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WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
W PRZEMYSŁOWYM ZASTOSOWANIU

Przyszła jesień ze ścielącymi sięwdolinachmgłami i słońcemprzebijającym się przez deszczowe
chmury – czyli aura niczym szczególnym nie zaskakuje. Nie można tego powiedzieć o gospo-

darce i dokonujących się z dnia na dzień zmianach, które
jednych budują, drugich zaś wpędzają w czarną roz-
pacz. Przedsiębiorcy to jednak twardzi ludzie stawiający
czoła przeciwnościom, szukający nowych rozwiązań dla
swoich problemów.
Tym rozwiązaniem wydają się automatyzacja i roboty-
zacja procesów spowalniających swobodny przepływ
towarowy w łańcuchach dostaw. Roboty stały się czę-
ścią oferty firmy STOW znanej z dostaw regałówmaga-
zynowych. Przedsiębiorstwo to powołało do życia stow
Robotics, firmę, która przegrupujewszystkie rozwiązania
automatyzacjimagazynowej. Cokolwiek to oznacza, jest
z pewnością krokiem w przyszłość.
Na pierwsze po przerwie logistycznej imprezie, targach
Modernlog i konferencji SmartWarehouse, automatyzacja
magazynów jawiła się jako oczywisty kierunek rozwoju
współczesnej gospodarki magazynowej. Prelegenci nie
mieli wątpliwości, że teoretyczne dotądwizje zmateria-

lizują się w krótkim czasie. Wiele z tych rozwiązań prezentowanych jest wewnątrz niniejszego
wydania EMIL-a.
Coraz więcej mówi się o elektromobilności, która rozwiąże problemy klimatyczne i stanie się
głównym bodźcem rozwoju transportu. Trochę zapomniana kolej zaczyna odgrywać coraz
większą rolę w transporcie. Eksperci z Instytutu Staszica opracowali raport pt. „Modernizacja
polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w
kontekście zrównoważonego rozwoju”. Polecamy ten raport w numerze.
Komentarz Anny Głowacz z AXI IMMO jednoznacznie wskazuje na e-commerce i logistykę jako
stymulatory rozwoju rynku magazynowego na Górnym Śląsku. Wprawdzie poddany analizie
jest jeden region, jednak można zauważyć, że wpływ wymienionych czynników widoczny jest
również w innych regionach Polski.
Zapraszamdo lektury kolejnegowydania EMIL-a, w którymmaterializują się gospodarcze trendy,
zmieniając wirtualną rzeczywistość w przemysłowe zastosowanie produktów i rozwiązań.

Andrzej Szymkiewicz, Redaktor naczelny
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Grupa stow, światowy lider
w dziedzinie przemysłowych
rozwiązań magazynowych,
ogłasza utworzenie stow Robotics,
nowej jednostki zajmującej się
automatyzacją magazynów.

S
tow Robotics przegrupuje
wszystkie istniejące rozwiązania
automatykimagazynowej zarów-

no dla palet, jak i pojemników, takie
jak wózki paletowe stow Atlas 2D®
wprowadzone na rynek w 2020 roku,
a także powiązane usługi i zespoły. W
skład nowej jednostki wejdzie również
aktualna linia rozwoju rozwiązań i opro-
gramowania z zakresu automatykima-
gazynowej. Jednostka stow Robotics
będzie kierowana przez Dyrektora ds.
Technologii Grupy stow,DetlefaGanza.

Ponadto, stow Group przejmuje rów-
nież większościowy pakiet udziałóww
Raiser Robotics, który będzie częścią
nowej jednostki. Raiser Robotics to
niemiecki start-up opracowujący inno-
wacyjne rozwiązania w zakresie auto-
matyzacjimagazynów, takie jak e.scala®,
trójwymiarowy modułowy system
ASRS dla pojemników i skrzynek, który
zostanie wprowadzony na rynek w IV
kwartale 2021 roku. Raiser Robotics
będzie kierowany przez Rainera Buch-
manna i jego zespół ekspertów oraz
zmieni nazwę na stow Robotics
GmbH.
Utworzenie nowej jednostki i przeję-
cie Raiser Robotics jest wspierane
przez The Blackstone Group, większo-
ściowego udziałowca stow Group.

Posunięcie to wzmacnia i rozbudo-
wuje pozycję Grupy stow jako lidera
na rynku magazynów przemysło-
wych z innowacyjnym portfolio roz-
wiązań magazynowych i szczegól-
nym naciskiem na automatykęmaga-
zynową.
Jos De Vuyst, Dyrektor Generalny
Grupy stow, powiedział: "Uruchomie-
nie stow Robotics jest strategicznym
kamieniem milowym dla naszej dzia-
łalności i stworzy znaczące synergie
w całej naszej ofercie automatyki
magazynowej. Cieszymy się, że
możemy powitać zespół Raiser Robo-
tics w stowGroup i oczekujemy, że ich
bogate doświadczenie branżowe
i wiedza specjalistyczna wzmocnią
stow Robotics".
Rainer Buchmann, współzałożyciel
Raiser Robotics, powiedział: "Cieszymy
się z połączenia sił z Grupą stow, glo-
balnym lideremw dziedzinie przemy-
słowych rozwiązań magazynowych.
Jest to właściwe partnerstwo, które
pozwoli osiągnąć szybką penetrację
rynku przez e.scala® w całej Europie i
Ameryce Północnej, a my jesteśmy
dumni, że nasz zespół przyczyni się
do kształtowania przyszłości stow
Robotics". ◼

POWSTAŁA FIRMA
STOW ROBOTICS
I PRZEJMUJE
RAISER ROBOTICS

stow robotics. Fot. stow Robotics
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W
ramach wdrażania rozwią-
zań przyjaznych środowisku
na dachu budynku zainsta-

lowano 4 tysiące paneli fotowoltaicz-
nych. Instalacja o łącznejmocy 1,5MW
i powierzchni ponad 7 tysięcy m² jest

jednym z największych zielonych
przedsięwzięć w regionie. Zgodnie ze
strategią zrównoważonego rozwoju
nowy obiekt logistyczny LPP ma speł-
niaćwysokie standardy środowiskowe
– polski producent stawia m.in. na

energię ze słońca, ograniczenie emisji
i komfort pracowników.
LPP, polski producent odzieży, w stycz-
niu br. rozpoczął budowę swojej naj-
większej inwestycji logistycznej – Cen-
trum Dystrybucyjnego w Brześciu
Kujawskim, którego początek działal-
ności operacyjnej zaplanowano na
pierwszy kwartał 2022 roku.W harmo-
nogramie prac uwzględniono imple-
mentację szeregu rozwiązańmających
na celu ograniczenie wpływu działal-
ności centrum na środowisko, w tym
instalację paneli fotowoltaicznych.
– Pozyskiwanie energii słonecznej na
potrzeby działalności centrum dystry-
bucyjnego topionierski projekt dla LPP.
Chcemy, aby nasze obiekty logistyczne
były przyjazne nie tylko pracownikom,

NAJWIĘKSZA
LPP. Fot. LPP

4 tysiące paneli fotowoltaicznych na dachu Centrum Dystrybucyjnego LPP
w Brześciu Kujawskim, trwają prace wykończeniowe na terenie nowego
Centrum.W budynku przewidziano także zaawansowany system BMS
(Building Management System), który pozwala na integrację funkcjonalną
modułów automatyki, elementówmonitoringu pracy urządzeń i zużycia
energii, a także instalacji technicznych obiektu: oświetleniowej, grzewczej,
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

INWESTYCJA
LOGISTYCZNA LPP
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ale i środowiskuoraz lokalnymspołecz-
nościom, stąd też wyposażamy je
w kolejne, coraz bardziej zaawanso-
wane systemy redukcji CO₂ oraz roz-
wiązania ograniczające zużycie wody
i energii. Mamy nadzieję, że podczas
użytkowania instalacji poznamy jej
walory w praktyce i będziemy mogli
podejmować decyzję co do podob-
nych rozwiązań w naszych kolejnych
obiektach. Nie wykluczamy też dalszej
rozbudowy instalacji fotowoltaicznej
w nowo powstającym Centrum Dys-
trybucyjnym w Brześciu Kujawskim –
komentuje Łukasz Piwoński, dyrektor
ds. administracyjno-technicznych LPP.
Panele fotowoltaiczne zwieńczyły
połowę dachu nowego obiektu logi-
stycznego LPP. Obecnie zajmują one
ponad 7 tysięcym² powierzchni. Pozo-
stała część dachu jest przygotowana
pod ewentualną dalszą rozbudowę
instalacji PV. – Zwykle w domach jed-
norodzinnych montuje się około 20
paneli fotowoltaicznych. Na naszym
budynku jest ich 4000 – to tak, jakby
200 gospodarstw domowychw regio-

nie zaczęło korzystać z zielonej energii,
tym samym ograniczając jej pobiera-
nie z mniej ekologicznych źródeł –
dodaje Łukasz Piwoński.
Potencjał energetyczny paneli na tere-
nie brzeskiej inwestycji LPP to ponad
1500megawatogodzinw skali roku. To
oznacza, że tego typu instalacja
mogłaby zaspokoić roczne potrzeby
energetyczne około 800 gospodarstw
domowych.* Instalacja polskiego pro-
ducenta odzieży będzie stanowiła
źródło energii odnawialnej dla obiektu,
z kolei nadwyżkaenergii zasili siećener-
getyczną.
W Centrum Dystrybucyjnym LPP zlo-
kalizowanymna terenie Brzeskiej Strefy
Gospodarczej firma planuje wprowa-
dzić również inne przyjazne środowi-
sku rozwiązania, jak system rekuperacji
w pomieszczeniach biurowych, co
pozwoli na odzysk nawet do 95%
ciepła.

W budynku przewidziano także
zaawansowany system BMS (Building
Management System), który pozwala
na integrację funkcjonalną modułów
automatyki, elementów monitoringu
pracy urządzeń i zużycia energii,
a także instalacji technicznych obiektu:
oświetleniowej, grzewczej, klimatyza-
cyjnej i wentylacyjnej. Obiekt wyposa-
żony zostanie również w system pro-
gresywnego oświetlenia LED dopaso-
wującego natężenie światła do
warunków pogodowych i pory dnia –
tak, aby zapewnićwewnętrzu komfort
pracy przy jednoczesnym maksymal-
nym ograniczeniu zużycia energii.
Obecnie spółka jest w procesie certy-
fikacji BREEAM, będącej jedną z najczę-
ściej stosowanych w Europie metod
oceny budynkówpod kątem ich zgod-
ności ze standardami nowoczesnego,
przyjaznego dla środowiska budow-
nictwa. Zgodnie ze strategią zrówno-
ważonego rozwoju LPP producent
odzieży chce, aby do 2023 rokuwszyst-
kie jego nowe obiekty budowlane
objęte były certyfikacją BREEAM. ◼

* Źródło: Dane GUS: W 2019 r. zużycie energii
elektrycznej na 1 odbiorcę (gospodarstwo
domowe) w Polsce wyniosło 1 963,9 kWh.
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G
war biznesowych rozmóworaz
ożywiona wymiana doświad-
czeń powróciły na Międzyna-

rodowe Targi Poznańskie za sprawą
bloku ITM Industry Europe, a w tym
Modernlog i Subcontracting. Szczegól-
nie wiele ciekawych wniosków i spo-
strzeżeń przyniosła konferencja Smart
Warehouse, skierowana do branży
logistycznej i pracującej w niej kadry
menedżerskiej.

BUDOWANIE ZESPOŁU
I BARIERYWDROŻENIOWE
–Nie dobierajmy jako swoichwspółto-
warzyszy tych, którzymyślą podobnie.
Poszukujmy w swoim otoczeniu ludzi,
którzy reprezentują inną postawę niż
nasza własna, bo od nich możemy się
nauczyć tego, czego sami nie wiemy
lub czego sami nie potrafimy – reko-
mendował prof. dr hab. Wojciech
Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej
wWarszawie podczas otwarcia konfe-
rencji Smart Warehouse w ramach
Targów Logistyki, Magazynowania
i Transportu Modernlog w Poznaniu.

Panel IoT digitalizacja, prowadzony
przez Artura Olejniczaka (WSL) rozpo-
czął się od rozważań nt. danych jako
paliwa gospodarki, stanu obecnegow
branży logistycznej, aby przejść do
barier, które hamują rewolucję techno-
logiczną, szczególniew kwestii obsługi
big data – Większość narzędzi już
mamy, ale potrzebne są środki, aby
móc je wdrożyć – przekonywał Rafał
Biegała (SICK).
Nie zgodził się Jakub Czyżkowski
(SENTE) podkreślając, że jego zdaniem
poważniejszymproblememod kwestii
finansowych jest brak kompetencji na

AUTOMATYCZNE
OGNIWA
ŁAŃCUCHÓW
DOSTAW

MTP. Fot. fotobueno

Trzeci dzień bloku targów ITM
Industry Europe dobiegł końca,
a wraz z nim warsztaty INDUSTRY
NEXT oraz odbywająca się
w ramach ekspozycji Modernlog
konferencja SmartWarehouse.
Dlaczegomagazynma być smart?
Co powinno się automatyzować
i dlaczego wszystko? Jak
wyglądają terminy realizacji
wdrożeń? Odpowiedzi na te
pytania udzielili dostawcy
rozwiązań, integratorzy systemów
i przedstawiciele inwestorów.



CHRONOMETRWYDARZEŃ

09

poziomie strategicznym. – Brakuje spe-
cjalistów, którzy potrafią zaprojekto-
waćprocesy logistycznew taki sposób,
aby inwestycja okazała się trafiona.
Z mojego doświadczenia we współ-
pracy ze średnimi przedsiębiorstwami
wynika, że stawiamy pierwsze kroki w
wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii i dopiero niedawno zorientowa-
liśmy się, że firmy, które posiadały już
pewną automatyzację robotycznąbyły
bardziej odporne na kryzys – podkre-
ślał przedstawiciel SENTE.Wpanelu IoT
digitalizacja wzięli udział także Maciej
Krupa (Hit Kody Kreskowe), Michał
Grabia (ILIM-Łukasiewicz) i Artur Guz
(IBCS), którzy nakreślili przyszłość inte-
ligentnych technologii w branży logi-
stycznej.

CO I JAK AUTOMATYZOWAĆ?
Automatyzować wszystko, co się da
i opłaca – rekomendujeMaciej Posadzy
(3LP)w rozmowie zPiotremSędziakiem
(Orbico Supply) podczas panelu #tech-
nologie transportu wewnętrznego. –
Automatyzacja to nie tylko remedium
na braki kadrowe. Układnice, antresole,
regały automatyczne umożliwiają nam
większy uzysk z kubika objętości

w magazynie – opowiadał Posadzy. –
Automatyzujemy także te aspekty,
w których nie do końca rachunek eko-
nomiczny jest istotny, ale praca jest
ciężka, np. człowiek musi przenosić
dużegabaryty. Automatyzujemy tepro-
cesy po to, aby ludziom pracowało się
łatwiej i wygodniej.
Krzysztof Roszyk (MW Logistics)
podzielił się swoim doświadczeniem
z automatyzacji wieloetapowej – Ana-
liza wykazała, że picking jest proce-
sem, który obejmował 55% kosztów
działaniamagazynu. Zdecydowaliśmy
sięwięc zacząć automatyzację od tego
elementu – tłumaczył prelegent zMW
Logistics.
Od gruntownej analizy procesów
i danych statystycznych radzi także
zacząć Witold Szczurek (Logisystem).
– Jeżeli zrobimy to rzetelnie, to dużo
łatwiej o decyzję, co automatyzujemy
i w jakim zakresie. Moim zdaniem
jednak najlepiej automatyzować
wszystko i kompleksowo. Dlaczego?
Koszt wynikowy całej inwestycji jest
wtedy niższy, po drugie zostawiając
jakieś ogniwa niezautomatyzowane
musimy liczyć się z ryzykiempowstania
wąskich gardeł.

Nieco odmienne zdanie wyraził Maciej
Ornowski (Reesink Logistic Solutions),
który uważa, że istnieją systemy na tyle
elastyczne, żemożna je z czasemrozbu-
dowywać, jak np. Autostore. W panelu
wzięła udział także Magda Kilijańska
(Panattoni), która przekonywała, że
warto myśleć o automatyzacji maga-
zynu już na etapie jego budowania.

DLACZEGOMAGAZYN
MA BYĆ SMART?
Doktor Szymon Strojny (WSL) wystąpił
na otwarcie II dnia konferencji Smart
Warehouse. Naukowiec udowadniał, że
magazyny muszą być coraz bardziej
smart ze względu na wiele czynników.
Wśród nichwymienił m.in.: stałą presję
naefektywność, rosnącepotrzeby infor-
macyjne związane z obsługą klienta w
omnichannel i e-commerce oraz brak
odpowiednich pracowników.
Owspółczesnychproblemachwbranży
nie tylko logistycznej, ale także przemy-
słowej rozmawiali również Łukasz
Musialski (Chaingers) oraz Magda Libi-
szewska (Nowoczesny Magazyn, Logi-
styka a Jakość) podczas panelu #auto-
matyczne systemy składowania. Jak
pandemiawpłynęła na terminy realiza-
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cji? Tomasz Boruta(GEBHARD) przyznał,
żewniektórychprzypadkachwydłużyły
się one od 30 do 50% ze względu na
brak komponentów oraz lawinowy
przyrost zamówień. Opodobnychpro-
blemach wspomnieli także inni prele-
genci, z czego Anna Wiśniewska (Ele-
ment Logic Poland) wskazała, że roz-
wiązaniem dla jej firmy stało się
korzystanie z zasobówkrajowych. A jak
funkcjonowaćw czasach, którewyma-
gają dużej elastyczności?
– Z pewnościąwartowziąć pod uwagę
nieprzewidziane scenariuszebiznesowe
i się nad nimi pochylić. Na dzisiaj skupił-
bym się na technologiach, które mamy
dodyspozycji doagregacji i przetwarza-
nia danych, na coraz dokładniejszych
prognozach, na wiedzy dot. rozwoju
biznesu i znajomości rynku. W oparciu
o te dane twórzmy plany i konsultujmy
je z dostawcami projektu – radził Artur
Thomas (Jungheinrich Polska).
Tomasz Boruta (GEBHARDT) natomiast
zwracał uwagę, że automatyczne sys-
temy intralogistyczne powinny być
szyte namiarę, wedle potrzeb konkret-
nego klienta. – Jedną z najważniejszych
rzeczy w systemachWMS jest to, żeby
służyły klientom, a nie komu innemu.
Dlatego tak ważne jest określenie
swoichpotrzeb i dostosowanie rozwią-
zań dowynikających z nichwymagań.
Perspektywę inwestora przedstawił w
tym panelu Dariusz Maj (Marketing
Investment Group), który podzielił się
ze słuchaczami swoimi doświadcze-
niami z otwarcia zautomatyzowanego
magazynu w czasie pandemii.

ROBOTY TRADYCYJNE, AGV
I ROBOTY KOLABORACYJNE
Ostatnim panelem konferencji Smart
Warehouse były #AGV roboty. Tutaj w
rolę moderatorki wcieliła się Ilona
Miziewicz-Groszczyk (Europa Systems).
Goście tej części spotkania mogli
dowiedzieć się z pierwszej ręki –wprost
od producentów i dostawców Mate-
usza Amrozińskiego (Fanuc), Przemy-
sława Degórskiego (WObit), Roberta
Jastrzębskiego (Europa Systems) jaka

jest różnicamiędzy robotami tradycyj-
nymi, AGV i najnowszymiw tym zesta-
wie robotami kolaboracyjnymi.
Bieżące watki poruszył przedstawiciel
DHLSupplyChain, Krzysztof Jastrzębski,
opowiadając onajnowszymwdrożeniu
whalachwŻernikach pod Poznaniem.
Ogromne tempo realizacji (4 miesiące
odprzetargu) nie pozwolił nawprowa-
dzenie automatyzacji od samego
początku. Prace rozpoczynają się
manualnie, aby dobrze zmapować
występujące procesy. – Jeżeli chodzi
o automatykę czy zastosowanie robo-
tów, to z naszego punktu widzenia
najwięcej problemów występuje
w procesie integracji systemów – rela-
cjonował Krzysztof Jastrzębski. –
W pierwszej kolejności widziałbym
wózki AGV, które będąprzewoziły kom-
pletacyjne pomiędzy poszczególnymi
strefami, aby każde zamówienie tra-
fiało do odpowiedniej strefy sortacji.
Panel AGV roboty urozmaiciły ciekawe
case study z realizacji w magazynach
znanych marek.

WARSZTATY INDUSTRY NEXT
Od czego zacząć i jak skuteczniewyko-
rzystać najnowsze rozwiązania techno-
logiczne? Na to pytanie odnosząc się
do transformacji cyfrowej przedsię-
biorstw produkcyjnych odpowiadali
eksperci zaproszeni naWarsztaty Indu-

stry Next. Panel poświęcony tym
zagadnieniom wsparł merytorycznie
Poznański Park Naukowo Technolo-
giczny (PPNT). Tłumy słuchaczy przy-
ciągnął szczególnie temat smart factory
i kompleksowego podejścia do trans-
formacji cyfrowej przedsiębiorstwa.
O tym, że wykorzystanie danych
z połączonych czujników tzw. przemy-
słowy internet rzeczy może wpływać
na optymalizację procesówprodukcyj-
nych – przekonywali eksperci z Apol-
logic Sp. z o.o. Zestawili systemy trady-
cyjne z uczeniem maszynowym.
Dowodzili również, że z AI mogą sko-
rzystać nie tylko działy produkcji.
Z kolei jak wybrać outsourcing cen-
trum danych dla swojej firmy tłuma-
czyłTomasz Łukaszewicz z PPNT. Przed-
stawił na przykładzie konkretnych
wdrożeń wykorzystanie chmury pry-
watnej, publicznej i hybrydowej. Drugą
część warsztatów przygotowanych
przez Poznańskie Centrum Superkom-
puterowo-Sieciowe oparto m.in.
o tematykę innowacji cyfrowych
i transformacji łańcucha dostaw. Szu-
kano także odpowiedzi na pytanie: jak
zintegrować symulacje i wytwarzanie
przyrostowe w przedsiębiorstwie.
Warsztaty zakończyły program dwu-
dniowego Kongresu Industry Next
organizowanego w ramach targów
ITM INDUSTRY EUROPE. ◼
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Kuehne+Nagel oraz DAF Trucks
Polska będą partnerami
logistycznymi 43. Maratonu
Warszawskiego oraz 15.
PółmaratonuWarszawskiego,
które odbędą się 26 września br.
wWarszawie.

F
irmy będą odpowiedzialne za lo-
gistykę depozytów. Zawodnicy
będą mogli zdeponować swoje

rzeczy w specjalnie oznaczonych na-
czepach Kuehne+Nagel, które zostaną
przetransportowane ciągnikami DAF
Trucks Polska. Obie firmy zostały wy-
brane ze względu na kluczową rolę,
jaką odgrywają na polskim rynku
transportowym.
„Misja Fundacji „Maraton Warszawski”
dotycząca popularyzacji biegania jest
spójna zwartościami pielęgnowanymi
w Kuehne+Nagel.Wspieranie pracow-
ników w realizacji ich sportowych
ambicji jest nieodłącznymelementem

naszej kultury organizacyjnej. Wie-
rzymy, że równowaga pomiędzy
życiem zawodowym i prywatnym
pozwala naszym pracownikom na
rozwójwłasnych pasji i samorealizację.
Cieszymy się, że w tym roku możemy
uczestniczyć w tym wydarzeniu
i wspierać logistykę tak prestiżowej
imprezy” – komentuje Wojciech Sie-
nicki, dyrektor zarządzający w polskim
oddziale Kuehne+Nagel.
„DAF Trucks Polska wspiera aktywność
fizyczną jakoniezwykleważny element
rozwoju w całościowym podejściu do
zdrowia i wydajności ludzkiej. Są to
elementy nierozerwalnie związane
z filozofią firmy DAF, która ma ambicję
pokonaniadodatkowejmili, abydostar-
czaćwłaściwych rozwiązań transporto-
wych dostosowanych do warunków
pracy. Bycie najbliżej klienta i rynku
wymagadużej sprawności operacyjnej.
Hart ducha i wytrwałośćwykuwa sięw

efekcie realizacji osobistych ambicji
podczas zdrowej rywalizacji sportowej,
dlatego zapraszamywszystkich zainte-
resowanych do udziału w tych i kolej-
nych zmaganiach. Zapraszamy też do
naszego stoiska przy Multimedialnym
Parku Fontann, gdzie przygotowaliśmy
szereg atrakcjiw tympierwsząwPolsce
publicznaprezentacjęNowejGeneracji
Pojazdów DAF” – powiedział Mariusz
Piszczek Dyrektor Zarządzający DAF
Trucks Polska.
W Maratonie wystartuje 10 zawodni-
ków z Kuehne+Nagel oraz 10 zawod-
ników z firmy DAF Trucks Polska,
a dziesiątki wolontariuszywraz z rodzi-
nami będą dopingować swoich kole-
gów i swoje koleżanki podczas ich
sportowych wyczynów. Dodatkowo
podczas całego dnia imprezy będzie
można odwiedzić stoisko partnerów
logistycznych w Multimedialnym
Parku Fontann wWarszawie. ◼

KUEHNE+NAGEL I DAFTRUCKS POLSKA
PARTNERAMI LOGISTYCZNYMIMARATONÓW

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel
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Tytuł„Kobieta rokuw Logistyce”
przyznawany jest od 10 lat podczas
ForumKobiet w Logistyce,
konferencji dedykowanej
menedżerkom, które pracują
zarówno po stronie dostawcy, jak
i odbiorcy usług logistycznych.
Celemwyróżnienia jest
promowanie kobiet pracujących
w szeroko rozumianej logistyce,
prezentacja ich dorobku
zawodowego oraz zaangażowania
ich w rozwój branży logistycznej,
a przedewszystkim uhonorowanie
ich sukcesów i działalności.
Autorką i organizatorką Forum
Kobiet w Logistyce oraz
wyróżnienia„Kobieta roku
w Logistyce” jest BeataTrochymiak,
wydawca i redaktor naczelna
portalu Pracujwlogistyce.pl.

T
egoroczna, 9. edycja Forum Ko-
biet w Logistyce odbyła się pod
hasłem„TransformacjewLogisty-

ce”w dniach 20-21września 2021 roku
w Żninie. - To było wyjątkowe spotka-
nie, pełne ciekawych historii, a także
merytorycznych prelekcji oraz warsz-
tatów, gdzie swoimi doświadczeniami
dzieli się eksperci zarówno z branży
logistycznej, jak i spoza niej – mówi
Beata Trochymiak.

KOBIETAW LOGISTYCE 2021
Wyróżnienia i statuetki„KobietywLogi-
styce 2021”wręczonow trakcie pierw-
szego dnia Forum. Tytuły zostały przy-
znane Paniom:
■ „Kobieta w Logistyce 2021 – odbior-

ca usług TSL” pani Barbarze Brand-
stetter, menedżer ds. planowania
produkcji i transportu w Mercedes-
Benz Manufacturing Poland

■ „KobietawLogistyce2021–dostawca
usług TSL” pani Halinie Langowskiej,
prezes zarządu Langowski Logistics

BARBARA BRANDSTETTER
Pracujew branży automotive od 10 lat
i jest entuzjastką motoryzacji. Studio-
wała inżynierię przemysłową na Uni-

wersyteciew Karlsruhe (Niemcy) i uzy-
skała tytuł Master of Business Admini-
strationwUSA. Następnie zaczęła pra-
cować dla Mercedes-Benz w Stuttgar-
cie w zakresie planowania produkcji,
zwłaszcza montażu pojazdów i logi-
styki. Pracowała na różnych etapach,

od strategicznej konfiguracji lean na
liniach produkcyjnych po czynności
operacyjne, takie jak zarządzaniewydaj-
nością. W ostatnich latach wzmocniła
swoją rolę jako lidera projektów, dążąc
do wydajności i cyfryzacji w branży
transportowej i rozwoju produktów.

LAUREATKI
TYTUŁU „KOBIETA
W LOGISTYCE 2021”

Pracujwlogistyce.pl. Fot. Pracujwlogistyce.pl

Od prawej: Barbara Brandstetter, Halina Langowska, Beata Trochymiak
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Niedawno rozpoczęła nowy rozdział w
swojej karierze jako menadżer ds. pla-
nowania programów i logistyki trans-
portu w fabryce Mercedes-Benz
w Jaworze.

HALINA LANGOWSKA
Związana z gospodarka morską od
1990 r. Swoją menedżerską karierę
zawodową zaczynała w Przedsiębior-
stwie Handlu Zagranicznego Baltona
na stanowisku kierownika składów cel-
nych.Po uzyskaniu licencji agenta cel-
nego pracowała w tym zawodzie kilka

lat, awansując na stanowisko koordy-
natora ds. celnych, a następnie dyrek-
tora ds. celnych w jednym z przedsię-
biorstw spedycyjno-transportowych

na Pomorzu.W 2004 r. założyła własną
działalność gospodarczą, którą prowa-
dzi do dzisiaj. Początkowo firma Lan-
gowski Shipping (dzisiaj Langowski
Logistics) oferowała usługi agencji
celnej oraz spedycji morskiej. Ambicja,
zmysł menedżerski oraz zaangażowa-
nie sprawiły, że firma rozpoczęła dyna-
miczny rozwój, oferując kolejne usługi
TSL i zwiększając zatrudnienie. Obec-
nie Langowski Logistics zatrudnia ok.
200 osób w 6 lokalizacjach w Polsce,
posiada 5 własnych magazynów skła-
dowo-przeładunkowych, oferuje usługi

transportumorskiego, kolejowego, lot-
niczegooraz drogowego i niezmiennie
usługi agencji celnej.

OWYRÓŻNIENIU
„KOBIETA ROKUW LOGISTYCE”
Wyróżnienie tytułem "Kobieta roku
wLogistyce"przyznawane jestod2011 r.
przezorganizatorkęForumKobietwLogi-
styce – Beatę Trochymiak. Oceny zgło-
szeń dokonuje kapituła, w skład której
wchodzą: prof. Halina Brdulak (Szkoła
GłównaHandlowa),prof.ErnestCzermań-
ski (Uniwersytet Gdański), prof. Danuta
Kisperska-Moroń (Uniwersytet Ekono-
micznywKatowicach),AgnieszkaBilińska
(CEOTrustedCommunication). Zgłosze-
niadokonywanesąpoprzezankietęudo-
stępnianą na stronie kobietywlogisty-
ce.pl. Ocenie podlegają odpowiedzi na
5 pytań z obszarów: przebieg kariery
zawodowej, osiągnięte sukcesy zawo-
dowe / społeczne, działalność na rzecz
wsparcia rozwoju zawodowego kobiet,
hobby / pasje oraz czemu zgłoszona
kandydatka zasługuje na tytuł. Wybór
laureatek dokonywany jest na podsta-
wie sumycenwystawianychprzez kapi-
tułę za każdy z ww. obszarów ankiety.
Laureatkami zostają tePanie, któreotrzy-
mująnajwyższąpunktację spośródzgło-
szonych kandydatur. ◼

Wyróżnienie tytułem "Kobieta roku
w Logistyce" przyznawane jest od 2011 r.
przez organizatorkę ForumKobiet
w Logistyce – Beatę Trochymiak

„

http://kobietywlogistyce.pl
http://kobietywlogistyce.pl
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W2021mija 20 lat od rozpoczęcia
współpracy pomiędzy FMLogistic
z IKEAwobszarze logistyki
kontraktowej. Przez dwie ostatnie
dekady operator dostarcza usługi
logistycznew jednym
znajwiększych CentrówDystrybucji
IKEAna świeciew Jarostach
k. PiotrkowaTrybunalskiego,
pozwalającego składować
jednocześnie blisko 300 000palet.

Z
akres usług świadczony przez
FM Logistic na rzecz szwedzkie-
go koncernu nieustannie przez

lata współpracy ewoluował. Dziś ope-
rator potwierdzając swoją doskonałość
operacyjną zapewnienia m.in. kom-
pleksową obsługę magazynową za-
równo kanału sprzedaży B2B, czyli do-
stawdo sklepów IKEA, jak i kanału B2C,
który obsługuje e-commerce IKEA. Jed-
nocześnie zabezpiecza wszystkie glo-
balne metody pracy, zarządza kadrą
pracowniczą w skład, której wchodzi
blisko 700 osób.
Wspólnewartości, zaufanie, zrozumie-
nie, a także umiejętność elastycznego
dostosowywania się do dynamicznie
zmieniających się warunków bizneso-
wych to najlepsza recepta na długo-
letnią współpracę –mówi Edyta Śmie-
chowicz, Dyrektor Platformy Logistycz-
nej w Jarostach, FM Logistic – Przez
ostatnie 20 lat wypracowaliśmy inno-
wacyjne, optymalne rozwiązania logi-
styczne, które pozwalają namosiągnąć

doskonałość operacyjną i realizować
cele strategiczne oraz kierunki rozwoju
obu firm. Zrównoważony rozwój, auto-
matyzacja, robotyzacja, sztuczna inte-
ligencja to również tematy, w których
patrzymy w tym samym kierunku
i razemwdrażamy najlepsze rozwiąza-
nia – dodaje.
Magazyn zajmuje powierzchnię
157 000m²,mapojemność 255 000m³
i pracujew trybie 24/7.Obecniemożna
w nim składować jednocześnie ok.
3000 000 palet.
Od ponad 20 lat nasza współpraca
opiera się na relacjach, szczerości
i otwartości. Łączy nas zbliżona kultura
organizacyjna, gdzie nadrzędnąwarto-
ścią są dla nas pracownicy, ich bezpie-

czeństwo, szacunek i równe traktowa-
nie –mówi Sebastian Kaczmarski, Cen-
tral FulfilmentOprationsManager, IKEA
Distribution Services S.A. – Sprawy
społeczne, ochrona środowiska to rów-
nież obszaryważnedla obuorganizacji.
IKEA wspólnie z FM Logistic często
uczestnicząwprojektachmających na
celu poprawęwarunkówcodziennego
życia i ochronę środowiska – dodaje.
Obiekt od lat funkcjonuje zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju –
magazynwznacznej części ogrzewany
jest geotermalnie, systematycznie do
użytku oddawane sąwózki z bateriami
litowo-jonowymi, a jeszczew tym roku
uruchomiona zostanie tutaj farma foto-
woltaiczna o mocy 770kWP. ◼

FM Logistic. Fot. FM Logistic

JUBILEUSZ IKEA
I FM LOGISTIC
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W raporcie pt.„Modernizacja
polskiej sieci transportu
kolejowego jako szansa dla branży
logistycznej i transportowej
w kontekście zrównoważonego
rozwoju”, eksperci Instytutu
Staszica przedstawili aktualny stan
prac infrastrukturalnych na
polskiej kolei, w kontekście
bieżących i przyszłych wyzwań
związanych z ochroną środowiska
i zrównoważonym rozwojem kraju.

C
hoć Polska ma jedną z najdłuż-
szych sieci kolejowych w Euro-
pie (19,5 tys. mkw.), a poziom

elektryfikacji przekracza unijną średnią
(61 proc. vs 56 proc. w EU), to w na-
szym krajumożna nadal znaleźć nawet
kilkudziesięciotysięcznemiasta, pozba-
wione dostępu kolei. W przeciwień-
stwie do zachodnich państw, w siatce

polskich połączeń ciągle niemamy też
kolei dużych prędkości do 300 km/h.
Budowa pierwszych takich torów, re-
alizowanaw ramach Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego (CPK), ma się za-
cząćdopierow2023 r., łączącCPK, Łódź
oraz Warszawę. Jej długość wyniesie
144 km. Dla porównaniawNiemczech
to 2,3 tys. km, a we Francji to ponad
2,6 tys. km. Różnica między krajami
zachodnimi jest więc ogromna.
Aktualny bilans dla kolei versus trans-
port drogowy w Polsce przedstawia
się mało optymistycznie. Dotyczy to
zarówno transportu pasażerskiego, jak
i transportowego. Tylko średnioroczna
liczba podróży pasażerskich koleją per
capita w Polsce wynosi mniej niż 7,
podczas gdy w Czechach jest to 17,
Niemczech 32, Szwajcarii 71, a w Japo-
nii – aż ponad100.Wgautorów raportu

na korzyść transportu drogowego
działa również zamrożone od kilku lat
przez państwo rozszerzanie systemu
dróg objętych systemem e-myta.
Zarządzający infrastrukturą kolejową
starają się poprawiać te parametry
inwestując środki krajowe i europejskie
wprojekty kolejowe.Wostatnich latach
modernizacje infrastruktury kolejowej
obejmują miliardy złotych ze środków
unijnych i budżetowych – obecny Kra-
jowy Program Kolejowy (KPK) do
2023 r. jest szacowany na prawie 80
mld zł. –„Nowy silny zastrzyk finansowy
czeka nas w kolejnej perspektywie
unijnej, w latach 2021–2027, popycha-
jąc kolej na zupełnie nowe tory” –
zwraca uwagę dr Dawid Piekarz, wice-
prezes Instytutu Staszica. I dodaje, że
„modernizacja i rozbudowa siatki połą-
czeń jest szczególnie istotna nie tylko
dla zwiększenia obrotóww transporcie
modalnym, aleprzedewszystkimniwe-
lowania różnic gospodarczych pomię-
dzy poszczególnymi regionami kraju
– a te są ciąglewidocznew istniejącym
oddekadpodzialenaPolskęZachodnią
i Wschodnią” – można przeczytać
w raporcie Instytutu.
W tymobszarze, z uwagi nawieloletnie
zaległości, jest jeszcze wiele pracy do
wykonania. Instytut Staszica stawia
szereg rekomendacji w celu zwiększe-
nia udziału koleiwpolskim transporcie,
a także zmniejszenia dysproporcji
między poszczególnymi regionami.
Wśród nichwymienia takie obszary jak:
m.in.udział koleiwczystymtransporcie;
ograniczenie kosztów środowiskowych
transportu przez zastąpienie trans-
portu samochodowego kolejowym,
a także przez elektryfikację transportu
spalinowego; wypełnienie lukw regio-
nach o słabiej rozwiniętej sieci dróg
kolejowych czy koordynację działań
decentralizacyjnych z politykąmoder-
nizacji i rozbudowy transportu kolejo-
wego włącznie. ◼

KOLEJ VERSUS
TRANSPORT
DROGOWY
W POLSCE

Redakcja. Fot. Redakcja

https://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/09/Raport-Instytutu-Staszica-Modernizacja-polskiej-sieci-transportu-kolejowego-jako-szansa-dla-bran%C5%BCy-logistycznej-i-transportowej-w-kontek%C5%9Bcie-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.pdf


BILANS

17

W2022 roku stawki dla przesyłek
lotniczych wzrosną o 6,9 proc.
Z kolei dla przesyłek drogowych
o wadze do 70 kg zwiększą się
o 6,9 proc. i 12 proc. dla tych
ważących powyżej 70 kg. Opłata
za element o niestandardowym
wymiarze zostanie zmniejszona
do 275 PLN.

C
oroczna korekta cen DHL
Expressmana celu uwzględnie-
nie dynamiki inflacji oraz kosz-

tów administracyjnych, a także pozwa-
la firmie na dalsze inwestycjew rozwój
infrastruktury.
DHL Express, firma obsługująca mię-
dzynarodowe ekspresowe przesyłki
lotnicze, ogłosiła korektę cen, która
wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
W porównaniu do 2021 rokuwzrost w
Polsce wyniesie 6,9 proc. dla przesyłek
lotniczych (Time Definite). Z kolei dla
przesyłek drogowych (Day Definite)
stawki zwiększą się o 6,9 proc. do 70 kg
i 12 proc. dla tych ważących powyżej

70 kg. Dodatkowo opłata za element
oniestandardowymwymiarze zostanie
zmniejszona do 275 PLN.
DHL Express co roku koryguje ceny
usług. Ma to na celu uwzględnienie
dynamiki inflacji oraz kosztów admini-
stracyjnych związanych z regulacjami
prawnymi i środkami bezpieczeństwa.
Warto zauważyć, że środki te są syste-
matycznie aktualizowaneprzezwładze
krajowe i międzynarodowew każdym
z ponad 220 krajów i terytoriów, które
obsługuje DHL Express.W poszczegól-
nych krajach, w zależności od warun-
ków lokalnych, korekty cen będą się
różnić. Obejmą jednak wszystkich
klientów, o ile pozwalają na to umowy.
Dostosowanie cenpozwala firmie rów-
nież na dalsze inwestycje w sieć infra-
strukturalną i wzmocnienie zdolności
reagowania na sytuacje kryzysowe.
Daje też możliwość zapewnienia nie-
zbędnego wzrostu wydajności
w związku z powiększającym się zapo-
trzebowaniem klientów.

– Stale dążymy do zapewnienia
naszym klientom jak najlepszej jakości
serwisu. Dlatego regularnie inwestu-
jemy w rozszerzanie i udoskonalanie
naszych usług. Dzięki temu możemy
zapewniać, że działalność klientów
będzie kontynuowana nawetw czasie
globalnego kryzysu. Dzięki corocznej
korekcie cen jesteśmy w stanie inwe-
stować w naszą infrastrukturę i tech-
nologię, aby zapewnić prężne, zrów-
noważone i najlepsze z możliwych
rozwiązania. Dotyczy to najnowocze-
śniejszych samolotów i pojazdów, jak
również rozbudowy obiektów opera-
cyjnych pełniących funkcje sortowni,
punktów przeładunkowych i oddzia-
łów, w których obsługujemy przesyłki
naszych klientów. Wszystko po to, by
zwiększyć przepustowość, ponieważ
zapotrzebowanie klientów na ekspre-
sowe międzynarodowe przesyłki
rośnie – mówi Tomasz Buraś, prezes
zarządu DHL Express Polska. ◼

DHL. Fot. DHL

KOREKTA CEN
W DHL EXPRESS
NA 2022 ROK
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Pomyślnie zakończono wspólną,
statyczną fazę weryfikacji
koncepcji (Proof of Concept) •
Partnerzy projektują wydajne
procesy zarządzania personelem,
ładunkami i zautomatyzowanymi
pojazdami lądowymi • Dane
operacyjne potwierdzają, że
jesteśmy na drodze do nowego
wymiaru transportu.

P
ionier miejskiej mobilności po-
wietrznej (UAM, Urban Air Mobi-
lity), firma Volocopter, oraz glo-

balny lider logistyczny, DB Schenker,
ogłosili, że na terenie centrum wysta-
wienniczo-targowegoMesse Stuttgart

z powodzeniemprzeprowadzili wspól-
ny, statyczny Proof of Concept (PoC)
dotyczącywykorzystaniaVoloDronew
centrach logistycznych. Przy wsparciu
Fraunhofer Institute for Material Flow
and Logistics I, partnerzy tworzą pierw-
szy projekt operacji naziemnych w lo-
gistyce, z udziałem elektrycznych dro-
nów cargo.
W trakcie testu sprawdzono, w jaki
sposób operatorzy logistyczni mogą
zarządzać personelem, ładunkami,
zautomatyzowanymi pojazdami
naziemnymi i dronami VoloDrone, aby
stworzyćwydajny proces i bezpieczne
środowisko dla przyszłych operacji

wykonywanych przez VoloDrone. Na
podstawie uzyskanychwyników, opra-
cowany zostanie pierwszy tego
rodzaju projekt, który posłuży jako
podstawado integracji operacji zwyko-
rzystaniem dronów VoloDrone w sie-
ciach logistycznych na całym świecie.
Będzie to realizacja celu dotyczącego
automatyzacji i zrównoważonego roz-
woju w łańcuchach dostaw. Tutaj film
z testów.
Christian Bauer, CCOVolocopter:„Opra-
cowując projekt operacji z wykorzysta-
niem VoloDrone, Volocopter wytycza
drogę do kolejnegowymiaru logistyki
transportowej z konkretnymi, opera-

DB Schenker. Fot. DB Schenker

PIERWSZE PRÓBY
VOLODRONE

https://www.youtube.com/watch?v=X62wEhEmKcw
https://www.youtube.com/watch?v=X62wEhEmKcw
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cyjnymi danymi potwierdzającymi
nasze deklaracje.. Współpraca z DB
Schenker pokazuje, że mamy do czy-
nienia ze świetnym inwestorem i war-
tościowym partnerem, umożliwiają-
cymwdrożenie komercyjnych operacji
z wykorzystaniem VoloDrone”.
Zespołybadawcze zfirmVolocopter,DB
Schenker i Fraunhofer IML przeprowa-
dziły symulację wdrożenia VoloDrone
dosieci logistycznej, analizującnaziemne
procesy kodowania towarów, określając
bezpieczne ładunki i towary, testując
zautomatyzowane dostarczanie ładun-
ków do drona przez pojazdy autono-
miczneoraz identyfikując inneniezbędne
kontrole ładunkówprzed lotem.Następ-
nieprzeprowadzono i sprawdzonopro-
cesy transportu i załadunku obciążenia
VoloDrone w celu określenia bezpiecz-
nych, standardowychprocedur dla pra-
cowników na ziemi przygotowujących
VoloDrone do lotu.

ErikWirsing, Global Head of Innovation
w DB Schenker: „VoloDrone otwiera
nowemożliwości dla branży logistycz-
nej i stanowi kluczowy element
planów DB Schenker w zakresie inno-
wacji i zrównoważonego rozwoju
w logistyce. Wiodąca pozycja firmy
Volocopter w tej wschodzącej branży
miejskiej mobilności powietrznej jest
najbardziej widoczna w ich praktycz-
nych rozwiązaniach, podejściu zorien-
towanymna klienta oraz zaangażowa-
niu w urzeczywistnienie UAM”.
Od początku współpracy trwającej od
połowy 2019 roku, Volocopter i DB
Schenker rozwijają VoloDrone pod
kątem komercyjnegowdrożenia i oce-
niają możliwości wykorzystania
dronów w logistyce w ramach usług
B2B. VoloDrone, ciężki, wielofunkcyjny
dron towarowy firmy Volocopter, jest
zasilany akumulatorami. Może trans-
portować ładunek o wadze 200 kg na

odległość do 40 km i ma 18 wirników
i silników, które napędzają ten autono-
miczny, elektryczny statek powietrzny
pionowego startu i lądowania (eVTOL).
Rozwiązanie UAM dla logistyki miej-
skiej będzie działać w ramach opraco-
wanego przezVolocopter ekosystemu
dla miast, składającego się również
z usług mobilności pasażerskiej (Volo-
City i VoloConnect), infrastruktury
(VoloPort) oraz cyfrowego systemu
koordynującego i wyświetlającego
wszystkie operacje w czasie rzeczywi-
stym (VoloIQ).
Zautomatyzowane robotymobilne na
potrzeby tego projektu dostarczyła
firma Gideon Brothers, partner DB
Schenker, pionierwdziedzinie autono-
micznej robotyki mobilnej. Po ukoń-
czeniu tego etapu projekt zostanie
udostępniony partnerom przedsię-
wzięcia na podstawie umowyo zacho-
waniu poufności. ◼



TECHNOLOGIE

20

GXO Logistics, Inc., największy na
świecie operator logistyki
kontraktowej rozpoczął pierwszy
w branży pilotaż inteligentnej
automatyzacji w swoimmagazynie
e-commerce wTilburgu,
w Holandii. Pilotażowy projekt
firmy GXO zwykorzystaniem
robota Pick-it-Easy został
dostosowany do potrzeb jednego
z kluczowych globalnych klientów,
wewspółpracy z dostawcą
zaawansowanych rozwiązań
technologicznychw zakresie
łańcucha dostaw KNAPP AG.

W
prowadzony projekt jest
pierwszym przykładem za-
stosowania robota Pick-it-

Easy firmy KNAPP do zautomatyzowa-
nej indukcji do przenośnika kieszenio-
wego w ramach obsługi logistycznej
branży odzieżowej.
System wizyjny Pick-it-Easy oparty na
sztucznej inteligencji (AI) rozpoznaje
każdyprodukt, określaoptymalnypunkt
oraz prędkość jego pobrania, podczas

gdy ramięumieszczagowprzenośniku
kieszeniowym w celu odpowiedniego
sortowania, grupowania i kierowaniado
stacji pakowania. Takie rozwiązanie sta-
nowiodpowiedźnaspecyficznewyzwa-
nia branży odzieżowej wynikające
z ogromnej różnorodności rozmiarów,
kształtów, materiałów, wagi i rodzajów
opakowań jej produktów.
Sandeep Sakharkar, Dyrektor ds. Tech-
nologii w GXO, powiedział: "Jako lider
innowacji w logistyce, nieustająco
poszukujemy nowych rozwiązań auto-
matyzacji, które usprawniają procesy
związane z dystrybucją i realizacją
zamówień. Udany pilotaż projektu

w Tilburgu pozwala naszym klientom
osiągać większe korzyści dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii."
MarkusPosch, Kierownikds.Automatyki
i Robotyki w firmie KNAPP, podsumo-
wał: "Zakresdziałania robotaPick-it-Easy
został dostosowany do złożonych
potrzeb logistyki e-commerce. Cie-
szymy się, że wspólnie z GXOmożemy
tworzyć przełomowe rozwiązania dla
branży odzieżowej."
Po udanym wdrożeniu pierwszego
robota firmy KNAPP Pick-it-Easy, GXO
planuje rozszerzyć zastosowanie tej
technologii w Tilburgu wprowadzając
kolejne cztery urządzenia. ◼

MECHANICZNE
RAMIĘ ROBOTA
W E-COMMERCE

GXO Logistics. Fot. GXO Logistics
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F
irmy szukają sposobów na
zwiększenie odporności w obli-
czu wahań i wyzwań rynkowych.

Prosty i stabilny układ intralogistyczny
pozwala przenosić logistykę bliżej

produkcji. Te elementy wraz z trudną
sytuacją na rynku pracy przyspiesząją
wdrażanie autonomicznych robotów
mobilnych w różnych obiektach
i przepływach pracy – mówi Soren E.

Nielsen, prezes Mobile Industrial Ro-
bots.

ROSNĄCAZALEŻNOŚĆODDUŻYCH
FLOTAMRW INTRALOGISTYCE
W latach 2014-2017 pierwsze firmy
zainteresowane technologią AMR
testowały to rozwiązanie i wdrażały do
5 robotów w ramach floty. Od 2018 r.
AMR zaczęły stawać się istotną częścią
produkcji i intralogistyki, prowadząc
do integracji dużych flot robotów.
Wiąże się to z większą złożonością
aplikacji i rosnącą zależnością od robo-
tów, które muszą pracować wydajnie
w trybie 24/7. Wymaga to od AMR
większej niezawodności i zgodności,
dłużego czasu pracy oraz napędza
potrzebę łatwiejszego serwisowania.
ObecnieMiRma klientówwykorzystu-
jących floty składające się z ponad 40
robotów.
„W związku z corazwiększą zależnością
firm od dużych flot AMR pracujemy
teraz nad konfiguracją, w której
możemymonitorować roboty i szybciej

Mobile Industrial Robots. Fot. Mobile Industrial Robots

ROBOTY
MOBILNE TWORZĄ
STABILNY UKŁAD
INTRALOGISTYCZNY
Soren E. Nielsen, prezes Mobile Industrial Robots (MiR), światowego
lidera w obszarze autonomicznych robotówmobilnych (AMR),
podsumował poczas spotkania prasowego kluczowe trendy na rynku
AMR. Coraz częstsze włączanie robotów AMR do podstawowej
produkcji doprowadzi do złożonych aplikacji z większymi flotami AMR,
łatwiejszego serwisowania, bardziej zaawansowanej współpracy
z innymi systemami robotycznymi i informatycznymi, wyższej
wydajności i dłuższego czasu pracy bez przestojów.
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reagować w przypadku problemów.
Wymaga to stabilniejszej i wydajniejszej
komunikacji między robotami a syste-
mem flotowym. Firmy korzystają już
z bardziej zaawansowanych systemów
Wi-Fi dla urządzeń mobilnych, a od
standardu 5G oczekujemy niezawod-
ności i stabilności, które umożliwią
przeniesienie procesów o dużej mocy
obliczeniowej z robota do floty. To
z kolei sprawi, że AMR będą solidniej-
sze ze względu na mniejszą liczbę
komponentów, ułatwi serwisowanie

i podwyższy efektywność. Dzięki więk-
szej mocy obliczeniowej będziemy
mogli wykorzystaćm.in. sztuczną inte-

ligencję do rozwiązywania trudniej-
szych zadań intralogistycznych” –
mówi Soren E. Nielsen.
Zatrudniając 250 pracowników nasta-
wionych na dynamiczny rozwój, MiR
jest lideremw segmencie AMR i stale
poszerza zakres rozwiązań dla intra-
logistyki. Niedawno wprowadzone
na rynek MiR600 i MiR1350, pierwsze
AMR o stopniu ochrony IP52,
odporne na kurz i płyny, są przezna-
czone do bezpiecznego transportu
dużych ładunków w wymagających
środowiskach produkcyjnych i logi-
stycznych. MiR rozwija również
szereg modułów podnośnikowych,
które umożliwiają AMR odbieranie
i odkładanie palet i wózkóworaz gwa-
rantują łatwą integrację i skalowal-
ność w całym łańcuchu wartości.
W bardziej złożonych zastosowaniach,
które zyskują na popularności, roboty
MiR mogą poruszać się zamontowa-
nym współpracującym ramieniem
robotycznym, aby wykonywać zada-
nia związane z załadunkiem, rozła-
dunkiem i transportem materiałów.
Takie rozwiązanie jest bardzo ela-
styczne, łatwe do przystosowania do
różnych procesów oraz może praco-
wać niezależnie od dostępnej prze-
strzeni roboczej.
„Logistyka wewnętrzna pochłania
zasoby, które nie przyczyniają się
bezpośrednio do tworzenia wartości.
W Europie Środkowo-Wschodniej
firmy są dość dojrzałe, a pracownicy
wykwalifikowani. Sprzyja to wdraża-
niu AMR i wykorzystywaniu poten-
cjału, który tkwi w efektywnej logi-
styce wewnętrznej” – dodaje Soren
E. Nielsen. ◼

Soren E. Nielsen, prezes Mobile Industrial Robots (MiR)
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Grupa CTL Logistics wygrywa
prestiżowy przetarg i ma wiodącą
pozycję w obsłudze przewozów
w Polsce dla jednego
z największych producentów
paliw w Niemczech. Łączna masa
przewiezionego w ramach
zakończonego przetargu paliwa
i chemii to 3 mln ton przez 3 lata.

Z
wycięstwo Grupy CTL Logistics
potwierdza jakość dotychczaso-
wej działalności operacyjnej oraz

sukces konsekwentnie realizowanej
optymalizacji kosztowej jednego z naj-
większych prywatnych przewoźników
towarowych w Europie. Jakość plus
cena dały Spółce pozytywny wynik
i pozwoliły na powiększenie udziału w

przewozach transgranicznych chemii
i paliw.
Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL
Logistics: „Współpraca z tak dużym,
międzynarodowym koncernem jest
dla nas potwierdzeniem jakości reali-
zowanychprzewozów,wyrazemzaufa-
nia na które pracujemy od lat. To nie
jest nasz pierwszywspólny projekt, ale
pierwszy na wyłączność na rynku pol-
skim. Jak dodamy do tego obsługę
kilku istotnych dla spółki kontraktów
w Niemczech mamy solidny funda-
ment do dalszego rozwoju Firmy. Nie
zamierzamy oddawać pola konkuren-
tom. Po pandemicznym, trudnym roku
to bardzo ważne dla nas rozstrzygnię-
cie, gwarantujące realne korzyści biz-

nesowe i poprawę wyniku. Ogromne
podziękowania i gratulacje dla całej
ekipy która ciężką codzienną pracą
operacyjną udowodniła tak wymaga-
jącemu Klientowi nasze kompetencje.
To także podziękowania dla Krzysztofa
Pietrzyka, który w ramach przeprowa-
dzonej kilkamiesięcy temu unii perso-
nalnej zarządza nie tylko naszą nie-
miecką Spółką ale także pełni funkcję
Członka Zarządu ds. Handlu i Rozwoju
wCTL Logistics - Jego kompletnyogląd
obu rynków, potencjału obu Spółek
pozwolił na zdobycie tegomiliona ton
rocznie” – dodaje Grzegorz Bogacki,
Prezes Zarządu CTL Logistics.
Krzysztof Pietrzyk, CzłonekZarząduCTL
Logistics, Prezes CTL Logistics Gmbh:

CTL Logistics. Fot. CTL Logistics

MILION TON ROCZNIE
DLA GRUPY CTL LOGISTICS



LOGISTYKA KONTRAKTOWA

24

„Wygrany przez Grupę CTL Logistics
przetarg paliwowo-chemiczny nie jest
pierwszym tak prestiżowymprojektem
dla tego segmentu który realizujemy.
Mamy niezaprzeczalne, długoletnie
doświadczenie w przewozie chemii
i paliw zarówno w Polsce jak i Niem-
czech. Klienci doceniają nasz wysoki

poziomprofesjonalizmu, elastyczność
oraz wspomniane doświadczenie dla-
tego obecnie współpracujemy z kil-
koma podmiotami tego segmentu.
Natomiast pozytywnym dla nas wyni-
kiem przetargu udowodniliśmy, że

potrafimy w ciągu zaledwie kilku mie-
sięcy stworzyć bardzo konkurencyjną
ofertę logistyczną dla bardzowymaga-
jącego klienta. Realizacja przez kolejne
3 lata przewozównamilion ton rocznie
plasuje nas w czołówce europejskich
dostawców usług logistycznych dla
branży paliwowo-chemicznej”.

„Tej klasy klienci dużo wymagają ale
jest to świetna okazja do doskonalenia
organizacji. Ostatnie lata nauczyły nas
jak szybko reagować na zmienne
warunki graniczne przewozów z Nie-
miec do Czech, Polski czy Francji. Jak

sprawniewdrażać alternatywne scena-
riuszewsytuacjachnadzwyczajnych jak
pandemia czy szkodyw infrastrukturze
kolejowej z powodu nawałnic. Znajo-
mość niemieckiego i polskiego rynku
i zdobyte doświadczenie pomaga nam
wwyborze priorytetówwewspółpracy
z klientem.Nad każdymzleceniempra-
cujemy od początku do końca, co
wpływa na nasze dobre wyniki, także
wyniki przetargowegdzie to indywidu-
alne podejście, dedykowany sprzęt,
ludzie odgrywa bardzo ważną rolę. Im
większa niezawodność, tym jest lepiej.
Szczególniepodziękowaniadla zespołu
w Polsce i Niemczech za zaangażowa-
nie. Dziękuję też naszemu klientowi za
zaufanie i ogromnie się cieszę z wyni-
ków przetargu. Traktuję to jako kolejne
potwierdzenie dobrej współpracy
wprzeszłości. Dajenamtoperspektywę
umocnienia pozycji i pracy nad rozwo-
jem w kolejnych latach” – podsumo-
wuje Krzysztof Pietrzyk. ◼

Współpraca z tak dużym koncernem
jest dla nas potwierdzeniem jakości
realizowanych przewozów, wyrazem
zaufania na które pracujemy od lat

„
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Z
godnie z danymi Tunezyjskiego
Narodowego Instytutu Statystyki
(INS), Włochy są wiodącym eks-

porterem towarów do Tunezji, z około
15%udziałemw2020 roku.Oczekuje się,
żewnajbliższych latachTunezjazwiększy
przepływy towarówdoWłoch, aby skró-
cić łańcuchydostawdlagłównychbranż,
takich jak tekstylna i modowa, mecha-
niczna, motoryzacyjna i elektroniczna.
Wykorzystując 70-letnie doświadczenie
w kompleksowym zarządzaniu łańcu-
chami dostaww tych sektorach, GEFCO
jest jedną zwiodących firmoferujących
usługi transportowe i logistyczne do i z
krajówMaghrebuorazoferuje rozwiąza-
niadopasowanedospecyfiki tegorynku.
Włoski oddział GEFCO, dzięki swojemu
centrum konsolidacyjnemuwCusago
(prowincja Mediolan) i codziennym

połączeniom ze 130 oddziałami, jest
bramą zarówno do rynku włoskiego
oraz do pozostałych krajów Europy.
Wymiana towarowa z Tunezją zarzą-
dzana jest przez dedykowany zespół
operacyjny, oferujący pełen zakres
wsparcia, od transportu pojedynczej
palety po pełną ciężarówkę. GEFCO
Italia zapewnia połączenia między
tymi dwoma krajami za pomocą trans-
portu lotniczego lub morskiego, jak
również dzięki elastycznym rozwiąza-
niom RO-RO z regularnymi cotygo-
dniowymi wyjazdami oraz 3-4 dnio-
wymczasem tranzytuwmodelu door-
to-door. Procedury przyspiesza dedy-
kowany zespół ds. operacji celnych.
„Konsekwentne wzmacnianie koryta-
rza handlowego między Europą
i Tunezją jest osiągnięciem GEFCO

Italia, które zawsze uwzględnia
potrzeby firmplanujących rozszerzenie
działalności poza Europę, szczególnie
w krajach Maghrebu. Dobre relacje,
jakie nawiązaliśmy z Tunezją na prze-
strzeni lat, odzwierciedlają rosnącą
wymianęhandlowąpomiędzynaszymi
dwomakrajami”–mówi Fabrice Barthe,
dyrektor generalny GEFCO Italia.
„GEFCO Italia odnotowało stały wzrost
wymiany handlowej z Tunezją o około
14% przez ostatnie cztery lata (z wyłą-
czeniem 2020 roku). W najbliższych
latach spodziewany jest dalszy,
znaczny wzrost przepływów handlo-
wych, a naszym celem jest oferowanie
coraz szybszych i bardziej elastycznych
rozwiązań logistycznych, które
pomogą firmom w zdobywaniu
nowych rynków”– dodaje. ◼

KORYTARZ
HANDLOWY
MIĘDZY AFRYKĄ
PÓŁNOCNĄ
I EUROPĄ

GEFCO, globalny ekspert
w dziedzinie multimodalnych
łańcuchów dostaw i wiodący
dostawca logistyki dla branży
motoryzacyjnej w Europie,
odgrywa coraz większą,
strategiczną rolę w wymianie
handlowej między Europą
a krajami Maghrebu. Za
pośrednictwem swoich oddziałów
w Cusago (Włochy) i w porcie
Rades (Tunezja), operator
logistyczny zarządza rosnącą
liczbą transportów dla firm
działających na rynkach
międzynarodowych.

GEFCO. Fot. GEFCO
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Górny Śląsk to jeden
z największych i najważniejszych
rynkówmagazynowych 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.

G
órny Śląsk już odwielu lat prze-
chodził proces unowocześnie-
nia i przeobrażania się z typowej

monokultury górniczej w nowoczesny
klaster przemysłowo-technologiczny.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy tj. od
początku III kwartału 2020 r. do końca
II kwartału 2021 r., wynajęto w całym

regionie 1,1mlnmkw.powierzchnima-
gazynowej, co plasuje ten rynek na
drugim miejscu po Warszawie w skali
kraju. Obecnie Górny Śląsk skutecznie
przyciąga kolejne inwestycje również
w ramach skracania łańcuchówdostaw
i przenoszenia produkcji z Azji.
Całkowity wolumen najmu na górno-
śląskim rynku magazynowym na
koniec czerwca 2021 r. osiągnął wynik
552 000mkw. (+39,1% vs I poł. 2020 r.).
Wartość uzyskana w okresie od kwiet-
nia do czerwca 2021 r. tj. 355 000mkw.
była wyższa niż najlepszy dotychcza-
sowy wynik uzyskany w III kw. 2020 r.
(353 000 mkw.) i w ostatnich 5 latach.
Co więcej, wartym odnotowania jest
fakt, że od III kw. 2020 r. do II kw. 2021 r.
popyt bruttowyniósł 1,1mlnmkw. 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 200mkw. dla global-
nego gracza e-commerce (II kw. 2021)

w Gorzyczkach, 60 800mkw. dla firmy
Action w Tychach (III kw. 2020)
i 50 290 mkw. dla firmy Weber (II kw.
2020) w Zabrzu. Z kolei poufny
najemca z branży FMCG zdecydował
się na przedłużenie umów najmu
wparkumagazynowymSEGRO LPGli-
wice (45 000mkw. – III kw. 2020), a sieć
supermarketówAuchan zdecydowała
się na podpisanie nowej umowy
opowierzchni 53 700mkw.w centrum
logistycznym GLP Lędziny.
W okresie ostatnich 18 miesięcy za
ponad 50% popytu brutto na Górnym
Śląsku odpowiadały sieci handlowe
(38%) i produkcja (19%), a na kolejnych
miejscach uplasowały się e-commerce
(16%), logistyka (12%) i motoryzacja
(8%). Ewolucja, którą przeszedł ten

rynek w czasie pandemii, przyczyniła
się dowzrostu aktywności najemców z
sektorów logistyki i e-commerceo śred-
nio 10% rok do roku. W tym samym
czasie znaczącadla Śląskabranżamoto-
ryzacyjna zmagała się z przestojami
związanymi z przerwami w produkcji.
Obecnieznacznączęśćpopytustanowią
transakcje zawierane przez sieci han-
dlowe, e-commerce i towarzyszące im
firmy zbranży opakowańoraz operato-
rzy logistyczni działający lokalnie i mię-
dzynarodowo.Skala zawieranychumów
zudziałempodwykonawcówobsługu-
jących sklepy internetowebędzie rosła,
ponieważ obsługa e-commerce
wymaga nawet trzy razy więcej
powierzchni niż standardowa obsługa
paletowa. Co więcej, po chwilowym

Dyrektor Działu Powierzchni
Logistycznych i Przemysłowych AXI IMMO

ANNA GŁOWACZ

E-COMMERCE I LOGISTYKA
stymulują rozwój

rynku magazynowego
na Górnym Śląsku
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zastoju i pewnego rodzaju rewaluacji
w kierunku elektromobilności i rozwoju
nowych technologii silnym sektorem
pozostaje przemysł motoryzacyjny.
Należypamiętać, żePolskawypracowała
sobiepozycjęważnegohubuprodukcji
samochodówelektrycznychna świecie,
a w 2020 r. sprzedaż tego rodzaju aut
wzrosła globalnie o 40%,mimo spadku
w sprzedaży tradycyjnych aut. Przykła-
dem inwestycji w sektor na Śląsku jest
uruchomienie linii produkcyjnych elek-
trycznych i hybrydowychmodeli Jeepa,
Fiata i Alfy Romeo w FCA Tychy.
Górny Śląsk korzysta zatem na silnym
rozwoju sektora logistycznego napę-
dzanego e-commerce, a także na
rosnącym i coraz bardziej innowacyj-
nym sektorzemotoryzacyjnym. Z dru-
giej strony popyt generują sieci han-
dlowe, dla których duża i gęsto zalud-
niona aglomeracja śląska jest
atrakcyjnym rynkiem konsumenckim.
Co więcej, przez swoje zróżnicowanie,
skalę rynkuwewnętrznego i doskonałe
położenie na szlaku tras europejskich
przyciąga inwestorów również
w warunkach pandemii. Region jest
wybierany ze względu na dobrze
wykwalifikowane i dostępne kadry
pracownicze, a także tradycje przemy-
słowe. Za nowoczesnymi inwestycjami
w ten sektor idą kolejne związane
z rozwojem całego łańcucha licznych
poddostawców.
W oczach potencjalnych inwestorów
zainteresowanychprzenoszeniempro-
dukcji z Azji, Górny Śląsk poza ugrun-
towaną od lat pozycją w Polsce jest
także kluczowymhubemdystrybucyj-
nym dla Europy Środkowo-Wschod-
niej. Położenie geograficzne regionu
zapewnia swobodne zarządzanie łań-
cuchami dostaw pomiędzy Polską,
Niemcami, Czechami, Słowacją oraz
państwami na południu Europy. Na
korzyść regionu wpływa także rozbu-
dowana infrastruktura drogowaw tym
m.in. kluczowywęzełwSośnicy zapew-
niający komfortowepołączenie pomię-
dzy autostradami A1 i A4, duża gęstość
dróg krajowych i regionalnych,włącza-

jąc w nią Drogową Trasę Średnicową
(DTŚ). Ponadto znajduje się tu najbar-
dziej rozbudowana sieć kolejowa
w Polsce, a także dostępny w okolicy
port lotniczy Katowicew Pyrzowicach.
Wokresie od stycznia do czerwca 2021
r. deweloperzy dostarczyli ok. 250 000
mkw. nowoczesnej powierzchnimaga-
zynowej, co przyczyniło się do zwięk-
szenia całkowitych zasobów rynku na
GórnymŚląsku do 3,8mlnmkw. (+16%
r/r) i umocnienia drugiej pozycji
w Polsce. Największymi oddanymi par-
kami logistycznymi w analizowanym
czasie były 7R Beskid Park II
o powierzchni 70 900mkw. (1 budynek
BTS i 2 multi-tenant), Panattoni BTS
OTCF Czeladź (67 000mkw.) i Hillwood
Piekary Śląskie (42 500 mkw.) Patrząc
szerzej w okresie od III kw. 2020 r. do II
kw. 2021 r. nowa podaż na Górnym
Śląsku wyniosła 505 000 mkw. i był to
najwyższy wynik w Polsce. Na zakoń-
czenie I poł. 2021 r. w budowie pozo-
stawało 559 000 mkw. (+43% r/r) i jest
to także najlepszy wynik w Polsce.
Wśród planowanych do oddania do
końca br. inwestycji najwięcej
powierzchni dostarczą m.in. trzy pro-
jekty Panattoni tj. Panattoni Park Ruda
Śląska III (72 000 mkw.), Panattoni BTS
ActionwTychach (60800mkw.) i Panat-
toni Bielsko-Biała IV (60 600 mkw.).
Zarejestrowany na koniec czerwca
2021 r. 8,7%poziompustostanówwraz
z wynoszącym 20% współczynnikiem
powierzchni budowanej spekulacyjnie
(średnia krajowa na poziomie 29%),
wskazuje, że po okresowym spowol-
nieniu związanym z pandemią i więk-
szej ostrożności ze strony dewelope-
rówmożemy spodziewać się kolejnych
projektów nasycających ten rynek.
Inwestorzy są zainteresowani umac-
nianiem swojej pozycji na ukształtowa-
nych podregionach jak Sosnowiec, Gli-
wice, Tychy czy Bielsko-Biała, ale też
wejściem na mniejsze wschodzące
rynki jak Częstochowa czy Żory.
Za silnym i stabilnym popytem gene-
rowanym zarówno przez logistykę i e-
commerce, podąża podaż, przy czym

dostępność jakościowych terenów
w kluczowych, optymalnych dla roz-
woju logistyki miejskiej lokalizacjach
na Górnym Śląsku jest ograniczona.
Niemniej sytuacja ta powoduje, że
inwestorzy nie boją się terenów typ
brownfiled, które wymagają więk-
szych nakładów i know how. Przykła-
demmoże być aktywność firm Panat-
toni i Hillwood, które zrealizowały
wiele udanych tego typu projektów
w regionie. Ponadto Górny Śląsk jest
zróżnicowany podwzględemdostęp-
nych formatów nieruchomości prze-
mysłowych. Charakteryzuje go przede
wszystkim zwarta tkankamiejska, bez
znaczącego rozróżnienia strefowego
inwestycji na miejskie lub podmiej-
skie. Projekty są wymieszane i dopa-
sowane bardziej pod same profile
i zapotrzebowanie najemców, przez
co coraz więcej projektów podwzglę-
dem technicznym klasyfikowanych
jako tzw. last mile i SBU. Swoją aktyw-
ność w regionie zaznaczają zarówno
duzi gracze o zasięgumiędzynarodo-
wym jak np. Panattoni, Segro, Logicor,
GLP i Prologis, a także podmioty kra-
jowe jak 7R czy deweloperzy regio-
nalni np. DL Invest i BIK.
Duże zróżnicowanie, stabilność rynku
oraz łatwość wyjścia sprawiają, że
projekty na Górnym Śląsku sąważnym
elementem w transakcjach portfelo-
wych, będąc często klasyfikowanymi
jako produkty prime. Przykładem
może być aktywność inwestorów
w pierwszej połowie 2021 r. 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 segmen-
cie logistyki miejskiej paneuropejski
podmiot inwestycyjny M7 Real Estate
kupił dwa parki należące do 7R tj. 7R
City Flex Sosnowiec i 7R Siemiano-
wice Śląskie o łącznej powierzchni
22 500 mkw. ◼
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