właściwego sprzętu.
- Pracę nad stworzeniem nowego kierunku rozpoczęliśmy w szczycie pandemii, co wiązało się z wieloma
utrudnieniami natury formalnej. Zamknięte konsulaty i ambasady wydłużyły nieco organizację wszystkich
potrzebnych dokumentów i wypełnienie formalności.
Wysiłek jednak się opłacił, bo pierwsze transporty
z Chin zakończyły się powodzeniem. Nasze ciężarówki
przewiozły towary drobnicowe do Anglii – mówi Bartłomiej Martyka, manager projektu.
Czy opcja przewozów drogowych będzie atrakcyjna
tylko w okresie zawirowań w ruchu oceanicznym, czy
też pozostanie na dłużej w ofercie – pokaże czas. Cieszymy się jednak, że nasze przedsiębiorstwa śledzą
sytuację na rynku w skali globalnej i potrafią znaleźć
dla siebie rynkowe nisze, które nie są jeszcze zagospodarowane.
Witold Zygmunt
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UNILEVER
REWOLUCJONIZUJE
TRANSPORT MORSKI
Unilever, właściciel m.in. takich marek jak: Dove, Domestos, Knorr, Cif czy Magnum,
poinformował o wprowadzeniu Wirtualnej Wieży Kontroli Ruchu Morskiego – opartego
na uczeniu maszynowym systemu monitorowania transportu. Ma ona nie tylko zwiększać
efektywność logistyczną, ale także wspierać dążenie firmy do redukcji emisji CO2.
Zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec
obsługiwany przez firmę Evergreen Marine uświadomiło zarówno konsumentom, jak i firmom, jak ważny
w łańcuchu dostaw jest transport morski. Obecnie ta
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forma transportu odpowiada za ponad 80% światowego handlu towarami. Jednak efektywność transportu
morskiego zależy od wielu czynników i działań. Nawet
drobne opóźnienia w dostawach mogą odbić się na za-
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ne od ręki – na każdym etapie dostawy: od fabryki,
do sprzedawcy czy sklepu. Co więcej, Wirtualna Wieża Kontroli Ruchu Morskiego wykorzystuje uczenie
maszynowe i analitykę predykcyjną, dzięki czemu na
bieżąco wysyłane są powiadomienia o możliwym wystąpieniu utrudnień, np. zatorów w porcie czy na trasie
transportu. System korzysta z połączenia satelitarnego,
w związku z czym istnieje możliwość śledzenia ponad
2000 statków i 400 portów oraz setek dostawców. Całość
widoczna jest na interaktywnych mapach Google, które
odświeżają się automatycznie co 30 minut. Sam Unilever w swojej flocie wykorzystuje ponad 12 000 kontenerów i 1500 statków, transportując drogą morską m.in
surowce, opakowania i gotowe produkty do ponad 2,5
mld konsumentów w 190 krajach.
– Chcemy stworzyć elastyczny, responsywny i kompleksowy łańcuch dostaw. Wirtualna Wieża Kontroli Ruchu
Morskiego to jeden z elementów tej układanki. Dzięki
niej mamy wgląd we wszystkie etapy transportu w czasie rzeczywistym. Pozwala to lepiej planować i szybciej
reagować na powstałe problemy, a nawet im zapobiegać – mówi Michelle Grose, dyrektor ds. logistyki i realizacji zamówień, Unilever.

Zapobiegać problemom,
a nie naprawiać skutki
System zmienił zarządzanie logistyką transportu morskiego. Pozwala on identyfikować zagrożenia i reagować na nie tak, by były jak najłagodniejsze w skutkach.
Wieża automatycznie zbiera dane, które dotychczas
trzeba było generować z różnych źródeł. Co istotne, system na bieżąco dokonuje oceny sytuacji i wdraża optymalne rozwiązania.
– Wirtualna Wieża Kontroli Ruchu Morskiego doskonale sprawdza się w czasie COVID-19. Pandemia zwiększyła zmienność i opóźnienia w dostawach, ograniczyła
zasoby ludzkie, a sporą część pracy przeniosła do trybu
online. Wdrożenie nowego systemu pomogło nam i naszym partnerom zaoszczędzić czas i utrzymać ciągłość
dostaw – dodaje Grose.

Technologia w parze z ekologią

trzymaniu produkcji, a w efekcie oznaczać dla przedsiębiorstw znaczne straty finansowe. Firma Unilever,
posiadająca w swoim portfolio ponad 400 marek, wdrożyła z partnerami system Wirtualnej Wieży Kontroli Ruchu Morskiego (Virtual Ocean Control Tower).
System, bazujący na elektronicznej wymianie danych
(EDI - Electronic Data Interchange), umożliwia połączenia wszystkich punktów w łańcuchu dostaw. Dane
o statusie każdej wysyłki są zatem precyzyjne i dostęp-

Jednym z wyzwań stojących przed transportem morskim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jeśli
ta gałąź gospodarki byłaby krajem, na liście państw,
które emitują najwięcej gazów cieplarnianych, w 2019
roku znalazłaby się na 6. miejscu. Nowe rozwiązanie
Unilever ma nie tylko ograniczać ryzyko wystąpienia
zakłóceń, ale też redukować emisję CO2, dzięki lepszemu planowaniu łańcucha dostaw. Unilever współpracuje też z partnerami biznesowymi, którzy wprowadzają
własne działania na rzecz walki z zagrożeniami klimatycznymi. Firma zobowiązała się do zerowej emisji
netto swoich wszystkich produktów do 2039 roku – od
pozyskania surowców, aż do sprzedaży w sklepie. Zadeklarowała również zmniejszenie o połowę emisji gazów
cieplarnianych związanych z produkcją (do 2030 r.).
Marcin Wydrzycki
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PAKIET MOBILNOŚCI
W POLSKIM PRAWIE
Do 2 lutego 2022 roku państwa członkowskie mają obowiązek wdrożenia zapisów pakietu
mobilności do prawa krajowego. Pod koniec lipca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum
Legislacji ukazał się projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw, który ma implementować nowe przepisy do polskiego porządku.

Marcin Mączyński
Ekspert SRW ds. ITD

O ile w roku 2020 zmiany dotyczyły czasu pracy, czyli
doprecyzowania m.in. zakazu spania w kabinie pojazdu czy nowych obowiązków, jak powroty kierowców co
3 lub 4 tygodnie, to rok 2022 przyniesie całkowicie nowe
rozdanie na rynku transportowym.

Wymagania dla przewoźników floty lekkiej
Zrównanie przewoźników, którzy wykonują transport
pojazdami o dmc 2,5-3,5 tony (busami), stanie się faktem. Od lutego 2022 roku przedsiębiorstwa te będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego, a następnie licencji
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wspólnotowej. Co istotne, takie dokumenty będą wymagane tylko od przewoźników, którzy realizują transport
międzynarodowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego będzie posiadanie: rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, dobrej reputacji, odpowiedniej zdolności finansowej, wymaganych
kompetencji zawodowych. W zakresie siedziby przedsiębiorstwo będzie musiało posiadać lokale, w których
ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących
głównej działalności – w szczególności do umów przewozowych, dokumentów księgowych, akt dotyczących
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pracowników, umów o pracę, dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów zawierających dane na temat kabotażu oraz do wszelkich
innych dokumentów, do których właściwy organ musi
mieć dostęp. Ponadto do obowiązków będzie należało
organizowanie przewozów flotą w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie
członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od
jej opuszczenia. Zdolność finansową w wysokości 1800
euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny
będzie można zagwarantować miedzy innymi poprzez
gwarancję bankową lub ubezpieczenie. Celem dobrej
reputacji jest natomiast wymuszenie, aby działalność
była prowadzona w sposób niezagrażający bezpieczeństwu drogowemu i uczciwej konkurencji. Jeżeli przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem popełnią
jedno z kilku rodzajów przestępstw lub dopuszczą, aby
dochodziło do łamania przepisów z zakresu transportu
drogowego, nastąpi utrata dobrej reputacji. Przedsiębiorstwo będzie musiało także wyznaczyć osobę, która
w sposób rzeczywisty i ciągły nadzoruje operacje transportowe (zarządzający transportem). Taka osoba musi
mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty,
a także posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.
Aby uzyskać certyfikat, należy zdać egzamin państwowy. Sami kierowcy natomiast będą podlegali obowiązkowym badaniom lekarskim i psychotechnicznym tak
jak kierowcy ciężarówek. Zostanie wyeliminowany także jeden z istotnych problemów – brak wizy pracowniczej dla kierowców spoza UE, którzy świadczą pracę na
obszarze Niemiec. Obowiązek uzyskania świadectwa
kierowcy automatycznie rozwiąże tę kwestię.
Co bardzo ważne, przewoźnicy będą podlegali szerszej
kontroli. W przypadku stwierdzenia usterki pojazdu
(np. uszkodzona opona) otrzymają karę w wysokości
5000 zł, a kontrolę ewidencji czasu pracy będą sprawdzali inspektorzy ITD podczas kontroli w siedzibie
przedsiębiorcy. W tym celu ma zostać zatrudnionych
w ciągu najbliższych dwóch lat aż 200 dodatkowych inspektorów.

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców
Drugą rewolucyjną zmianą będzie sposób rozliczania
wynagrodzeń kierowców. W projekcie ustawy ministerstwo infrastruktury zaproponowało wykreślenie
definicji podróży służbowej oraz przepisu regulującego
należności przysługujących kierowcy w związku z ponoszonymi kosztami. Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z 24 listopada 2016 roku (K11/15) orzekł o niezgodności
z Konstytucją art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców,
a zatem wykreślenie tego przepisu jest realizacją orzeczenia. Diety i ryczałty za nocleg kierowców nie mogą
wchodzić w skład wynagrodzenia wypłacanego kierowcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, co wynika z zapisów pakietu. Wydawałoby się, że
pięć lat (bo tyle minęło od wyroku TK) to wystarczający
okres na wprowadzenie przemyślanych zmian, które

nie uderzyłyby znacząco w przedsiębiorstwa transportowe. Część wynagrodzenia w formie diet i ryczałtów
nie generowała dodatkowych kosztów po stronie przewoźników. Proste wykreślenie z ustawy przepisu o podróży, bez jakichkolwiek konsultacji, wprost spowoduje znaczące podniesienie kosztów pracy. Wszystkie
składowe wynagrodzenia będą zatem opodatkowane.
Dotychczasowa sytuacja jest niejako kompromisem.
Kierowca otrzymuje wynagrodzenie złożone z kilku
części – opodatkowanego wynagrodzenia oraz nieopodatkowanych diet i ryczałtów. Zmniejszało to koszty, co
w konsekwencji pozwoliło na wypłacenie kierowcom
stosunkowo wysokich świadczeń. Całkowite opodatkowanie znacząco powiększy koszty pracodawcy, co
wywrze określone skutki. Jakie scenariusze mogą nas
czekać za kilka miesięcy?
Pierwszy – może dojść do częściowego zamykania polskich firm transportowych lub przenoszenia ich zagranicę. Drugi – zmniejszenie wynagrodzeń kierowców.
Trzeci – przenoszenie kierowców na formę współpracy B2B jako dalszego operatora/przewoźnika. Wszystkie powyższe rozważania należy traktować jako próbę
zasygnalizowania problemu, który może w przyszłym
roku dotknąć branżę transportową. Ministerstwo Infrastruktury wyznaczyło termin 30 dni na złożenie
uwag w ramach konsultacji społecznych i należy mieć
nadzieję, że urzędnicy pochylą się nad projektem i wysłuchają uwag przedsiębiorców. Jedną z propozycji jest
rozwinięcie dodatku rozłąkowego zaliczanego na poczet wynagrodzenia. Tej regulacji pakiet mobilności
nie zabrania.
Można odnieść wrażenie, że w zaproponowanym projekcie ustawy Ministerstwo skupiło się bardziej nad
rozwijaniem taryfikatorów niż nad kompromisem
w sprawie wynagrodzeń. Już sam fakt, iż kierowca
ma otrzymać mandat w wysokości 500 zł za brak symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia
dziennego okresu pracy za każdy dzień podlegający
kontroli, pokazuje jak bardzo pominięto prace nad
istotnymi sprawami. Można wyobrazić sobie sytuację,
gdy kierowca pojazdu osobowego jednocześnie będzie
wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczy prędkość o 30 km/h. Mandat jaki otrzyma w sumie wynosi
od 300 do 400 zł. Kierowca pojazdu ciężarowego, który
czterokrotnie zapomni dokonać wpisu kraju rozpoczęcia otrzyma mandat 2000 zł (4x500 zł). Wydawałoby się,
że za stworzone realne niebezpieczeństwo w ruchu lądowym powinno dojść do bardzo surowego ukarania.
Okazuje się jednak, że ta kara nie robi żadnego wrażenia w zestawieniu ze zwykłym wykroczeniem polegającym na wciśnięciu określonego przycisku na tachografie, które tak naprawdę w żaden sposób nie wpływa na
bezpieczeństwo.
Procedowana ustawa z jednej strony ureguluje wymagania stawiane przewoźnikom, tzw. busów nakładając na nich szereg nowych obowiązków znanych już
z transportu „ciężkiego”. Z drugiej strony w sposób zupełnie niezrozumiały może spowodować mnożenie się
barier w branży transportowej.
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PRACA TYMCZASOWA
W BRANŻY TSL
W ostatnich czasach coraz popularniejsze staje się zatrudnianie pracowników za pośrednictwem
agencji pracy tymczasowej. Czy w branży TSL również można zatrudniać w ten sposób pracowników
i na jakich zasadach?

Cezary Młotek
Radca prawny, Chmura i Partnerzy

Coraz więcej branż sięga po pracowników tymczasowych. Nie da się ukryć, że jest to forma zatrudniania
personelu zdobywająca popularność. Przedsiębiorcy
często dochodzą do wniosku, że outsourcing pracowników jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa – choćby
finansowo, ale także z perspektywy ewentualnej odpowiedzialności. Branża TSL również rozważa ich zatrudnianie. Pozostaje pytanie – jakie są zasady zatrudniania
pracowników tymczasowych i jak odnoszą się one do
szeroko rozumianych transportu i logistyki.

Kim jest pracownik tymczasowy
Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie – kim
w ogóle jest „pracownik tymczasowy”? Otóż jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej
wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na
rzecz i pod kierownictwem tzw. pracodawcy użytkownika. Pracodawcą takiego pracownika jest więc agencja
pracy tymczasowej, która go zatrudnia tylko po to, aby
zaoferować jego usługi innemu podmiotowi. „Pracodawcą użytkownikiem” jest natomiast podmiot wyznaczający
zadania pracownikowi skierowanemu przez agencję pra100 – EUROLOGISTICS

cy tymczasowej i kontrolujący wykonanie tych zadań. Jest
więc nim każdy potencjalny przedsiębiorca z branży TSL,
który chciałby sięgnąć po pracowników tymczasowych.

Czym jest „praca tymczasowa”?
W tym momencie warto się zastanowić, co jest uznawane za „pracę tymczasową” w rozumieniu polskiego
prawa. Bez tego elementu zatrudnianie pracowników
tymczasowych staje się problematyczne. Pracą tymczasową jest mianowicie wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie
przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę
użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika
zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.
Wystarczy, że tylko jedno z powyższych kryteriów będzie spełnione. Przykładowo może pojawić się konieczność okresowego zatrudnienia kierowcy na przykład
z uwagi na sezonowość działań w przedsiębiorstwie
(kierowca potrzebny jest tylko w sezonie lato – jesień,
a przedsiębiorstwo utrzymuje się nie tylko z transportu),
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czy pracownika magazynowego do załadunku i rozładunku towarów. Pracownik tymczasowy może być także przydatny na przykład w sytuacji nieobecności zwykłego pracownika wywołanej zwolnieniem lekarskim,
urlopem macierzyńskim lub wychowawczym. Należy
przy tym zauważyć, że wszystko zależy od indywidualnej potrzeby i wymaga każdorazowej oceny sytuacji
przez przedsiębiorcę, czy dana praca jest pracą tymczasową i czy może być wykonywana w ten sposób.

Jakiej pracy nie można powierzyć
pracownikowi tymczasowemu?
Pracownik tymczasowy posiada pewną ochronę prawną.
Przepisy przewidują wąski katalog prac, których nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu. Po pierwsze, pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć
pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu kodeksu
pracy. Po drugie, nie można powierzyć pracy na stanowisku, na którym już jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, ale uczestniczący w strajku. Tutaj naturalnie chodzi o strajki pracownicze, a nie strajki szeroko
rozumiane, na przykład polityczne czy społeczne.
Po trzecie, nie można powierzyć pracy tego samego
rodzaju co praca wykonywana przez pracownika,
z którym został rozwiązany stosunek pracy z w związku ze zwolnieniami grupowy w okresie ostatnich
3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin
rozpoczęcia pracy przez pracownika tymczasowego,
jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna,
w której był zatrudniony zwolniony pracownik. Ten
ostatni zakaz ma w zamyśle przeciwdziałać patologicznym sytuacjom, gdy pracodawca w trybie zwolnień grupowych zwalnia określony personel tylko po
to, aby w krótkim czasie zatrudnić w to miejsce tańszych pracowników tymczasowych.

Z kim podpisać umowę?
Jak zostało wskazane powyżej – pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia go, aby następnie zaoferować jego usługi

innemu podmiotowi. Nie ma przy tym znaczenia forma
jego zatrudnienia, bowiem agencja pracy tymczasowej
może zatrudnić pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale może także
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dla przedsiębiorcy korzystającego z usług agencji jest to generalnie
bez znaczenia, gdyż przedsiębiorca nie zawiera umowy
z tym pracownikiem.
Przedsiębiorca ma natomiast obowiązek uzgodnić
z agencją na piśmie: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma
być powierzona pracownikowi tymczasowemu; przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej; wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego i wreszcie
miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Musi więc
zawrzeć z agencją pracy tymczasowej pisemną umowę,
która będzie regulowała co najmniej powyższe kwestie.
Dodatkowo, przedsiębiorca jako pracodawca użytkownik
powinien poinformować agencję na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych
regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących
u danego pracodawcy użytkownika. Ponadto powinien
poinformować o agencję warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym BHP.

Czy pracownik tymczasowy
otrzymuje urlop?
Ostatnią kwestią, która zwykle budzi zainteresowanie
przedsiębiorców, jest kwestia urlopów. Agencja pracy
tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić
wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu
wypoczynkowego w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej, ustalając zarazem tryb
udzielenia tego urlopu.
Dodatkowo, jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz
danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest
obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu. W tym celu
udziela (w terminie uzgodnionym z pracownikiem)
czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi
wypoczynkowemu.

Podsumowanie
Praca tymczasowa może znaleźć zainteresowanie
w branży TSL. Jej kryteria są na tyle luźno określone,
że w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa, można rozważyć zatrudnienie pracownika tymczasowego. Całokształt warunków współpracy
z agencją pracy tymczasowej będzie wymagał zawarcia
z nią kompleksowej umowy regulującej współpracę
pomiędzy podmiotami i wszystkie istotne aspekty, np.
odpowiedzialność za działania pracownika tymczasowego. Przy zawarciu takiej umowy warto skorzystać
z usług profesjonalnej kancelarii, posiadającej doświadczenie w tej dziedzinie.
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WODÓR - CZY TO WYPALI?
Władze Unii Europejskiej nie przestają powtarzać swojej mantry: samochody spalinowe skazane
są na wymarcie. I o ile zastąpienie pojazdów osobowych ich elektrycznymi, akumulatorowymi
odpowiednikami może być uznane na realną, choć odległą wizję, to w ciężarowym
transporcie długodystansowym nie wydaje się to mieć przyszłości. Czy koncepcja stosowania
ciężarówek z ogniwami paliwowymi, zasilanymi wodorem, może być alternatywą?
Znaczne wydłużenie czasu transportu ze względu na
konieczność żmudnego ładowania baterii przekreśla
sens biznesowy akumulatorowych ciężarówek elektrycznych. Choć opracowywane są coraz szybsze techniki ładowania, trzeba by wykonać na tym polu jeszcze
wiele milowych kroków, nie mówiąc już o kwestii rozbudowy infrastruktury. Tymczasem sporo firm wiąże
nadzieje raczej z rozwojem technologii pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe.
Koła napędzane są przez silnik elektryczny, ale źródło
energii to nie akumulator, ale ogniwo paliwowe, wytwarzające prąd z wodoru. Zaś wodór można tankować, co
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może czynić całą koncepcję atrakcyjniejszą w odbiorze,
pomimo iż problemy techniczne związane z pozyskiwaniem i magazynowaniem wodoru póki co wręcz przerastają te dotyczące ładowania akumulatorów. Podpisanie przez Daimlera i Volvo umowy na temat wspólnej
produkcji ogniw paliwowych wskazuje jednak, że temat
jest rozwojowy.

Ile to będzie kosztować?
Dla firm transportowych ewentualne przejście na ciężarówki z ogniwami paliwowymi zawsze będzie zaczynało się od pytania: ile za to zapłacę>? Firma Roland
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Celem Daimler Trucks jest
uzyskanie zasięgów co najmniej
do tysiąca kilometrów bez
konieczności dodatkowego
tankowania.

nym układem napędowym pokazuje, że technologia
ogniw paliwowych znacznie obniży swoje koszty patrząc na ramy czasowe od 2023 do 2030 roku. Analiza
dotyczy trzech przypadków użycia, odzwierciedlających różne wzorce operacyjne. Podczas gdy wyniki
wskazują, że w 2023 roku koszty użytkowania pojazdów
z ogniwami paliwowymi będą o 23% wyższe niż pojazdów z silnikami diesla, to w 2030 TCO będzie już zbliżony. Przewidywany TCO będzie też niższy dla pojazdów
wodorowych niż dla ciężarówek elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym w przypadku przewozów
średnio- i długodystansowych. Jednakże w operacjach
logistyki regionalnej, pojazdy na baterie mogą okazywać się tańsze dla przewoźnika, pomimo ograniczeń
wynikających z ich małego zasięgu oraz ładowności.
Największy wpływ na realny TCO będzie miało to, jak
w przyszłości będą wyglądały koszty produkcji układów
napędowych oraz koszty energii (wodoru). Jak jednak
zaznacza w swojej Roland Berger Strategy Consultants,
bardzo duże znaczenie będą też miały ewentualne decyzje na temat zwalniania bezemisyjnych ciężarówek
z opłat drogowych.
Chociaż technologia pojazdów z ogniwami wodorowymi przezwyciężyła już wiele problemów wieku dziecięcego, a faza badań i rozwoju jest na stosunkowo dalekim etapie, rozpoczęcie produkcji masowej i korzyści
skali będą być kluczem do zapewnienia właściwej trajektorii popularyzacji takich ciężarówek w badanym
przedziale czasowym między 2023 a 2030.
Analiza TCO pokazuje, że kluczowe będą trzy czynniki
decydujące o absorpcji technologii w segmencie samochodów ciężarowych o dużej ładowności:
- produkcja na dużą skalę w celu obniżenia kosztów
komponentów i zwiększenia wolumenu dzięki automatyzacji produkcji, usprawnieniu procesów zakupowych
i dojrzałości łańcucha dostaw,
- dostępność „przystępnej cenowo” zielonej energii
elektrycznej do produkcji wodoru,
- budowa wystarczająco gęstej sieci infrastruktury tankowania H2 oraz łańcucha dostaw taniego ekologicznego wodoru (np. poprzez zwolnienie z obciążeń podatkowych energii elektrycznej do produkcji wodoru).

Testy od kwietnia

Berger Strategy Consultants na zlecenie Unii Europejskiej dokonała symulacji kosztów użytkowania tego
typu pojazdów, ich potencjału rynkowego oraz analizy
barier.
Jak przekonują analitycy, jeżeli sprawdzą się przewidywania dotyczące spadających kosztów produkcji ciężarówek wodorowych oraz dokonane zostaną inwestycje
w infrastrukturę, tego typu pojazdy mogą stać się do
końca dekady wartą uwagi alternatywą w transporcie
długodystansowym.
Porównanie TCO (całkowity koszt użytkowania) samochodów ciężarowych z konwencjonalnym i alternatyw-

O wodorowych ciężarówkach Nikoli słychać już od dawna, ale nie ma co się oszukiwać, o spopularyzowaniu
tego typu napędu zadecyduje zaangażowanie rynkowych gigantów. Daimler Trucks w projekcie elektryfikacji swoich samochodów równolegle bada rozwiązania akumulatorowe i na ogniwa paliwowe. W ostatnich
miesiącach ta druga ścieżka jest jednak zdecydowanie
szybciej rozwijana. - W transporcie przyszłości elektryczne ciężarówki z napędem na wodorowe ogniwa
paliwowe staną się rozwiązaniem technicznym kluczowym dla osiągnięcia neutralnego bilansu emisji dwutlenku węgla. W kombinacji z elektrycznymi napędami
akumulatorowymi pozwoli nam to zaoferować naszym
klientom najlepsze opcje pojazdów o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2, odpowiednio do rodzaju zaEUROLOGISTICS – 103
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plany produkcji wielkoseryjnej i w 2022 r. planuje ogłoszenie decyzji o lokalizacji zakładu. Ważnym krokiem na
drodze do produkcji seryjnej jest aktualnie przygotowanie
produkcji przedseryjnej w nowym zakładzie w Esslingen
koło Stuttgartu
Natomiast co do konieczności zaangażowania władz Unii
Europejskiej w budowę sieci staji tankowania wodoru
zgodni są wszyscy producenci. Wezwali oni do wybudowania w Europie około 300 wysokowydajnych stacji tankowania wodoru dla ciężkich pojazdów użytkowych do 2025
r. oraz około 1000 stacji tankowania wodoru najpóźniej do
2030 r.

Skąd wodór?

stosowania. Same ciężarówki z elektrycznym napędem
akumulatorowym tego nie umożliwią - oświadczył Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG.
Celem jest uzyskanie zasięgów co najmniej do tysiąca
kilometrów bez konieczności dodatkowego tankowania.
Daimler preferuje wodór ciekły, gdyż jako nośnik energii
w tym stanie skupienia ma on znacznie większą gęstość
energetyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie
gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na niższe
ciśnienie – także znacznie lżejsze. Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek. Jednocześnie można zatankować więcej
wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu.
Niemiecki koncern ma już gotowy harmonogram wprowadzenia na drogi swojej wodorowej ciężarówki, nazwanej GenH2 Truck. Pod koniec kwietnia Daimler Trucks
rozpoczął intensywne testy pierwszego udoskonalonego
prototypu, zaprezentowanego w 2020 roku. Zgodnie z planem rozwojus, w tym roku odbędą się testy ciężarówki
na drogach publicznych, rozpoczęcie testów z udziałem
klientów zaplanowano na rok 2023, a od 2027 pierwsze pojazdy seryjne GenH2 Truck powinny trafiać do klientów.
Obecny prototyp – odpowiednio do planowanego seryjnego wariantu GenH2 Truck – jest w ramach testów obciążany ładunkiem o masie do 25 ton, co pozwala uzyskać
masę całkowitą około 40 ton. Póki co trwają testy wersji ze
zbiornikiem na wodór gazowy. Następnie, aż do osiągnięcia etapu produkcji seryjnej, testy pojazdu będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem systemów zbiorników
na ciekły wodór.

Wspólna produkcja ogniw
O poważnym traktowaniu napędu wodorowego świadczy też fakt, iż Daimler namówił do współpracy jednego
z konkurentów - Volvo Group, Oba koncerny powołały
joint venture cellcentric. Firma planuje uruchomienie
jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Start produkcji przewidziano na rok 2025. Cellcentric opracowuje obecnie
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Kolejną kwestią jest pozyskiwanie wodoru. Do jego produkcji potrzebna jest energia, a wykorzystywanie do tego
celu prądu powstałego poprzez spalanie paliw kopalnych
mija się z całą ideą przejścia na wodór. Polska jest tu jaskrawym przykładem - jesteśmy trzecim, po Niemczech
i Niderlandach, producentem wodoru w UE i 12. na świecie. Ale jest to wodór szary, z którym jest związana wysoka
emisja CO2.
Dlatego tak istotne jest połączenie inwestycji w OZE z instalacji do wytwarzania wodoru. Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), wraz ze spadkiem
kosztów odnawialnej energii elektrycznej, w szczególności z fotowoltaiki i wiatru, rośnie zainteresowanie wodorem elektrolitycznym, a w ostatnich latach przeprowadzono kilka projektów demonstracyjnych. Przy malejących
kosztach produkcji fotowoltaicznej i wiatrowej budowanie elektrolizerów w miejscach o doskonałych warunkach
dla zasobów odnawialnych może się stać niskokosztową
opcją zaopatrzenia w wodór, nawet po uwzględnieniu
kosztów przesyłu i dystrybucji.
– Wodór ciągle jest jeszcze koncepcją młodą, aczkolwiek
stosowaną pilotażowo i eksperymentalnie w bardzo wielu krajach już od wielu lat, natomiast jest to technologia
wciąż droga. Oczywiście wysokie ceny wynikają z faktu,
że jest to technologia używana ciągle jeszcze w sposób
eksperymentalny. Natomiast, jeśli pojawią się źródła finansowania, które pozwolą na rozwój tych technologii,
to bardzo szybko te wszystkie inwestycje będą się zwracać
i wodór stanie się powszechny – podkreśla Sławomir Halbryt, prezes firmy Sescom, która angażuje się w prace nad
technologiami wodorowymi.
Witold Zygmunt
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Marek Skowroński
Vice President Land Transport Cluster North & East Europe DB Schenker

Dekarbonizacja transportu jest jednym z warunków
osiągnięcia neutralności klimatycznej, ponieważ transport
odpowiada za ponad 20% emisji CO2. Zgodnie z regulacjami unijnymi do 2030 redukcja emisji pochodzących
z samochodów dostawczych ma wynieść 31%, a dla
nowych samochodów ciężarowych 30%. Dodatkowo
w unijnym pakiecie przepisów „Fit for 55” planuje się, że
silniki spalinowe mają być wycofane do 2035 roku. Mamy
więc wyznaczone cele. Do ich realizacji potrzebne są
nowe technologie, zmiany w legislacji, ogromne inwestycje i źródła finansowania. To potężny pakiet zmian, który
miałby nastąpić w stosunkowo krótkim czasie. Obawy,
że perspektywa czasowa jest zbyt ambitna, wydają się
uzasadnione.
Według wielu ekspertów preferowanymi skalowalnymi rozwiązaniami dla transportu lądowego są pojazdy
elektryczne z napędem akumulatorowym (BEV) oraz
pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi (FCEV). Brak
bezpośrednich emisji podczas jazdy oznacza, że będą one
mogły wjeżdżać na obszary o ograniczonym dostępie ze
względów ekologicznych.
Ciężarówki napędzane wodorem mają sporo zalet, przede
wszystkim rozsądny czas tankowania i akceptowalny
zasięg. Producenci aut mocno angażują się w tworzenie
prototypów, ale od fazy testowania i eksperymentowania
daleko jeszcze do skalowalności produkcji. Ceny ciężarowych pojazdów wodorowych są kilkukrotnie wyższe w porównaniu do aut z silnikami spalinowymi. Nawet jeśli wraz

ze wzrostem produkcji ceny będą spadać, to i tak koszt ich
nabycia jest barierą nie do pokonania przez firmy transportowe. Musi powstać system dofinansowania zakupu
i leasingu niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych, tak jak
jest to w przypadku wodorowych i elektrycznych autobusów miejskich i od niedawna elektrycznych samochodów
dostawczych. Tańszą opcją jest przekształcenie auta
spalinowego w wodorowe. Wewnętrzne silniki spalinowe
na wodór mogą być instalowane w istniejących samochodach. Jedna z niemieckich firm rozwija tę technologię, ale
dużą barierą są bardzo restrykcyjne przepisy z zakresu
bezpieczeństwa. Rząd niemiecki zachęca przedsiębiorców
do takiej ekologicznej transformacji swojej floty oferując
wsparcie finansowe.
Kolejna ważna kwestia – do zasilania pojazdów potrzebujemy zielonego wodoru. Polska jest trzecim, po Niemczech
i Niderlandach, producentem wodoru w UE i 12. na
świecie. Ale jest to wodór szary, z którym jest związana
wysoka emisja CO2. Musimy przestawić się na produkcję
wodoru zielonego, a tego nie osiągniemy bez szybkiego
rozwoju OZE. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce obecnie zbliża się do 11% , a według planów
do 2030 ma zwiększyć się do 23%. To raczej nie wystarczy,
aby pokryć zapotrzebowanie.
Ekosystem wodorowy obejmuje także infrastrukturę do
tankowania wodorem. Jest wiele planów w tym zakresie,
ale póki co taka najbliższa publiczna stacja jest w Berlinie.
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PALIWOWA RULETKA
Wydatki na paliwo to średnio około 30% kosztów firmy transportowej. Są jednak
sposoby, aby wydawać mniej. Jak? Szkolić kierowców, by jeździli ekonomicznie,
rozsądnie planować tankowania i korzystać przy tym z narzędzi telematycznych.

- Kierowcę, który dopiero wchodzi do zawodu warto od
samego początku nauczyć takiej jazdy, aby ciężarówka
spalała mniej paliwa. Doświadczony trucker też ma rezerwy. Jeśli nauczy się korzystania z nowych technik
i wykorzysta technologię, to pewnie zaoszczędzi 1-1,5
litra, w zależności od trasy i ładunków - uważa Tomasz
Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO.
Średnie spalanie paliwa zależy też oczywiście od pojazdu. Nowe ciężarówki są bardziej ekonomiczne i ekolo106 – EUROLOGISTICS

giczne. Jeśli przewożą lżejszy towar, to na przejechanie
100 km potrzebują około 22-24 litry oleju napędowego,
a przy cięższym ładunku 27-28 litrów. Na trasach jest
jednak wciąż wiele pojazdów, które spalają ponad 30
litrów. Ciężarówki zwykle mają zbiorniki na paliwo
o pojemności około 1000-1200 litrów, czasem firmy powiększają je do 1400 litrów. To pozwala przejechać bez
powtórnego tankowania od 4 do 5 tysięcy kilometrów,
czyli np. trasę z Warszawy do Barcelony i z powrotem.
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Przepisy dopuszczają większe zbiorniki, ale pojemność
ponad 1500 litrów sprawia, że pojazd musiałby jeździć
jako ADR (przewożący niebezpieczne ładunki).

Nauka oszczędzania paliwa
Przewoźnicy nie mają wpływu na kształtowanie cen paliw, ale mają wpływ na swoich pracowników. Eco-driving to styl jazdy, który wpływa na ograniczenie spalania, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
a także obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów. Zużycie paliwa można obniżyć o kilkanaście procent (a nawet 20%). To bardzo realne oszczędności. Zwłaszcza, że
średni koszt miesięcznej eksploatacji pojazdu to nawet
35-40 tys. zł (leasing, paliwo, opłaty, serwisy, wypłaty),
z czego paliwo to właśnie koło 10-14 tys. zł.
- Firmy, które raz zainwestowały w szkolenie dotyczące ekonomicznej jazdy, robią to regularnie, bo widzą
efekty. Wysyłają nowych pracowników i kierowców,
którzy przesiadając się na inną markę ciężarówki
potrzebują czasu na poznanie danego pojazdu, jego
charakterystyki mocy, momentu obrotowego i optymalnych zachowań, które ograniczą spalanie - twierdzi Tomasz Czyż. - W przypadku truckerów, którzy nigdy nie mieli takiego szkolenia różnice są naprawdę
duże. Dla kierowcy nowego w zawodzie kurs eco-drivingu może zapewnić przewoźnikowi oszczędności
nawet 4-5 litrów paliwa na 100 km. Doświadczonego
truckera również można nauczyć czegoś nowego lub
udoskonalić jazdę tak, by jego ciężarówka spalała nawet 1-1,5 litra mniej.
Eco-driving wspomagają też narzędzia telematyczne.
Moduł w takim urządzeniu daje możliwość analizowania zużycia paliwa nie tylko całej floty, ale także pojedynczego kierowcy. Liczy obroty ekonomiczne, długość
postoju na włączonym silniku czy przekroczenia zalecanej prędkości. Dzięki temu można stworzyć specjalny ranking kierowców i wówczas przewoźnik wie, kto
jeździ najbardziej ekonomicznie, a także w jakich obszarach są rezerwy i co można poprawić.

Czasem lepiej nawet nieco nadłożyć
drogi, by zapłacić mniej za paliwo.
Różnice mogą sięgać kilkunastu
procent.

odpowiednio 6,74 zł i aż 6,92 zł (dane Cargopedia.pl
z 12 lipca 2021). Transport na Półwysep Iberyjski?
W Andorze olej napędowy kosztował 4,86 zł, w Hiszpanii 5,78 zł, w Portugalii 6,70 zł, a we Francji nawet
6,72 zł. We Włoszech zatankujemy średnio za 6,94
zł, podczas gdy w sąsiadującej Austrii tylko 5,73 zł.
W drodze do Danii (6,72 zł), trzeba pamiętać, by lepiej zatankować w Niemczech (6,40 zł). W przypadku
stałych kontraktów często spotykaną formą zabezpieczenia się przed nieoczekiwanym wzrostem kosztów
działalności jest klauzula paliwowa, która z wyprzedzeniem określa wskaźnik korekty paliwowej mający
wpływ na późniejsze stawki.
- Bardzo ważne jest zbudowanie świadomości u spedytorów i kierowców. Warto jasno określić zasady i reguły tankowania. Tak, żeby kierowcy sami dopytywali,
ile litrów mają zatankować i gdzie. A jeśli mamy stałe,
powtarzalne miejsca, to możemy im dać więcej swobody. Tankowania oczywiście zależą od kierunków,
w które jeździmy i oczywiście są miejsca, gdzie warto
zatankować - potwierdza Tomasz Czyż. - Oczywiście
nie ma sensu kupować paliwa na terenie Unii, jeśli już
zjeżdżamy do Polski. Nie powinno się dopuszczać do
sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni przez złe planowanie tankować w niekorzystnych cenowo miejscach.
Dlatego też istotne jest układanie przez spedytora pracy
dla kierowcy z wyprzedzeniem, by wiedział czego się
spodziewać, a jego doświadczenie pomoże ułożyć tankowanie. Nieocenioną rolę odegrają w tym przypadku
systemy telematyczne.

Co kraj – to inna cena paliwa

Telematyka wskaże tankowanie

W zależności od kierunku transportu, stosuje się także
różne taktyki tankowania. Gdy kierowca jedzie do Unii
Europejskiej, tankuje paliwo pod korek tuż przed wyjazdem z Polski. Gdy transportuje towary na Wschód,
stara się przekroczyć granicę z niemal pustym bakiem
i tam go napełnić. Tu oczywiście decyduje cena paliwa.
W połowie lipca średnia różnica ceny litra oleju napędowego w Niemczech była wyższa o niespełna 98 groszy. To ponad 15 procent. Z kolei na Ukrainie było przeciętnie taniej o 1,44 zł na litrze, czyli ponad 30 procent.
Także w samej Unii ceny paliwa różnią w niemal
każdym kraju. Dlatego warto wiedzieć, gdzie można zatankować taniej. Czasem lepiej nawet nieco
nadłożyć drogi, by zapłacić mniej za paliwo. Różnice
mogą sięgać kilkunastu procent. Przy trasie np. do
krajów Beneluksu, tankowanie najlepiej zaplanować
w Luksemburgu. Tam litr paliwa kosztował średnio
5,61 zł podczas gdy w sąsiadujących Holandii i Belgii

Wsparciem zarówno dla spedytorów, jak i kierowców
w wyborze odpowiednich stacji paliwowych są narzędzia telematyczne, dzięki którym spedytorzy mogą
sprawdzić dane dotyczące paliwa w pojeździe. Z taką
wiedzą, może wcześniej zaplanować i przekazać informację, gdzie kierowca powinien zatankować.
- Spedytorzy wykorzystują dane zapisane w systemie
telematycznym i planują tankowania na wybranej trasie. Mogą to już zrobić na etapie planowania dla niego zlecenia. Kierowca dostanie bezpośrednio na swój
komputer telematyczny wybraną stację paliwową jako
punktu podróży od razu z przekierowaniem do nawigacji - wyjaśnia Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO. - Dodatkowo dzięki funkcji geofencingu kierowca
automatycznie może dostać informację o sprawdzonych stacjach paliwowych, jeśli zostały wcześniej wprowadzone do systemu telematycznego.
Paulina Kunicka
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INTERNET RZECZY
A TELEMATYKA
Hasło Internet Rzeczy nadal często pozostaje mocno enigmatyczne dla przedsiębiorców
z branży TSL. Paradoksalnie, pomimo tej niewiedzy, nieraz korzystają z IoT, np. posiadając
we flocie naczepy chłodnicze, które łączą się z Internetem aby zdalnie alarmować
o przekroczeniu zadanej temperatury, w której przewożone są towary.
Jeśli termin Internet Rzeczy (IoT) brzmi skomplikowanie i myląco lub nie masz pewności, jak można go
zastosować do zarządzania flotą, nie jesteś sam. Dobrą
wiadomością jest to, że jest to całkiem łatwe do zrozumienia i może być niezwykle przydatnym narzędziem,
jeśli chodzi o optymalizację wydajności floty.

Czym jest Internet Rzeczy?
Internet Rzeczy ogólnie opisuje wszystko, co łączy się
z Internetem. Mówiąc dokładniej, odnosi się do sieci
obiektów — lub „rzeczy” — które są wyposażone w technologię umożliwiającą łączenie i wymianę danych z innymi urządzeniami i systemami przez Internet. IoT jest
wykorzystywany do tworzenia inteligentnych miast,
w inteligentnych domach, jako technologia ubierana
i nie tylko. Został też dobrze przyjęty przez branże takie
jak rolnictwo, gastronomia i opieka zdrowotna.
Floty i branża transportowa od lat mają stosunkowo
niski udział w zmianach związanych z cyfryzacją łańcucha dostaw i logistyki. Jednak ze względu na szybką
transformację rozwiązania bezprzewodowe w transporcie są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby działać
w coraz bardziej połączonym świecie.
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Dzięki zaawansowanej technologii — w tym urządzeniom IoT, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i oprogramowaniu do analizy danych — menedżerowie floty mają teraz dostęp do narzędzi, które pomagają
w wydłużeniu czasu pracy pojazdów. IoT może również
oferować bezproblemowy przegląd lokalizacji, statusu
i zasobów pojazdów w całym łańcuchu dostaw.

W świecie rzeczywistym
Istnieje wiele sprawdzonych rozwiązań IoT, które pomogą włączyć te narzędzia do floty, aby od razu zacząć czerpać z nich korzyści. Rozwiązania SmartSense
oparte na czasie rzeczywistym i lokalizacji przydały się
podczas utrzymywania łańcucha chłodniczego podczas
dystrybucji szczepionek.
– Technologia IoT może zapewnić operatorom flot kluczową widoczność wielu komponentów – powiedział
Kevin Riley, prezes ds. rozwiązań IoT w Digi International. – IoT łatwo integruje się z obecnymi narzędziami
i procesami dla flot, automatyzując wiele przyziemnych zadań, takich jak ręczne monitorowanie po konfiguracji. Zdalne monitorowanie można łatwo włączyć
na tabletach, telefonach lub komputerach zespołu,
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IoT łatwo integruje się z obecnymi
narzędziami i procesami dla flot,
automatyzując wiele przyziemnych
zadań.
co pozwala użytkownikowi końcowemu na szybkie
i bezproblemowe przejście.
Podczas pandemii floty były niezbędne do dostarczania
szczepionek, a regulacja temperatury była kluczowa.
SmartSense by Digi pracował nad spełnieniem wytycznych CDC dotyczących postępowania ze szczepionkami Covid-19 i był wykorzystywany przez samorządy
lokalne do wspierania całego łańcucha chłodniczego
szczepionek – od producentów po dostawców punktów
końcowych.

Przyszłość podłączonych urządzeń
– Ignorowanie postępujących technologii IoT będzie
prawie niemożliwe, a ich możliwości są prawie nieskończone. IoT i powiązane technologie już szybko
ewoluowały w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ coraz więcej branż zdaje sobie sprawę z korzyści i zwrotu
z inwestycji związanych z rozwiązaniami IoT – powiedział Riley. – Widzieliśmy ogromną zmianę nastawienia
do tych technologii, szczególnie w branżach takich jak
transport flotowy i logistyka.
Patrząc w przyszłość, prawdopodobnie zobaczymy jeszcze dokładniejsze monitorowanie, ponieważ sieci 5G
mogą przesyłać więcej danych szybciej. Oznacza to, że
zaplecze flot będzie miało lepszy wgląd w ich najważniejsze zasoby – a mianowicie ładunek, pracowników i same
pojazdy. Pozwala to obniżyć koszty i sprawić, że transport
będzie bardziej opłacalny, bezpieczny i dokładny.
Oprac. AP

Maciej Szelągowski
Project Manager, Trimble Poland

Internet rzeczy w ostatnim czasie przeżywa rozkwit, coraz więcej urządzeń potrafi automatycznie współpracować ze sobą,
coraz więcej ma możliwość podłączenia do Internetu. W życiu
codziennym przychodzą nam tu na myśl głównie urządzenia
AGD wyposażone w moduł WiFi, ale nawet tak odważne projekty jak autonomiczne pojazdy, choć jeszcze nie powszechne,
to przecież istnieją. Z kolei np. automatyczne roboty przewożące towary w magazynach, to już dzisiejsza rzeczywistość.
Rozwój automatyzacji procesów poprzez współpracę komunikujących się ze sobą urządzeń będzie oczywisty, a dostępne technologie i powszechność łączności bezprzewodowej
otwierają coraz większe możliwości, ograniczone w zasadzie
jedynie wyobraźnią konstruktorów.
W transporcie, IoT istnieje praktycznie od dawna w postaci
systemów telematycznych, które stały się jednym z podstawowych, najważniejszych systemów wspierających procesy prowadzenia działalności przewozowej. Doskonałym przykładem
są tu rozwiązania firmy Trimble, które zbierają i przekazują
ogromne ilości informacji z różnych źródeł. Wspomnieć tu
należy takie funkcjonalności jak analiza stylu jazdy, identyfikacja naczep, skanowanie dokumentów, QR-kodów, dokumentacja fotograficzna, odczyt danych z czujników temperatury,
współpraca z urządzeniami mobilnymi, obsługa e-CMR i inne.
Do tego dochodzą rejestratory Video Intelligence automatycznie zapisujące i przekazujące do chmury nagrania video
w zdefiniowanych sytuacjach krytycznych jak nagłe hamowania, przekroczenia prędkości, wjazdy do geofence itp.
Rozwój innych możliwości i popularność urządzeń IoT może
nie wzrośnie tu w krótkim czasie lawinowo, jednak wzrost
zapotrzebowania na różnego rodzaju informacje dostarczane
w czasie rzeczywistym jest nieunikniony. Jako że nie każde
urządzenie dostarczające informacji może być samodzielnie
podłączone do Internetu, wspólnym mianownikiem wydaje się
tu być właśnie integracja z telematyką.
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NA WYSOKI POŁYSK
Właśnie teraz polscy producenci mebli mogą udowodnić, że są nie tylko w światowej czołówce
branży, ale mają również okazję stać się liderami w zakresie wykorzystywania nowoczesnych
technologii. W fabrykach w naszym kraju nastał idealny dla firm z sektora meblowego czas na
wdrażanie industrialnych innowacji Przemysłu 4.0. Inspiracją są zachodnie przedsiębiorstwa,
stosujące w produkcji mebli konkretne produkty smart factory. Popyt jest, ponieważ społeczeństwo
zamykane podczas lockdownów w domach chętniej inwestuje w wyposażenie wnętrz.

fot. LAM Stolarnia

Na początku 2020 roku polski rynek meblarski znajdował
się na trzecim miejscu wśród światowych eksporterów
mebli, ustępując jedynie Chinom i Niemcom. 27 tysięcy
przedsiębiorstw zatrudnia około 165 tysięcy pracowników. Według raportowych szacunków B+R Studio, opracowanych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą
Producentów Mebli, eksport mebli z Polski w 2020 roku
osiągnął kwotę blisko 50 mld złotych. Mimo pandemii
i kryzysu gospodarczego, sektor ten zanotował wzrost o 3
procent w porównaniu do roku poprzedniego.
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Z danych Eurostatu wynika, że wartość eksportu mebli
produkowanych w krajowych fabrykach ulokowanych
nad Wisłą i Odrą rośnie systematycznie od 2016 roku,
gdy oscylowała w granicach 9,6 mld euro, przez 2017 –
10 mld euro, 2018 rok – 10,8 mld euro i 2019 rok – 11,2
mld euro. Przykładowo dla Niemiec ten wskaźnik szacowany jest w ostatnich latach na poziomie 12-14 mld
euro. Jednak w przypadku kategorii mebli do siedzenia
zajmujemy już drugie na świecie miejsce za Chinami
z udziałem w rynku na poziomie aż 43,5 procent.

PRODUKCJA

Nowe kierunki eksportowe

Innowacyjne trendy

Na stosunkowo szybką poprawę sytuacji w branży po
pandemii wpłynęły trzy czynniki: szybsze niż prognozowano otwarcie handlu, większe inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań w konsekwencji rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów oraz niski kurs złotego
do euro. Zdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Producentów Mebli w celu odbudowy kondycji branży
firmy muszą odbudować kapitały i wdrożyć rozwiązania zapobiegające podobnym kryzysom w przyszłości.
Branży potrzebne są instrumenty pobudzające popyt
krajowy i przede wszystkim zagraniczny.
– Szanse na zdobycie nowych rynków zawsze są, jest to
tylko kwestia tego, czy jesteśmy dzisiaj na tyle otwarci
i zdeterminowani, żeby na te rynki dalekie wychodzić.
Rynki europejskie mamy opanowane i tutaj pewnie już
nic więcej w dużym zakresie nie da się zrobić. Jednak
trzeba myśleć o takich rynkach jak Stany Zjednoczone,
Chiny czy kraje Półwyspu Arabskiego – mówi Michał
Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.
Obecnie najwięcej polskich mebli trafia do Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec. Polscy producenci
mogliby zwiększyć swoją obecność w USA pośrednio
dzięki trwającej wojnie handlowej z Chinami. Jak wskazuje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przez
nałożenie ceł w ubiegłym roku meble były jedną z kategorii produktów, których dostawy z Państwa Środka do
USA zmalały (najbardziej siedzenia oraz ich części o ok.
20%, pozostałe meble i ich części – o 30%).
– Bardzo dużo mebli trafiało do Stanów Zjednoczonych
właśnie z rynku chińskiego. W tej chwili tych dostaw
nie ma, część mocy produkcyjnych została przerzucona do takich krajów jak Wietnam, ale te gospodarki nie
są na tyle wydajne, żeby sprostać temu popytowi. To
olbrzymia szansa dla polskich firm, natomiast musimy
mieć możliwość trafić na ten rynek – tłumaczy Michał
Strzelecki.
Obecnie najtrudniejsza sytuacja dotyczy firm działających na rynku kontraktowym, w szczególności dostarczających meble na rynek HoReCa. Kondycja branży
jest kluczowa z punktu widzenia polskiej gospodarki.
– Mamy ponad 29 tys. przedsiębiorstw meblarskich.
To firmy mikro-, małe i duże, które zatrudniają ponad
200 tys. osób. Ten wpływ i oddziaływanie naszej branży
na gospodarkę jest olbrzymi. Generalnie generujemy
około ponad 2% polskiego PKB, więc to pokazuje siłę
i znaczenie polskich mebli – przekonuje dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

– Branża meblarska korzysta ze zmniejszonego ruchu
turystycznego – Europejczycy, ale nie tylko, więcej inwestują w swoje mieszkania, rezygnując z wakacyjnego wypoczynku lub go ograniczając. Zresztą do połowy
sierpnia lato nie było zbyt gorące, co również sprzyjało
pozostaniu w domach. Mając w głowach strach przed
epidemią i kryzysem, Europejczycy po raz kolejny
zwracają się w kierunku tańszych mebli, często mebli
z Polski – komentuje statystyki na łamach Parkietu Tomasz Wiktorski z B+R Studio.
Eksperci śledzący przemysł w jednym są zgodni.
Trend wzrostowy z pewnością będzie gwarantowało też wykorzystanie rozwiązań i systemów smart
factory na szerszą skalę. Już w przedsiębiorstwach
z branży automotive, spożywczej, kosmetycznej czy
celulozowo-papierniczej specjaliści zaobserwowali,
że implementacja zastosowań Industry 4.0. bezpośrednio przekłada się na minimalizację strat i maksymalizację zysków, co jest kluczowe w pandemicznej
dobie gospodarczo i ekonomicznie zmieniającej się
rzeczywistości.
– Może się okazać, że nawarstwienie się problemów
ekonomicznych w wielu krajach ograniczy również
apetyty konsumentów i koniunktura na meble czy remonty się skończy. A więc obecnej hossy nie uważam
za trwałą. Cały czas podtrzymuję stanowisko, że polskie
meble powinny dywersyfikować kierunki eksportu, poprawiając swoją pozycję negocjacyjną i minimalizując
ryzyko lokalnych kryzysów – dodaje Tomasz Wiktorski.
Polskie firmy eksportują przede wszystkim meble wypoczynkowe, fotele, kanapy, narożniki czy sofy. Dodatkowo olbrzymią popularnością za granicą cieszą
się zwłaszcza meble tapicerowane oraz skrzyniowe do
salonów.

Podniebne technologie
Wśród sprawdzonych od lat narzędzi smart factory
wykorzystywanych w branży meblarskiej na zachodzie można wyróżnić fotoelektryczne optyczne czujniki odbiciowe, bezbłędnie wykrywające krawędzie.
Te narzędzia o wysokiej wydajności są wykorzystywane do precyzyjnego konturowania podczas obróbki powierzchni forniru, zapewniając najwyższą
jakość w procesie szlifowania. Segmenty dociskowe,
za pomocą sterownika kontrolującego opuszczanie
jednostki, dostosowują się do geometrii obrabianego
podczas szlifowania przedmiotu, co pozwala na uniknięcie niepożądanych krawędzi.

Z danych Eurostatu wynika, że wartość eksportu mebli produkowanych
w krajowych fabrykach ulokowanych nad Wisłą i Odrą rośnie systematycznie
od 2016 roku.
EUROLOGISTICS – 111

PRODUKCJA

fot. LAM Stolarnia

Producenci mebli zmagają się
z rozproszeniem informacji i systemów
odnoszących się do całego procesu
produkcji.
Tego typu czujniki z powodzeniem stosuje firma
Kusch + Co, producent designerskiego umeblowania
z niemieckiego regionu Nadrenii Północnej-Westfalii.
Średniej wielkości przedsiębiorstwo bazuje głównie na
wytwórstwie nietypowych krzeseł i stołów. Meble z tej
fabryki można znaleźć w wielu obiektach architektury
użyteczności publicznej na całym świecie. Firma to jeden z globalnych liderów w zakresie produkcji siedzeń
dla pasażerów lotniskowych poczekalni w halach odlotów. Dostarcza swoje wyroby do ponad 200 krajów.
Rozwiązania Industry 4.0. sprawdzają się na wielu etapach produkcji mebli. Jednym z nich jest także wygładzanie i wyrównywanie okleiny na powierzchniach,
np. blatów stołów konferencyjnych, w których podczas procesu szlifowania krawędzie, wycięcia i końce
wysokiej jakości okleiny nie powinny być nadmiernie
zaokrąglane. Elektroniczne czujniki zastępują w tym
wypadku mechanikę, dzięki czemu poziom docisku
podczas szlifowania jest wykrywany na każdym etapie
cyklu i na bieżąco przesyłany do sterownika.
– Wnikliwy poziom skanowania blatów stołów na dźwigniach rolkowych, mogących powodować zbyt duże naprężenia na fornirze, przekłada się na diagnozowanie
pyłu szlifierskiego w maszynach i walcach. Użycie w tym
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przypadku czujników dyfuzyjnych, badających reakcję
odbiciowe na pył przy różnych kolorach oklein, jednocześnie pozwala na unikanie częstych awarii, tak popularnych w stykach z przełącznikami mechanicznymi. Innowacyjne czujniki spełniają więc wszystkie wymagane
kryteria bezawaryjnego funkcjonowania linii produkcyjnej – podkreślają inżynierowie Kusch + Co Gmbh.

Kompleksowa cyfryzacja
Pojedyncze czujniki można z łatwością łączyć w większe
systemy, odpowiadające w fabrykach meblowych m.in.
za optyczne wykrywanie konturów i wycięć mebli przesuwanych na taśmie szlifierskiej, zarówno z przodu,
jak i z tyłu. W zależności od obrabianego przedmiotu
czujniki optyczne kontrolują geometrię i indywidualne
wycięcia podczas ruchów w górę i w dół na poszczególnych segmentach dociskowych. Fotoelektryczne
czujniki skanujące różne okleiny z jasnymi, ciemnymi,
matowymi lub błyszczącymi powierzchniami górnymi
za pomocą tłumienia tła, przekładają się na niezawodną weryfikację nawet kilku milimetrów materiału bez
konieczności ciągłej regulacji.
Czujniki fotoelektryczne o wysokiej wydajności są odporne nawet na silnie odblaskowe elementy tła, jak stal nierdzewna czy odbicia powodowane pracą maszyny, a ich
konstrukcja zapewnia optymalne wyniki szlifowania.
Ustawianie zakresów za pomocą potencjometru i przełącznika obrotowego jest intuicyjne i proste, ponieważ
polega na wyborze „jasno-włącz”, „ciemno-włącz”. Rezultatem całości użytego rozwiązania są precyzyjne, prostokątne krawędzie produkowanego mebla.
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– Współczesny przemysł czwartej generacji charakteryzują cztery wiodące trendy. To globalizacja, cyfryzacja,
e-handel oraz ecodesign. Nieustabilizowany popyt na
poszczególnych rynkach kreuje wśród coraz mocniej
konkurujących ze sobą przedsiębiorstw inwestowanie
w nowoczesne rozwiązania. Menedżerowie zarządzający fabrykami, chcąc nadążyć za stale zmieniającą się
rzeczywistością, muszą podnosić zakres wykorzystywania innowacyjnych technologii, a tym samym zwiększać
wydajność parku maszynowego i jakość wytwarzanych
produktów. Dedykowane także dla branży meblarskiej
systemy czujników, monitorowania, diagnostyki, sterowania czy okablowania są gwarancją realizacji obowiązujących trendów i nowoczesnego wzornictwa – mówi
Aleksandra Banaś, prezes zarządu katowickiej spółki
ifm electronic, dostarczającej czujniki między innymi
dla branży meblarskiej.

Automatyczne sterowanie
Inny pilotażowy projekt w branży z powodzeniem realizowany jest również w Grupie Binderholz z Austrii.
Zaprojektowane i zbudowane w oparciu o najnowsze
technologie Przemysłu 4.0. zakłady wykorzystujące
w pełni zautomatyzowane i sterowane sieciowo systemy gwarantują najwyższy stopień elastyczności, wgląd
w proces produkcji w dowolnym momencie oraz zapewniają jego niezawodne działanie.
Czujniki przyspieszenia, temperatury, drgań, jednostki
diagnostyczne i kompatybilne oprogramowanie tworzą kompleksowy system monitoringu, który zapewnia
maksymalne skrócenie czasu przetwarzania zamówienia. Wszystko odbywa się niezależnie od różnorodności
wymiarów i wynosi maksymalnie 8 godzin od pierwszego kroku produkcji mechanicznej, poprzez ręczne
łączenie aż do załadunku. Efekt to wysoki stopień automatyzacji i bardzo krótkie czasy dostawy oraz szybka
realizacja.
– Współczesny przemysł meblarski będzie w coraz
mniejszym stopniu determinowany przez cenę. Branżę
długofalowo kształtuje precyzja, dokładność, a więc jakość poparta uelastycznieniem procesów produkcji, zamówień i dostaw poszczególnych mebli. Zmiany wynikające z redukcji etatów w fabrykach ekspresowo mogą
zostać zniwelowane poprzez umiejętne wdrażanie
z wyprzedzeniem technologii Przemysłu 4.0. Automatyzacja i robotyzacja parków maszyn i linii produkcyjnych, jako element szerszej strategii biznesowej, to dziś
najkrótsza droga do konkurencyjności na globalnych
rynkach, także w sektorze meblowym – podsumowuje
Aleksandra Banaś.

Nadzór ERP
Warunkiem poprawnego korzystania z danych zbieranych z produkcji jest ich odpowiednia analiza i podejmowane decyzji w oparciu o szeroki ogląd. Producenci mebli zmagają się z rozproszeniem informacji
i systemów odnoszących się do całego procesu pro-

Pojedyncze czujniki można
z łatwością łączyć w większe
systemy, odpowiadające w fabrykach
meblowych m.in. za optyczne
wykrywanie konturów i wycięć.
dukcji. Z jednej strony osobne programy i dane do
projektowania mebli, programy inżynierskie CAD,
systemy zarządzania firmą i produkcją ERP/MRP,
programy do opracowywania katalogów, narzędzia
do przygotowywania cenników, programy do aranżacji wnętrz, a z drugiej strony systemy zarządzające sprzedażą, zamówieniami, produkcją i logistyką.
W przypadku takiego rozproszenia zmniejsza się elastyczność produkcyjna i konfiguracyjna mebli, dlatego idealnym rozwiązaniem jest scalenie wszystkich
informacji w jednym programie automatyzującym
procesy – w systemie ERP przeznaczonym dla producentów mebli.
Automatyzacja procesów produkcji mebli to warunek
terminowej realizacji zamówień, poprawy elastyczności i dostosowania się do rosnących wymagań rynku.
Zwłaszcza że od fabryk wymaga się realizacji koncepcji
Przemysłu 4.0, która obejmuje cyfryzację gospodarki
poprzez wdrożenia i zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z automatyzacji i robotyzacji.
Tymczasem okazuje się, że producenci mebli wciąż są
bliżej idei 2.5.
Znakomitym przykładem zastosowania automatyzacji w produkcji mebli jest firma AICHINGER GmbH
z siedzibą w Wendelstein w Niemczech oferująca
rozwiązania do aranżacji wnętrz dla przemysłu spożywczego. Dostarcza urządzenia, oświetlenia i profesjonalne kuchnie dla piekarni, kawiarni, sklepów
mięsnych, delikatesów, supermarketów, restauracji
i hoteli na całym świecie. W portfolio znajdują się
duże projekty o powierzchni do 1500 mkw, które
realizowane są w ekspresowym tempie (np. część
usługowo-spożywcza na lotnisku w Wiedniu). Aby
efektywnie zarządzać ponad 2000 indywidualnymi
projektami rocznie, przy zachowaniu ogromnej ich
różnorodności, firma zdecydowała się wdrożyć kompletne rozwiązanie proALPHA ERP.
Konfigurator produktu dostosowany do niemal 1200
różnych komponentów, ulepszona kontrola kosztów,
stały odczyt i archiwizacja napływających i wypływających dokumentów, gwarancja szybkiego terminu dostawy – to główne korzyści z tego kroku. System ERP
obejmuje wszystkie zadania i jest używany przez ponad
180 pracowników. Każdy z nich ma dostęp do tych samych dokumentów projektowych, a także tych samych
statusów z automatycznie poprawnie przypisanymi
cennikami.
Oliwia Salachna/WZ
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TRENDY A PRODUKCJA
W 3M
Świat kształtowany jest przez trendy. Przemysł 4.0, digitalizacja i zrównoważony rozwój coraz
częściej stają się przedmiotem dyskusji. Mimo że pandemia Covid-19 narzuciła nowy porządek
świata, przewiduje się, że megatrendy utrzymają się w przyszłości. 3M, z pomocą innowacji i nauki
stara odpowiedzieć się na postępujące zmiany i zmieniać swoje operacje oraz strategie.

Minnesota Mining & Manufacturing – tak pierwotnie nazywała się firma, której logo dziś spotykamy na
każdym kroku. 3M, bo o tym megakoncernie mowa,
zyskał renomę dzięki swoim dobrze rozpoznawalnym
produktom oraz doskonałości operacyjnej. Historia
3M sięga 1903 roku. Ponad sto lat istnienia przyniosło
wiele przełomowych innowacji, a portfolio technologii
ewoluowało od wytwarzania papieru ściernego do rozwiązań wykorzystujących nanotechnologię.
Dziś 3M dostarcza na rynek szereg specjalistycznych materiałów, od strukturalnych błon klejowych dla przemysłu
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kosmicznego poprzez rożnego rodzaju opatrunki i plastry
na rany po płyny chłodzące dla układów elektronicznych.
Amerykańska firma śledzi także megatrendy w gospodarce i dopasowuje do nich swoje strategie dotyczące produkcji, logistyki i tworzenia produktów.

Technologia i Przemysł 4.0
Technologia od dawna jest miarą ludzkiego potencjału i rozwoju. Świat zmienia się w zawrotnym tempie,
a nowe odkrycia wymagają elastyczności w podejściu
i odwagi w działaniu. 3M nie przechodzi obojętnie wo-

PRODUKCJA

bec wyzwań Przemysłu 4.0. Biorąc pod uwagę skalę
swojej działalności, firma digitalizuje procesy i wprowadza innowacje produkcyjne w fabrykach.
- Przemysł 4.0 otwiera nam drogę z jednej strony do doskonalenia możliwości produkcyjnych i usprawnienia
łańcucha dostaw, a z drugiej – dzięki możliwości personalizacji produkcji – do bycia bliżej klienta. Przy wsparciu nowoczesnych systemów, zarządzamy setkami
fabryk na całym świecie, które współpracując ze sobą
tworzą różne składowe danego produktu. Przemysł
4.0 wpływa także na optymalizację pracy, bo możemy
planować produkcję z wyprzedzeniem, a zmniejszając
ilość odpadów i zanieczyszczeń działamy zgodnie ze
zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy także szkolenia dla pracowników i klientów wykorzystujące m.in
technologie VR, poszerzające kompetencje w obszarach „machine learning”, „internetu rzeczy” czy pracy
z danymi. Dla nas Przemysł 4.0 i postępująca digitalizacja nie jest chwilowym trendem, a elementem strategii
biznesowej - mówi Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnych 3M w Polsce.
Industry 4.0 niesie za sobą także szereg wyzwań, takich
jak konieczność zmiany kultury organizacyjnej i zdobycia nowych kompetencji. Rola pracownika będzie ewoluowała w kierunku zarządzania czynnościami wykonywanymi przez współpracujące z nim roboty. To łączenie
kontekstowego podejmowania decyzji przez człowieka
z precyzją i regularnością robotów będzie źródłem skokowego wzrostu produktywności. Wraz z postępującą
digitalizacją zmienia się rynek pracownika, częściej
potrzebni są analitycy danych, inżynierowie automatyzacji i statystycy oraz specjaliści od integracji systemów
IT. Powszechnym zjawiskiem staje się też tzw. „upskilling” czyli stałe poszerzanie kompetencji zatrudnianych osób. Otwartość na nową wiedzę i zmiany stała się
kluczową kompetencją pracowników 4.0.

Zmiany klimatyczne
Postępujące zmiany klimatyczne pobudzają coraz więcej inwestycji w alternatywne źródła energii. Zapewnienie dostępu do czystego powietrza, wody i żywności
staje się coraz ważniejszym priorytetem firm i rządów
na całym świecie.W 2021 roku 3M ogłosiło globalne cele
środowiskowe. Do 2030 roku firma planuje zmniejszyć
zużycie wody w swoich zakładach o 25% oraz zainwestować w najnowocześniejsze systemy jej oczyszczania. Do 2050 roku firma chce osiągnąć całkowitą neutralność węglową. Na realizację planu 3M przeznaczy
miliard dolarów.Jako sygnatariusz globalnej inicjatywy
RE100, firma zobowiązała się także do całkowitego
przejścia na odnawialne źródła energii do 2050 r. W Polsce cel 100% OZE został osiągnięty już teraz.
- Od początku 2021 roku we wszystkich biurach oraz zakładach produkcyjnych 3M zlokalizowanych w naszym
kraju, energia elektryczna używana do operacji produkcyjnych pochodzi wyłącznie z ekologicznych źródeł
- mówi Radek Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M
w regionie Europy Wschodniej.

Potrzeba naukowców
Jeden z efektów pandemii okazał się zaskakujący. Pod
jej wpływem Polacy dostrzegli, że potrzebujemy więcej specjalistów od nauk ścisłych. Naukowcy, inżynierowie i lekarze inspirują. 3M bada opinie na ten temat
i zauważa, że chcąc utrzymać ten pozytywny trend,
potrzebne jest wsparcie sektora prywatnego w postaci
stypendiów dla studentów, staży czy warsztatów.
Trzech na pięciu (63%) Polaków uważa, że dziś młodzież jest bardziej niż zwykle zaangażowana w sprawy
nauki i jak nigdy zainteresowana technologiczną ścieżką kariery. Co więcej, połowa (50%) badanych twierdzi, że wzmożona widoczność lekarzy i naukowców
w przestrzeni publicznej w obliczu koronawirusa inspiruje nowe pokolenie do podjęcia tych ścieżek kariery
w przyszłości. Takiego zdania są przede wszystkim rodzice (57%).
- Jakość naszego życia jest uzależniona przede wszystkim od postępu w kluczowych dziedzinach gospodarki
wynikającego z osiągnięć nauki. Ważne jest również,
jak wielu mamy w kraju naukowców, inżynierów i wynalazców, i czy wiemy, jak wspierać ich dalszy rozwój
– komentuje dr inż. Barbara Malinowska, biotechnolożka i chemiczka, inżynier produktu w 3M.
To, co w największym stopniu ogranicza rozwój młodych ludzi w zakresie nauk ścisłych czy przyrodniczych,
jest brak dostępu do dodatkowych zajęć organizowanych przez szkoły. O tym problemie mówi 55 procent
badanych. Jednocześnie dostrzegamy niewystarczającą
liczbę nauczycieli (55%). Wśród barier blisko co trzecia
osoba (29%) wskazała na brak dostępu do internetu.
W Japonii bycie online stanowi problem dla 16% badanych, a w Australii dla 13% ankietowanych. Blisko połowa (46%) respondentów deklaruje, że byłaby bardziej
skłonna do dalszego rozwoju w zakresie nauk ścisłych
i przyrodniczych, gdyby lekcje były prowadzone w bardziej angażujący sposób (46%) oraz mieliby przekonanie, że dzięki nauce można zmienić świat na lepszy.
- W naszej codziennej pracy widzimy, jak ważna jest
rola nauki. Aby edukacja technologiczna zdała egzamin i była dostępna dla wszystkich, potrzebne jest
także zaangażowanie ze strony sektora prywatnego.
Dlatego monitorujemy nastawienie do edukacji technologicznej oraz angażujemy się w projekty zachęcające
młodych ludzi do rozwoju w obszarach nauk ścisłych,
przyrodniczych, matematycznych i inżynieryjnych –
podsumowuje dr inż. Barbara Malinowska z 3M.
Oprac WZ

Przemysł 4.0 otwiera nam drogę
z jednej strony do doskonalenia
możliwości produkcyjnych
i usprawnienia łańcucha dostaw,
a z drugiej do bycia bliżej klienta.
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SZACUNEK
CZY PRZYMUS?

Miarą „ucywilizowania” społeczeństwa jest między innymi stosunek do niepełnosprawnych,
czyli tych którzy są słabsi, a ich w miarę komfortowe życie zależy nie od nich samych, ale
od pozostałych „zdrowych” obywateli, jak też zachowania całych grup społecznych.
Grupy te to rodziny, miasta, kraje - ale i rządzący krajami. Mówimy zatem zarówno o osobach stanowiących
prawo i tych którzy mają obowiązek go przestrzegać, po
to właśnie, aby ci słabsi nie czuli się „słabi”. Tego typu
strukturę można z powodzeniem przenieść na grunt
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zakładu pracy, w którym tymi słabszymi są pracownicy, a ci, od których zależy komfortowe, ale i bezpieczne
funkcjonowanie w przedsiębiorstwie, to właściciele,
zarządy, przełożeni obdarzeni zakresem kompetencji
i odpowiedzialności.

PRODUKCJA
BHP obowiązuje bezwzględnie
Pomijając kwestię wynagrodzenia, oraz satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy – pracownik pracodawcę może wybrać, wynagrodzenie może wynegocjować
– można z pewnością powiedzieć, że miarą szacunku
dla pracownika w zakładzie jest stosunek pracodawcy
do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. To pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania pracownikom warunków pracy zapewniających
im bezpieczne i higieniczne środowisko w którym na
co dzień przebywają wykonując swoje obowiązki po to,
aby swojemu pracodawcy przynieść zysk – wszak dlatego są zatrudniani.
Bezpieczeństwo i higiena pracy jest określeniem całokształtu działań w zakresie prawnym, których zadaniem
jest ochrona człowieka w środowisku pracy. Ochrona
ta polega na tworzeniu warunków, które eliminują lub
sprowadzają do minimum zagrożenie zdrowia i życia
człowieka w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Podstawowym czynnikiem tworzącym warunki
dla ochrony człowieka w środowisku pracy są przepisy
prawne. Charakterystyczną cechą tych przepisów jest
to, że mają one charakter prawa bezwzględnie obowiązującego co oznacza, że postanowienia w nich zawarte
nie mogą być zmieniane na niekorzyść pracownika, nawet w sytuacji gdy obie strony stosunku pracy (pracodawca i pracownik) chcą podjąć taką decyzję.
Aktem normatywnym najwyższego rzędu, prawną
podstawą wszelkich przepisów dotyczących ochrony
człowieka w środowisku pracy - w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy - jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnym zapisem dotyczącym ochrony zdrowia oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są: Art. 66 i Art. 68, w których postanowiono: Każdy
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa (Art. 66). Każdy ma prawo do
ochrony zdrowia (Art. 68).
Na podstawie tego zapisu konstytucyjnego wydanych
zostało szereg aktów normatywnych prawnej ochrony pracy, a najważniejszym z nich jest Kodeks pracy
uchwalony przez Sejm dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U.
nr 24, poz. 141).

Podstawowe obowiązki pracodawcy
Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały sformułowane w tej ustawie (art. 207 i 2071) w sposób następujący;
1) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także
jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności:

•

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy,
•
zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usuwania uchybień w tym zakresie
oraz kontrolować wy-konanie tych poleceń,
•
pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami
są obowiązane znać (w zakresie nie-zbędnym do
wykonywania ciążących na nim obowiązków) przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy,
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
•
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-gieny pracy,
•
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej
oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
•
organizować, przygotowywać i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie praco-wników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
•
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń
pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.
Informować pracowników o:
•
zagrożeniach dla zdrowia i życia na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie,
•
zasadach postępowania w przypadku wystąpienia
awarii,
•
działaniach ochronnych i zapobiegawczych ograniczających i eliminujących powyższe zagrożenia,
•
o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy i zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji.

BHP dotyczy obu stron
Pracownik również ma swoje kodeksowe obowiązki
w zakresie stosowania przepisów, a mianowicie:
•
jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
•
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
•
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi
i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
•
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać
przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem,
•
współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zakładu ściągany był na „cito” lekarz medycyny pracy, który załatwiał
niezbędne badania dla ponad 70 pracowników w ciągu trzech godzin!
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Nie tylko instrukcje
Wśród pracodawców zdarzają się tacy, dla których bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest priorytetem w codziennej działalności firmy, a jedynie czymś, co należy
zawrzeć na papierze w postaci instrukcji stanowiskowych, porozwieszanych znaków ostrzegawczych, informujących, nakazujących, skrupulatnie opracowanych
(ale niekoniecznie egzekwowanych) przepisów BHP
i ppoż., odbywających się szkoleń wstępnych, okresowych, treningów ewakuacji, działania sprzętu ppoż.
itd., itp.
W wielu przedsiębiorstwach na co dzień przepisów
BHP po prostu się nie przestrzega. Priorytetem jest
zawsze sprzedaż. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że
tak być powinno, że cała firma zaczynając od prezesa,
a kończąc na sprzątaczce i pracowniku ochrony ma być
rozliczana właśnie z wielkości sprzedaży, bo przecież
przedsiębiorstwo produkcyjne funkcjonuje dlatego, że
ma odbiorców swoich wyrobów, a pracownicy w zamian za to mają przysłowiowy chleb, ewentualnie bułki. Nie można jednak zapominać, że i BHP musi mieć
swoje miejsce w realizowanych w zakładzie procesach.

Złe przykłady
Pozwolę sobie przedstawić kilka przykładów jak „bardzo” pracodawcy szanują swoich pracowników, oraz
jak przestrzegane są te przepisy przez samych pracowników, w tym pracowników produkcji i logistyki.
Przykład 1 - Windą bez uprawnień
Wielooddziałowa firma z branży tekstylnej z siedzibą
i głównym zakładem produkcyjnym zlokalizowanym
w 8 – piętrowym wieżowcu. Produkcja zwożona jest do
mieszczącego się na parterze magazynu wyrobów gotowych windą towarową, obsługiwaną przez pracownika
posiadającego uprawnienia. Pracownik jednak zostaje
zwolniony, ale winda nadal się przemieszcza między
piętrami. Na dodatek pojawia się potrzeba uruchomienia drugiej. Oczywiście pracownicy potrafią ją obsługiwać. W zakładzie zatrudniona jest etatowa służba BHP.
Niestety, dochodzi do wypadku - niegroźnego w skutkach. Wówczas okazuje się, że pracownicy wykorzystujący windy od z górą trzech miesięcy nie posiadają do
jej obsługi żadnych uprawnień. Służba BHP organizuje
szkolenie, okazuje się przy okazji, że również w oddziałach zamiejscowych firmy pracownicy korzystający na
co dzień z wind towarowych nie mają takich uprawnień
- niektórzy od wielu lat. Szkolenie trwa dwa dni, drugiego dnia uczestnicy szkolenia zdają egzamin i oczekują
na uprawnienia UDT.
Przykład 2 – Pożar a prognozowanie sprzedaży
W tym przypadku również mam do czynienia z firmą
z branży tekstylnej, w której można zaobserwować odwieczny konflikt wykończalni i sprzedaży z magazynem
wyrobów gotowych (MWG).

Firma więcej produkowała, niż potrafiła sprzedać (zapas bezpieczeństwa), w związku z tym magazyn wyrobów gotowych był permanentnie przeładowany. Kierownik MWG, aby nie dopuścić do zupełnego paraliżu
pracy magazynu, za zgodą kierownika działu sprzedaży
nie przyjmował wszystkich wyrobów z wykończalni.
Efektem takiego działania była „zakorkowana” wykończalnia - zastawione drogi transportowe, utrudniony
dostęp do hydrantów, szafek elektrycznych, podzielnic napięcia, klatek schodowych. W przedsiębiorstwie
funkcjonowała etatowa służba BHP, a także społeczni
inspektorzy pracy. Kierownik wykończalni interweniował u szefa BHP, który inicjował kontrolę. W jej
efekcie magazyn przyjmował wyroby a wykańczalnia
została odblokowana - lecz wówczas zablokowany był
magazyn. Dochodziło do podobnej sytuacji jak na wykończalni, z tym, że prowadziło to dodatkowo do znacznego wydłużenia czasu obsługi klientów oraz kompletowania wysyłek.
Przez wiele lat taki stan był permanentny, aż do czasu,
gdy doszło do pożaru. Rozwiązanie znalazło się natychmiast – magazyn został powiększony o 30%, a sprzedaż
i produkcja zostały zmuszone do elastycznego podejścia w celu zaspokajaniu potrzeb klientów. W firmie
zainicjowano nawet program prognozowania – do tej
pory do tego tematu nikt do nie przywiązywał specjalnej uwagi.
Magazyny były nieogrzewane, zimą pracownicy marzli – jedynym pomieszczeniem ogrzewanym było to,
w którym stał komputer. Latem temperatura dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Ewenementem były procedury związane z zakupem dla pracowników wody
mineralnej, traktowanej jak przybory biurowe – papier
i ołówki. Bywało tak, że fala upałów już się kończyła,
a wody nadal nie było. Działalność przedsiębiorstwa
zdominowana była działalnością związków zawodowych, a związki zawodowe opiniowały zasadność zakupu wody dla pracowników. (sic!)
Przykład 3 – Zamiatanie pod dywan
Firma usługowo-handlowa. Siedziba – ład i porządek,
wysoki połysk, znakomite ekstra. Część usługowa
„schowana” przed oczami postronnych. Pracownicy
magazynu mają szatnię w magazynie w postaci gwoździ
wbitych w ścianę. Szafkę ubraniową pracownik może
„załatwić” na własną ręką za 20 zł u pracownika firmy
wydzierżawiającej hale. Ogromna podzielnica – szafa sterownicza zasilająca kalandry, stoi na luźno ułożonych cegłach a wiązki kabli walają się na podłodze.
Wszędzie można palić papierosy, w magazynie wyrobów gotowych, i na produkcji, w czasie przyjmowania
i wydawania towarów – nikt się tym nie przejmuje.
Przykład 4 – 70 badań w trzy godziny
Przedsiębiorstwo branży meblarskiej. Palarnie zlokalizowane w sąsiedztwie hali produkcyjnej nie były ni-

Postanowienia zawarte w przepisach nie mogą być zmieniane na niekorzyść
pracownika, nawet w sytuacji gdy obie strony stosunku pracy chcą podjąć taką
decyzję.
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Do zakładu ściągany był na „cito” lekarz medycyny pracy, który załatwiał
niezbędne badania dla ponad 70 pracowników w ciągu trzech godzin!

czym oddzielone - po prostu pracownik wchodził do
palarni prosto z hali produkcyjnej bez konieczności
otwierania jakichkolwiek drzwi, bowiem między pomieszczeniami nie było ściany.
Badania profilaktyczne i okresowe pracowników organizowano po zaistnieniu wypadku przy pracy, którego
nie dało się ukryć. Trzeba było sporządzić protokół
i powiadomić Państwową Inspekcje Pracy. Do zakładu
ściągany był na „cito” lekarz medycyny pracy, który załatwiał niezbędne badania dla ponad 70 pracowników
w ciągu trzech godzin (sic!)
Przykład 5 – Porządek dla inspektorów
Przedsiębiorstwo produkcyjne z dużą sezonowością popytu, czyli są okresy , których sprzedaje się wszystko na
pniu, i są okresy, w których sprzedaje się dużo mniej
i należy zgromadzić towar na okres szczytu. Magazyny
niestety są jakie są. Drogi transportowe właściwie nie
istnieją, wskutek zastawienia ich szerokość zmniejsza
się do 40 cm (sic!). Przejście jest możliwe tylko bokiem,
na szczęście co 10 m zorganizowane są „mijanki”. Trudno mówić o zachowaniu jakichkolwiek przepisów przeciwpożarowych, absolutny brak dostępu do sprzętu
i środków ppoż. nie widać nawet tablic „Wyjście ewakuacyjne”.
Pracownik BHP, to inspektor zatrudniony na podstawie
umowy – zlecenia, inspektor ppoż. również. Obaj pojawiają się w zakładzie dosyć rzadko, przy okazji zatrudniania nowych pracowników, bo trzeba przeprowadzić
szkolenie, pokazać jak działa gaśnica, gdzie są drogi
i przejścia ewakuacyjne. Tak się dziwnie składa, że
w dniach gdy obaj inspektorzy pojawiają się w zakładzie, drogi transportowe są drożne a podzielnice i hydranty niezastawione.
Pracownicy magazynu w czasie rozładunku przemieszczają towar o wadze 1000 kg za pomocą ręcznego wózka
unoszącego. Czymś zupełnie normalnym jest „podnoszenie” kierowcy na palecie z wykorzystaniem wózka
widłowego, aby pomóc mu w zapięciu plandeki. Bywa,
że i pracownicy w podobny sposób ładują auta.

Oznaka szacunku
Na podstawie wyżej wymienionych przykładów można wysnuć następujący wniosek – przestrzeganie
przepisów ppoż. i BHP nie jest w wielu zakładach
pracy normą konsekwentnie stosowaną. Przykłady

na łamanie można zapewne mnożyć. (np. operator
wózka widłowego wymienia opony w wózku - to nic
wielkiego, nikt nie czeka na przyjazd konserwatora.
Pracownik wymienia żarówkę w windzie, pracownik
pcha, ciągnie wózek ręczny pod obciążeniem 1000
kg, Pracownik wchodzi na wysokość ponad 1 metra,
przy czym nie stosuje kasku i nie ma uprawnień do
prac na wysokości) Wiele przepisów, szczególnie tych
najprostszych związanych transportem ręcznym nie
jest przestrzegana, przełożeni nie reagują, inspektor
BHP pojawia się po wynagrodzenie, lub sporządzić
protokół powypadkowy.
Jeśli głębiej zanurzyć się w przyczyny tych wypadków, to dojdziemy do wniosku, że za większość
wypadków przy pracy odpowiada pracodawca. Po
pierwsze dlatego, że zarząd musi (a nie zawsze
chce) przeznaczać środki finansowe na przestrzeganie przepisów BHP, których efektem nie jest
wzrost wydajności pracy ani zwiększenie efektywności firmy. Są to środki wydatkowane na działania
nieprzynoszące bezpośrednio pracodawcy zysku.
Po drugie dlatego, że przestrzeganie przepisów
BHP nie jest egzekwowane przez przełożonych kolejnych szczebli, więc i szeregowi pracownicy sami
nie mają motywacji do ich respektowania. A przecież ich egzekwowanie i przestrzeganie na co dzień
powinno leżeć w interesie wszystkich.
Tymczasem dbałość o zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy jest miarą szacunku przełożonego
do pracownika oraz jest istotnym składnikiem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przestrzeganie
tych przepisów na każdym szczeblu zarządzania jest
oznaką właściwie pojętego stosunku pracy i interesu
firmy.
Włodzimierz Połoz
Wydział Zarządzania /Uniwersytet Łódzki
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Tak się dziwnie składa, że w dniach gdy obaj inspektorzy pojawiają
się w zakładzie, drogi transportowe są drożne a podzielnice i hydranty
niezastawione.
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SZEŚĆ KROKÓW DO ROP
Gminy nadal odpowiedzialne za zbiórkę odpadów opakowaniowych, ale zwolnione z kosztów
gospodarowania nimi, przeniesienie kosztów recyklingu opakowań i odpadów tego typu na
producentów i scentralizowany system kaucyjny. To tylko niektóre z kroków, które według
raportu Eunomia Research&Consulting, przygotowanego na zlecenie TOMRA, powinna podjąć
Polska, aby wdrożyć efektywny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

122 – EUROLOGISTICS

PRODUKCJA

Eksperci sięgają po najlepsze doświadczenia z europejskich rynków i pokazują, jak zaprojektować ROP, by była
to transakcja „win-win-win” – korzystna dla konsumentów, producentów i samorządów. Raport nie pozostawia
złudzeń: jedynie właściwe rozwiązania organizacyjne
pozwolą nam na efektywną realizację unijnych celów
recyklingu oraz dyrektywy Single Use Plastics.
Polska, podobnie jak wiele innych krajów członkowskich UE, musi dostosować swój aktualny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta do nowych
wymogów unijnych. Polski rząd pracuje w tym momencie nad wdrożeniem nowych przepisów prawa w tym
zakresie. – Projektując ROP musimy patrzeć nie tylko
na aktualne cele recyklingu na rok 2023. Pod uwagę
trzeba wziąć również te, które będziemy musieli osiągnąć w kolejnej perspektywie, za kilka czy kilkanaście
lat – podkreśla Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji
rządowych w Europie Północno-Wschodniej w firmie
TOMRA. – To ostatni dzwonek, by podjąć konkretne decyzje legislacyjne w tej sprawie. Do wdrożenia
rozwiązań niezbędne jest przygotowanie wszystkich
uczestników rynku, co w polskich warunkach zajmie
co najmniej kilkanaście miesięcy.

System wymaga zmian
System ROP w Polsce wymaga istotnych zmian. Szacuje
się, iż producenci finansują nie więcej niż ok. 5% kosztów recyklingu odpadów opakowaniowych. Ich wkład
w pokrywanie tych kosztów, musi wzrosnąć.
Obecny system, w którym około 15 organizacji odpowiedzialności producenta aktywnie z sobą konkuruje,
stanowi wyzwanie w kontekście osiągnięcia celów wyznaczonych przez UE. Chodzi tu np. o wiarygodność
danych, brak audytów, brak zdolności do planowania
infrastruktury itp.
Po uzgodnieniu nowej metody pomiaru poziomu recyklingu, odnotowywany poziom recyklingu obniży
się, szczególnie dla tworzyw sztucznych. Aby osiągnąć
więc wyznaczone przez UE cele, Polska potrzebuje lepszej infrastruktury dla zbiórki i sortowania odpadów,
co w konsekwencji zapewni możliwość rozbudowy
obecnej branży recyklingu w Polsce. Wreszcie, Polska
będzie musiała wdrożyć system kaucyjny, aby spełnić
wymogi tzw. „dyrektywy plastikowej” (SUP) czyli do
2029 roku osiągnąć poziom zbiórki i recyklingu butelek
plastikowych - 90%.
Kontrakty na gospodarowanie odpadami są zazwyczaj
zawierane na stosunkowo krótkie okresy i w sposób
fragmentaryczny, co może utrudniać długoterminowe
planowanie infrastruktury:
• Gminy mogą zawierać odrębne umowy na usługi odbioru i sortowania;
• sortownie zazwyczaj stosują względnie krótkoterminowe kontrakty z recyklerami
(opierając się na aktualnych cenach surowców).
W konsekwencji, system nie stymuluje przemyślanego rozwoju infrastruktury do odbioru, sortowania

i ponownego przerobu odpadów opakowaniowych.
Sytuację dodatkowo pogarsza niepewność dotycząca
regulacji prawnych. Rozmaite analizy wykazały bądź
potwierdziły wiele wad systemu, w tym niejasny podział kosztów pomiędzy producentów a mieszkańców
w ramach systemu gospodarowania odpadami, fałszowanie dokumentów potwierdzających recykling, nierzetelną sprawozdawczość, a także wyraźną potrzebę
wydajniejszego systemu informatycznego. Nieprawidłowości te stanowią zagrożenie dla spełnienia przez
Polskę wymogów UE, w tym do osiągnięcia docelowych
wartości odzysku i recyklingu. OOO w Polsce mają najniższe zobowiązania finansowe z tytułu ROP w całej UE.

Potrzebne dodatkowe moce
Uwzględniając potrzebę spełnienia wymaganych przez
UE poziomów dotyczących recyklingu, aby móc je
osiągnąć, Polsce potrzebne są dodatkowe moce dotyczące sortowania oraz odzyskiwania i przetwarzania
odpadów. Wzrost udziału recyklingu będzie mocno
ograniczony w przypadku braku wydajnych sortowni
pozwalających na segregację i usuwanie zanieczyszczeń z odpadów i/lub większą segregację u źródła, co
pozwoli na zwiększenie poziomu zbiórki odpadów opakowaniowych. Sytuację pogarsza poziom opłat ROP,
a także globalny rynek eksportu odpadów (np. uprzednie możliwości eksportu do Chin), co również zmniejsza pewność systemu w odniesieniu do przyszłych inwestycji w infrastrukturę do recyklingu. Niepewność
dostępności odpowiedniej jakości odpadów nadających
się do recyklingu oraz zaufania do ogólnych przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych, w konsekwencji prowadzi do spadku inwestycji w infrastrukturę do
recyklingu.
Podczas projektowania nowego systemu należy koniecznie uwzględnić przyszłe cele UE. W ramach takiego planowania należy określić, którzy z wielu interesariuszy powinni odpowiadać za odpowiednie elementy
systemu, a także zaprojektować funkcjonowanie całego systemu w sposób umożliwiający osiągnięcie przyszłych celów.

Czyje będą odpady?
Prawo własności gminy do segregowanych materiałów
opakowaniowych prawdopodobnie będzie stanowić
czynnik ograniczający rozwój infrastruktury do ponownego przerobu odpadów. W przykładach dualnego systemu zbiórki (Niemcy/Austria), własność materiałów
spoczywa na OOO, jednak podlega różnym uregulowaniom umownym z podmiotami sortującymi. W niektórych przypadkach podmioty sortujące zachowują własność materiałów w ramach umów z OOO. W innych
przypadkach sortują oni materiały w imieniu OOO.
W Belgii, gdzie zbiórka prowadzona jest przez gminę,
OOO odpowiedzialną za opakowania jest Fost Plus,
posiadająca prawa własności do segregowanych frakcji. Z kolei we Francji, gdzie zbiórkę również prowadzi

EUROLOGISTICS – 123

PRODUKCJA

Prawo własności gminy do segregowanych materiałów opakowaniowych
prawdopodobnie będzie stanowić czynnik ograniczający rozwój infrastruktury
do ponownego przerobu odpadów.
gmina, własność i odpowiedzialność za segregowane
materiały ma charakter złożony. Gminy i ich podmioty
sortujące mogą zdecydować o wprowadzeniu na rynek
materiału zgodnie z różnymi modelami. Około połowy
segregowanego tonażu jest wprowadzana na rynek poprzez siostrzaną organizację CITEO (OOO) zwaną Valorplast, gdzie zapewniony jest zbyt, a także gwarantuje
się, że wartość nigdy nie będzie niższa niż zero. Większość innych materiałów jest wprowadzana na rynek
poprzez kilka różnych federacji ds. gospodarowania
odpadami. Pomimo, że OOO nie posiada bezpośrednio
segregowanych materiałów, organizacje te wpływają na
aspekty takie jak odbiór przez recyklera oraz rozwój nowych mocy przerobowych.
Dostępnych jest bardzo niewiele przykładów zamkniętych obiegów, w ramach których producenci i recyklerzy przetwarzają surowiec w obiegu zamkniętym,
a producenci zachowują prawo własności do tych materiałów w trakcie całego obiegu. Jednym z niewielu przykładów może tu być niemiecki Petcycle, gdzie butelki
PET z systemu kaucyjnego są dystrybuowane w ramach
obiegu zamkniętego. W przypadkach, gdzie OOO mają
prawa własności do materiałów, mogą one negocjować
umowy z recyklerami, by otrzymywać surowce wtórne
jakości wymaganej przez producentów.
Ważne jest, by producenci zachowywali prawo własności do odpadów. Na początku funkcjonowania systemu
ROP, OOO może powierzać sprzedaż odpadów w ramach umów z sortowniami. Ostatecznie, w miarę wpływającej na działanie systemu potrzeby rozwoju mocy
przerobowych podmiotów regenerujących, OOO może
podejmować strategiczne decyzje dotyczące przyszłych
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potrzeb przetwarzania i udzielić zamówień podmiotom
regenerującym, umożliwiając im dokonanie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę do przetwarzania.
Załóżmy, że gminy zachowują prawa własności do odpadów. W takim przypadku tonaże surowców będą rozdzielone na całe terytorium Polski, stąd trudno będzie
opracować spójną strategię krajową dotyczącą inwestowania w infrastrukturę do przetwarzania odpadów.

Sześć kroków
Autorzy raportu przeanalizowali rozwiązania wykorzystywane z powodzeniem w kilku krajach europejskich.
Przeprowadzili również warsztaty z przedstawicielami
polskich gmin i producentów, aby dokładnie poznać
specyfikę naszego kraju. Biorąc pod uwagę uzyskane informacje, a także wykorzystując swoje doświadczenie w projektowaniu systemów ROP oraz wiedzę
na temat nowych regulacji, Eunomia zaproponowała
zmiany w sześciu kluczowych obszarach, gwarantujące
efektywne wdrożenie przepisów unijnych do polskiego
prawa.

Po pierwsze – zbiórka
Zdaniem autorów raportu, gminy nadal powinny pozostać podmiotem odpowiedzialnym za zbiórkę odpadów
opakowaniowych, jednak zostać zwolnione z kosztów
gospodarowania tymi odpadami, w tym zapewnienia
ich recyklingu. Istniejąca obecnie w Polsce infrastruktura i procesy udzielania zamówień są w stanie zapewnić wydajny i skuteczny system zbiórki. – Dyrektywy
UE wymagają, aby przepisy krajowe nakładały pełne
koszty recyklingu opakowań na producentów – mówi
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Andy Grant, Technical Director w Eunomii i jeden ze
współautorów raportu. – Polskie prawo powinno jednak wskazywać, że dotyczy to tylko kosztów niezbędnych, aby gmina mogła prowadzić lub zakontraktować
skuteczną i efektywną kosztowo usługę.

Po drugie – sortowanie
Eksperci Eunomii nie mają wątpliwości, że odpowiedzialność za sortowanie również powinna spoczywać
na gminach, jednak pod pewnymi warunkami. Gminy
miałyby możliwość rezygnacji z obowiązku sortowania,
a wówczas przechodziłby on na organizację producentów, powiadomionych o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. – Od podmiotów prowadzących zbiórkę
należałoby wymagać dostarczania do sortowni odpadów o określonej minimalnej jakości, pod rygorem pomniejszenia płatności w przypadku niedotrzymywania
wymaganego standardu. Z kolei sortownie musiałyby
dostarczać, jako surowiec wtórny, materiały o jakości
nadającej się do dalszego przerobu – wyjaśnia Andy
Grant. – Taki system będzie odpowiednią zachętą dla
producentów do modyfikowania opakowań w łańcuchu
dostaw, a także rozwoju infrastruktury recyklingu.
Co ważne, polityka zamówień publicznych powinna mieć
na celu wypracowanie z czasem efektywnej infrastruktury sortowania, o odpowiedniej skali i zasięgu geograficznym. Eksperci Eunomii podkreślają także, że własność
recyklatów powinna należeć do producentów. Jeśli właścicielem recyklatu pozostaną gminy, trudno bowiem
będzie stworzyć spójną krajową strategię inwestowania
w infrastrukturę do ponownego przetwarzania.

Po trzecie – nadzór
Za recykling pozyskanych w ten sposób surowców
wtórnych powinna odpowiadać jedna organizacja producentów. Autorzy raportu podkreślają, że w idealnym
scenariuszu, za koordynację – w imieniu wszystkich
polskich producentów – odpowiadałby jeden podmiot
non-profit. Organizacja ta musiałaby podlegać regularnym audytom (zarówno pod względem finansowym,
jak i tonażowym), aby uniknąć nadużyć i stale poszukiwać skutecznych dla osiągnięcia celów umów.

Po czwarte – koszty i zakres
Unijny pakiet odpadowy wymaga, aby zasada pełnego odzyskiwania kosztów netto obejmowała wszystkie
opakowania. Z związku z tym, Polska powinna przerzucić koszty unieszkodliwiania frakcji tego typu odpadów
na producentów. Wariant ten zachęcałby do dalszego
sortowania odpadów opakowaniowych z odpadów
resztkowych, co będzie konieczne do osiągnięcia
przyszłych celów recyklingu odpadów komunalnych.

– Tym samym konsumenci nie będą już płacić za recykling opakowań poprzez opłaty dla gmin, bo koszt ten
zostanie opłacony bezpośrednio przy zakupie danych
produktów – tłumaczy Anna Sapota z TOMRA. – W ten
sposób oddajemy decyzję w ręce konsumenta, bo to on
sam, przez własne wybory, będzie miał wpływ na to, ile
i jakich opakowań zostanie wprowadzonych na rynek
i jakie opłaty w związku z tym będzie ponosił.
Zakres kosztów, które mają być ponoszone przez producentów, zostałby rozszerzony poza wymogi prawne
— o pozycje, do których zachęca (choć nie zobowiązuje)
dyrektywa ramowa o odpadach. Dotyczy to w szczególności kosztów gospodarowania pozostałymi opakowaniami wysortowanymi z odpadów resztkowych oraz
kosztów uprzątnięcia wszystkich porzuconych opakowań z przestrzeni publicznej, nie tylko opakowań jednorazowego użytku z tworzyw.

Po piąte – ekomodulacja stawek
Ekomodulacja stawek opłat uiszczanych przez producentów powinna odzwierciedlać zarówno koszty recyklingu (w przypadku opakowań łatwo poddawanych
przetwarzaniu), jak i możliwość recyklingu różnych
opakowań objętych systemem. Sumę uiszczonych opłat
należy przeznaczyć na pokrycie kosztów, które system
ma obejmować.

Po szóste – system kaucyjny
Zgodnie z unijną dyrektywą Single Use Plastics, do 2025
roku państwa członkowskie muszą osiągnąć określone
poziomy selektywnej zbiórki opakowań plastikowych
po napojach – odpowiednio 77% w 2025 roku i 90%
w ciągu kolejnych dwóch lat. Autorzy raportu uważają,
że najwłaściwszą drogą dla osiągnięcia tych celów jest
scentralizowany system kaucyjny. – Należy z całą mocą
podkreślić, że systemu kaucyjnego i ROP nie można
traktować rozłącznie, nie są one też systemami alternatywnymi w stosunku do siebie, ale komplementarnymi. System kaucyjny jest formą systemu ROP – zauważa
Andy Grant. – Co ważne, nie da się „przełączyć” istniejącego systemu na nowe warunki bez okresu przejściowego. Dlatego im wcześniej zostaną w Polsce podjęte
konkretne decyzje legislacyjne, tym dłuższy będzie
okres na dostosowanie się oraz tym mniej problematyczny i kosztowny będzie proces przejścia.
Zdaniem ekspertów Eunomii, dobrze funkcjonujący
system kaucyjny to doskonałe narzędzie do zwiększania poziomów recyklingu. Z tego względu rekomendują
oni wykorzystywanie tej metody tak często, jak to możliwe, nie tylko dla opakowań plastikowych, ale też np.
puszek aluminiowych czy butelek szklanych.
Oprac WZ

Po uzgodnieniu nowej metody pomiaru poziomu recyklingu, odnotowywany
poziom recyklingu obniży się.
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WYDAJNOŚĆ W WIELTONIE
Firmy o wieloletnim doświadczeniu wiedzą, że wszystkie kryzysy prócz zagrożeń niosą ze
sobą szanse. Ich wykorzystanie wymaga jednak patrzenia na rynek z szerokiej perspektywy,
umiejętności podejmowania właściwych decyzji, oraz akceptacji ryzyka. Rok 2020 postawił
całą branżą motoryzacyjną przed wielkim znakiem zapytania. Jednak półtora roku po
wybuchu pandemii Wielton, jedna z największych polskim firm z branży, zbiera żniwa
decyzji podejmowanych w najtrudniejszych dla przedsiębiorstwa momentach.

W marcu i kwietniu minionego roku szereg fabryk motoryzacyjnych znalazło się na przestoju. Powodem był
oczywiście był wybuch pandemii Covid-19, choć nie zawsze była to bezpośrednia przyczyna – wraz z całą gospodarką zatrzymały się także zamówienia na naczepy
oraz przyczepy i nie było dla kogo produkować. Wielton
najpierw musiał zatrzymać swoje zagraniczne zakłady,
zaś w końcu na ponad miesiąc wstrzymał produkcję
w macierzystym Wieluniu. Jednak producent od razu
zaznaczył, że przestój nie zostanie zmarnowany, a w zakładzie będą się toczyć prace, mające na celu zmodernizowanie fabryki i optymalizację procesów.

Strzał w dziesiątkę
Prace nie ograniczyły się do okresu pandemii i trwały
także w kolejnych miesiącach. Decyzja ta była strza-
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łem w dziesiątkę, bowiem bieżący rok to błyskawiczne
odrabianie strat przez całą gospodarkę i idący za tym
wzrost zapotrzebowania na naczepy.
Wielton właśnie podsumował prace modernizacyjne i jak donosi,
dzienny wzrost wolumenu produkcji w porównaniu do
i tak intensywnego roku 2019 wyniósł 50%. Pozytywne
efekty modernizacji obserwowane są w bieżącym roku,
a także spodziewane w kolejnych latach.

Skrócenie czasu produkcji
Głównym celem przedsięwzięcia było skrócenie czasu
produkcji standardowych naczep przy jednoczesnym
zapewnieniu jak najwyższej jakości produktów. Firma
skupiła się na usprawnieniu procesu wytwarzania poprzez modernizacje i reorganizacje linii produkcyjnych
oraz stanowisk pracy, przy zachowaniu dbałości o ich
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ergonomię. Skutkiem tych działań było wyeliminowanie zatorów w przepływie materiałów i poprawa mocy
produkcyjnych. Wdrożone zmiany przyczyniły się do
zredukowania średniego czasu produkcji aż o 40%.
- Obserwowane zwiększone zainteresowanie na przyczepy i naczepy w Polsce, ale i całej Europie, motywuje nas do wytężonej pracy nad poprawą efektywności
i wydajności zakładów w Wieluniu. Tym bardziej, że
nasze zakłady stanowią „centrum produkcyjne” Grupy
Wielton, pełniąc kluczową rolę w dostarczaniu komponentów i gotowych produktów dla poszczególnych
spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. W tym celu przeprowadziliśmy restrukturyzację,
prace modernizacyjne, usprawniliśmy procesy oraz
wprowadziliśmy ich optymalizacje. Efekty modernizacji i zrealizowanych inwestycji były dźwignią poprawy
wyników już w dobrym drugim półroczu 2020 r. oraz
w pierwszym kwartale br. Mamy jednak świadomość,
że realizacja naszych ambitnych celów na 2021 r. wymaga od nas stałego wzmacniania mocy i potencjału
produkcyjnego zakładów w Wieluniu. Z tego powodu
nie ustajemy w naszych działaniach i dalej pracujemy
nad zwiększeniem efektywności zakładów, która będzie procentowała również w kolejnych latach - mówi
Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu
Wielton S.A.

Efektywność, ergonomia i bezpieczeństwo
Kompleksowa optymalizacja procesów produkcyjnych
w zakładach Wieltonu objęła m.in. analizę przepływów
materiału, zapasów magazynowych oraz podział procesu produkcyjnego, co w efekcie pozwoliło zaprojektować i wdrożyć zupełnie nowy, zoptymalizowany układ
hali produkcyjnej. Ważna dla usprawnienia działań była
również redukcja zapasu magazynowego oraz poziomu
produkcji w toku. Rezultat tych prac w satysfakcjonujący sposób wpłynął na działalność zakładu - zredukowano zapełnienie magazynów o 30%, odzyskując przy
tym dodatkową powierzchnię produkcyjną. Kolejnym
elementem mającym na celu usprawnienie efektywności produkcji było wprowadzenie podziału procesu wytwórczego na trzy obszary odpowiadające konkretnym
grupom produktowym i wolumenom.
Ergonomia, wygoda i, przede wszystkim, bezpieczeństwo pracowników są niezwykle ważne, dlatego w całym procesie przebudowy zakładu zadbano również o te
aspekty. Zmodernizowano i doposażono stanowiska
w dodatkowe narzędzia i podesty robocze niezbędne
w nowym układzie produkcji, zamontowano szybkie
systemy transportu bliskiego, urządzenia do transportu
i przemieszczania produktów oraz wiele innych rozwiązań poprawiających warunki pracy.

Jakość i bezpieczeństwo
Misją Wieltonu jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Firma
nie uznaje kompromisów w zakresie jakości wytwarza-

nych produktów i z tego powodu ostatnim, ale bardzo
ważnym elementem procesu modernizacji zakładu
w Wieluniu była stacja kontroli końcowej. W tym przypadku celem prac modernizacyjnych było stworzenie
warunków do jeszcze dokładniejszego sprawdzenia
zgodności każdego wytwarzanego produktu ze standardami bezpieczeństwa oraz potwierdzenie funkcjonalności gotowych naczep i wywrotek przed oddaniem ich
w ręce klienta. Aby uzyskać ten efekt i przeprowadzać
jeszcze dokładniejszą analizę stanu technicznego naczep, stacje diagnostyki zostały rozbudowane poprzez
zwiększenie liczby stanowisk z kanałami inspekcyjnymi do odbioru finalnego. Inwestycje te pozwoliły na
wydłużenie czasu przeznaczonego na analizę pojazdu
w ramach jego odbioru i przeprowadzenie dodatkowych czynności diagnostycznych.
- Do prac modernizacyjnych i usprawnień podeszliśmy
z najwyższą uwagą. Wiedzieliśmy, że musimy ten czas
wykorzystać efektywnie, a wprowadzone zmiany mają
przynieść wymierne rezultaty, tak dla zakładu w Wieluniu, jaki i dla wszystkich spółek Grupy Wielton. Jesteśmy zadowoleni z efektów i już widzimy ich wpływ na
wyniki. Wprowadzone usprawnienia pozwoliły nam na
wzrost średniego dziennego wolumenu produkcyjnego
o prawie 50% w porównaniu do 2019 roku, w którym
osiągnęliśmy jedne z najwyższych wyników w historii
spółki. Kolejne wzrosty w tym zakresie planujemy zrealizować na przełomie 3 i 4 kwartału – podsumowuje
Piotr Kuś.
Witold Zygmunt

Kompleksowa optymalizacja procesów
produkcyjnych w zakładach Wieltonu
objęła m.in. analizę przepływów materiału,
zapasów magazynowych oraz podział
procesu produkcyjnego.
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STRATEGIE PO PANDEMII
Salesforce opublikował raport Trendy w sektorze produkcyjnym, który podsumowuje daleko
idące skutki globalnej pandemii w tym sektorze. Z analizy danych wynika, że firmy musiały
zmienić swoje strategie i modele działania, pokonują trudności związane z transformacją, a nowe
technologie pomogły im skutecznie konkurować na rynku w warunkach ciągłej niepewności.
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Ze względu na duże zawirowania w sektorze spowodowane pandemią
producenci szukają nowych sposobów utrzymania klientów.
Firma Salesforce Research przeprowadziła badania,
w których wzięło udział prawie 750 globalnych liderów
sektora produkcyjnego z Ameryki Północnej i Łacińskiej,
Dalekiego Wschodu oraz Europy. Wśród respondentów
wyróżniono dwie grupy: producentów przygotowanych na
przyszłość, którzy uważają, że ich systemy i technologie
będą mogły działać jeszcze przez 10 lat, oraz producentów
nieprzygotowanych na przyszłość, niewidzących takiej
możliwości. Zbadano najważniejsze różnice między tymi
dwiema grupami i stwierdzono, co następuje:
•
Niepewność sprawiła, że firmy muszą zwiększać
sprawność działania i modyfikować niektóre swoje
funkcje.
•
Pandemia trwale zmieniła funkcje związane z obsługą
klienta.
•
Sprzedaż elektroniczna i operacje cyfrowe są podstawą elastycznego, przyszłościowego przedsiębiorstwa.
•
Ważnym elementem strategii producentów przyszłościowych są nowe modele biznesowe, takie jak serwicyzacja.

Konieczność dostosowania się
do świata po pandemii
W sektorze produkcyjnym pandemia COVID-19 pociągnęła za sobą daleko idące skutki. Nie tylko zmieniła obecny
sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, lecz wywarła
trwały wpływ na to, jak będą one działać w przyszłości.
80% respondentów stwierdziło, że w wyniku pandemii ich
moce produkcyjne uległy niewielkim lub znacznym zmianom, natomiast zdaniem 70% zmiany te będą trwałe.
- Nigdy nie było lepszego czasu, aby połączyć zespoły
produkcyjne, marketingowe, sprzedażowe i IT - przekonuje Stephen Driggs, dyrektor d/s IT, sprzedaży, usług i HR
w Stanley Black & Decker. Dlaczego? Ponieważ wiele barier stojących na tej drodze zostało już usuniętych wskutek zakłóceń obserwowanych w 2020 roku. Możliwość
zgromadzenia wszystkich zespołów wirtualnie w tym samym pomieszczeniu, współpracy w chmurze i twórczego
rozwiązywania bezprecedensowych problemów stanowi ogromną szansę dla przedsiębiorstw nękanych przez
silosowy styl zarządzania. Przedsiębiorstwa odnoszące
sukcesy wykorzystają to, aby zmniejszyć przepaść między
zespołami wewnętrznymi a ich klientami, zamiast utrzymywać przestarzałe status quo.
Liderzy sektora produkcyjnego twierdzą, że w ciągu
najbliższych 24 miesięcy priorytetem będzie dla nich
transformacja cyfrowa. Poproszeni o wskazanie swoich
najważniejszych celów, respondenci stwierdzili, ze najpilniejsze zmiany dotyczą zwiększenia wydajności procesów
i usprawnienia planowania popytu (w obu przypadkach
88%), natomiast za najbardziej pomocną w obecnej sytuacji uznali transformację cyfrową (86%).
Producenci, którzy czują się „bardzo dobrze przygotowani” na nadchodząca dekadę, w większości przenieśli się
już do chmury. Prawie połowa (45%) producentów, któ-

rzy nie czują się przygotowani na przyszłość, ma systemy
sprzedaży i systemy operacyjne zainstalowane w całości
lub w większości lokalnie, podczas gdy większość (77%)
producentów przygotowanych na przyszłość umieściła co
najmniej połowę swoich systemów sprzedaży i systemów
operacyjnych w chmurze.
Producenci przygotowani na przyszłość uważają, że rozwijanie współpracy z partnerami handlowymi i osiąganie
obopólnych korzyści stanowi wartość dla ich przedsiębiorstw: Producenci przygotowani na przyszłość są zadowoleni ze swoich partnerów handlowych prawie dwukrotnie częściej niż ci nieprzygotowani (odpowiednio 44%
w porównaniu z 25%).
Prawie jedna trzecia producentów przygotowanych na
przyszłość rozszerza serwicyzację. Większość producentów przygotowanych na przyszłość (86%) twierdzi, że serwicyzacja jest częścią strategii ich przedsiębiorstw. 57%
już ją stosuje, a 29% stosuje i rozszerza.
- Skuteczna sprzedaż usług wymaga posiadania elastycznej
i sprawnej infrastruktury - mówi Stephen Driggs, dyrektor
d/s IT, sprzedaży, usług i HR w Stanley Black & Decker. Firmy gotowe na przyszłość już dokonały tych inwestycji,
przenosząc swoje systemy usług do chmury, konsolidując
dane i zmniejszając złożoność. Są one teraz w stanie zbudować portfolio usług, które spełniają oczekiwania klientów niezależnie od zakłóceń na rynku lub zmienności
w branży . Ci gracze są wystarczająco zaawansowani, aby
w pełni skorzystać z serwicyzacji.

Zróżnicowanie produktów i usług
Ze względu na duże zawirowania w sektorze spowodowane pandemią producenci szukają nowych sposobów utrzymania klientów i dotrzymania kroku konkurencji, dywersyfikując swoje produkty i usługi. Producenci z stwierdzili,
że w ciągu najbliższych 24 miesięcy najważniejsze będzie
dla nich tworzenie nowych produktów (88%) i usług (90%).
W przedsiębiorstwach produkcyjnych brak przejrzystości danych i odseparowanie od siebie zespołów może
utrudniać kierownictwu prognozowanie sprzedaży, co
w obecnym klimacie ekonomicznym jest jeszcze większym problemem. Dla niemal połowy respondentów
(48%) największym wyzwaniem są trudności z ekstrakcją
danych, a 88% ma problemy ze starszymi narzędziami.
Jest więc oczywiste, że jeśli sektor produkcyjny chce zapewnić swoim firmom i klientom maksymalne korzyści,
musi zmienić sposób myślenia na bardziej cyfrowy.

Metodyka
Dane wykorzystane w tym raporcie pozyskano metodą podwójnej ślepej próby. Badania przeprowadzono w dniach
od 29 sierpnia do 15 września 2020 roku. Uzyskano 750 odpowiedzi od liderów sektora produkcyjnego. Respondenci
pochodzili z Ameryki Północnej i Łacińskiej, Dalekiego
Wschodu oraz Europy.
Oprac. AP
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JAK SKUTECZNIE GASIĆ
POŻARY W OBIEKTACH
PRZEMYSŁOWYCH?
W czerwcu w Koszalinie pożar kompleksu magazynowo-biurowego, gdzie
znajdowały się opakowania plastikowe gaszono aż 4 dni, a straty wyniosły miliony zł.
Z danych PSP wynika, że w 2020 r. w naszym kraju miało miejsce 3320 pożarów obiektów
magazynowych i produkcyjnych (2327 - obiekty produkcyjne, 993 - magazyny).

Testy pokazały, że w przypadku magazynu składującego piankę poliuretanową, pożar rozprzestrzenia
się błyskawicznie. Po upływie 191 sekund przechodzi w fazę niekontrolowaną – następuje spalenie
około 28,3 kg pianki. W celu poprawy szybkości
i efektywności tłumienia ognia coraz częściej stosuje się tzw. pianę lekką czy też mgłę wysokociśnieniową.
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We wspomnianym kompleksie w Koszalinie płonęły
m.in. tworzywa sztuczne, a także kartony czy ubrania.
Z pożarem walczyło w sumie 21 zastępów straży pożarnej. Akcję ratunkową utrudniał dodatkowo fakt, że
przepaleniu uległy stropy, które zaczęły grozić zawaleniem, co uniemożliwiało strażakom wejście do środka
budynków. Straty materialne można liczyć w setkach
tysięcy, a nawet milionach złotych.
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Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej w 2020 roku w Polsce odnotowano w sumie
2327 pożarów obiektów produkcyjnych oraz 993 pożarów hal magazynowych. Daje to średnio więcej niż 9
pożarów każdego dnia.
Najczęstsze przyczyny pożarów w tego typu obiektach
to: wady urządzeń i instalacji elektrycznych, podpalenia i tzw. NOD, czyli nieostrożność osób dorosłych
przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Inne powody
wybuchu ognia to chociażby wyładowania elektryczne
spowodowane niedostosowaniem odpowiednich powłok antyelektrostatycznych lub też niewłaściwe przestrzeganie zasad w tym zakresie.

Nowoczesne sposoby gaszenia pożarów
Gaszenie pożarów w obiektach przemysłowych, zwłaszcza takich, w których znajdują się tworzywa sztuczne,
jest bardzo trudnym wyzwaniem. W takich sytuacjach
liczą się nawet sekundy. Testy przeprowadzone w jednym z zakładów produkujących piankę poliuretanową
wykazały, że w przypadku magazynu składującego taki
materiał, pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie. Po
upływie zaledwie 191 sekund przechodzi w fazę niekontrolowaną – następuje spalenie około 28,3 kg pianki.
- W takich zakładach tradycyjna instalacja tryskaczowa
nie wystarczy. W systemach gaszenia obiektów przemysłowych coraz częściej odchodzi się więc od gaszenia samą wodą za pomocą tryskaczy. W ich miejsce
zastosowanie znajdują: piana lekka albo mgła wysokociśnieniowa. Tego typu rozwiązania działają szybciej
i mogą lepiej oddziaływać na całą kubaturę obiektu.
Piana szybko wypełnia pomieszczenie w ciągu 2-7 minut, wypychając jednocześnie tlen, odbierając ciepło
i zmniejszając pożar. Wodny roztwór środka pianotwórczego jest też bardziej wydajny. Z 1m3 wodnego roztworu środka pianotwórczego, w zależności od generatora, uzyskuje się nawet do 1000m3 piany - mówi Michał
Brzeziński, kierownik ds. kluczowych klientów Fire
Protection w SPIE Building Solutions.

Więcej piany, czyli mniej wody
Warto zauważyć, że zarówno instalacje wykorzystujące
pianę gaśniczą, jak i mgłę wysokociśnieniową zużywają podczas pracy mniej wody niż tradycyjne tryskacze.
Generują zatem mniejsze koszty. W przypadku tego
drugiego rozwiązania różnica w zużyciu wody wynosi
nawet 70%. Zdaniem eksperta SPIE, w dobie ocieplenia
klimatu, suszy i coraz bardziej popularnego trendu ograniczenia zużycia wody, taka instalacja wpisuje się w potrzeby społeczne i rynkowe. Korzystnie wpływa też na wizerunek firmy, która stosuje ekologiczne rozwiązania.
Rodzaj systemu gaśniczego w obiekcie jest istotny nie
tylko ze względu na skuteczność walki z ogniem czy
ekologię. Ten temat interesuje także przedstawicieli
firmy ubezpieczeniowej, w której polisę posiada właściciel danego obiektu. Jako rozwiązanie wydajne i skuteczne, a zatem też preferowane przez ubezpieczycieli,
uważa się właśnie pianę lekką.

Najczęstsze przyczyny pożarów w tego typu
obiektach to: wady urządzeń i instalacji
elektrycznych, podpalenia i tzw. NOD,
czyli nieostrożność osób dorosłych przy
posługiwaniu się ogniem otwartym.
Proszek gaśniczy, gaz, a nawet CO2

Osobnym tematem są zakłady typowo chemiczne, które obejmują nieco innej zasady, jeśli chodzi o systemy
przeciwpożarowe. W ich przypadku znaczenie ma rodzaj produkowanych czy też składowanych materiałów.
- Charakterystyka niektórych produktów chemicznych
nie pozwala na użycie wody czy piany. Dostępnym rozwiązaniem jest wówczas np. proszek gaśniczy czy gaz.
Bywają nawet produkty, gdzie do gaszenia zalecane jest
wykorzystanie dwutlenku węgla - mówi Michał Brzeziński ze SPIE Building Solutions.

Problemy z ubezpieczeniem
Rodzaj systemu gaśniczego jest bardzo istotny nie
tylko ze względu na szybkość i skuteczność ograniczania pożaru. Systemami gaśniczymi bardzo mocno
interesują się także przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej, w której polisę ma wykupiony właściciel
obiektu. Tzw. risk managerowie towarzystwa ubezpieczeniowego biorą aktywny udział w ocenie budynku i doborze odpowiedniego systemu ppoż. Jako
system wydajniejszy i skuteczniejszy, a zatem też
preferowany przez ubezpieczycieli uważa się pianę
lekką.
– Dokładna analiza zagrożeń oraz zapobiegających ich
wystąpieniu i skutkom zabezpieczeń, jest podstawą
tworzenia skutecznego systemu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa. System przeciwpożarowy
jest jednym z pierwszych, które są sprawdzane. Następnie należy dobrać odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia, które pozwolą na likwidację ewentualnych
szkód. Rozwiązaniem, na które szczególnie polecamy
zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie przerw w działalności. Pozwala ono na utrzymanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po szkodzie na niezmienionym
poziomie poprzez zapewnienie przez ubezpieczyciela
środków na pokrycie kosztów stałych i rekompensujących zysk księgowy brutto, co pozwala m.in. utrzymać
zatrudnienie i szybciej powrócić do pełnej sprawności
produkcyjnej – zauważa Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Zlekceważenie zaleceń ubezpieczyciela lub brak odpowiedniej konserwacji i serwisu urządzeń do gaszenia
może być powodem do zmniejszenia lub nawet odmowy wypłaty odszkodowania. W przypadku tryskaczy,
takie konsekwencje może mieć także niestosowanie się
do zaleceń i normy w sposobie składowania, wg której
zbudowana została instalacja ppoż.
Witold Zygmunt
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SPOSÓB
NA PROKRASTYNACJĘ?
Czy faktycznie motywują nas podwyżki, awanse i premie? Czynniki zewnętrzne także mają znaczenie,
najważniejsza jest jednak automotywacja. Pracując nad motywacją wewnętrzną, możemy pokonać
w sobie tendencję do prokrastynacji, czyli do odkładania codziennych zadań na później.
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Czasem, gdy czujesz przypływ energii, wprost rzucasz
się w wir pracy i bez problemu wywiązujesz się ze
wszystkich obowiązków. Niestety, zdarza się i tak, że zadanie, które musisz wykonać odkładasz w nieskończoność, zajmując się w tym czasie innymi, nie tak ważnymi rzeczami, albo nawet przeglądasz Internet bez
konkretnego celu. Jak poradzić sobie z prokrastynacją
i brakiem chęci do działania? Odpowiedzią jest automotywacja!
Nie zawsze można liczyć na gratyfikację. Nagrodą za
uprzątnięcie piwnicy będzie wolna przestrzeń, jednak
mało kto zauważy i doceni nasz wysiłek włożony w porządki. Większość naszych dni składa się z rutynowych
czynności i powtarzalnych obowiązków, za które nie
spotyka nas wielka nagroda.
Chcąc wykonać wszystkie konieczne zadania, musimy
znaleźć motywację w sobie. Najlepsi i najbardziej zmotywowani pracownicy to nie osoby, które na uwadze
mają wyłącznie zarobki. Najważniejsza jest pasja, chęć
ciągłego doskonalenia się i bycia w czymś naprawdę
dobrym. Jedyne, co możemy zmienić, to własne nastawienie.

Motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna?
Lepiej pracujemy ze względu na podwyżkę czy czując,
że robimy coś wartościowego?
- To kwestia osobista, jednak motywacja zewnętrzna
ma swoje granice i sprawdza się raczej jako inspiracja
w pojedynczych zadaniach, które postrzegamy w kategoriach drogi do celu lub ucieczki od przykrości – mówi
Ilona Rajchel, trenerka w firmie Effect Group i autorka
szkolenia „Automotywacja do codziennych zadań”.
Motywacja zewnętrzna dotyczy tego, co na zewnątrz
nas i co chcemy ,,przyciągnąć” – a więc pieniędzy,
awansu, uznania, podium. Dochodzą do tego rzeczy od
których chcemy uciec lub przed którymi pragniemy się
uchronić – długi, zła opinia, ból, choroba.
Motywacja wewnętrzna jest natomiast cechą inteligencji
emocjonalnej, która polega na znajomości siebie, swoich
myśli, motywów podejmowanych decyzji, umiejętności
przewidywania konsekwencji i odpowiedzialności.
- Wewnętrzna motywacja jest siłą napędową zadań,
które wykonujemy nie dlatego, że musimy, ale dlatego,
że chcemy, ponieważ przynoszą satysfakcję, są rozwijające, ich wykonanie przynosi radość, pobudza nas lub
uspokaja – zapewnia trenerka. - Sami siebie za nie wynagradzamy, czując przyjemność z samego działania,
niezależną od gratyfikacji zewnętrznej. Nagrodą jest tu
wewnętrzna satysfakcja – podkreśla.
Zatem oba rodzaje motywacji mogą być skuteczne, jednak to właśnie poszukiwanie i utrwalanie motywatorów wewnętrznych ma trwalszy, stabilniejszy i zdrowszy charakter.

Twarze prokrastynacji
Prokrastynacja to dobrowolne zwlekanie z realizacją
zamierzonych działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia ich

W sytuacji pracy zdalnej prokrastynacja
nie tyle się zwiększyła, co przede
wszystkim zaczęła się przejawiać
w innych okolicznościach
wykonania. Odłożenie nielubianej czynności początkowo przynosi radość i ulgę, ponieważ nie trzeba działać
natychmiast, a ponadto można zaangażować się w bardziej przyjemne zadania. Jednak uświadomienie sobie
konieczności wykonania „wiszącego nad nami” zadania
powoduje stres, strach oraz nerwowość i zwykle okazuje się, że zbyt mało czasu pozostało na dokładne wykonanie planowanej czynności.
W prokrastynacji nie chodzi o sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni coś odłożyć, ponieważ pojawiła się obiektywnie ważniejsza (nawet nagła) czynność do wykonania.
Nie chodzi też o to, że wykonanie zaplanowanej czynności musi być poprzedzone zebraniem danych, czy innymi
czynnościami poprzedzającymi. Do czynności, które lubimy, zwykle nikt nie musi nas namawiać.
- Odkładanie i zwlekanie wynika z nawykowego radzenia sobie w destrukcyjny sposób z zadaniami, których
nie chcemy aktualnie wykonać – wskazuje Ilona Rajchel. – Decyzję o odłożeniu podejmujemy na podstawie
utrwalonych przekonań, które w zasadzie są wymówkami np. „O! Takich spraw to ja nie umiem”, „Nie znam
się na tym”, „Teraz nie mam czasu, później, jutro…” –
czyli odkładam, na chwilę ,,zapominam”.
Prokrastynacja ma też drugą twarz – rozpoczynanie
wszystkiego, co aktualnie się pojawia bez weryfikacji
ważności czy pilności zadania i… niekończenie żadnego z nich.
Taka forma prokrastynacji może ujawniać się chociażby w formule pracy home office. Dotychczas „home”
i „office” dla większości pracujących stanowiły dwie odrębne sfery. W pracy zajmowaliśmy się pracą, w domu
– domem. Pandemia wymusiła łączenie jednego z drugim, a więc np. sporządzanie raportów i gotowanie
obiadu. Doprowadziło to do „szatkowania” zadań. Trudno powiedzieć, że taki stan rzeczy korzystnie wpływa
np. na dotrzymywanie terminów.
Ilona Rajchel ocenia, że w sytuacji pracy zdalnej prokrastynacja nie tyle się zwiększyła, co przede wszystkim zaczęła się przejawiać w innych okolicznościach.
Samo zjawisko nie jest bowiem związane ani ze sposobem pracy, ani z jakością zadań, a z wewnętrznym poczuciem, że „chcę” lub „nie chcę” czegoś robić.

Przyczyny prokrastynacji
Prokrastynacja to rezultat „rywalizacji” między układem limbicznym, a korą przedczołową. Układ limbiczny odpowiada za emocje i impulsywność, w tym
dążenie do uzyskania natychmiastowej nagrody. Kora
przedczołowa jest odpowiedzialna za koncentrację, zarządzanie sobą, własną uwagą i celami oraz za postrzeganie czasu.
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Główną przyczyną prokrastynacji jest chęć uniknięcia
frustracji – poprzez uwypuklenie pozytywnych choć
krótkotrwałych konsekwencji odkładania oraz pragnienie uchronienia się od złych emocji.
Czasem sednem problemu może być też ochrona poczucia własnej wartości, ponieważ dla „prokrastynatora” porażka jest jej podważeniem. Im mniejsze są szanse na to, że odniesie sukces, tym dłużej zwleka. Jako,
że ten powód prokrastynacji często dotyczy perfekcjonistów, prawdopodobieństwo, że nie sprostają własnym
wymaganiom jest duże. To strategia „wszystko albo nic”.
Jeszcze innym powodem może być ukryte sprzeciwianie się innym. „Prokrastynator” chce w ten sposób naruszyć hierarchię, zademonstrować sprzeciw, ale nie
ma śmiałości jawnie się przeciwstawić lub wprost wygłosić swojego zdania.
Poza tym do prokrastynacji mogą mieć tendencję ci,
których pociąga życie w stresie, poszukują więc silnych
doznań. Nad nimi wciąż musi wisieć krótki termin,
z powodu którego odczuwają silne emocje, bo inaczej
nie wezmą się do pracy.
Problemem, choć w tym przypadku raczej „uzupełniającym” jest też zaburzone postrzeganie czasu.
Osoby, które uważają, iż ostateczny termin na ich zadanie przypada w „obecnym” czasie są mniej skłonne
do prokrastynacji niż te, które umiejscawiały ten czas
w nieokreślonej przyszłości. Załóżmy, że data zadania
wyznaczona została na kwiecień 2022 r., a dziś jest maj
2021 r. To mniej niż rok, ale nasz umysł może postrzegać ten czas jako „prawie dwa lata”, ponieważ obecny
rok musi się skończyć, a potem jeszcze musimy odczekać kilka miesięcy.

Osoby, które uważają, iż ostateczny
termin na ich zadanie przypada
w „obecnym” czasie są mniej skłonne do
prokrastynacji niż te, które umiejscawiały
ten czas w nieokreślonej przyszłości.
jednak poświęcisz codziennie 10 minut na nielubianą
czynność, łatwiej będzie umieścić ją w grafiku. W takiej
sytuacji opór się zmniejsza.

Czy inni mogą nas zmotywować?
Jeśli ktoś wydaje się słabo zmotywowany np. do pracy,
może się wydawać, że wskazana będzie motywacja zewnętrzna, np. ze strony współpracowników lub szefa.
Ale czy faktycznie jest to możliwe?
- Nie da się kogoś motywować, gdyż motywacja zawsze
jest procesem wewnętrznym – mówi trenerka. – Współpracownicy mogą się nawzajem wspierać, uczyć, doceniać. Mogą również wspomóc się wymianą pomysłów,
innowacji, nowych sposobów w organizacji pracy. Takie środowisko będzie wzmacniało automotywację każdego z członków grupy – wyjaśnia.
Nie znaczy to jednak, że nasze słowa lub działania są
bez znaczenia. Unikajmy krytykanctwa, oceniania, narzekania, porównywania, deprecjonowania na rzecz
wspierania, chwalenia i doceniania. Częściej pytajmy,
więcej słuchajmy. Dobra atmosfera i przychylność otoczenia jest niezwykle istotną kwestią. Przy odpowiednim wsparciu wykonanie nawet trudnych i niechcianych zadań okaże się z pewnością łatwiejsze.

Sposoby na prokrastynację

Pamiętajmy o wypoczynku

Od czego zatem zacząć przerwanie błędnego koła prokrastynacji? Na początek warto wziąć głęboki oddech,
a potem chwycić po ołówek i kartkę.
- Na swoich szkoleniach proponuję zacząć od dwóch
rzeczy. Po pierwsze, od zapisania odłożonych spraw.
Taką listę trzeba uzupełniać przez kilka dni. Zapisujemy tam przekładane sprawy ważne i mniej ważne. Następnie warto na taki spis popatrzeć obiektywnie i wyciągnąć wnioski – proponuje Ilona Rajchel.
Czy rzeczywiście przyczyny przesunięć realizacji w czasie były istotne, czy może były jedynie wymówkami?
Przy każdej kolejnej sprawie warto zapisać, dlaczego
tak naprawdę zdecydowaliśmy się na jej odłożenie. Czasem może się okazać, że sam problem wymyśliliśmy,
ale powód był istotny – np. nie chcieliśmy realizować
czyjejś wizji, która nam nie odpowiada (np. narzuconej
przez szefa).
Walcząc z prokrastynacją, nie zapominajmy też o planowaniu. Czasem nie da się czegoś wykonać od razu
i czynność trzeba rozłożyć na mniejsze etapy. I to może
dać zaskakujące rezultaty. Przykładem może być choćby zwykłe prasowanie. Jeśli widzisz przed sobą górę
rzeczy i wyobrażasz sobie dwie godziny stania przy
desce, odkładasz czynność w nieskończoność. Jeśli

To, jak reagujemy na stres, również ten, który pojawia
się, gdy mamy ważne zadanie do wykonania, jest kwestią bardzo indywidualną, ale można go wykorzystać
pozytywnie. Stres to przecież psychiczna i biologiczna
mobilizacja do działania.
- Jeśli potrafimy dobrze transformować stres, rozumiemy swoje stresory, to oczywiście, doda on nam energii,
zwiększy efektywność, zmobilizuje pamięć i kreatywność – wskazuje trenerka Effect Group. – Jeśli jednak
nie odstresowujemy się regularnie, nie potrafimy oczyścić się ze śladów po codziennych napięciach, to dołożenie jeszcze jednego elementu do tej układanki zdemotywuje nas - zauważa Ilona Rajchel.
Zatem w zdrowym ciele zdrowy duch! Wypoczynek
i sen są nieodzowne. Dopiero po zaspokojeniu podstawowych, biologicznych potrzeb mamy chęć, aby
spełniać potrzeby wyższego rzędu. Ciało i psyche są
nierozerwalnie połączone. O tym także warto pomyśleć, gdy znów najdzie nas ochota, by odłożyć jakieś
zadanie na później. Być może nasz organizm upomina się w ten sposób o swoje zaniedbywane potrzeby.
Zacznijmy od nich, a praca nad automotywacją stanie się łatwiejsza.
Artur Piotrowski
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PRZEMYSŁ 4.0

GOTOWI NA
TRANSFORMACJĘ?
Przedsiębiorstwa przemysłowe od lat znajdują się w czołówce technologicznych
innowatorów: zarówno w halach produkcyjnych jak i w terenie robotyka oraz
parki maszynowe są na coraz wyższym poziomie zaawansowania. Pomiędzy
technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo technologiami
informacyjnymi (IT) istnieje jednak dostrzegalna luka. Dotychczas branże
przemysłowe pozostawały w tyle, jeśli chodzi o poziom inwestycji w IT.
Ten trend stopniowo ulega zmianie, ponieważ przedsiębiorstwa z tego
sektora zaczynają coraz mocniej inwestować w transformację cyfrową.

Inwestycje we własną infrastrukturę IT (74%)
są zdecydowanie głównym czynnikiem hamującym postępy
w migracji do chmury.
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Badanie polskich firm
Badanie "Gotowość polskich firm produkcyjnych na
transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19" , przeprowadzone
przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes pokazuje, że
firmy są coraz bardziej świadome potencjału technologii
cyfrowych w tworzeniu nowego, cyfrowego modelu biznesowego.
Zdecydowana większość firm rozumie pojęcie „transformacji cyfrowej”. Największy odsetek osób znających termin „transformacja cyfrowa” odnotowano w segmentach
Transport i mobilność oraz Home & Lifestyle. Poszczególne branże rozumieją pojęcie „transformacja cyfrowa”
w podobny sposób.
Co siódma firma deklaruje, że wdrożyła już rozwiązania
umożliwiające transformację cyfrową. Dotyczy to głównie największych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników). Tylko 14% badanych firm w ogóle nie planuje
wdrożenia rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej.
Firmy, które nie planują wdrożenia rozwiązań z zakresu
transformacji cyfrowej, nie widzą korzyści z implementacji. Nie wiedzą też, do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia.
W przeprowadzonym badaniu ankietowane firmy wskazują rozwiązania IoT i systemy IT wspierające produkcję
jako strategiczne obszary firm w ciągu najbliższych 2-3
lat. Natomiast co czwarty ankietowany podmiot wskazał
także na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję (AI)
jako rozwiązania, które będą wywierać znaczący wpływ
na rynek w kolejnych latach.
Badanie pokazuje różne obszary o strategicznym znaczeniu dla poszczególnych sektorów: dla 51% producentów
z sektora urządzeń przemysłowych kluczowe zastosowanie ma sztuczna inteligencja, natomiast aż 61% firm
z sektora transport i mobilność stwierdziło, że IoT w przyszłości będzie miało zdecydowanie najistotniejszy wpływ
na rynek.

Co wpływa na decyzję o wdrożeniu?
Firmy produkcyjne wskazały konkretne korzyści, które
niosą zaawansowane rozwiązania IT, jako główne czynniki wpływające na decyzję o ich wdrożeniu. Są to:
•
Wzrost efektywności produkcji (50%).
•
Redukcja kosztów związanych z produkcją (45%).
•
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (44%).
•
Skrócenie czasu realizacji zamówień (44%).
•
Możliwość rozwoju biznesu na nowych rynkach
(19%).
Natomiast do największych barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT firmy zaliczyły:
•
Brak wystarczających środków finansowych (47%).
•
Brak przekonania pracowników/użytkowników systemu co do zasadności wdrożenia (40%).
•
Brak wiedzy o korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia (34%).
•
Brak wykwalifikowanej kadry (33%).
•
Brak czasu na wdrożenie projektu (20%).
•
Obawy przed niepowodzeniem wdrożenia (14%).
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Firmy równocześnie wskazały, że wśród najważniejszych
kryteriów decydujących o wyborze dostawcy oprogramowania znajdują się rekomendacje, kompetencje zespołu wdrożeniowego, jakość obsługi i doświadczenie firmy w realizacji podobnych wdrożeń.

Nowy czynnik

Aneta Janeczko
Dyrektor konsultingu, DataConsult S.A.

Czasy covidowe wywołały duże zmiany w podejściu
do transformacji cyfrowej w wielu branżach, w tym
również w przedsiębiorstwach przemysłowych. Z badania „Gotowość polskich firm produkcyjnych na
transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza
sytuacji w obliczu pandemii COVID-19” przygotowanego na zlecenie Dassault Systèmes wynika, że 6 na
10 firm jest w trakcie wdrażania rozwiązań w obszarze
transformacji cyfrowej. Co siódma firma deklaruje, że
wdrożyła już rozwiązania umożliwiające transformację,
natomiast dotyczy to największych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.
Cyfryzacja rozumiana jest najczęściej jako automatyzacja i integracja procesów produkcyjnych, narzędzia
cyfrowe wspierające procesy marketingowe i sprzedażowe, rozwój usług zdalnych, wdrażanie zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych, przejście na
rozwiązania oparte na chmurze oraz nowe technologie
zwiększające produktywność i efektywność pracowników. Na wdrażanie zaawansowanych narzędzi IT, w tym
systemów klasy WMS, wskazało 67% badanych firm.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też rozwiązania chmurowe. Blisko 70% firm produkcyjnych
potwierdzają gotowość na przeniesienie swojego oprogramowania do chmury w przeciągu 2 do 3 lat.
Podobny trend widzimy również wśród klientów produkcyjnych, korzystających z rozwiązania
ExpertWMS®. Coraz więcej firm zintensyfikowało działania i przyspieszyło podejmowanie decyzji w zakresie
cyfryzacji, widząc w tym możliwość poprawy efektywności pracy, pozyskania nowych klientów, obniżenia
kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności firmy.
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Wyniki raportu obszernie komentuje Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR. Nowym dla rynku czynnikiem,
nieuwzględnianym wcześniej przy ocenie sytuacji gospodarczej i w prognozach, jest niewątpliwie pandemia koronawirusa. Negatywne skutki pandemii związane są głównie
ze spowolnieniem gospodarczym i słabszymi wskaźnikami
makroekonomicznymi. Może to prowadzić do zatorów płatniczych, a problemy klientów będą miały również wpływ na
sytuację firm reprezentujących różne sektory gospodarki. Kryzys może szczególnie dotkliwie odbić się na kondycji przedsiębiorstw w segmencie MŚP. Niekorzystne dla rynku może być
również zamrożenie projektów przezfirmy, ograniczenie ekspansji i nowych projektów oraz skupienie się na poszukiwaniu
środków finansowania i utrzymaniu płynności.
Z badania PMR przeprowadzonego na zlecenie Dassault Systèmes wynika, że przedsiębiorstwa przemysłowe stosunkowo
dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Jedna trzecia z nich
ocenia swoją kondycję finansową w 2020 roku pozytywnie
w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej
niż połowa badanych firm uważa, że epidemia COVID-19 negatywnie wpłynie na ich sektor. Firmy obawiają się zwłaszcza
pogorszenia kondycji finansowej w roku 2021, już po okresie
wsparcia rządowego.

Przyśpieszenie transformacji
W 2020 roku czynnikiem, który przeważał w ocenie perspektyw
dla rynku chmury obliczeniowej, była pandemia COVID-19.
Wywiera ona bardzo istotny wpływ na ten rynek w okresie
2020-2021. Zasadniczą kwestią staje się przyspieszona transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i wzrost popularności pracy
zdalnej oraz utrzymanie tego modelu przez firmy i organizacje
w kolejnych latach. Inwestycje największych światowych dostawców rozwiązań IaaS będą miały kluczowe znaczenie dla
dalszego rozwoju chmury. Wstępne dane pochodzące z raportu
PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2020.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, opublikowanego w grudniu 2020 roku, wskazują, że wartość tego rynku
w Polsce w 2020 roku po raz kolejny rosła w tempie przekraczającym 30% rok do roku. Nasze prognozy zakładają, że w 2021
roku wartość rynku chmury zbliży się do 2,5 mld zł. Należy
podkreślić, że zgodnie z definicją PMR jest to w 100% rynek
rozwiązań B2B wdrażanych przez firmy i instytucje.
W najbliższych latach rynek chmury obliczeniowej w Polsce
będzie ewoluował w tym samym kierunku. W krótkim okresie spodziewamy się nawet przyspieszenia jego wzrostu, który napędzany będzie przede wszystkim korzystnym otoczeniem makroekonomicznym po obserwowanym w 2020 roku
spadku PKB i stopniowym wzroście inwestycji, także na
rynku IT. Czynnikiem stymulującym cloud computing jest
także rozwój przedsiębiorstw zorientowany na zwiększenie
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i ekspansję sprzedaży. W tym kontekście na znaczeniu zyskują możliwości takie jak skalowalność
i zdolność szybkiego reagowania, oferowane przez
środowiska chmurowe.

Znaczenie pracy zdalnej

Marek Wiązowski,
Specjalista ds. content marketingu, Quantum Qguar

Sygnały płynące z rynku są niejednoznaczne, różnią
się w zależności od branży i indywidualnej sytuacji
przedsiębiorstw. W zakładach produkcyjnych, tak jak
i w wielu innych firmach, znaczna część personelu
biurowego została skierowana do pracy zdalnej.
Według badania Eurostat, w 2020 roku liczba
pracowników niestacjonarnych wzrosła w Polsce
dwukrotnie. Priorytetem stało się zapewnienie im
narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na
płynną pracę i współdziałanie.
Z punktu widzenia inwestycji w systemy zarządzania
produkcją (MES – Manufacturing Execution System)
i kontroli nadzorczej (SCADA – Supervisory Control
And Data Acquisition), wiele przedsiębiorstw waha
się z podjęciem decyzji. Powodem jest duża niepewność panująca na rynku, a także obawy o przebieg
wdrożenia w sytuacji, gdy część kluczowych kadr
pracuje w trybie zdalnym. Główne czynniki wywołujące niepewność to rozregulowane łańcuchy
dostaw, zawirowania w popycie i podaży, a także
ogólnoświatowy problem z dostępnością niektórych
komponentów, takich jak np. półprzewdoniki i mikroprocesory.
Pojawiają się jednak także impulsy, które skłaniają
przedsiębiorstwa produkcyjne do większego zaangażowania w nowe inwestycje. Za zwiększeniem poziomu automatyzacji silnie przemawia rozpędzający
się wzrost kosztów pracy. Ważnym aspektem jest też
także wysoka, potencjalnie wciąż rosnąca inflacja.
Jednym ze sposobów ochrony wartości posiadanych
środków pieniężnych, jest angażowanie ich w unowocześnienie zakładu.
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Wprowadzenie ograniczeń zmusiło przedsiębiorstwa
do przejścia na pracę zdalną, co może przyspieszyć
transformację do chmury w wielu z nich. Z drugiej
strony, przynajmniej część podmiotów, w tym duże
firmy, redefiniuje swoje podejście do sfery IT, a także
plany związane z wykorzystaniem środowisk chmurowych, biorąc pod uwagę zupełnie nowy czynnik, jakim
jest koronawirus. Świadczy o tym również badanie
PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes,
z którego wynika, że 9 na 10 firm wprowadziło pracę
zdalną.
Wszystkie firmy, które zadeklarowały w badaniu, że zakończyły proces transformacji cyfrowej, mają wdrożone
narzędzia do pracy zdalnej (100%), a dla dwóch trzecich
(64%) wiąże się to z wykorzystaniem środowisk chmurowych. Różnica między teorią a praktyką pokazuje, jak
duży potencjał ma nadal rynek, bo ewidentnie jest na początku drogi do faktycznej transformacji cyfrowej.
Tym bardziej, że przynajmniej dla części firm (14%)
cyfrowa transformacja nie tyle jest ciągłym procesem,
co punktowo potraktowanym wdrożeniem określonego typu narzędzi. Jest to oczywiście nieporozumieniem.
Główną barierą ograniczającą cyfrową transformację
jest brak wiedzy na temat korzyści i obszarów, na które
może pozytywnie wpłynąć taka strategia. Rolą dostawców powinno być więc zapewnienie informacji w tym
zakresie odbiorcom, w tym zarówno decydentom,
jak i kadrom zarządczym odpowiedzialnym za rozwój
technologiczny swoich przedsiębiorstw.
Z badań PMR wynika, że 47% firm chciałoby uzyskać
atrakcyjną ofertę, zestawienie kosztów nowych narzędzi z tradycyjnymi rozwiązaniami (40%), szkolenia
(40%) oraz przejrzystość i transparentność całkowitych kosztów utrzymania w modelu TCO (34%).
Pandemia COVID-19 może zasadniczo zmienić sposób,
w jaki firmy w Polsce będą wdrażać rozwiązania chmurowe. Naszym zdaniem wdrożenia rozwiązań chmurowych w dużych firmach będą dominować pod względem
skali i budżetu. Od 2021 roku, ale także w średnim i długim okresie, COVID-19 pozytywnie wpłynie na rynek
systemów ERP w Polsce. Doświadczenia firm związane
z sytuacją kryzysową przyspieszą działania podejmowane w ramach cyfrowej transformacji biznesu. Penetracja
rozwiązaniami ERP powinna więc być większa w porównaniu z prognozami sprzed pandemii. Badanie PMR dla
Dassault Systèmes pokazuje, że jedna trzecia firm przemysłowych planuje migrację przynajmniej części oprogramowania do środowisk chmurowych.
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Dylemat menedżerów
Menedżerowie stają obecnie przed dylematem właściwego zaplanowania inwestycji na przyszłe lata. Badania
PMR pokazują, że jedną z konsekwencji pandemii w firmach będzie dążenie do zapewnienia większej kontroli
nad sytuacją i poczucia bezpieczeństwa. Spowoduje to
zmianę podejścia do outsourcingu zasobów i procesów,
szczególnie w obszarach istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa. Wzrośnie znaczenie narzędzi wspierających kontrolę nad płynnością finansową i doboru

partnerów biznesowych. Kanały dystrybucji ulegną
skróceniu. Znacznie przyspieszą procesy automatyzacji
i robotyzacji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) czy głębokiego uczenia maszynowego (ML).
Kluczowe znaczenie będzie miała elastyczność i dostęp
do gotowych rozwiązań. Już teraz chmura jest postrzegana jako opcja pozwalająca na oszczędności, choć
w praktyce w średnim lub dłuższym okresie jest ona
droższa, biorąc pod uwagę tylko model TCO. W średnim i długim okresie duże firmy, także w Polsce, będą

Niedostateczna wiedza jest główną barierą
ograniczającą transformację cyfrową wśród
polskich przedsiębiorstw produkcyjnych
% firm, które nie planują transformacji cyfrowej
TAK 14%

100%

NIE 86%

Dlaczego firma nie planuje przeprowadzić procesu transformacji cyfrowej?

Nie wiemy, jakie
korzyści może przynieść
transformacja cyfrowa

45%

45%

36%

Nie wiemy
wystarczająco
dużo na ten temat

Nie wiemy, na jakie obszary
naszej działalności może
wpłynąć transformacja

Nie wiemy,
do kogo się zwrócić

27%

9%

Nie wiemy,
gdzie szukać
informacji

Inne

Firmy, które nie planują wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej, nie widzą korzyści z implementacji.
Nie wiedzą też, do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia.
Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.
Źródło: wywiady CATI, n=11.
© PMR 2021 | PMR dla Dassault Systèmes – RAPORT Z BADANIA

6 na 10 badanych firm jest w trakcie
wdrażania różnych rozwiązań w obszarze
transformacji cyfrowej
Czy firma wdrożyła lub rozpoczęła proces transformacji cyfrowej?
14%

14%

8%

15%

31%

27%

Tak, zakończyliśmy
proces
Tak, jesteśmy
w trakcie procesu
Nie, ale planujemy

63%
Ogółem

69%
100-249 pracowników

59%

Nie, nie planujemy

250 pracowników i więcej

Co siódma firma deklaruje, że wdrożyła już rozwiązania umożliwiające transformację cyfrową. Dotyczy to głównie
największych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników). Tylko 14% badanych firm w ogóle nie planuje wdrożenia
rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej.
Źródło: wywiady CATI, n=76.
© PMR 2021 | PMR dla Dassault Systèmes – RAPORT Z BADANIA
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budować przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnym aplikacjom, wiązaniu usług, optymalizacji i automatyzacji z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.
Przewagą dostawców chmury przestanie być niższa
cena za wirtualne urządzenie, rozmiar GB przestrzeni
dyskowej czy API pozwalający na rozpoznawanie obrazu, a na znaczeniu zyska możliwość wykorzystania
i tworzenia wartości dodanej dla biznesu. Oznacza to,
że konkurencyjność wśród dostawców chmury będzie
dotyczyła raczej takich obszarów jak AI/ML, data science,
DevOps, cyberbezpieczeństwo czy architektura usług.

W badaniu jedna czwarta podmiotów wskazała na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję jako obszary strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych
2-3 lat. Ponadto dla producentów maszyn i urządzeń AI
jest czynnikiem, który w przyszłości będzie miał zdecydowanie najistotniejszy wpływ na rynek (51%). Ciekawym
trendem, który może zyskać na znaczeniu w najbliższych
latach, jest popularyzacja Internetu Rzeczy i jego wersji
przemysłowej (IIoT) wraz z towarzyszącymi jej konsekwencjami. Ekosystem Internetu Rzeczy jest w naturalny
sposób powiązany z rozproszonym środowiskiem chmury

Najczęściej używane rodzaje oprogramowania
w firmach
97%
100%
93%

Czy firma korzysta z następujących rodzajów oprogramowania?
100-249
pracowników

CMMS

WMS

PLM

SCADA Prototypowanie

13%

26%
11%

SFA

Inne

6%

ECM

0%

17%
10%
26%

39%
17%

17%

39%
APS

4%
7%
0%

MES

0%

BI

0%

ERP

0%

17%
20%
13%

10%

23%

39%

39%
28%
19%
26%

28%
19%

FK

28%

CRM

0%

29%
20%
39%

46%
41%
52%
CAQ

38%
39%
37%

51%
51%
52%

56%

CAD

41%
MS
Office

250 pracowników
i więcej

63%

76%

Ogółem

Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%
.
Źródło: wywiady CATI, n=105.
© PMR 2021 | PMR dla Dassault Systèmes – RAPORT Z BADANIA

Badane firmy oceniają stopień nasycenia
branży rozwiązaniami chmurowymi jako
stosunkowo niski
Jak ocenia Pan/i poziom nasycenia rozwiązaniami w chmurze…
Ogółem

42%
42%
16%
...w branży
produkcyjnej
w Polsce

100-249 pracowników

50%

43%

50%

47%
9%

...w Państwa
firmie

...w branży
produkcyjnej
w Polsce

71%

250 pracowników i więcej

40%
34%

29%

26%

...w Państwa
firmie

...w branży
produkcyjnej
w Polsce

21%
79%

Wysoki
Neutralny
Niski

...w Państwa
firmie

Prawie połowa podmiotów deklaruje korzystanie z rozwiązań chmurowych, jednak badane firmy oceniają stopień nasycenia
branży rozwiązaniami chmurowymi jako stosunkowo niski. Można przyjąć, że firmy z branży produkcyjnej mają bardzo wysoką
świadomość nowych, innowacyjnych rozwiązań, dlatego potrafią dostrzec szersze spektrum rozwiązań usprawniająych
procesy produkcyjne.
Źródło: wywiady CATI, n=88.
© PMR 2021 | PMR dla Dassault Systèmes – RAPORT Z BADANIA

142 – EUROLOGISTICS

PRZEMYSŁ 4.0

Ekosystem Internetu Rzeczy jest w naturalny sposób powiązany
z rozproszonym środowiskiem chmury i korzysta z możliwości, jakie
zapewnia cloud computing.
i korzysta z możliwości, jakie zapewnia cloud computing.
Przykład ten wyraźnie pokazuje, jak istotna będzie kwestia bezpieczeństwa, a w zasadzie odpowiednia komunikacja i gwarancja poufności przetwarzanych danych. Niewątpliwie fakt, że wciąż tworzone są nowe zbiory danych
dotyczące zachowań konsumentów, będzie rodził pytania
o możliwość wycieku informacji i obawy związane z prywatnością. Z drugiej strony Internet Rzeczy nie musi i nie
powinien mieć zastosowań wyłącznie sprzedażowych czy
marketingowych, a chmura może obejmować również
rozwiązania w sferze publicznej lub tzw. inteligentnych
miast. Potwierdzają to także wyniki badania PMR przeprowadzonego na zlecenie Dassault Systèmes. Blisko połowa dużych firm (49%) uważa, że w ciągu 2-3 lat rozwiązania IoT będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

Ten ostatni czynnik był właściwie jednym z wymienianych przez duże firmy w Polsce, także z innych branż,
które zostały zapytane o przyczyny niechęci wobec
migracji do chmury. Wszędzie tam, gdzie elastyczność
w dostępie do zasobów nie była kluczowa, kwestionowano przewagę chmury. Faktem jest jednak, że według
najnowszego badania PMR przeprowadzonego w okresie pandemii nowa sytuacja w sposób istotny zmieniła
perspektywę firm, a czynnik niskiej wartości dodanej
usług chmurowych pojawia się w wypowiedziach badanych znacznie rzadziej. Większość z nich jest coraz
bardziej świadoma korzyści płynących z przetwarzania
danych w chmurze.
Badanie "Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji
w obliczu pandemii Covid-19.", zostało zrealizowane przez
PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020r. Badanie ilościowe przeprowadzono na
losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych
w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia
przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla
odpowiedzialni za obszar IT w firmach.
Witold Zygmunt

Czynniki hamujące
Z badania zrealizowanego przez PMR wynika, że inwestycje we własną infrastrukturę IT (74%) są zdecydowanie głównym czynnikiem hamującym postępy
w migracji do chmury. Na kolejnych miejscach znalazły
się takie aspekty jak wspomniane już bezpieczeństwo,
brak wiedzy na temat samej migracji oraz niska wartość dodana usług w chmurze (26%).

Rozwiązania IoT i systemy IT wspierające
produkcję to strategiczne obszary dla firm
w ciągu najbliższych 2-3 lat
Które z poniższych obszarów będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju firm
w Polsce (w ciągu najbliższych 2-3 lat)?
40%

49%
34%

32%

IoT

26%

23%

Zaawansowane systemy IT
dla produkcji

61%
34%

50%

34%
15%

24%

23%

27%

20%

19%
5%

Big Data

42%

AI

Druk 3D

0%
Zaawansowane systemy IT
dla produkcji

39%

9%
Big Data

13%

6%

16%

AI

10%
Druk 3D

29%
11%

Analiza danych

Home &
Lifestyle

42%
21%

100-249
pracowników

32%

51%

21%
IoT

Ogółem

44%

250 pracowników
i więcej

19%

13%

21%

Analiza danych

15%

Zakłady produkcyjne
wyposażone w czujniki

Transport
i mobilność

25%

23%

Urządzenia
przemysłowe

25%

13%

21%

Zakłady produkcyjne
wyposażone w czujniki

Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.
Źródło: wywiady CATI, n=94.
© PMR 2021 | PMR dla Dassault Systèmes – RAPORT Z BADANIA
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ROBOTY WRACAJĄ DO GRY
Interact Analysis przygotował raport na temat robotyki przemysłowej, pokazujący,
że sektor robotów przemysłowych jest na dobrej drodze do szybkiego powrotu na
dobre tory, po niedawnym bezprecedensowym, dwuletnim spowolnieniu.
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Podczas spowolnienia gospodarczego w 2019 r. sektor robotyki przemysłowej odnotował spadek liczby dostarczonych urządzeń o 5,4%. Pandemia w 2020 r. przyniosła dalszy spadek o 5,9%, ponieważ dostarczono o 80 000 sztuk
mniej niż wcześniej przewidywano. To był trudny czas dla
sektora i powrót do zdrowia zajmie trochę czasu.

Nieaktualne szacunki
Interact Analysis przyznaje, że szacunki wzrostu do 2024
roku, przedstawiane przed wybuchem epidemii Covid,
stały się nieaktualne. Wskazano jednakże silne czynniki napędzające wzrost w ostatni okresie, gdy gospodarki wychodzą z pandemii. Dogłębne badania firmy, że
nowe zastosowania branżowe dla robotyki i bardziej zaawansowane technologie w połączeniu z redukcją cen
spowodują przyspieszenie obrotów dostawców robotów
2021 r., ze wzrostem o 9,2% pod względem przychodów
i 9,6% pod względem wysyłki. Następnie nastąpi stabilny okres wzrostów do 2024 roku.
Przewiduje się, że roboty przegubowe najwolniej powrócą do poziomów z 2019 r., biorąc pod uwagę, że
branża, w której są one głównie używane – motoryzacyjna – została tak mocno dotknięta pandemią. Z kolei
analitycy szacują, że sprzedaż robotów SCARA wykorzystywanych w lekkich operacjach typu „pick and place”
i montażu wzrośnie, ponieważ dostrzeżono potencjał
do wykorzystania ich w bardzo zróżnicowanych zastosowaniach. Przewiduje się, że rynek robotów współpracujących, który odnotował w 2020 r. pierwszy historii
spadek sprzedaży, odbije się z imponującą stopą wzrostu na poziomie 15-20% rok do roku do 2028 r.
Branże półprzewodników i FPD są jedynymi użytkownikami końcowymi, którzy utrzymali lub zwiększyli popyt
na roboty współpracujące (przy nieznacznym spadku dla
całego rynku robotów przemysłowych) w 2020 roku, głównie na rynku azjatyckim. Motoryzacja i elektronika odpowiadały za prawie 60% przychodów z robotyki w 2019 r.,
ale motoryzacja nadal jest słaba, a sektor nie przekroczy
poziomu popytu na roboty z 2019 r. do 2022 r. Prognozuje
się, że branża elektroniczna poprawi się w tym obszarze
nieco wcześniej niż motoryzacja, wykazując dobre oznaki
ożywienia w 2020 r., ponownie zwłaszcza na rynkach azjatyckich. Pomimo trudności, z jakimi borykał się sektor
motoryzacyjny, te dwa sektory nadal będą odpowiadały
za ponad 55% przychodów w 2024 r. Przemysł chemiczny
i farmaceutyczny oraz spożywczy i napojów odnotował
stabilny popyt na produkty podczas pandemii, a jego spadek był bardzo ograniczony dla rozwiązań zrobotyzowanych. a Interact Analysis przewiduje, że wzrost i postęp
technologiczny w tych sektorach wywrą znaczną presję na
popyt na roboty w prognozowanym okresie.

Schemat jest znany
Schemat ożywienia regionalnego w sektorze robotów
przemysłowych jest znany. Wirus pojawił się w Azji,
a następnie przeniósł się do Europy i Ameryki Północnej, a infekcja nadal się rozprzestrzenia. W rezultacie
normalne operacje biznesowe zostaną wznowione

Jacek Ober
Współwłaściciel, dyrektor marketingu i inwestycji w firmie
WObit

Z naszego doświadczenia wynika, że zainteresowanie automatyzacją procesów zdecydowanie wzrosło, zwłaszcza
w porównaniu do 2020 roku. Ubiegły rok w większości
upłynął pod znakiem pandemii i wielkiej niewiadomej.
Wiele firm zamroziło wówczas budżety, koncentrując się
na bieżącej działalności zamiast na inwestycjach. Jednak
po szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości oraz
doświadczeniach funkcjonowania w pandemii jasne stało
się, że to właśnie inwestycje w automatyzację i robotyzację są szansą na zyskanie przewagi konkurencyjnej
i dalszy rozwój. Tę zmianę podejścia widać zwłaszcza
od początku akcji szczepień, która dała nadzieję na normalizację sytuacji. Od tego czasu obserwujemy znaczny
wzrost zapytań i zamówień dotyczących automatyzacji
i robotyzacji procesów. Wielu klientów jest zainteresowanych szczególnie implementacją robotów mobilnych
MOBOT do transportu wewnętrznego, dzięki czemu chcą
usprawnić i zoptymalizować swoje działania. Przede
wszystkim mam tu na myśli te branże, które rozkwitły
w wyniku nowych okoliczności, jak dynamicznie rozwijający się e-commerce oraz rosnące zapotrzebowanie ze
strony operatorów logistycznych i centrów magazynowych. Jeśli chodzi o przemysł, to duży i nadal odczuwalny
wpływ na automatyzację ma przerwanie lub spowolnienie
łańcuchów dostaw, co utrzymuje się, zwłaszcza jeśli
chodzi o dostawy półprzewodników i stali będących dziś
istotnym elementem wielu maszyn. Pomimo zauważalnych
opóźnień choćby w branży motoryzacyjnej, będącej liderem inwestycji w robotyzację w Polsce, widzimy rosnące
zainteresowanie automatyzacją. Nasi klienci zdecydowanie wrócili do planów sprzed pandemii, które zakładały
znaczne zautomatyzowanie i zrobotyzowanie procesów
produkcyjnych i intralogistycznych.
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wcześniej w Azji, co wpłynie na wysyłki robotów w tych
obszarach, w szczególności w Chinach, gdzie wirus został opanowany do maja 2020 r. Rynek chiński jest jedynym prognozowanym, który przewyższy poziomy
z 2019 r. do 2021 r. Wynika to głównie z dużego popytu
wewnętrznego pochodzącego z samych Chin, a nie ze
wzrostu chińskich rynków eksportowych, które oczywiście nadal są mocno dotknięte przez Covid.
- Pogorszenie koniunktury w 2019 r. i szok wywołany
pandemią mogły zawalić rynek robotyki przemysłowej,
ale on tylko się potknął - mówi Jan Zhang, starszy dyrektor w Interact Analysis. - Czynniki takie jak braki kadrowe, dystans społeczny, stale paląca potrzeba wydajności i szybkości oraz świadomość potrzeby budowania
odporności w obliczu światowych wstrząsów, takich jak
COVID-19, oznaczają, że teraz bardziej niż kiedykolwiek

Rainer Schmid
Senior Director Sales Dematic Central Europe

Mobilne i stacjonarne rozwiązania robotyczne
znajdują się w centrum megatrendów automatyzacji intralogistyki w obszarze procesów logistycznych. Stało się to jeszcze bardziej wyraźne
podczas pandemicznego spowolnienia. Pandemia
Covid-19 pokazała, że wysoce zautomatyzowana
intralogistyka to nie tylko kwestia wydajności
i dokładności, ale także zmniejszenia potencjalnego ryzyka w łańcuchach dostaw i zapewnienia
konieczności fizycznego dystansu. Automatyzacja
bez udziału człowieka przyczynia się do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnia
niezaburzony przebieg procesów, zapobiegając
destrukcyjnym zagrożeniom, takim jak zamknięcie
całych operacji logistycznych. To znacznie obniżyło przeszkody inwestycyjne w przypadku większości firm. Wyjaśnia też powody, dla których,
oprócz większej elastyczności, skalowalności
w coraz szybszej i bardziej dynamicznej zmianie
przepływów materiałów, rozwiązania stacjonarne
i mobilne są tak pożądane. Znaczący trend wzrostowy w handlu elektronicznym i na rynku e-food
utrzyma się nawet w okresie post-Covid-19.
Europa przyjmie ten trend tak samo jak Chiny.
Dla firmy Dematic, w ramach naszej stałej
koncentracji na technologii, inwestowanie
w stacjonarne i mobilne rozwiązania robotyczne
jest bardzo ważne … podobnie jak wszystkie inne
inwestycje w badania i rozwój firmy Dematic, które zapewniają dużą wartość logistyczną poprzez
wzmacnianie prężności pracy, niezależności,
elastyczności i produktywności naszych klientów
– firm cenionych na całym świecie.
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wszystkie branże na całym świecie rozpoznają wartość
robotyki. Wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat
sektor odzyska równowagę i będzie się dobrze rozwijać.
W trakcie tworzenia tego raportu zespół Interact Analysis przeprowadził ponad 30 godzin wywiadów z 30 kluczowymi pracownikami branży w wiodących firmach
robotycznych i użytkownikach końcowych. Odbywały
się one osobiście lub telefonicznie. Zebrano i przeanalizowano banki danych, niektóre bezpośrednio od firm
i przechowywane jako poufne, a niektóre, takie jak raporty firm, ze źródeł publicznych. Należy podkreślić,
że ten raport, bardziej niż jakiekolwiek inne, jest organicznym i ewoluującym narzędziem, oferującym nowo
wprowadzoną usługę śledzenia produktów, zapewniającą użytkownikom raportu najświeższe dane.
Artur Piotrowski

Wojciech Kuchno
Area Sales Manager w Polsce
i krajach bałtyckich, OnRobot

Coraz więcej firm dostrzega zalety aplikacji
współpracujących. Krótki czas wdrożenia
i uruchomienia oraz możliwość wykorzystania robota współpracującego wyposażonego
w odpowiednie narzędzia EoAT (end-of-arm
tooling) do różnych procesów w jednym
zakładzie to kluczowe elementy doceniane
przez przedsiębiorców. Ponadto automatyzacja znacznie ułatwia przestrzeganie norm
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
np. związanych z zachowaniem dystansu
społecznego.
Wdrożenie robotów zwiększa elastyczność
i pozwala w większym stopniu uodpornić
się na wahania rynku i niepewną sytuację
na rynku pracy. Dodatkowo zakres aplikacji
współpracujących obejmuje procesy, które
mogą być niebezpieczne dla pracowników,
np. praca przy ciężkich maszynach czy obsługa np. ostrych elementów lub toksycznych
materiałów. Roboty współpracujące i lekkie
roboty przemysłowe, wyposażone w odpowiednie narzędzia EoAT, są coraz częściej
wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i te z segmentu MŚP.
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CHMURA PRZEMYSŁOWA
JEST ZŁOŻONA, ALE NIE
TRUDNA
Jeszcze w 2018 roku Gartner1 prognozował, że światowa wartość rynku usług chmurowych
będzie rosnąć o około 15% rocznie, sięgając w 2022 roku 331,2 miliardów dolarów.
Tymczasem ostatnie prognozy Markets&Markets mówią o wartości około 500 miliardów
do tego czasu, a ponad 800 miliardów do roku 2025.2 Najnowsze dane wskazują, że
w samym 2019 roku w Polsce odnotowano 30-procentowy wzrost rynku3.
Widać zatem, że chmura nie jest już tylko futurystycznym trendem, ale czymś, co realnie pozwala zbudować
przewagę konkurencyjną. Szczególnie w branży produkcyjnej, której przedstawiciele mogą za pośrednictwem technologii chmurowych skutecznie realizować
koncepcję Przemysłu 4.0.

1
2
3
4

Krótsze cykle produkcji
Co stoi za fenomenem chmury? Jak wskazują badania
Deloitte4, organizacje, które już korzystają z technologii chmurowych, największą wartość widzą w skalowalności, elastyczności oraz możliwości uproszczenia zarządzania środowiskiem IT, co przekłada się na

https://300gospodarka.pl/news/nad-polska-zawisla-chmura-obliczeniowa-rynek-rosnie-w-tempie-kilkunastu-proc-rocznie
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cloud-computing-market-234.html
https://www.computerworld.pl/news/Chmura-w-Polsce-1-4-miliarda-powodow-do-optymizmu,421875.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-publiczna-w-polsce.html
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Chmura w przemyśle może nie
być wcale rewolucją, a ewolucją naturalnym procesem dostosowywania
się do wymagającej rzeczywistości.
lepsze wyniki finansowe. – Chmura jest tym, co pozwala firmom produkcyjnym realnie wdrażać w życie koncepcję Przemysłu 4.0 – podkreśla Tomasz Smoleński,
Client Unit Manager w GFT i dodaje: – Siłą napędową
czwartej rewolucji przemysłowej są dane, a chmura nie
tylko pomaga je przechowywać, ale także analizować
i zamieniać w wartość biznesową. Umożliwia tym samym ciągły proces optymalizacji, który redukuje koszty, a dodatkowo pozwala skupić się na merytorycznych
innowacjach zamiast technologii.
Możliwości, jakie daje chmura, pozwalają zamieniać zakłady produkcyjne w Fabryki 4.0 z prawdziwego zdarzenia
- takie, które nie tylko optymalnie funkcjonują, ale także
dają pozycję lidera w danym sektorze. Analityka danych
w chmurze umożliwia znaczne uproszczenie procesów
konserwacji, dzięki skutecznemu przewidywaniu koniecznych napraw. Za sprawą scentralizowanych informacji łatwiejsze jest dzielenie się wiedzą, np. w firmach
międzynarodowych, a co za tym idzie, także globalne
planowanie. Dostęp do różnorodnych danych w chmurze
upraszcza m.in. wybór optymalnego miejsca produkcji
czy dostawców komponentów, a także usprawnia intralogistykę, dzięki automatyzacji zakładów i magazynów.

Bliżej polskiego przemysłu
Jak wskazuje Deloitte5, 90% firm z różnorodnych branż
identyfikujących się jako liderzy rynku, korzysta z rozwiązań w chmurze. Zainteresowanie wciąż rośnie, a dodatkowo jest stymulowane przez takie wydarzenia, jak
np. otwarcie nowego regionu Google Cloud w Warszawie,
które pozwala firmom z Europy Środkowo-Wschodniej liczyć na większą wydajność i prędkość aplikacji opartych
o chmurę Google oraz gwarancję rezydencji danych w Polsce. Daje to nadzieję na kolejne dwucyfrowe wzrosty polskiego rynku chmurowego w kolejnych latach.
Choć chmura niesie ze sobą szereg korzyści, część
przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości związane z jej
wdrożeniem. Jak wynika z raportu firmy analitycznej
Frost&Sullivan6 największymi barierami dla adopcji
tego modelu pozostają obawy związane z bezpieczeństwem i utratą kontroli nad systemami.
– Wątpliwości wiążą się z panującym powszechnie
przekonaniem, że naszymi danymi najlepiej potrafimy zaopiekować się sami, na fizycznych nośnikach.
Tymczasem statystyczna szansa na pożar serwerowni
jest dużo większa, w porównaniu do np. utraty danych
w chmurze. Nie mówiąc już o tym, o ile groźniejszy
może to być precedens dla ciągłości procesów firmo-

wych. Dbając o politykę dostępu i wybierając zaufanego
dostawcę chmury, jej wdrożeniem możemy podnieść
bezpieczeństwo danych w stosunku do powszechnego,
tradycyjnego modelu – mówi Tomasz Smoleński.

Nietrudne wdrożenie
Kolejna niepewność przedsiębiorców wiąże się z koniecznością szybkiej reorganizacji firmy – przebudowy infrastruktury, czy całego działu IT. To jednak mit,
bowiem wdrożenie chmury zawsze jest procesem i nigdy nie musi pociągać za sobą nagłych zmian organizacyjnych. Usługi chmurowe mogą zoptymalizować
działania operacyjne i kadrowe, ale nie mają na celu
zastępowania człowieka, a raczej pomaganie mu w dokonywaniu lepszych wyborów.
Chmura nie jest też skomplikowana, ani „tylko dla dużych”. Pozytywny wpływ na efektywność produkcji będzie miała w każdej firmie, niezależnie od wielkości,
kluczowy okaże się dobór odpowiednich elementów. –
Łatwo to porównać do budowania z klocków – w większych organizacjach będzie ich więcej, a w niewielkich
mniej. Można więc powiedzieć, że chmura jest złożona,
ale nie trudna do wdrożenia – dodaje Tomasz Smoleński.

Długoterminowa inwestycja
i szybkie efekty
Nie warto zatem powtarzać rynkowych mitów – chmura w przemyśle może nie być wcale rewolucją, a ewolucją - naturalnym procesem dostosowywania się do
wymagającej rzeczywistości. Wspomniane już badania
Deloitte7 wskazują, że zdecydowana większość firm,
które z chmury już korzystają, potwierdza, że efekty
wdrożenia przekroczyły ich oczekiwania. Skalowalność i elastyczność, jakie niesie ze sobą ta technologia,
pozwalają przedsiębiorstwom przemysłowym zbudować odpowiednią przewagę konkurencyjną, już teraz
i w przyszłości.
– Wydaje się, że długoterminowe spojrzenie na chmurę,
uniemożliwia uzyskanie szybkich efektów. Tak naprawdę jednak kluczowe jest znalezienie odpowiedniego
partnera, który dzięki doświadczeniu, będzie potrafił
wskazać odpowiednie ścieżki i już na samym początku umożliwi zwrot z pierwszych inwestycji, a w dalszej
perspektywie poprowadzi firmę w kierunku realizacji
idei Przemysłu 4.0. Warto również poszerzać swoją wiedzę, np. uczestnicząc w webinarach na temat chmury,
by przekonać się, że wcale nie jest ona aż tak skomplikowana – podkreśla Tomasz Smoleński.
Branża cyfrowa od dawna ma już możliwość szybkiego skalowania, podczas gdy technologie chmurowe
przybliżają ją także przedsiębiorstwom produkcyjnym.
W dobie big data, 5G i nagłych, nieoczekiwanych, globalnych zmian, to szansa, która pozwoli przemysłowym
wizjonerom stać się liderami. Chmura z pewnością jest
w zasięgu ręki, trzeba tylko po nią sięgnąć.
Artur Piotrowski

5 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-publiczna-w-polsce.html
6 http://it-filolog.pl/chmura-napedza-przemysl-4-0-i-przenika-do-firm-ale-sa-obawy-o-bezpieczenstwo/
7 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-publiczna-w-polsce.html
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UR CORAZ BLIŻEJ
PREDYKCJI
Czy możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu maszyn pod względem najczęstszych usterek
z powodu uderzeń, zmęczenia podzespołów bądź tarcia? Czy da się z wyprzedzeniem
w określonym terminie przewidywać i planować prace konserwacyjne, zanim
wystąpią poważne uszkodzenia lub awarie powodujące przestoje produkcji?
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Takie pytania zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy
w swoich fabrykach i zakładach produkcyjnych chcą stosować rozwiązania i systemy Przemysłu 4.0. Odpowiedź?
Tak – wystarczy wdrożyć predykcyjny system monitoringu, ochrony i konserwacji maszyn.
Możliwość zapobiegania nieoczekiwanym awariom
sprzętu oraz optymalnego planowania napraw to główny cel konserwacji predykcyjnej, która jest coraz częściej doceniana i stosowana przez zakłady przemysłowe.
Konserwacja predykcyjna różni się od profilaktycznej,
ponieważ opiera się na faktycznym stanie sprzętu, a nie
na przeciętnych lub oczekiwanych statystykach pozwalających przewidzieć, kiedy będzie ona wymagana.

Techniki konserwacji predykcyjnej mają za zadanie pomóc w określeniu stanu eksploatacyjnego maszyn w celu
oszacowania, kiedy należy przeprowadzić konserwację.
Działania te są oparte na szacowanych stanach degradacji
określonych elementów urządzenia. - Pozwalają zapewnić zwiększone bezpieczeństwo instalacji, odpowiednią
żywotność sprzętu, mniej wypadków, również tych z negatywnym wpływem na środowisko oraz zoptymalizowane gospodarowanie częściami zamiennymi – mówi Piotr
Szopiński z ifm electronic. - Konserwacja predykcyjna
pomaga również poprawić wydajność. Została również
uznana za jeden ze sposobów wprowadzenia modelu zarządzania just-in-time w produkcji.
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Przydatne monitorowanie online i offline
Konserwacja predykcyjna ocenia stan sprzętu poprzez
okresowe (offline) lub bieżące (online) monitorowanie
stanu sprzętu. Ostatecznym celem tego podejścia jest
wykonanie konserwacji w zaplanowanym momencie,
kiedy czynności te są najbardziej opłacalne i zanim maszyny stracą wydajność w granicach wyznaczonego progu. Dzięki temu można zmniejszyć nieplanowane koszty
przestojów z powodu awarii, które w zależności od branży, mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych dziennie.
Większość kontroli predykcyjnych wykonuje się podczas
pracy urządzenia, minimalizując w ten sposób zakłócenie normalnego działania systemu. Aby ocenić stan
sprzętu, wykorzystuje się tu nieinwazyjne technologie
testowe, takie jak np. analiza wibracji, pomiary poziomu
dźwięku lub ciśnienia i jakości oleju. Do tego niezbędne
są m.in. właściwe czujniki.
Systemy monitorowania stanu służą do opartej na stanie rzeczywistym konserwacji maszyn
i instalacji. Dostępny na rynku asortyment produktów
obejmuje m.in. systemy monitorowania wibracji, jakości
oleju, a także zużycia sprężonego powietrza i wody. Pomagają one odnaleźć uszkodzenia we właściwym czasie
i zapobiegają kosztownym uszkodzeniom wynikowym.

Nie tylko drgania
Czujniki drgań wykrywają uszkodzenie łożysk i kół zębatych elementów tocznych lub niewyważenie napędów
i obracających się części maszyny. Wśród najnowocześniejszych produktów do monitorowania drgań znajdują się m.in. transmitery i czujniki drgań, akcelerometry oraz monitory kontrolne. Transmitery oraz czujniki
drgań wykrywają uszkodzenia łożysk tocznych oraz niewyważenie napędów i wirujących elementów urządzeń.
Akcelerometry, w połączeniu z elektroniką diagnostyczną, służą do kompleksowego monitorowania drgań w dużych napędach.
Z kolei systemy monitorowania jakości oleju pomagają we wczesnym wykrywaniu wody i cząstek ściernych
w cieczach hydraulicznych i smarach, aby zapobiec zakłóceniom pracy lub uszkodzeniom agregatów hydraulicznych, pomp, zaworów, cylindrów i maszyn. Specjalne
monitory cząstek są w stanie weryfikować stopień czystości i ewentualny poziom zanieczyszczenia olejów, olejów hydraulicznych oraz cieczy chłodząco-smarujących.
Natomiast czujniki do pomiaru wilgotności oleju mogą
mierzyć wilgotność względną w oleju. Produkty te przyczyniają się tym samym do zapewnienia optymalnego
utrzymania ruchu w oparciu o stan rzeczywisty.

Media też można kontrolować
Kolejnym aspektem wpływającym na skuteczność predictive maintenance jest monitorowanie stanu rzeczywistego mediów. Posłużyć temu mogą np. nowoczesne
przepływomierze do sprężonego powietrza. Są one wykorzystywane do zastosowań przemysłowych, do argonu,
dwutlenku węgla oraz azotu. Posiadają duży zakres pomiarów do 17500 Nm³/h oraz krótki czas i dużą czułość
reakcji. Wskazują ilość przepływu objętościowego, ilość
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Techniki konserwacji predykcyjnej
mają za zadanie pomóc w określeniu
stanu eksploatacyjnego maszyn
w celu oszacowania, kiedy należy
przeprowadzić konserwację.
całkowitą i temperaturę oraz ciśnienie. Parametryzacja
odbywa się tu bezpośrednio za pomocą przycisków na
czujniku. Ponadto czujniki mogą być parametryzowane
również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB.
Natomiast do pomiaru stanu i przepływu wody służą przepływomierze magnetyczno-indukcyjne lub ultradźwiękowe. Rejestrują one trzy parametry procesowe: wielkość
przepływu, ilość zużywaną oraz temperaturę medium. Są
często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach,
w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła.
W zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do pomiaru
zużycia wody.

Skuteczność
Gwarancją skuteczności procesu jest między innymi bezproblemowa integracja powiązana bezpośrednio z systemami przemysłowego ethernetu. Do obsługi alarmów automatycznych służą proste wskaźniki, działające w czasie
rzeczywistym. Jednocześnie pozostaje możliwość przechwytywania do zaawansowanej analizy surowych sygnałów i nie ma potrzeby stosowania szaf sterowniczych
czy skomplikowanego okablowania. Skuteczne monitorowanie stanu prostych maszyn w sieci jest zapewnione
dzięki zwiększonym możliwościom IO-Link i dostępności
łatwych sposobów łączenia.
Sprawdzony przemysłowy system IO-Link ułatwia włączanie technologii Przemysłu 4.0. bezpośrednio do własnej,
istniejącej platformy sterowania klienta. Bez konieczności stosowania kosztownych dodatkowych sieci, bramek
i udziału zespołów IT. Mastery wysyłają sygnały stanu do
elementów sterujących oraz mogą wysyłać przetworzone
i surowe sygnały dotyczące wibracji do systemów wyższego poziomu. Wszystko to w celu zaawansowanej analizy.

Wartość
Czy sprostanie wymaganiom pomiaru różnych wartości
w jednej obudowie czujnika jest możliwe? Z pomocą tutaj
przychodzi czujnik wibracji VVB z komunikacją IO-Link.
Pozwala ona na pomiar i przetworzenie istotnych wskaźników, z punktu widzenia zabezpieczenia maszyny oraz
udostępnienie ich za pomocą komunikacji IO-Link.
Możemy mierzyć prędkość skuteczną drgań v-RMS odpowiadającą za ogólny stopień zużycia maszyn, np. według
zbioru norm ISO 10816. Dodatkowo pomiar wartości skutecznej przyspieszenia a-RMS pozwala na wykrycie niekorzystnego tarcia elementów maszyny. Wartość szczytowa
a-Peak natomiast odpowiada za wykrycie różnego rodzaju
udarów oraz innych uderzeń. Dodatkowo współczynnik
szczytu – Crest Factor pozwala na wykrycie degradacji łożysk. Ostatnim ważnym wskaźnikiem jest temperatura, któ-
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re może wystąpić w przypadku nieodpowiedniego smarowania łożysk lub powstania silnego tarcia.
W celu szczegółowej analizy lub analizy przyczyn w przypadku uszkodzenia, czujnik dostarcza również dane surowe zarejestrowanego przyspieszenia. Są one wysyłane
na żądanie w postaci BLOB (Binary Large Object) i przesyłane przez IO-Link. System może rejestrować stan roboczy maszyny nawet co cztery sekundy i przesyłać dane
do systemów wyższego poziomu przez kilkanaście minut.

Dostępność
Co rzeczywiście oznacza zastosowanie Przemysłu 4.0.
w diagnostyce maszyn? – To odpowiednia informacja,
przekazana w odpowiednim czasie, odpowiedniej osobie.
W praktyce jest ona w sposób idealny obrazowana przez
tak zwany wskaźnik zdrowia maszyn – Overall Equipment Effectivness. OEE to ocena efektywności wykorzystania maszyn przez producenta. W ujęciu procentowym
pokazuje, ile maszyny wykonały z tego, co teoretycznie
są w stanie wykonać. Poziom 100 procent oznacza, że
produkujemy tylko dobre części oraz elementy. Najszybciej jak to jest możliwe i bez żadnych przestojów – mówi
Krzysztof Smaga, Inżynier ds. Aplikacji w ifm electronic.
Na finalny wskaźnik OEE przekładają się trzy czynniki.
Pierwszy to dostępność, która mierzy nieplanowane i planowane przestoje. Stuprocentowa dostępność oznacza, że
urządzenie zawsze pracuje podczas czasu produkcyjnego.
Drugi czynnik – wydajność. Ten pomiar mierzy cykle pracy
i drobne przestoje, stuprocentowa wydajność komunikuje,
że maszyna pracuje z maksymalną możliwą prędkością.
Trzeci czynnik to jakość, gdy mierzona jest ilość odpadów
oraz elementów, jakie wymagają optymalizacji. Stuprocentowa jakość sygnalizuje, że urządzenie produkuje wyłącznie
dobre elementy. Pomnożenie tych trzech wartości procentowych da wynik w postaci wskaźnika OEE, który, typowy
dla wartości większości fabryk, powinien oscylować w granicach 60-65 procent, lecz producenci klasy światowej osiągają tutaj rezultaty na pułapie 85 procent.

Rzeczywistość
Wykorzystanie nowoczesnych czujników, co podkreślają
eksperci, przełoży się zatem w prostej linii na minimalizację strat na polu dostępności, wydajności i jakości.
Pojawi się możliwość zarządzania nieplanowanymi i planowanymi przestojami, skrócą się postoje, ograniczone
zostaną wydłużone cykle, pozyskane będą także oszczędności w odrzutach startowych i produkcyjnych. Monitorowanie napędów, przekładni czy narzędzi w fabryce,
czyli diagnostyka drganiowa - pozwolą na określenie
konkretnych parametrów stanu łożyska, niewyważenia,
uderzenia, niewłaściwego ustawienia, poluzowania czy
tarcia. Do nietypowych wibracji diagnozowanych przez
nowoczesne czujniki smart factory można zaliczyć również niewspółosiowość, luzy, degradację, kawitację,
a w przypadku temperatury suchobieg, brak przepływu
powietrza czy zapchanie filtrów.
– Dodatkowo oprócz diagnostyki drganiowej, która może
być mierzona za pomocą specjalistycznych czujników,
do serwerów zajmujących się monitoringiem maszyn

Czujniki drgań wykrywają uszkodzenie
łożysk i kół zębatych elementów
tocznych lub niewyważenie napędów
i obracających się części maszyny
w fabryce, trafiają dane dotyczące ciśnienia, temperatury, przepływów, powietrza, stanu napędu, oleju czy
zużycia energii. Wszystkie te źródła danych o maszynie,
skorelowane z innowacyjnością zastosowań i rozwiązań
z palety Industry 4.0. to szansa nie tylko na nowoczesność, ale i oszczędności wynikające z optymalizacji produkcji zakładów przemysłowych z niemal każdego sektora oraz branży – podkreśla Aleksandra Banaś, prezes
zarządu ifm electronic.
Uzupełnieniem systemowym są także komplementarne
zastosowania z gamy Smartobserver, pozwalające na wykorzystanie narzędzi informujących o aktualnym stanie
parku maszyn oraz ich podgląd w czasie rzeczywistym
niezależnie od miejsca lokalizacji i przemieszczania się.
Wartością dodaną są też pakiety aplikacyjne gotowe do
instalacji dedykowanej dla danego zakładu fabrycznego
czy integracja z systemami automatyzacji zleceń. Powierzenie przeprowadzenia audytu maszyn pozwoli określić
krytyczne elementy i zoptymalizować całe procesy w długofalowej perspektywie.

Sprawdza się w praktyce
Specjaliści z ifm electronic wskazują na wiele wdrożeń,
które przyniosły realne korzyści finansowe przedsiębiorstwom, w których były realizowane. Jednym z przykładów
jest firma oponiarska, gdzie dzięki wprowadzeniu diagnostyki udało się zapobiec awarii przekładni mikserów, gdyż
prace remontowe zostały zaplanowane zanim doszło do
poważnych uszkodzeń maszyn. Dodatkowo kontrolowanie
drgań przy różnych mieszankach stosowanych przy produkcji opon, pozwoliło im stwierdzić, jakiego rodzaju mieszanki najlepiej nadają się do produkcji i przy jakim obciążeniu powinny wówczas pracować maszyny.
Temat wibracji był również niezwykle istotny dla jednej
z firm produkujących samochody. W lakierni jednego
z zakładów została zaimplementowana diagnostyka wentylatorów. Dzięki niej, możliwe było uniknięcie awaryjnego wstrzymania ich pracy, co mogłoby doprowadzić
do przerwy w procesie lakierowania karoserii. To z kolei
mogłoby narazić przedsiębiorstwo na duże straty. W tym
przypadku mógłby to być nawet koszt produkcji jednego
samochodu na 10 minut. Specjaliści ifm są obecnie na
etapie wdrażania kolejnego rozwiązania z obszaru predictive maintenance w innej firmie z branży automotive.
W tym przypadku przy wytwarzaniu poszczególnych elementów silnika np. tłoków, bardzo ważne jest ich precyzyjne wykonanie. Do tego wykorzystuje się różne obrabiarki. Przestój jednej z nich doprowadziłby do tego, że
cała produkcja tego jednego elementu byłaby wstrzymana. Jest to tym bardziej dotkliwe, że jego produkcja wymaga wykorzystania kilku maszyn.
Oliwia Salachna
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PROWADNICE LINIOWE
DO ZASTOSOWAŃ
ZROBOTYZOWANYCH
W celu zwiększenia wydajności produkcji inżynierowie i producenci coraz częściej wybierają
rozwiązania zrobotyzowane, w przypadku których prowadnice liniowe stanowią kluczowe komponenty.
W artykule omawiamy kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego typu części.

Coraz częściej roboty postrzegane są jako odpowiedź
na wiele wyzwań stojących przed przemysłem produkcyjnym i maszynowym. Roboty stanowią kluczowy
element trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, zapewniając wyższą produktywność, przezwyciężając niedobory umiejętności personelu, zwiększając poziom automatyzacji oraz nawet wspierając walkę
z pandemią poprzez umożliwienie przechodzenia na
pracę zdalną większej liczbie pracowników.
Firma konsultingowa Mordor Intelligence prognozuje,
że rynek robotyki wyceniony w 2019 r. na 39,72 mld USD
osiągnie CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 25,38% w okresie od 2020 do 2025 r.
W przeszłości roboty i zautomatyzowane maszyny były
ogólnie postrzegane jako aktywa kapitałowe, charakteryzujące się wysokimi nakładami i powolnym zwrotem z inwestycji, jednak oczekuje się, że dalszy wzrost
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będzie generowany nie przez duże, kosztowne roboty,
ale znacznie mniejsze roboty współpracujące (określane jako „coboty”). Ze względu na spadające ceny czujników, koszty komponentów i coraz większą adaptację
tego typu roboty są znacznie łatwiej osiągalne przy krótszym okresie zwrotu kosztów.
Jedną z takich grup komponentów, która ma kluczowe
znaczenie dla robotyki i jej przyszłych zastosowań są
prowadnice liniowe i szyny profilowe. Nie trzeba dodawać, że ważne jest, aby inżynierowie starannie rozważali użycie tych komponentów i brali pod uwagę nie tylko
koszty, ale i inne czynniki - od wydajności i dokładności,
po trwałość i przyszłe wymagania konserwacyjne.

Odpowiedni dobór prowadnic liniowych
Samo pojęcie robotyki i korzyści wynikające z jej zastosowania są proste - w istocie realizuje ona określone
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zadania, pomagając uprościć powtarzające się, monotonne prace. Do przykładów można zaliczyć zarówno
proste wsparcie narzędzi podnoszących, jak i pełną automatyzację procesów zapewnianą przez roboty przemysłowe.
Aby roboty mogły codzienne wykonywać tego typu
zadania i poruszać się tak szybko i precyzyjnie, jak to
tylko możliwe, w wielu przypadkach ich funkcjonowanie oparto o systemy prowadnic liniowych - np. roboty
spawalnicze w przemyśle motoryzacyjnym wykorzystują prowadnice liniowe do dokładnego spawania części.
Wybór prowadnic liniowych zależy od zastosowania,
konstrukcji maszyny, przestrzeni montażowej, środowiska pracy, obciążenia, prędkości, skoku, dokładności
i wymaganej żywotności elementu. Klasa dokładności
prowadnicy liniowej również odgrywa ważną rolę w zachowaniu łożyska podczas przemieszczania się, stanowiąc jeden z głównych elementów charakterystyki wydajności. Niezależnie od rozmiaru, napięcia wstępnego
lub konfiguracji montażu, zachowanie układu równoległego pomiędzy krawędziami szyny i blokiem łożyskującym ostatecznie decyduje o precyzji ruchu systemu
prowadnicy. Dokładność tego układu określa, jak blok
łożyskowy będzie zachowywał się na swojej pozycji podczas przesuwania się po szynie.
Wybór niewłaściwych prowadnic liniowych może doprowadzić do odchylenia bloku łożyskowego i jego poruszania się w górę/w dół lub na boki podczas przesuwu
po szynach. W przypadku rozwiązań zrobotyzowanych,
gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie, po prostu nie
ma na to miejsca. Inżynierowie mogą również używać
kompaktowych liniowych łożysk kulkowych dostępnych
z funkcją samonastawiania lub bez niej. Standardowe
wersje stalowe posiadają koszyk z tworzywa sztucznego,
natomiast modele samonastawne zostały wyposażone
w obudowy z tworzywa sztucznego z prowadnicami, co
umożliwia korygowanie niewspółosiowości w celu kompensacji tolerancji i zapobiegania przechylaniu.

Podstawa solidnych robotów
Oprócz kwestii montażu i dokładności, inżynierowie
muszą również należycie wziąć pod uwagę takie czynniki, jak żywotność, konserwacja i serwis prowadnic
liniowych. Komponenty te muszą zapewniać długi
i bezproblemowy okres eksploatacji w wymagających
warunkach środowiska produkcyjnego w celu minimalizacji przestojów robotów.
W zależności od warunków danego środowiska należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności. Ze względu na
recyrkulację elementów tocznych prowadnice liniowe
powinny znajdować się w możliwie czystym i wolnym
od zanieczyszczeń środowisku. Jeśli zanieczyszczenia
przedostaną się do powierzchni szyn, może to ograniczyć smarowanie elementów tocznych i tym samym
wpłynąć na prędkość przesuwu i dokładność, co z kolei
zakłóca całą pracę robota.
Chociaż nie da się zagwarantować czystości środowiska
przez cały czas, to można jednak wyposażyć prowadni-

ce liniowe w ulepszoną opcję smarowania, aby zwiększyć żywotność urządzeń w bardziej zanieczyszczonym
środowisku. Prowadnice liniowe mogą być również
chronione za pomocą obudów liniowych, aby zapobiec
przedostawaniu się brudu i pyłu do łożysk. Aby ułatwić
konserwację i serwisowanie, w obudowach znajduje się
otwór serwisowy, który w razie potrzeby służy do ponownego smarowania łożysk.
Ponieważ tego typu rozwiązania stanowią stosunkowo
duże inwestycje kapitałowe, ważne jest również właściwe rozmieszczenie robotów, tak aby nie zostały one narażone na niepożądane uszkodzenia lub zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na ich wydajność. Prostą,
ale skuteczną metodą realizacji tego zadania jest użycie
profili aluminiowych do zbudowania bariery wokół robota.

Eliminacja przestojów
Jak już podkreślono, aby zapewnić wydajność robotów
i generowanie wymaganych zwrotów z inwestycji należy wyeliminować wszelkiego rodzaju przestoje. Jest to
szczególnie istotne w przypadku, gdy robot jest częścią
linii produkcyjnej - wszelkie długie okresy, w których
roboty nie działają, mogą zagrozić funkcjonowaniu całego zakładu.
Oprócz zastosowania ochrony robotów i prowadnic liniowych za pomocą odpowiednich obudów, skrócenie
przestojów można również osiągnąć wykorzystując metody konserwacji predykcyjnej. Monitorowanie stanu
maszyn i wyposażenia także pozwala uniknąć przerw
w produkcji, dlatego firma norelem opracowuje standardowe komponenty, które mogą wskazywać przedwczesne zużycie, np. w elementach mocujących.
Wskazane jest również używanie komponentów, które
są łatwo dostępne i osiągalne. W przypadku komponentów wykonanych na zamówienie często ich naprawa lub
wymiana może być kosztowna i czasochłonna, zwłaszcza jeśli wymagają one uwagi specjalistów lub części
muszą być indywidualnie zamawiane i regenerowane.
Użycie standardowych komponentów zapewnia łatwy
dostęp, a dostawa może być zrealizowana następnego
dnia, co oznacza, że przestoje nie powinny już stanowić
problemu.
Martin Ahner, szef norelem academy

EUROLOGISTICS – 155

FELIETON

DLACZEGO

FAŁSZYWE WSPOMNIENIA SĄ LEPSZE

OD BRAKU WSPOMNIEŃ?

Trzy czwarte błędów w orzeczeniach sądowych wynika z błędów pamięci. Informacja
w mózgu i treść naszych wspomnień nie są statycznymi elementami, lecz podlegają ciągłym
zmianom, pasującym do kontekstu, sytuacji i sugestii napływających od innych ludzi.

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
Wydział Filozoficzny UAM

14 października 1994 roku świat wielebnego Toma
Rutherforda rozpadł się. Tom został zmuszony do rezygnacji z wszystkich zajmowanych stanowisk w Zborach
Bożych (kościół zielonoświątkowców) na skutek oskarżeń własnej córki o molestowanie seksualne.
Dwudziestojednoletnia Beth Rutherford twierdziła, że
między siódmym a czternastym rokiem życia była wielokrotnie gwałcona przez własnego ojca, zaszła w ciążę
i była zmuszona do jej usunięcia.
Tom Rutherford stracił pracę, przyjaciół i imał się jakichkolwiek prac, by związać koniec z końcem. Rok później
nowa prawda ujrzała światło dzienne: jego córka była
dziewicą. Jej plastyczne wspomnienia gwałtów pojawiły się po tym, jak zaczęła uczęszczać na terapię, mającą
obniżyć poziom stresu. Po sześćdziesięciu sesjach, Beth
nabyła fałszywe wspomnienia czegoś, co nigdy nie miało miejsca. Cała sytuacja nie była zaplanowana przez
terapeutę, ale niemniej w pewnym momencie pacjentka przestała odróżniać fantazję od rzeczywistości. Beth
Rutherford pozwała swojego terapeutę, żądając milion
dolarów odszkodowania za poniesione straty moralne.
Sytuacja rodziny Rutherfordów była ekstremalna, niemniej trzy czwarte błędów w orzeczeniach sądowych
wynika z błędów pamięci. Chcąc wyjaśnić ich naturę,
musimy przypomnieć sobie jeden z wniosków felietonu
„Jak skutecznie się uczyć?” w ostatnim numerze Eurologistics. Informacja w mózgu i treść naszych wspomnień
nie są statycznymi elementami, lecz podlegają ciągłym
zmianom, pasującym do kontekstu, sytuacji i sugestii
napływających od innych ludzi. Nie idziemy przez świat
rejestrując, minuta po minucie, własne przeżycia i przechowując je w oryginalnej postaci przez całe życie. Mózg
bez przerwy majstruje przy naszych wspomnieniach, na
skutek czego, są one bardzo dynamicznym konstruktem.

Działanie pamięci
Nasza pamięć jest konstruktem dlatego, że – ściśle mówiąc – nie przywołujemy pojedynczego wspomnienia,
kiedy coś sobie przypominamy. Zamiast tego tworzymy
to wspomnienie za każdym razem na nowo, podobnie
jak orkiestra gra ten sam utwór po raz kolejny, ale za każdym razem w nieco inny sposób. Każdy koncert i każde
wspomnienie są unikatowymi zdarzeniami.
Metafora orkiestry, o czym już wiemy z ostatniego felietonu, ma swoje ograniczenia. Kiedy muzycy grają nowy
utwór, ćwiczą, ulepszając koordynację i za każdym kolejnym razem odgrywają nuty z coraz mniejszą liczbą błędów. Mózg jednak nie ma zapisu nutowego, przekształcanego na dźwięki krok po kroku. Celem mózgu nie jest
granie czegoś, co zostało wcześniej zapisane i byłoby
neuronalną partyturą, ponieważ w mózgu nie ma neuronalnego dyrygenta, sterującego zamianą nut w dźwięki.
Mózg zmienia melodię – graną od pierwszej aktywności
układu nerwowego, jeszcze w życiu płodowym – w każdym kolejnym wykonaniu po to, by wytworzyć wrażenie
spójnego obrazu świata, co obniża poziom zużywanej
energii. Wszystko to oznacza, że zapamiętana informacja
zmienia się, a im dłużej mózg dostraja ślady pamięciowe do siebie po to, by wytworzyć spójny światopogląd,
tym bardziej to, co pamiętamy, ulega deformacji. Cytując
Morfeusza z Matrixa: „Twój umysł sprawia, że jest to realne.”
Ludzie robią błędy nie tylko wówczas, gdy próbują zapamiętać listę słów. Błądzimy również, gdy umiejscawiamy
słowa w społecznym kontekście. Pod koniec dnia informacja sama w sobie niekoniecznie jest najważniejsza.
Liczy się również komu, gdzie, kiedy i jak została ona
przekazana. Gdy badani widzą na ekranie osobę mówiącą
bezpośrednio do nich lub osobę, której wzrok zwrócony

Jeśli martwimy się, że zapomnieliśmy większość zdarzeń z naszego życia lub
pamiętamy błędnie fakty, warto sobie uświadomić, że zadaniem pamięci nie jest
wyjaśnienie i zrozumienie świata takim, jakim on jest.
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jest w bok, błędnie oceniają sytuację całej konwersacji:
wydaje im się, że osoba mówiła do nich, choć naprawdę
jej wzrok był skoncentrowany na czymś innym. W obydwu sytuacjach hipokamp pracował prawidłowo – i osoby zapamiętały treść rozmowy – ale przednia kora zakrętu obręczy wygenerowała fałszywe wspomnienia
przebiegu rozmowy u osób, którym wydawało się, że są
obiektem uwagi rozmówcy, choć nie byli. Deformacja
wspomnień była rodzajem obrony przed emocjonalnym
zranieniem wynikającym z ignorowania osoby badanej.
Emocje zniekształcające wspomnienia mają dwie cechy
wspólne: są intensywne oraz zgadzają się z informacją,
którą mamy zapamiętać. A więc jeśli jesteśmy w dobrym
nastroju, częściej błędnie zapamiętujemy słowa mające pozytywny wydźwięk. Jeśli jesteśmy w złym nastroju, mocno zestresowani, gorzej zapamiętujemy słowa
o negatywnym wydźwięku. Najlepszą opcją byłoby bycie
w doskonałym nastroju podczas prowadzenia samochodu, gdyż wówczas bylibyśmy idealnymi świadkami wypadków samochodowych, relacjonującymi policji co się
stało i kto zawinił. Badania jednak pokazują, że nie ma
dobrych świadków kolizji drogowych, a ma to związek
z kolejną słabością ludzkiej pamięci.
Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i nagle słyszymy
pisk opon, uderzenie i brzęk tłuczonego szkła. Jesteśmy
przekonani, że widzieliśmy jak jeden samochód wjechał
w drugi, ale wiadomo, że nie byliśmy świadkami momentu kolizji. Mózg jednak nie toleruje bycia w stanie niepewności, który psychologowie nazywają „dysonansem
poznawczym”, i próbuje za wszelką cenę stworzyć spójny
całościowy obraz sytuacji, nie musi być prawdziwy. Jeśli
to, co widzieliśmy, jest fragmentaryczne, mózg wypełni
brakujące ogniwa po to, by przywrócić pewność, czyli
poznawczy konsonans. Relacjonujemy policji przebieg
kolizji, choć tak naprawdę sporo elementów narracji pochodzi od nas samych.

Zmiana wspomnień
Wszystko to sugeruje, iż słabo nam wychodzi obrona
przed manipulacją ze strony innych osób. Jeśli chcemy, aby ktoś nabył fałszywe wspomnienia, najlepiej to
zrobić w następujących krokach. Po pierwsze, skonfrontowanie osoby z odległym i fałszywym wspomnieniem – na przykład, że zgubiła się w sklepie, będąc
małym dzieckiem. Po drugie, wzmocnienie tego wspomnienia fałszywym twierdzeniem, iż krewni byliby
w stanie potwierdzić prawdziwość tego wydarzenia. Po
trzecie, poproszenie owej osoby, aby wyobraziła sobie
owo zdarzenie i pomyślała o tym („przespała się z tematem”) przez kilka dni. Po czwarte, porozmawianie
z nią po tych kilku dniach na temat owego wydarzenia,
zadanie jej pytań, odwołanie się do jej wyobraźni, naciskanie o podanie szczegółów. Z reguły na tym etapie,
zaczynają się pojawiać kolejne fałszywe wspomnienia,
nawet u 70% dorosłych osób. Śledczy totalitarnych
reżimów – i nie tylko – tą metodą wymuszali fałszywe zeznania, nawet bez użycia przemocy fizycznej.
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Oskarżony na końcu był święcie przekonany, że jego
działania były skierowane przeciwko interesom ludu,
narodu lub ojczyzny.

Błędne wspomnienia
Dlaczego zatem nasz mózg nie zachowuje wspomnień
z chirurgiczną precyzją? Otóż nutka fałszu w świecie pamięci może być bardzo korzystna i natura owej korzyści
jest dość oczywista: zaoszczędza nam czas i energię, jeśli
nie musimy zapamiętywać szczegółów, a tylko kontekst.
Jeśli widzimy piętnaście słów pasujących do kategorii
„samochód”, możemy bezproblemowo dodać dodatkowe
słowo należące do tej kategorii, ale nie słowo związane
z kategorią „ogrodnictwo”. Dużo ważniejszym jest rozpoznanie ogólnego obrazu niż serii detali, a to dlatego,
że obliczeniowo mózg nie ulega przeciążeniu. Z tego powodu znacznie szybciej lokalizujemy przedmioty, jeśli
pasują do otoczenia, na przykład garnek w kuchni, a nie
w łazience.
Region mózgu przetwarzający kategorialne znaczenie
(„samochód”, a nie „ogrodnictwo”) jest identyczny dla
wspomnień prawdziwych i fałszywych – jest nim boczna
kora przedczołowa. Fakt ten tłumaczy, dlaczego osoby
szczególnie podatne na manipulacje i tworzenie fałszywych wspomnień, bardzo dobrze wypadają na testach
kojarzeniowych, łączących różne fakty i zdarzenia do
tej samej kategorii. Ponadto, pozwala nam to zinterpretować wszechobecne deformacje pamięci w zupełnie
nowym świetle, jako przejaw kreatywności naszego mózgu. Gdyby ten organ zawsze pracował dokładnie, wiernie i bezstratnie odtwarzając pobraną informację, nie
byłoby miejsca na nowe idee i strategie rozwiązywania
problemów. Błędne wspomnienia są zatem koniecznym
produktem ubocznym innowacyjności naszego gatunku.
A więc, jeśli martwimy się, że zapomnieliśmy większość
zdarzeń z naszego życia lub pamiętamy błędnie fakty,
warto sobie uświadomić, że zadaniem pamięci nie jest
wyjaśnienie i zrozumienie świata takim, jakim on jest.
Budujemy wspomnienia przede wszystkim po to, by
przebywać w strefie komfortu, tu i teraz. Ludzie potrafią nieświadomie lub świadomie zafałszować przeszłość
po to, aby zbudować zharmonizowaną teraźniejszość
(np. racjonalizując przestępstwa własnego narodu lub
religii na mniejszościach etnicznych). Dodatkową funkcją prawdziwej lub fałszywej pamięci jest symulowanie
przyszłości, realnej lub możliwej. Aby wyobrazić sobie,
co może nastąpić – po pandemii, po powrocie Donalda
Tuska lub po prostu po wakacjach – musimy rozebrać na
części nasze wspomnienia (świat po hiszpance w 1920
roku, Polska między 2007 a 2014, wrzesień ubiegłego
roku) i na nowo je skleić w kreatywny sposób, jak artystyczny kolaż. Oczywiście obydwie funkcje pamięci oznaczają, że musimy pożegnać się z koncepcją wspomnień,
na których można polegać. Niemniej w zamian zyskujemy wysokie poczucie szczęścia (nawet jeśli cudzym kosztem) i wysoki poziom kreatywności (nawet jeśli dryfuje
w stronę permanentnej konfabulacji, jak u paranoików).

Prawdziwa troska to czyny, nie słowa.
Dlatego budujemy nasze parki tak,
aby oddawały naturze tyle, ile od niej wzięły.
Z klientami łączy nas wspólny cel, którym
jest odpowiedzialność za otaczający nas
świat.Dlatego oddajemy w ich ręce
nowoczesne powierzchnie logistyczne,
które pomagają przyrodzie rozkwitać.
Niezależnie czy chodzi o budowę
niskoemisyjnych magazynów,
przyspieszanie zielonej transformacji
w logistyce, czy spełnianie potrzeb
naszych klientów.
Troska o wspólną przyszłość jest…
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