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chodów ze sprzedaży transportu PG, 
którym rok wcześnie  w zasadzie w o ó-
le si  nie za mowała.

Patrz c na te wyniki, nie wiemy, ak 
Trans Polonia radziła so ie na rynku 
w trzecim kwartale i pó nie , ale w pierw-
szych dwóch mówienie w e  przypad-
ku o akimkolwiek poważnym kryzysie 

yło y nonsensem. 
 kryzysie nie chce też mówi  awid 

Sachs, team mana er w dysponu -
ce  lot  ponad 400 po azdów i dzia-
ła ce  od  lat irmie transportowe  
Sachs Trans International z adlina 
pod y nikiem. 

 ozimy po całe  uropie niemal 
wszystko  stal, artykuły spożywcze, 
cz ści samochodowe  mówi.  Spo-
wolnienia, w postaci spadku popytu 
na nasze usłu i, eszcze nie odczu-
wamy  doda e.

Podo ne o zdania est Przemysław 
a er, dyrektor operacy ny w spółce 
uha ex z Trze ini. To duży racz na 

europe skim rynku transportowym. ir-
ma ma oddział w iemczech, kilkaset 
ci żarówek i za mu e si  mi dzy inny-
mi transportem ładunków do i z portu 
w otterdamie.

 Cały czas est zapotrze owanie 
na nasze usłu i. est co wozi   mówi 
Przemysław a er.

WSZYSTKIE POWYŻSZE POZYTYW-
NE SYGNAŁY z rynku transportu dro-

owe o s  ednak tylko edn  stron  
medalu.

 Pot żnym pro lemem est wzrost 
kosztów  szcze ólnie azu G. Te-
raz za e o kilo ram trze a zapłaci  
nawet około 20 złotych, co całkowi-
cie przekreśla opłacalnoś  transportu 
ładunków ci żarówkami G  mówi 

awid Sachs.
Po azdy zasilane azem G i C G, 

które o ceny również prze iły ostat-
nio su it i s  na tym samym poziomie 
co G, yły przez ostatnich kilka lat 
intensywnie promowane przez pro-
ducentów ci żarówek. o ich wyko-
rzystania z powodu mnie sze  emis i 
zanieczyszcze  i C 2 zach cali euro-FO
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 P rzez ostatnich kilka lat me-
nedżerowie polskich irm 
transportowych zma ali si  

łównie z nowymi uni nymi 
re ulac ami dotycz cymi warunków 
pracy kierowców w przewozach mi -
dzynarodowych. ecnie wyda e si , 
że ten pro lem w znacznym stopniu 
został rozwi zany, ł cznie z dosto-
sowaniem do na nowszych re ulac i.

 owe przepisy oraz zmiany dotych-
czasowych ustaw, które weszły w tym 
roku, uż powoli przeszły okres un-
tu i ch ci ich wyparcia przez ranż  
transportow , a weszły w okres przy-
stosowywania i u runtowania  twier-
dzi ukasz Meda , prawnik, spec alista 
ds. prawa przewozowe o z ancela-
rii Transportowe  e altrans.

e o zdaniem zarówno kierowcy, 
ak i właściciele irm transportowych 
w wi kszości so ie z uci żliwymi re-

ulac ami radz , cho  w ich szczu 
oraz dynamice dro nych, acz istot-
nych zmian dale  pole a  na spraw-
dzonych ródłach, takich ak eksperci 
z kancelarii spec alizu cych si  w pra-
wie przewozowym. 

 Ma c przy so ie prawników i eks-
pertów transportu, którzy s  na ież co 
ze wszystkimi zmianami, dużo łatwie  
est zarz dza  oraz prowadzi  irm  
transportow , a re ularne szkolenia 
kierowców da  ardzo do r  pod-
walin  do ycia konkurency nym na 
rynku europe skim  doda e Meda .

SP ŁKI TRANSPORTOWE W ZNACZ-
NYM TEŻ STOPNIU poradziły so ie 
z pro lemem raku pracowników. n 
nadal est dokuczliwy, ale s  uż roz-
wi zania, które pozwala  o zneutra-
lizowa  patrz  wi ce  str. 220 222 .

Teraz wszyscy ży  łównie tema-
tem skokowo rosn cych kosztów 
działalności. Ten pro lem sta e si  
coraz ardzie  dokuczliwy. le i tuta  
wyda e si , że znaczne  cz ści spó
łek transportowych uda e si  nie le 
unkc onowa  w świecie, dzie nie-

mal wszystko i szy ko droże e. owo-
dem na to mo  y  cho y ostatnie 

wyniki Trans Polonii. To notowany na 
iełdzie w arszawie operator trans-

portowo lo istyczny o kapitalizac i do-
i a ce  do 72 mln zł z pocz tkiem 

pa dziernika. irma spec alizu e si  
w dro owych przewozach płynnych 
surowców chemicznych i spożyw-
czych, mas itumicznych, azu oraz 
cementu. Poza siedzi  w Polsce ma 

iura w iemczech oraz Bel ii, a tak-
że przedstawicielstwa handlowe na te-
renie iemiec, iszpanii i Beneluksu. 
e  lota licz ca 40 ednostek trans-

portowych świadczy usłu i na wi k-
szym przedsi iorstwom działa cym 
w ranży petrochemiczne .  pa dzier-
niku Trans Polonia opu likowała nowy 
raport inansowy  powiedzie , że do-

ry, to nic nie powiedzie .
owiadu emy si  z nie o mi dzy in-

nymi, że w pierwszym półroczu spółka 
osi n ła ponad 1 mln przychodów 
 aż o 7 ,  proc. wi ce  niż rok wcze-

śnie . zrosty odnotowano w każdym 
se mencie e  działalności. a wi k-
sze przychody wy enerował se ment 
przewozu płynnych chemikaliów, któ-
ry wzrósł do ,7 mln zł  o ,7 proc. 
Transport płynnych produktów spo-
żywczych powi kszył si  o ponad 1  
proc., przychody z usłu  lo istyki mas 

itumicznych o ,  proc., a transport 
cementu o 4,4 proc. Ponadto Trans 
Polonia wy enerowała ,2 mln zł przy-

 C     
     

. tały się d a nic  pułapk
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pejscy politycy, atrakcyjne finansowa-
nie o erowały anki. Ci żarówki G 
i C G yły co na mnie  o kilkadzie
si t procent droższe od ich dieslow
skich odpowiedników, ale zakup i tak 

ył opłacalny, o kilo ram azu G 
i C G ył ta szy od edne o litra ole u 
nap dowe o  koszt zużycia paliwa 
kompensował wi ksz  cen  zakupu 
ci żarówki.  pierwszym kwartale 
2021 roku 1 k  G kosztował oko
ło , 0 zł, litr  wtedy, powiedzmy, 
ok. ,  zł. ok pó nie  az podrożał 
do około 10 zł za kilo ram i ostatnio 
do 20 zł. opa  kosztu e natomiast 
teraz około  zł.  e ekcie ci żarów
ki zasilane azem przestały e dzi , 
a raty leasin owe za nie należy płaci . 
eżeli akaś irma transportowa ku

piła ich wiele, to teraz może si  zna
le  nawet na kraw dzi ankructwa.
Pro lem nie est mar inalny  ak wy
nika z danych Instytutu Bada  yn
ku Motoryzacy ne o S M , w 2021 
roku zare estrowano aż 1 4  nowych 
po azdów powyże  ,  t i 1 używa
nych zasilanych G. Gazowe ci ża
rówki kupowano również w tym roku 
 cho  uż dużo mnie  niż wcześnie . 
 pierwszym półroczu zare estrowano 

zaledwie 0 takich ci żarówek, ale 
i tak w  szacunków wi zku 
Pracodawców Transport 
i o istyka Polska  T P  
w ci u ostatnich dwóch
trzech lat w nowoczesne, 

homolo owane po azdy 
zasilane G lu  C G za
inwestowało w Polsce kilka
dziesi t wi kszych irm 
transportowych. Po 
polskich dro ach 
e dziło wi c ich 
ostatnio około 2,  
tysi ca. 

zrost kosztów 
w irmach transpor
towych dotyczy, nie
stety, nie tylko azu. 

 Podrożało wszystko 
 opony, usłu i mecha

niczne, rosn  raty kre

umów z na wi kszymi irma
mi transportowymi. Mnie
szym przewo nikom ednak 
trudno est e prze orsowa .

ot d edynym kra em 
nii urope skie , który 

wprowadził o owi zek sto
sowania klauzul paliwowych 
w umowach przewozowych, 
est iszpania. prowadzo
no o po skuteczne  akc i 
protestacy ne  hiszpa skich 
przewo ników, którzy za ro
zili kilkudniowym stra kiem 

w rudniu u ie łe o roku.  o owi z
kowych klauzulach paliwowych mówi 
si  też sporo w Bel ii.

JEDNO JEST PEWNE  JEŻELI KLAU
ZULE PALIWOWE lu  inne rozwi zania 
mo  znacz co pomóc irmom trans
portowym, to należy si  nad nimi szy ko 
zastanowi . naczenie sektora trans
portu dro owe o w polskie  ospodarce 
est owiem ol rzymie, co ostatnio na
lepie  przedstawiono w raporcie opra
cowanym przez SP T T  na zlecenie 
i przy merytoryczne  wspó łpracy ze 

wi  zkiem Pracodawcó w Transport 
i o istyka Polska.  dokumencie 
Transport dro owy w Polsce 2021  

czytamy mi dzy innymi, że rynek trans
portu dro owe o nad isł  w 2020 r. 

ył wart około 1 0 mld zł i w minione  
dekadzie ś rednioroczne tempo e o 
wzrostu wynosiło 10 proc. 

 ranży, ak wyliczyli e o auto
rzy, działa ok. 12  tys. irm, czyli ,  
proc. w relac i do licz y wszystkich 
przedsi  iorstw zare estrowanych 
w kra u. Sektor usłu  transportowych 
zatrudnia 7 0 tys. osó , z cze o mnie  
wi ce  pó ł miliona stanowi  kierowcy. 

 słu i transportowe stanowi   kry
tyczny element ła  cucha produkc i i do
staw dla wielu ranż  przemysłowych 
oraz handlowych. Moż na szacowa  , 
ż e transport ma krytyczne znaczenie 
przy wytwarzaniu około 0 proc. pol
skie o P B  takie s  wnioski płyn
ce z raportu. 

M CI  C M C

dytów, drastycznie wzrosły 
nawet ceny dBlue. Myśl , 
że przeci tnie nasze koszty 
powi kszyły si  co na mnie  
o 0 40 proc. w stosunku do 
tych sprzed roku  podsu
mowu e Przemysław a er.

Teraz za uzupełnienie 
z iornika dBlue w ci ża
rówce trze a zapłaci  około 
00 złotych. Przed rosy skim 

atakiem na krain  ta kwota 
yła kilkukrotnie mnie sza.

irmy transportowe pró
u  przerzuci  rosn ce koszty na 

swoich klientów. Cz sto w akimś 
stopniu to si  uda e. ednak nie za
wsze podwyżki stawek transpor
towych w pełni pokrywa  wzrost 
kosztów. a wi kszym irmom oczy
wiście est łatwie , ale z pewności  
szy ko rosn ce koszty to dzisia  na
wi ksze wyzwanie dla transportowców. 

BY  MOŻE SKUTECZNYM ROZWI
ZANIEM te o pro lemu yło y wpro
wadzenie do polskie o prawa instytuc i 
o owi zkowych klauzul paliwowych 
w umowach przewozowych. To za
pis, który warantu e przewo nikowi, 
że w razie zmian cen paliwa dzie mó ł 
skory owa  wysokoś  rachtu. lau
zule paliwowe s  uż znane w Polsce 
 zwykle s  cz ści  dłu oterminowych 
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EUROPA SYSTEMS
DLA LOGISTYKI E-COMMERCE
Polski integrator i producent rozwiąza  do 
automatyzacji magazynu Europa Systems wdraża 
projekty dla największych na świecie operatorów 
logistyki kontraktowej w segmencie e-commerce.

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się 
świecie zrównoważony rozwój i cyfryzacja 
stają się priorytetami zmian w globalnych 
łańcuchach dostaw. Szczególnie widocz-
ne jest to w dynamicznie rosnącej branży 

e commerce. Aby zapewnić sobie konkurencyjność, przed-
siębiorstwa muszą działać „agile” z ang. elastycznie , przede 
wszystkim w obszarach związanych z logistyką, uwzględniając 
najnowsze technologie automatyzacji procesów magazynowych, 
by sprostać temu, jak świat będzie wyglądał „pojutrze”.

EUROPA SYSTEMS WYCHODZI NAPRZECIW oczekiwaniom 
rynkowym. Jest to efekt wdrożonej strategii spółki w latach 0 0–
– 0 , w której założono wprowadzenie na rynek innowacyjnych 
systemów intralogistycznych oraz inwestycje w rozwój kompe-
tencji w obszarach robotyki autonomicznej, automatyki i opro-
gramowania IT. Będąc jednocześnie integratorem i zaufanym 
producentem, dostarcza rozwiązania pod klucz – zaawansowane 
technologicznie systemy w obszarach takich jak automatyzacja 
magazynu i logistyka produkcji. uropa Systems łączy ponad 

letnie know how w zarządzaniu projektami, inżynierię mecha-

niczną, robotykę, automatykę, inteligentne oprogramowanie i ser-
wis dla klienta w zintegrowane rozwiązania od jednego dostawcy. 

SP KA NOT JE SPEKTAK LARNE W ROSTY sprzedaży 
w obszarze automatyzacji magazynów e commerce. 
Najwięksi na świecie operatorzy logistyczni nieustająco 
poszukują nowych rozwiązań automatyzacji procesów 
magazynowych, które usprawnią dystrybucję i realiza-
cję zamówień. uropa Systems wspiera w tym swoich 
klientów – Dział Badań i Rozwoju tworzy innowacje 
ukierunkowane na elastyczność, wydajność, bezpie-
czeństwo i zrównoważony rozwój. Kluczowe innowa-
cje tworzone przez polską spółkę dotyczą rozwiązań 
przeznaczonych dla logistyki e commerce – technolo-
gii przenośników do dystrybucji opakowań zbiorczych, 
sortowania, automatycznego załadunku sterowanych 
za pomocą rozproszonych systemów IT. Duże znacze-
nie w porto io ma również robotyka, oferowane AMR 
– Autonomiczne Mobilne Roboty S Smart wykorzy-
stują sztuczną inteligencję i technologię mapowania 
SLAM  do bezpiecznej nawigacji w przestrzeni ma-
gazynowej, realizując zadania transportu w koncepcji 
„towar do człowieka”.

W odpowiedzi na cyfryzację i szybki dostęp do 
danych firma opracowała autorskie oprogramowanie 

S view do zdalnego monitoringu danych w czasie 
rzeczywistym, które stanowi wartość dodaną do zinte-
growanych systemów intralogistycznych. W praktyce 
wystarczy urządzenie mobilne, np. tablet, by kontro-
lować z daleka sytuację w magazynach. irmy mogą 

w ten sposób zarządzać przepływem materiałów, wykorzystując 
dostarczane przez integrator platformy systemowe M C, WCS 
wraz z wymianą danych z systemami nadrzędnymi WMS.

J  I  IEJE SI  REWOL CJA technologiczna w logisty-
ce e commerce. Dzięki niej towar coraz szybciej, bardziej bez-
piecznie i ekologicznie dociera do konsumentów. W procesach 
magazynowych związanych z kompletowaniem i co packingiem 
liczy się każda sekunda. To automatyzacja intralogistyki i innowa-
cje technologiczne, które za nią stoją, stanowią ważny element 
optymalizacji procesów.

uropa Systems wykorzystuje inżynierską pasję i know how, 
by wspierać firmy w dynamicznym rozwoju logistyki e commerce 
i być dla nich – zgodnie z wizją firmy – „The first choice partner for 
agile intralogistics solutions in urope”.p

 Eur pa ys e s r z a  au z y  r  które dzięki 
sztucznej inteligencji bezpiecznie współpracują z człowiekiem.

europa_systems.indd   1 18.10.2022   11:23
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ponad 4 tys. osó . użo  nie dziwi-
ła wi c o ecnoś  prezydenta Byd-

oszczy na uroczystości zawieszenia 
wiechy na nowym ma azynie.

 estem przekonany, że liska 
współpraca pomi dzy naszym mia-
stem a alando dzie korzystna dla 
Byd oszczy i e  mieszka ców, a tak-
że stworzy wiele nowych możliwości 
dla całe o re ionu . Mam nadzie  na 
dalsze wzmacnianie naszych wspól-
nych działa  w przyszłości  mówił 

a ał Bruski.
Centrum lo istyczne w Byd oszczy 

i dru i o iekt irmy w Białych Błotach 
podkreśla  duże znaczenie polskie-

o rynku na europe skie  mapie do-
staw alando. irma ma poza nimi 
eszcze trzy duże o iekty nad isł .

 Pi  centrów lo istycznych, w po-
ł czeniu z korzystn  lokalizac  i dyna-
micznie rozwi a c  si  in rastruktur , 
sprawia , że Polska est prawdzi-
wym sercem nasze  sieci lo istycz-
ne . o istyka natomiast est sercem 

alando i ma o romny wpływ na na-
sze plany dalsze o po ł iania rela-
c i z klientami, a tym samym stania 
si  The Startin  Point or ashion. 
Cieszymy si , że poprzez nasze in-
westyc e i tworzenie nowych mie sc 
pracy, których do te  pory stwo-

 P od koniec września w Byd-
oszczy świ towano zawie-

szenie wiechy nad nowym 
centrum lo istycznym a-

lando, doskonale znane  europe skie  
plat ormy modowe , wy udowanym 
przez Panattoni, edne o z na wi k-
szych raczy na europe skim ryn-
ku nieruchomości przemysłowych.

owy o iekt ma imponu c  po-
wierzchni  140 tys. mkw. asto-
sowano w nim liczne rozwi zania 
proekolo iczne, takie ak zwi k-
szona izolac a termiczna udynku, 

POLSKI RYNEK
nadal w cenie

adc odz ce o a ne spo o nienie jest ało odczu a ne na po ski  
rynku a azyno y  en da ej dyna icznie się roz ija, cze u 

sprzyjaj  z iany na o a nej apie sz ak  o istycznyc
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stac e ładowania samochodów elek-
trycznych, instalac e otowoltaiczne 
na dachu, a także systemy z iera-
nia i redystry uc i wody deszczowe .

CENTRUM LOGISTYCZNE ZALAN-
DO W BYDGOSZCZY to dru a uż 
inwestyc a niemieckie o sprzedaw-
cy e commerce w re ionie. d ma a 
działa o iekt irmy w Białych Bło-
tach. ruchomienie nowe o cen-
trum planowane est na 202  rok. 

 o ydwóch ku awsko pomorskich 
lokalizac ach alando ma pracowa  

M I  M Y

 P             
            . 

W    . a ando,   P      
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rzyliśmy w Polsce 12 tys., możemy 
wspiera  rozwó  różnych re ionów 
Polski  twierdzi aniel o i ski, dy
rektor eneralny C  alando.

NIE TYLKO DLA GIGANTÓW E-COM-
MERCE Polska est atrakcy nym mie
scem pod prowadzenie ich operac i 
lo istycznych. Bolesne pandemiczne 
doświadczenia lo istyków zwi zane 
z zerwaniem, wydawa  si  mo ło, 
pewnych szlaków lo istycznych z z i 
w poł czeniu ze zmianami eopoli
tycznymi  mnie  współpracy acho
du z Chinami  powodu e, że Polska 
dla uropy sta e si  czymś w rodza u 
Meksyku dla Stanów ednoczonych. 

ielu dużych lo alnych i europe
skich producentów chce mie  teraz 
tuta  zakłady lu  chce roz udowa  
uż istnie ce. Sprzy a temu położe
nie Polski lisko zachodnich rynków, 
coraz lepsza in rastruktura dro owa, 
kole owa i lotnicza oraz mocno uż 
zmodernizowane nasze porty nad 
Bałtykiem.

 ten trend wpisu e si  cho y 
pro ekt roz udowy przez Panattoni 
dla lextronics International Poland, 
polskie o przedstawiciela duże o 

lo alne o producenta różnorod
nych produktów na zamówienie, 
kompleksu produkcy no ma azyno
we o irmy w Tczewie. Teraz ta a

Rynek magazynowy 
a a ię  lobalny i 

roble a i, taki i 
jak abur enia 
w a cuchach 
do taw, wy oka 
in lacja i ro n ce 
ko ty budowy. 

r e kad aj  
też wyż e ceny 
ek loatacji 
BEATA HRYNIEWSKA
sze owa ziału Powierzchni 
Ma azynowych i Przemysłowych 
w CB

w spec alne opakowania 
awary ne, w których moż
na umieści  i ezpiecznie 
o serwowa  stan aterii, 
w które  wykryto niepra
widłowości ez ryzyka dla 
reszty składowane o to
waru. To da e też czas na 
wezwanie dodatkowych 
spec alistycznych służ  
ratunkowych. 

DUŻ  DYNAMIK  ROZWO
JU POLSKIEGO rynku ma

azynowe o potwierdza  raporty 
ekspertów od rynku nieruchomości. 
Po pierwsze  połowie 2022 roku po
wierzchnia ma azynowa w Polsce 
przekroczyła 2 ,1 mln mkw., z cze

o 2,2 mln mkw. powstało w tym 
roku.  udowie pozosta e 4,4 mln 
mkw., z cze o niemal połowa est uż 
wyna ta. Poziom pustostanów est 
natomiast rekordowo niski i wynosi 
zaledwie ,2 proc.  wynika z ostat
nie o raportu CB .

  ostatnich latach ma azyny 
przeżywa  okres nieusta ce o wzro
stu, który pandemia przyspieszyła ze 
wz l du na skokowy wzrost zapo
trze owania ze strony e commer
ce  komentu e Beata ryniewska, 
sze owa ziału Powierzchni Ma a
zynowych i Przemysłowych w CB .

Idealnie oczywiście nie est. e  zda
niem, podo nie ak inne sektory, rynek 
ma azynowy zma a si  z lo alny
mi pro lemami, takimi ak za urzenia 
w ła cuchach dostaw, wysoka in la
c a i rosn ce koszty udowy. Bardzo 
przeszkadza  wyższe ceny eksploata
c i, w tym przede wszystkim ener ia 
i az. yzwaniem pozosta  również 
pro lemy z dost pności  i cenami 

runtów pod nowoczesne ma azy
ny oraz nowe, coraz ardzie  restryk
cy ne re ulac e zwi zane z ochron  
środowiska. 

 Mimo to rynek dale  dzie si  
rozwi ał, cho  podaż wyhamu e  kon
kludu e Beata ryniewska. 

M CI  C M C

ryka ma powierzchni  0 
tys. mkw. i uż est ednym 
z na wi kszych ośrodków 
przedsi iorstwa w uro
pie. o marca przyszłe o 
roku, po roz udowie edne  
z hal, powi kszy si  o 20 
tys. mkw.

Ma azynów w Polsce nie 
tylko przy ywa, sta  si  
one również coraz ardzie  
nowoczesne. Bardzo za
awansowane rozwi zania 
technolo iczne zastosowa
no np. w ma azynie C  Battery 

arehouse pod rocławiem. Prze
chowu e on łównie aterie litowo

onowe, wi c zro iono tu wszystko, 
co możliwe, y maksymalnie zredu
kowa  ryzyko pożaru.

e ały wykorzystane w ma azynie 
wyposażone s  w tryskacze  każ
de mie sce paletowe posiada indy
widualny tryskacz, które dodatkowo 
wsparte s  tryskaczami zawieszony
mi pod su item hali ma azynowe . 

 o iekcie zapewniony został stały 
monitorin  termowizy ny  termowiz a 
pozwoli na wykrycie odchylenia na 
tyle wcześnie, a y kłopotliwa ateria 
została ezpiecznie usuni ta z ma azy
nu, a tryskacze nie zostały uruchomio

ne. ażde mie sce paletowe 
est wzmocnione i od
dzielone metalow  
osłon . zi ki temu 
potenc alny o ie  
nie rozprzestrzeni 
si  od razu na ko
le ne partie towa
ru, a ednocześnie 

 w razie koniecz
ności użycia zra
szaczy  woda 

dzie roma
dzi  si  na ed
ne  półce.

odatko
wym za ez
pieczeniem 

est też wypo
sażenie o iektu 

2,2 
MLN

AŻ TYLE METR W 
KWADRATOWYCH

powierzchni 
magazynowej 

zbudowano u nas 
w pierwszym 

p łroczu  r
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kompleksu produkcy no ma azyno
we o irmy w Tczewie. Teraz ta a

Rynek magazynowy 
a a ię  lobalny i 

roble a i, taki i 
jak abur enia 

do taw, wy oka 
in lacja i ro n ce 
ko ty budowy. 

też wyż e ceny 

BEATA HRYNIEWSKA
sze owa ziału Powierzchni 
Ma azynowych i Przemysłowych 

ne. ażde mie sce paletowe 
est wzmocnione i od
dzielone metalow  
osłon . zi ki temu 
potenc alny o ie  
nie rozprzestrzeni 
si  od razu na ko
le ne partie towa
ru, a ednocześnie 

 w razie koniecz
ności użycia zra
szaczy  woda 

dzie roma
dzi  si  na ed
ne  półce.

wym za ez
pieczeniem 

est też wypo
sażenie o iektu 
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SMALL 
BUSINESS UNIT 
CORAZ 
BARDZIEJ 
POPULARNY 
Magazyny miejskie o erujące mniejsze 
moduły magazynowe cieszą się wzrastającym 
zainteresowaniem najemców i inwestorów, 
którzy dostrzegają ich rosnący potencjał – mówi 
Arkadiusz Żurek, dyrektor zarządzający 
Logistics Park Bolesławiec LOGPark .

 da y  a u e  L s s ar  es a e  
pr z du  a azy y  s r y  p d a e  

jest jego lokalizacja blisko zachodniej granicy Polski. 

Small business unit to stosunkowo nowe pojęcie na rynku 
magazynowym. Co oznacza?
ARKA I S  REK Do tej pory najbardziej popularne były 
wielkoformatowe magazyny typu big box zlokalizowane poza 
aglomeracjami. Oferują powierzchnie magazynowe od 0 tys. m2

wzwyż i są obecnie – gdy skokowo rosną płace, a teraz doszły 
podwyżki cen energii – jeszcze bardziej kosztowne w utrzymaniu. 
Dlatego na takie rozwiązania mogą sobie pozwolić więksi ryn-
kowi gracze, a nie mali i średni przedsiębiorcy. Poza tym istnieją 
branże, w których specyfika biznesu wymaga mniejszych forma-
tów magazynowych i nowych, elastycznych rozwiązań. Takich jak 

magazyny typu small business unit SBU , usytuowane niedale-
ko centrów miast, które z powodzeniem pełnią funkcję logistyki 
ostatniej mili. W obiektach tego typu jest możliwość najmu mo-
dułów magazynowych liczących kilkaset metrów kwadratowych 
i przeznaczonych pod różne branże.

Co to oznacza w praktyce?
Najemcy mogą powierzchnię unitu zaadaptować do własnych 
potrzeb zarówno pod względem wielkości, jak i układu. A co naj-
ważniejsze, bez umów długoterminowych zmieniać dowolnie te 
funkcje, co pozwala na bieżąco reagować na sytuację rynkową 
i nie stracić konkurencyjności. Przykładowo jeśli moduł wynaj-
mie firma farmaceutyczna lub z branży spożywczej, może w nim 
urządzić wydzieloną część z temperaturą kontrolowaną. Unity za-
pewniają dogodny, całodobowy dostęp do towarów, mogą słu-
żyć za magazyny buforowe, np. na zwroty w branży e commerce, 
mieścić stoki magazynowe czy towary reklamacyjne lub służyć 
za showroomy dla marek typu premium. Idealnie nadają się na 
outsourcing, do świadczenia usług serwisowych, kontroli jako-
ści, pakowania towarów, składowania opakowań zwrotnych czy 

innego rodzaju działalności na rzecz dużych fa-
bryk, dla których samodzielne prowadzenie tych 
procesów jest za drogie lub literalnie nie mają już 
wolnych powierzchni.  

Elastyczność wykorzystania SB  przypomina 
magazyny typu self storage  które są coraz 
popularniejsze w miastach.
Zgadza się. Coraz częściej wynajmujemy po-
wierzchnię do przechowywania rzeczy, która jest 
nam potrzebna w danej chwili, zamiast ją kupo-
wać. Wynajem jest tańszy i bezpieczniejszy niż 
leasing czy kredyt. 

SB  stają się coraz popularniejsze? 
Regionalne małoformatowe obiekty logistyki 
ostatniej mili są wyraźnym trendem. Dlatego do 
budowy LOGPark, który powstaje w Bolesławcu 
na Dolnym ląsku, pozyskaliśmy dewelopera z re-
gionu, który widzi potencjał w tej inwestycji rów-
nież w kontekście potrzeb lokalnej społeczności. 
Jestem przekonany, że wkrótce podobne SBU za-
czną powstawać w wielu polskich miastach i że 
zobaczą w nich potencjał nie tylko przedsiębiorcy, 
ale także lokalne samorządy, które w obliczu sytu-
acji kryzysowych mogą w nich trzymać chociażby 

strategiczne rezerwy materiałowe dla mieszkańców, np. szcze-
pionki. Dzisiaj po szczepionki na COVID  dla szpitala w Bole-
sławcu trzeba jeździć do odległego o 00 km Wrocławia. Mam 
nadzieję, że to się zmieni w pierwszym kwartale 0 3 roku, gdy 
uruchomimy Logistics Park Bolesławiec. p
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MARCIN KACZMARCZYK

zd cie i kr cili własne ilmiki z in luen-
cerami. To wszystko w ramach cyklu 

uszamy do szkół  zor anizowane-
o przez Mercedes Benz Trucks Pol-

ska i rzeszenie Mi dzynarodowych 
Przewo ników ro owych MP .

– Chcemy wspiera  przewo ników, 
an ażu c si  w działania promu -
ce ten zawód wśród młodych ludzi. 

 ramach wspólne  akc i z MP  o e-
ru emy uczniom ezpośredni kontakt 
z popularnymi w social mediach zawo-
dowymi kierowcami o dużym doświad-
czeniu. ierzymy, że oni właśnie 

N a pocz tku te oroczne o 
roku szkolne o w szkołach 

ranżowych kształc cych 
kierowców mechaników 

w Gostyninie, opusznie, Strzelcach 
polskich, remie, Teresinie i łocław-

ku po awili si  nietypowi oście  ate 
Truck ri erka, czyli asia ółtek, drian 
Trucker Paker, czyli drian Po dzie , 
oraz rt ri e, czyli rtur Szyma ski. 
To popularni w świecie zawodowych 
kierowców in luencerzy, znani mi dzy 
innymi z takich wydarze  ak Master 
Truck Show i zwi zani z mark  Mer-

KIEROWCY
potrzebni od zaraz

edny  z naj iększyc  pro e  na rynku transportu dro o e o jest 
rak kiero c  o pro e  o a ny i narastaj cy  rzy y a, na szczę cie, 

też po ysł  na je o roz i zanie  y a, że ardzo ory ina nyc
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 Bez dwóch 
  

 
to dzisiaj nie 

ty ko  o sce, 
a e nie a  na 

cały  iecie 
do ro rzadkie

ZATRUDNIENIE NA RYNKU TSL

cedes Benz Trucks Polska w ramach 
tzw. ctros Teamu.

a każdym spotkaniu opowiada-
li w nie ormalne  atmos erze o prak-
tycznych aspektach swo e o zawodu, 
a dzi ki swoim doświadczeniom i zdo-

yte  popularności w social mediach 
łatwo nawi zywali kontakt z młodzie-
ż  i w atrakcy ny dla nie  sposó  prze-
kazywali sporo wartościowe  wiedzy 
 zarówno o pracy kierowcy, ak i na -

nowszym modelu ci żkie  ci żarówki 
Mercedesa. czniowie otrzymywali też 
pami tkowe upominki oraz ro ili so ie 

TS
L
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STAWIAMY NA 
PARTNERSKIE 

O ŚCI
raktowanie własnych pracowników jak partnerów 

biznesowych sprawia, że stają się istotną wartością 
rmy. O tym, co w biznesie jest najważniejsze, mówią 

nam Dominik omaszczyk oraz ukasz awieja, 
właściciele Logis Com.

logiscom.pl
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Logis Com istnieje dopiero od pięciu lat  a już udało wam się 
otworzyć kilka oddziałów  w tym poza granicami Polski.
Skalowanie biznesu to powszechne wyzwanie dla wielu przedsię-
biorców. My postawiliśmy na otwartość, uczciwość i zdrowe wa-
runki współpracy z naszymi kontrahentami. Pomogła też wcze-
śniejsza znajomość branży i determinacja w rozwoju firmy w tak 
bardzo konkurencyjnym środowisku. Oprócz tego traktujemy pra-
cowników jak naszych partnerów biznesowych, bo przecież na ko-
niec dnia to oni tworzą realną wartość firmy, to na nich opiera się 
struktura i budowa wartości, nie tylko firmowych. To wszystko po-
zwoliło nam na bardzo szybki wzrost, stabilne zwiększanie zatrud-
nienia, otwarcie oddziału w UK oraz planowanie dalszego rozwoju.

Co was wyróżnia na tle innych firm z branży?
Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę, której za-
kres jest określany indywidualnie. Od przewozu ładunków drob-
nicowych, poprzez odprawy celne i magazynowanie, aż po kom-
pleksową analizę procesów logistycznych u klienta nastawioną 
na optymalizację kosztów. W każdym przypadku jakość obsłu-
gi jest dla nas priorytetem. Ta z kolei nie by-
łaby możliwa, gdyby nie nacisk na rozwój 
naszych pracowników, co uważamy za 
bardzo istotny element sukcesu. Stawiamy 
też na wdrażanie nowoczesnych narzędzi 
do analityki biznesowej, które pomagają 
nam uzyskać przewagę nad konkurencją.

Wyróżnia was też współpraca 
nie tylko z przewo nikami  
ale także z sektorem 
finansowym.
Przewoźnicy stanowią bar-
dzo ważną część naszego 
biznesu, dlatego staramy 
się identyfikować ich po-
trzeby i na nie reagować. 
Poszukiwaliśmy rozwią-
zań mogących pomóc 
nam ulepszyć współpra-
cę w zakresie terminów 
płatności. Wspólnie z firmą 
PragmaGo wprowadziliśmy system 

finansowania faktur dla naszych podwykonawców, który pozwa-
la w prosty sposób uzyskać środki za wystawione faktury już na-
wet tego samego dnia. Postawiliśmy na operatora, który świad-
czy usługi finansowania na najwyższym poziomie, przy czym cała 
procedura uproszczona jest do minimum. Takie działanie otwie-
ra nowe możliwości zarówno dla naszych kontrahentów, jak i dla 
nas samych.

Słyszałem  że Logis Com stawia na niespotykaną 
na rynku formę zatrudnienia. Swoich pracowników 
nazywacie partnerami biznesowymi firmy.
Wzajemna współpraca jest dla nas ważna nie tylko na zewnątrz, 
ale także wewnątrz firmy. Wspomniane partnerskie podejście do 
pracowników od początku było podstawą naszego sukcesu, po-
nieważ dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że to oni tworzą fir-
mę. Słuchamy uwag, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwią-
zania, nie ograniczamy naszych pracowników i zachęcamy ich do 
wychodzenia poza schematy znane w branży. Model hybrydo-
wy był u nas standardem jeszcze przed pandemią. lastyczność 
w działaniu nie jest dla nas pustym sloganem, tylko codzienno-
ścią. Te wszystkie składowe wpływają mocno na zaangażowanie 
i utożsamianie się naszych „pracowników” z Logis Com! Dziś wi-
dzimy, że obrany model sprawdza się znakomicie – pracownicy 
są zaangażowani nie dlatego, że ktoś tego od nich wymaga, ale 
dlatego, że mają bezpośredni wpływ na wyniki firmy, co obok wy-
nagrodzenia, swobody w działaniu i partnerskiego podejścia bar-
dzo ich motywuje.

Jakie macie plany na przyszłość?
Nieustannie rozwijamy nasz dział spedycji drogowej poprzez 
zwiększanie własnej oty i zatrudnienia w istniejących oddziałach. 
To z kolei pociąga za sobą rozwój obecnych i tworzenie nowych 
działów wspierających. Plany na najbliższe miesiące uwzględnia-
ją otwarcie nowych oddziałów w kraju i za granicą. Oprócz tego 

równolegle skupiamy się na rozwoju w zakresie 
przepraw promowych. W następnej kolejności 

planujemy rozszerzenie naszej oferty o spe-
dycję morską oraz intermodalną, a także 
usługi magazynowania nastawione głów-
nie na e commerce. Kolejnym kierunkiem 
jest rozwój oferty dotyczącej konsultingu 

zorientowanego na projektowanie, wdraża-
nie i utrzymanie rozwiązań z zakre-

su nowoczesnej analityki bizneso-
wej. Taka dywersyfikacja rozwoju 
ma na celu stworzenie jak naj-
bardziej atrakcyjnej oferty dla 
naszych kontrahentów oraz za-
pewnienie nam dalszego stabil-
nego wzrostu w szeroko pojętej 
branży TSL. p

logiscom.pl

nicowych, poprzez odprawy celne i magazynowanie, aż po kom
pleksową analizę procesów logistycznych u klienta nastawioną 
na optymalizację kosztów. W każdym przypadku jakość obsłu-
gi jest dla nas priorytetem. Ta z kolei nie by-
łaby możliwa, gdyby nie nacisk na rozwój 
naszych pracowników, co uważamy za 
bardzo istotny element sukcesu. Stawiamy 
też na wdrażanie nowoczesnych narzędzi 
do analityki biznesowej, które pomagają 
nam uzyskać przewagę nad konkurencją.

Wyróżnia was też współpraca 
nie tylko z przewo nikami  

Przewoźnicy stanowią bar-
dzo ważną część naszego 
biznesu, dlatego staramy 
się identyfikować ich po-
trzeby i na nie reagować. 
Poszukiwaliśmy rozwią-
zań mogących pomóc 
nam ulepszyć współpra-
cę w zakresie terminów 
płatności. Wspólnie z firmą 
PragmaGo wprowadziliśmy system 

To z kolei pociąga za sobą rozwój obecnych i tworzenie nowych 
działów wspierających. Plany na najbliższe miesiące uwzględnia
ją otwarcie nowych oddziałów w kraju i za granicą. Oprócz tego 

równolegle skupiamy się na rozwoju w zakresie 
przepraw promowych. W

planujemy rozszerzenie naszej oferty o
dycję morską oraz intermodalną, a
usługi magazynowania nastawione głów
nie na e commerce. Kolejnym kierunkiem 
jest rozwój oferty dotyczącej konsultingu 

zorientowanego na projektowanie, wdraża
nie i utrzymanie rozwiązań z zakre

su nowoczesnej analityki bizneso
wej. Taka dywersyfikacja rozwoju 
ma na celu stworzenie jak naj
bardziej atrakcyjnej oferty dla 
naszych kontrahentów oraz za
pewnienie nam dalszego stabil
nego wzrostu w
branży TSL. 
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mo  y  na lepszymi am asadorami 
te o zawodu, udowadnia c, że cho  
trudny, może też y  ardzo atrakcy -
ny  mówi I or aczorkiewicz, head 
o  product  marketin , P  w Merce-
des Benz Trucks Polska.

Podo ne o zdania est Sławomir 
eneralski z MP . 

 spólna akc a MP  i Mercedes-
Benz Trucks Polska est edn  z wie-

lu, akie pode mu emy, że y stopniowo 
wzmacnia  system kształcenia kierow-
ców i promowa  ten zawód  mówi. 
e o zdaniem wci ż owiem ich rak 

hamu e rozwó  ranży, w które  Polska 
est europe skim liderem.  spółpraca 
z ctros Teamem i dodatkowa atrak-
c a w postaci prezentac i na spotka-
niach na nowsze  ci żarówki ctros 
 sprawiły, że młodzi ludzie ode rali 

nasz cykl ardzo do rze i mamy na-
dzie , że dzi ki niemu udało nam si  
ich do te o zach ci   doda e.

AKCJA RUSZAMY DO SZK Ł  Mer-
cedes Benz Trucks Polska i MP  wpi-
su e si  w szerszy i do rze znany uż 
od lat kontekst, akim est o romny nie-
do ór wykwali ikowanych kierowców. 

 Brak kierowców to poważny pro lem 
dla całe  ranży transportowe , a akt, 
że młodzi ludzie nie wi ż  swo e  przy-
szłości z zawodem kierowcy, powodu-
e, że szukamy kierowców a solutnie 
wsz dzie. Mimo wysokich wyna ro-
dze  w tym sektorze, dochodz cych 
nawet do 14 tys. złotych rutto, dale  
mamy niedo ór kierowców tylko w Pol-
sce wedłu  różnych szacunków na 
poziomie mi dzy 1 0 a na-
wet 200 tys.  mówi ukasz 
Meda , prawnik, spec alista 
ds. prawa przewozowe o 
z ancelarii Transportowe  
e altrans.

e o słowa zna du  po-
twierdzenie mi dzy innymi 
w raporcie Mi dzynarodo-
we  nii Transportu ro o-
we o I  powstałym na 
podstawie ankiet wypełnia-
nych na przełomie te o i po-

Brak kierowców 
to oważny roble  

dla ca ej branży 
tran ortowej, 

a akt, że od i lud ie 
nie wi ż  wojej 

r y o ci 
 ty  awode , 

rawia, że uka y 
kierowców 

ab olutnie w ęd ie
ŁUKASZ MEDAJ

prawnik, spec alista ds. prawa 
przewozowe o z ancelarii 
Transportowe  e altrans

dzi młody człowiek  takich w wieku 
poniże  2  lat est tylko 7 proc. To też 
lepie  pozwala zrozumie  sensownoś  
takich akc i ak uszamy do szkół .

 raporcie I  zwraca uwa  eszcze 
edna licz a  tylko ,2 proc. wszystkich 
kierowców tirów w uropie to ko ie-
ty. Szoku co mała licz a, ior c pod 
uwa  zarówno to, że post p technolo-
iczny wyma a od pracy kierowcy ci -

żarówki coraz mnie  duże  siły izyczne , 
ak i akt, że w S  ko iet za kierow-
nic  wielkich ci żarówek est niemal 
 proc. urope czycy coś z tym ez-

wz l dnie powinni zro i . 

W POLSCE BRAK KIEROWCÓW moż-
na pró owa  ła odzi  m.in. poprzez 
wprowadzenie ułatwie  w zatrudnia-
niu imi rantów  w tym z krainy. Te o 
typu działania s  uż pode mowane.

 zisia  w moim przekonaniu na -
szy sz  procedur  pod cia pracy przez 
kierowców zza nasze  wschodnie  ra-
nicy est si ni cie po oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi dla o ywateli kra-
iny. Pewnym udo odnieniem w owe  
procedurze s  takie elementy ak wy-
dłużenie okresu pracy na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu pracy z
 do 24 miesi cy oraz usuni cie wy-

mo u półroczne  przerwy  to spowo-
dowało, że w te  chwili pracodawca 
może re estrowa  nowe oświadczenie 
zaraz po upływie ważności poprzed-
nie o  tłumaczy ukasz Meda .

e o zdaniem, doda c do te o akt, 
że kierowca ukrai ski może stara  si  
o wiz  w naszym kra u i nie musi spe-
c alnie wraca  na krain , powodu e, 
że dla te  rupy kierowców uzyskanie 
dokumentów pozwala cych le alnie 
pracowa  oraz e dzi  po nii uro-
pe skie  stało si  łatwie sze.

 Ministerstwo odziny i Polityki Spo-
łeczne  racze  eszcze nie powiedziało 
ostatnie o słowa i dale  pracu e nad 
ułatwieniami w ormalnościach przy 
zatrudnianiu o ywateli krainy  do-
da e ukasz Meda . 

M CI  C M C

przednie o roku w ponad 1,  tys. irm 
z 2  kra ów. owiadu emy si  z nie o 
przede wszystkim, że rak kierowców 
est pro lemem światowym.  u ie-
łym roku na kierowców ci żarówek 

w kra ach, dzie przeprowadzono a-
danie, czekało 2,  mln wolnych etatów. 

 uropie takich mie sc pracy yło po-
nad 0 tys.  7  proc. wszystkich 
etatów dla kierowców tirów. odnie 
też ankietowani przedstawiciele irm 
mówili, że w tym roku spodziewa  si  
eszcze wi kszych trudności ze znale-

zieniem wykwali ikowanych 
pracowników. 

Co orsza, kierowcy, któ-
rzy s  w zawodzie, s  co-
raz starsi.  uropie średnia 
wieku zawodowe o kierow-
cy ci żkie  ci żarówki wy-
nosi aż 47 lat  Przy tym aż 
edna trzecia kierowców est 
w wieku powyże   lat. a 
kierownic  przeci tne  ci -
żarówki porusza ce  si  po 
dro ach uropy rzadko sie-

47  
LAT

AŻ TYLE WYNOSI 
W EUROPIE 
rednia ieku 

za odo e o 
kiero cy ciężkiej 
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ACZECHY – TAM 
I Z POWROTEM
Wymiana handlowa Polski z Czechami zyskuje na 
znaczeniu, co zaowocowało wzrostem wolumenu przesyłek 
obsługiwanych przez Raben o 30  i podwojeniem 
liczby połącze  na tym kierunku w zaledwie rok. 
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C
zechy stały się ważnym graczem w mię-
dzynarodowej sieci połączeń Raben. Bliskie 
sąsiedztwo, liczne powiązania historyczne 
i gospodarcze oraz autentyczna sympatia 
dla kultury, kuchni czy humoru sprawiają, 
że Polskę łączą z Czechami ożywione sto-

sunki handlowe. Według danych GUS Czechy są dla Polski 
drugim, po Niemczech, rynkiem eksportowym, z udziałem 

,  I–VII 0 . Jeśli chodzi o import do naszego kraju, to 
Czechy zajmują siódme miejsce, mając udział na poziomie 
3, . Z kolei dynamika działalności operacyjnej Raben na linii 
Polska–Czechy jest wielokrotnie wyższa: w 0  roku firma 
przetransportowała o 30  więcej przesyłek niż rok wcześniej. 

W C O WCE TOWAR W IMPORTOWANYC  przez 
Czechy z Polski są m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt trans-
portowy, rozmaite towary przemysłowe oraz chemikalia 
i produkty pokrewne. W przeciwnym kierunku jadą także 
maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, towary przemy-
słowe sklasyfikowane głównie według surowca i rozmaite 

wyroby przemysłowe. Czechy są zarówno importerem, jak 
i eksporterem samochodów, części i akcesoriów do nich oraz 
szeroko pojętej elektroniki. Co ciekawe, motoryzacja, che-
mia i technologia to jedne z głównych branż obsługiwanych 
przez Raben.

WSPOMNIANY W ROST WOL MEN  wynika z liczby po-
łączeń między krajami, które ma w swojej ofercie Raben. 
Obecnie  linii eksportowych oraz 0 importowych łączy 
punkty takie jak Sosnowiec, Gliwice, Warszawa, Legni-

ca i Wrocław po stronie polskiej oraz Praga, 
Ostrawa, Ołomuniec, Brno i Hradec Kr lov  po 
stronie czeskiej. Na uruchomienie czekają już 
kolejne, m.in. z Poznania do Pragi czy z Wro-
cławia do Brna.

I KI  CO IENNYM LINIOM kierunek 
Polska–Czechy stał się numerem dwa w naszej 
wewnętrznej hierarchii. Cyklicznie analizujemy 
przepływ wolumenów w naszej sieci, reagujemy 
na nie oraz na zmieniające się wymagania na-
szych klientów. W konsekwencji tylko w ostat-
nim roku otworzyliśmy aż nowych połączeń 
z południowym sąsiadem, co umocniło naszą 
pozycję na rynku” – mówi Robert Wolny, me-
nedżer ds. rozwoju rynku C  w Grupie Raben.

OBECNIE C EC Y WYKOR YST J  A-
LE WIE C  POTENCJA  EKSPOR-
TOWEGO, a wśród najważniejszych partnerów 
handlowych tego kraju poza Polską są m.in. 
Niemcy i Słowacja. Ponadto Czechy położone 
są centralnie w tej części uropy, której dotyczy 
najnowszy projekt Grupy Raben – zainicjowana 
w 0  roku reorganizacja linii drobnicowych. 
Przedsięwzięcie to obejmuje takie rynki, jak: 
Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, Polska, 

Litwa, otwa i stonia oraz właśnie Czechy, które z wyżej wy-
mienionych powodów mogą mieć istotną rolę do odegrania.

RABEN MOCNO RO WIJA SIATK  PO C E  pomiędzy 
Czechami a Słowacją. W ostatnim czasie otwarto codzien-
ne bezpośrednie połączenia z Pragi oraz Brna do i z Koszyc, 
a także z Ziliny do Ostrawy. Reorganizacja ostatniej linii pozwo-
liła zapewnić serwis next day delivery na terenie całych Czech 
z Ziliny. Obecnie transporty pomiędzy Czechami a Słowacją 
realizowane są w  godziny za sprawą  połączeń pomiędzy 
największymi ośrodkami w tych krajach, bezpośrednio, bez 
dodatkowych przeładunków. Coraz większa aktywność jest 
notowana także w kierunku południowym, czego dowodem są 
dwucyfrowe wzrosty wolumenów na liniach Czechy–Rumunia 
i Czechy–Bułgaria. Tutaj duże znaczenie ma wykorzystanie 
rumuńskiej Timisoary jako terminalu przeładunkowego. p

 z   dz e y  
 dr y  -

dzy s ą a ze a  
kierunek ten to numer 
dwa w wewnętrznej 
hierarchii Raben.
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Mindaugas Paulauskas,
CEO Girteka Transport

irteka rozwija się szybciej niż cała branża 
logistyczna. Co jest kluczowym elementem 
waszej efektywnej strategii ekspansji 
w Europie?
MINDAUGAS PAULAUSKAS: Naszym głównym 
atutem jest sam biznes. Od ponad 26 lat do-
pasowujemy zakres naszych usług do potrzeb 
klientów i dotrzymujemy słowa, dostarczając 
produkty i towary na terenie uropy i Azji. Girteka
zawsze stawiała na szybki rozwój – jednocyfro-
wy wzrost procentowy nigdy nas nie zadowalał. 
Jesteśmy dużym graczem na rynku i kluczowy 
dla nas staje się zrównoważony rozwój – do-
skonaląc usługi i rozwijając się jako organiza-
cja, zmniejszamy jednocześnie ślad węglowy. 
Nasze działania skupiają się na realizacji pro-
jektów, dzięki którym będziemy mogli osiągnąć 
nasze ambitne cele. Przykładowo w 0 0 roku 
rozpoczęliśmy ogromny projekt digitalizacji całej 
firmy. Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom dziś 
jesteśmy w stanie dostarczać szybciej, sprawniej 
i pewniej nie tylko same ładunki, ale także infor-
macje o nich w czasie rzeczywistym.

Jak ważna jest innowacja i rozwój nowych technologii? 
Proces digitalizacji odgrywa istotną rolę w naszym rozwoju. Dysponując olbrzymią otą, informacją 
w czasie rzeczywistym o każdej ciężarówce, możemy dostarczać wartościowe informacje klien-
tom. Dzięki nim są oni w stanie nie tylko efektywniej planować swoje łańcuchy dostaw, ale także 
reagować na sytuacje nieprzewidziane i dopasowywać działania operacyjne do sytuacji. To zaś 
staje się już wymierną korzyścią biznesową, rzutującą na koszty operacyjne całego przedsiębior-
stwa. W dziale transportu mamy rozwiązania automatyzacji procesów biznesowych RPA , które 
spełniają wymagania wprowadzone przez pakiet mobilności. W ciągu sześciu miesięcy zrealizo-
wano ponad 00 tys. zadań z wykorzystaniem takich rozwiązań, unikając błędów i realizując te 
procesy godziny na dobę. Gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, musielibyśmy zatrudnić  peł-
noetatowych pracowników dostępnych . Każde rozwiązanie procesowe to przede wszyst-
kim eliminacja pomyłek i optymalizacja czasu. To tylko przykład tego, jak proste innowacje mogą 
wpłynąć na firmę i poziom usług dla klientów. W Girteka mamy ponad 0 zautomatyzowanych 
procesów biznesowych, które pozwalają nam wspierać naszych klientów i pracowników w co-
dziennych zadaniach. 

Wdrożenie kompleksowych rozwiązań we współpracy z naszym partnerem SAP nie tylko przenie-
sie nas w II wiek, ale także pomoże chronić środowisko. Na przykład rozwiązanie RTV real time 
visibility , za które zdobyliśmy drugi raz z rzędu nagrodę, pomaga nam w natychmiastowym prze-
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Ostatnie lata w logistyce to proces ciągłych zmian. a temat przyszłości rynku 
logistycznego, jego rozwoju oraz kierunków w digitalizacji usług transportowych 
rozmawiamy z Mindaugasem Paulauskasem, CEO Girteka ransport, 
jednej z największych rm logistycznych w Europie.

GIRTEKA TRANSPORT

www.girteka.euFO
T.

:  
M

AT
ER

IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E

P
R

E
Z

E
N

TA
C

JA
 P

A
R

T
N

E
R

A

chodem, mogę pojechać autobusem  W przypadku transportu 
drogowego, który obejmuje 3  wszystkich towarów przewożo-
nych drogą lądową w Unii uropejskiej, nadal musimy zastano-
wić się, jak zmniejszyć ślad węglowy, i ustalić cele z zerową emi-
sją netto. Przyjęte na poziomie unijnym cele w ramach it for  
wskazują nam, że nie ma innej drogi. Nawet jeśli jesteśmy jesz-
cze na samym początku produkcji alternatywnych źródeł paliw, 
wierzę, że w końcu znajdziemy niedrogie rozwiązanie. Sednem 
sukcesu zrównoważonego rozwoju jest jego dostępność. Więc 
jeśli pytanie brzmi, czy zrównoważony rozwój może być opłacal-
ny, nie ma opcji, żeby nie był.

Jeśli chodzi o innowacyjność, to widziałem wiele różnych rozwią-
zań dla transportu drogowego, które zostały już opracowane, są 
bardzo zrównoważone, ale wciąż bardzo drogie. Innowacje poma-
gają w rzeczywistości uczynić ją bardziej przystępną cenowo i sku-
teczną, a także obecną w naszym codziennym życiu. Jesteśmy 
w trakcie, w którym wiele zrównoważonych innowacji znajduje się 
na początku procesu LCA, ale wciąż je rozwija przy ogromnym za-

potrzebowaniu ze strony wszystkich zainteresowa-
nych stron, w tym klientów, firm, partnerów. Wierzę, 
że możemy to zrobić, o ile będziemy naciskać, aby 
te rozwiązania stały się codziennością.

ynamiczny rozwój wymaga nowych specja-
listów i ekspertów. Jakie plany ma irteka 
w Polsce w tym zakresie?
Dziś Girteka to ponad 3 tys. pracowników po-
chodzących z ponad 0 krajów, wyznających róż-
ne religie, kultury. Ta różnorodność pozwala nam 
na znajdowanie rozwiązań usprawniających pracę 
i umożliwiających świadczenie jeszcze lepszych 
usług logistycznych. Jest to też kolejny krok 
w rozwoju Girteki w stronę globalnej firmy. Sta-
jemy się międzynarodową firmą, która ma biura, 
magazyny i bazy transportowe w ponad 3 kra-
jach. Przyciągamy coraz więcej ekspertów z ca-
łego świata, pracujących zdalnie, definiujących 
cele i dzięki digitalizacji dostarczających wyso-
kiej jakości usługi logistyczne. Na początku tego 
roku otworzyliśmy również nową bazę transpor-
tową w podpoznańskich Sadach, gdzie zatrudnia-
my już blisko 00 osób. W bazie pod Poznaniem 
obsługujemy i serwisujemy 00– 00 ciężarówek 

tygodniowo. Jednakże nasza uwaga skupio-
na jest w Polsce głównie na obszarach 

związanych z nawiązaniem współ-
pracy z przewoźnikami i rekrutacją 
kierowców. To jest coś, na co bę-
dziemy mocno stawiać w zakresie 
planów rozwojowych w Polsce. 
A to tylko ułamek działań będą-
cych częścią naszej strategii od-
powiedzialnej logistyki. p

syłaniu informacji czy monitorowaniu emisji każdego transpor-
tu. Stały przepływ informacji, monitoring pojazdów i ich wydajno-
ści – to mamy dziś już w ponad tys. przewozów miesięcznie.

Niedawno zmieniło się pozycjonowanie marki irteka. 
łównym przesłaniem staje się odpowiedzialna logistyka. 

Co to oznacza? 
Naszą ambicją jest być w pierwszej dziesiątce najlepszych firm 
logistycznych. W tym celu wprowadziliśmy nowe pozycjono-
wanie, by pokazać, jak pewni i godni zaufania jesteśmy. U pod-
staw naszego pozycjonowania leży bycie odpowiedzialnym wo-
bec klientów, społeczności i współpracowników oraz partnerów 
i interesariuszy. Natomiast zrównoważony rozwój i cyfryzacja to 
tak naprawdę narzędzia do podążania ścieżką odpowiedzialnej 
logistyki. Widzimy potencjał w tych dwóch obszarach. Rozwią-
zania w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji pomaga-
ją nam rozwijać nasze usługi logistyczne zgodnie z potrzebami 
wszystkich zainteresowanych grup. Dopóki dostarczamy na-
sze towary transportem drogowym, możemy skupić się na tym, 
aby były one bardziej zrównoważone. I nie mówię 
tylko o zmianie oty lub inwestowaniu w najbar-
dziej zaawansowane samochody ciężarowe, aby 
zmniejszyć emisje. Powinniśmy zbadać o wszystkie 
możliwości: LNG, HVO, elektryfikację czy wodór, bo 
może w którymś momencie jedno z tych rozwiązań 
stanie się codziennością.

Natomiast dzięki największej ocie samochodów 
ciężarowych w uropie możemy zrobić jeszcze wię-
cej. Jako pierwsza firma logistyczna przemieszcza-
my się w stronę zarządzania informacją i planowa-
nia z wykorzystaniem analizy danych big data i data 
science . Może to przynieść korzyści nie tylko nam, 
ale przede wszystkim klientom, interesariuszom 
i całym społecznościom. Dlatego też inwestujemy 
spore środki w cyfryzację całego przedsiębiorstwa. 
Dla zrozumienia skali proszę sobie wyobrazić ilość 
danych, jakie możemy zebrać z jednej ciężarówki 
jeżdżącej po uropie, a następnie przemnożyć to 
przez ponad 9 tys. aut.

Czy w tak niestabilnych  trudnych do przewi-
dzenia czasach można myśleć o budowaniu 
zrównoważonego biznesu?
Analizy przedstawiają, że w 0 0 roku koszty ada-
ptacji do zmian klimatu mogą sięgnąć na-
wet 00 mld dolarów. Pytanie, czy 
nas na to stać, czy może powin-
niśmy zrobić coś więcej, aby już 
teraz zmniejszać ten koszt. I to 
jest pytanie, które musimy so-
bie zadać – każdy z nas przy 
codziennych wyborach – czy 
muszę to kupić, czy muszę 
używać opakowań nienada-
jących się do recyklingu, czy 
może zamiast jechać samo-
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Mindaugas Paulauskas,
CEO Girteka Transport

irteka rozwija się szybciej niż cała branża 
logistyczna. Co jest kluczowym elementem 
waszej efektywnej strategii ekspansji 
w Europie?
MINDAUGAS PAULAUSKAS: Naszym głównym 
atutem jest sam biznes. Od ponad 26 lat do-
pasowujemy zakres naszych usług do potrzeb 
klientów i dotrzymujemy słowa, dostarczając 
produkty i towary na terenie uropy i Azji. Girteka
zawsze stawiała na szybki rozwój – jednocyfro-
wy wzrost procentowy nigdy nas nie zadowalał. 
Jesteśmy dużym graczem na rynku i kluczowy 
dla nas staje się zrównoważony rozwój – do-
skonaląc usługi i rozwijając się jako organiza-
cja, zmniejszamy jednocześnie ślad węglowy. 
Nasze działania skupiają się na realizacji pro-
jektów, dzięki którym będziemy mogli osiągnąć 
nasze ambitne cele. Przykładowo w 0 0 roku 
rozpoczęliśmy ogromny projekt digitalizacji całej 
firmy. Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom dziś 
jesteśmy w stanie dostarczać szybciej, sprawniej 
i pewniej nie tylko same ładunki, ale także infor-
macje o nich w czasie rzeczywistym.

Jak ważna jest innowacja i rozwój nowych technologii? 
Proces digitalizacji odgrywa istotną rolę w naszym rozwoju. Dysponując olbrzymią otą, informacją 
w czasie rzeczywistym o każdej ciężarówce, możemy dostarczać wartościowe informacje klien-
tom. Dzięki nim są oni w stanie nie tylko efektywniej planować swoje łańcuchy dostaw, ale także 
reagować na sytuacje nieprzewidziane i dopasowywać działania operacyjne do sytuacji. To zaś 
staje się już wymierną korzyścią biznesową, rzutującą na koszty operacyjne całego przedsiębior-
stwa. W dziale transportu mamy rozwiązania automatyzacji procesów biznesowych RPA , które 
spełniają wymagania wprowadzone przez pakiet mobilności. W ciągu sześciu miesięcy zrealizo-
wano ponad 00 tys. zadań z wykorzystaniem takich rozwiązań, unikając błędów i realizując te 
procesy godziny na dobę. Gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, musielibyśmy zatrudnić  peł-
noetatowych pracowników dostępnych . Każde rozwiązanie procesowe to przede wszyst-
kim eliminacja pomyłek i optymalizacja czasu. To tylko przykład tego, jak proste innowacje mogą 
wpłynąć na firmę i poziom usług dla klientów. W Girteka mamy ponad 0 zautomatyzowanych 
procesów biznesowych, które pozwalają nam wspierać naszych klientów i pracowników w co-
dziennych zadaniach. 

Wdrożenie kompleksowych rozwiązań we współpracy z naszym partnerem SAP nie tylko przenie-
sie nas w II wiek, ale także pomoże chronić środowisko. Na przykład rozwiązanie RTV real time 
visibility , za które zdobyliśmy drugi raz z rzędu nagrodę, pomaga nam w natychmiastowym prze-
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Ostatnie lata w logistyce to proces ciągłych zmian. a temat przyszłości rynku 
logistycznego, jego rozwoju oraz kierunków w digitalizacji usług transportowych 
rozmawiamy z Mindaugasem Paulauskasem, CEO Girteka ransport, 
jednej z największych rm logistycznych w Europie.

GIRTEKA TRANSPORT

www.girteka.euFO
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chodem, mogę pojechać autobusem  W przypadku transportu 
drogowego, który obejmuje 3  wszystkich towarów przewożo-
nych drogą lądową w Unii uropejskiej, nadal musimy zastano-
wić się, jak zmniejszyć ślad węglowy, i ustalić cele z zerową emi-
sją netto. Przyjęte na poziomie unijnym cele w ramach it for  
wskazują nam, że nie ma innej drogi. Nawet jeśli jesteśmy jesz-
cze na samym początku produkcji alternatywnych źródeł paliw, 
wierzę, że w końcu znajdziemy niedrogie rozwiązanie. Sednem 
sukcesu zrównoważonego rozwoju jest jego dostępność. Więc 
jeśli pytanie brzmi, czy zrównoważony rozwój może być opłacal-
ny, nie ma opcji, żeby nie był.

Jeśli chodzi o innowacyjność, to widziałem wiele różnych rozwią-
zań dla transportu drogowego, które zostały już opracowane, są 
bardzo zrównoważone, ale wciąż bardzo drogie. Innowacje poma-
gają w rzeczywistości uczynić ją bardziej przystępną cenowo i sku-
teczną, a także obecną w naszym codziennym życiu. Jesteśmy 
w trakcie, w którym wiele zrównoważonych innowacji znajduje się 
na początku procesu LCA, ale wciąż je rozwija przy ogromnym za-

potrzebowaniu ze strony wszystkich zainteresowa-
nych stron, w tym klientów, firm, partnerów. Wierzę, 
że możemy to zrobić, o ile będziemy naciskać, aby 
te rozwiązania stały się codziennością.

ynamiczny rozwój wymaga nowych specja-
listów i ekspertów. Jakie plany ma irteka 
w Polsce w tym zakresie?
Dziś Girteka to ponad 3 tys. pracowników po-
chodzących z ponad 0 krajów, wyznających róż-
ne religie, kultury. Ta różnorodność pozwala nam 
na znajdowanie rozwiązań usprawniających pracę 
i umożliwiających świadczenie jeszcze lepszych 
usług logistycznych. Jest to też kolejny krok 
w rozwoju Girteki w stronę globalnej firmy. Sta-
jemy się międzynarodową firmą, która ma biura, 
magazyny i bazy transportowe w ponad 3 kra-
jach. Przyciągamy coraz więcej ekspertów z ca-
łego świata, pracujących zdalnie, definiujących 
cele i dzięki digitalizacji dostarczających wyso-
kiej jakości usługi logistyczne. Na początku tego 
roku otworzyliśmy również nową bazę transpor-
tową w podpoznańskich Sadach, gdzie zatrudnia-
my już blisko 00 osób. W bazie pod Poznaniem 
obsługujemy i serwisujemy 00– 00 ciężarówek 

tygodniowo. Jednakże nasza uwaga skupio-
na jest w Polsce głównie na obszarach 

związanych z nawiązaniem współ-
pracy z przewoźnikami i rekrutacją 
kierowców. To jest coś, na co bę-
dziemy mocno stawiać w zakresie 
planów rozwojowych w Polsce. 
A to tylko ułamek działań będą-
cych częścią naszej strategii od-
powiedzialnej logistyki. p

syłaniu informacji czy monitorowaniu emisji każdego transpor-
tu. Stały przepływ informacji, monitoring pojazdów i ich wydajno-
ści – to mamy dziś już w ponad tys. przewozów miesięcznie.

Niedawno zmieniło się pozycjonowanie marki irteka. 
łównym przesłaniem staje się odpowiedzialna logistyka. 

Co to oznacza? 
Naszą ambicją jest być w pierwszej dziesiątce najlepszych firm 
logistycznych. W tym celu wprowadziliśmy nowe pozycjono-
wanie, by pokazać, jak pewni i godni zaufania jesteśmy. U pod-
staw naszego pozycjonowania leży bycie odpowiedzialnym wo-
bec klientów, społeczności i współpracowników oraz partnerów 
i interesariuszy. Natomiast zrównoważony rozwój i cyfryzacja to 
tak naprawdę narzędzia do podążania ścieżką odpowiedzialnej 
logistyki. Widzimy potencjał w tych dwóch obszarach. Rozwią-
zania w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji pomaga-
ją nam rozwijać nasze usługi logistyczne zgodnie z potrzebami 
wszystkich zainteresowanych grup. Dopóki dostarczamy na-
sze towary transportem drogowym, możemy skupić się na tym, 
aby były one bardziej zrównoważone. I nie mówię 
tylko o zmianie oty lub inwestowaniu w najbar-
dziej zaawansowane samochody ciężarowe, aby 
zmniejszyć emisje. Powinniśmy zbadać o wszystkie 
możliwości: LNG, HVO, elektryfikację czy wodór, bo 
może w którymś momencie jedno z tych rozwiązań 
stanie się codziennością.

Natomiast dzięki największej ocie samochodów 
ciężarowych w uropie możemy zrobić jeszcze wię-
cej. Jako pierwsza firma logistyczna przemieszcza-
my się w stronę zarządzania informacją i planowa-
nia z wykorzystaniem analizy danych big data i data 
science . Może to przynieść korzyści nie tylko nam, 
ale przede wszystkim klientom, interesariuszom 
i całym społecznościom. Dlatego też inwestujemy 
spore środki w cyfryzację całego przedsiębiorstwa. 
Dla zrozumienia skali proszę sobie wyobrazić ilość 
danych, jakie możemy zebrać z jednej ciężarówki 
jeżdżącej po uropie, a następnie przemnożyć to 
przez ponad 9 tys. aut.

Czy w tak niestabilnych  trudnych do przewi-
dzenia czasach można myśleć o budowaniu 
zrównoważonego biznesu?
Analizy przedstawiają, że w 0 0 roku koszty ada-
ptacji do zmian klimatu mogą sięgnąć na-
wet 00 mld dolarów. Pytanie, czy 
nas na to stać, czy może powin-
niśmy zrobić coś więcej, aby już 
teraz zmniejszać ten koszt. I to 
jest pytanie, które musimy so-
bie zadać – każdy z nas przy 
codziennych wyborach – czy 
muszę to kupić, czy muszę 
używać opakowań nienada-
jących się do recyklingu, czy 
może zamiast jechać samo- www.girteka.eu
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w rozwoju Girteki w stronę globalnej firmy. Sta
jemy się międzynarodową firmą, która ma biura, 
magazyny i bazy transportowe w ponad 3
jach. Przyciągamy coraz więcej ekspertów z ca
łego świata, pracujących zdalnie, definiujących 
cele i dzięki digitalizacji dostarczających wyso
kiej jakości usługi logistyczne. Na początku tego 
roku otworzyliśmy również nową bazę transpor
tową w podpoznańskich Sadach, gdzie zatrudnia
my już blisko 00 osób. W bazie pod Poznaniem 
obsługujemy i serwisujemy 00– 00 ciężarówek 

tygodniowo. Jednakże nasza uwaga skupio
na jest w Polsce głównie na obszarach 

związanych z nawiązaniem współ
pracy z przewoźnikami i rekrutacją 
kierowców. To jest coś, na co bę
dziemy mocno stawiać w zakresie 
planów rozwojowych w
A
cych częścią naszej strategii od
powiedzialnej logistyki.

nia z wykorzystaniem analizy danych big data i data 
science . Może to przynieść korzyści nie tylko nam, 
ale przede wszystkim klientom, interesariuszom 
całym społecznościom. Dlatego też inwestujemy 

spore środki w cyfryzację całego przedsiębiorstwa. 
Dla zrozumienia skali proszę sobie wyobrazić ilość 
danych, jakie możemy zebrać z jednej ciężarówki 
jeżdżącej po uropie, a następnie przemnożyć to 

Czy w tak niestabilnych  trudnych do przewi-
dzenia czasach można myśleć o budowaniu 
zrównoważonego biznesu?
Analizy przedstawiają, że w 0 0 roku koszty ada-
ptacji do zmian klimatu mogą sięgnąć na-

mld dolarów. Pytanie, czy 
nas na to stać, czy może powin-
niśmy zrobić coś więcej, aby już 
teraz zmniejszać ten koszt. I to 
jest pytanie, które musimy so-
bie zadać – każdy z nas przy 
codziennych wyborach – czy 
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MARCIN KACZMARCZYK

Z pocz tkiem pa dziernika polska irma kurierska 
G S, cz ś  działa ce  w 40 kra ach Grupy G S, 
poin ormowała o wł czeniu do loty 100 elektrycz-
nych ordów Transitów. Pierwsze 21 samocho-

dów uż w pa dzierniku tra iło do e  kurierów, pozostałe ma  
si  po awi  na dro ach eszcze w tym roku. 

szystkie nowe ur onetki pochodz  z serii 0, dzie 
dopuszczalna masa po azdu wynosi do 00 k . Ma  sil-
niki o mocy 1 4 M i akumulatory 7 k h. To pozwala im 
na ednym naładowaniu pokona  do 0  km, a pół odzin-
ny postó  przy szy kie  ładowarce pozwala wydłuży  zasi  
o kole ne 200 km.  wypadku typowe  pracy mie skie o do-
stawcy to wystarczy aż nadto.

KURIERZY GLS NIE POWINNI W NOWYCH E-TRANSITACH 
NARZEKA  na rak wystarcza ce o kom ortu. Samochody 
ma  mi dzy innymi automatyczn  klimatyzac , pod rze-
wane otele, czu niki parkowania z przodu i z tyłu, kamery 

0 stopni, a także o aty zestaw systemów ezpiecze -
stwa i tych ułatwia cych azd . To np. system zapo ie a-
nia koliz om z unkc  automatyczne o hamowania, system 
ostrze ania przed niezamierzonym z echaniem z pasa ru-
chu, układ ułatwia cy ruszanie pod ór  i tempomat. est 
też oczywiście 12 calowy wyświetlacz dotykowy z w u-
dowan  nawi ac  satelitarn   ardzo przydatne narz -
dzie dla kurierów.

G S tłumaczy zakup przede wszystkim wz l dami pro-
środowiskowymi. 

 To kole ny krok do elektry ikac i nasze  loty i działanie 
z odne z naszym pro ramem Climate Protect. asz  am-

ic  est osi ni cie w 204  roku całkowite  zeroemisy -
ności, dlate o realizu emy wiele działa , które do te o 

ELEKTROMOBILNOŚ
  

ektryczne sa oc ody   ty  do ciężkie o transportu 
 jeżdżaj  do sp łek transporto yc  i o istycznyc  aze  z no y i 

narzędzia i I  po o  przetr a   niełat yc  czasac
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Automatyzacja 
  

   
  
ukasz Grajcar,

C O Ime  Logistics

KRYZYS 
W  

NAJSILNIEJSI
Pandemia, in acja i wojna w krainie sprawiły, 
że branża transportu drogowego znalazła się w trudnej 
sytuacji. O wyzwaniach i szansach na wyjście z kryzysu 
mówi nam ukasz Grajcar, CEO me  Logistics.

ime -logistics.pl
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Ime  Logistics realizuje transporty LTL oraz TL między 
Polską a krajami skandynawskimi. To dość nietypowy 
kierunek jak na firmę transportową.

KAS  RAJCAR Przez kilka lat pracowałem w firmach 
ze skandynawskim kapitałem. Mieszkałem w Danii i Szwecji. 
Ukształtował mnie skandynawski rynek i model pracy. Mogłem 
tam zostać, ale postanowiłem wrócić do Pol-
ski, otworzyć firmę i dalej rozwijać te wartości. 
Ime  Logistics wystartował  lat temu, przy 
wsparciu Błażeja ukowczyka i Roberta Maj-
chrzaka – moich serdecznych przyjaciół, któ-
rzy do dziś są sercem pompującym energię 
w tej firmie. Zaczynaliśmy praktycznie od zera, 
bez żadnych inwestorów. Mieliśmy jedynie na-
sze ogromne zaangażowanie i głowy pełne po-
mysłów. Od tego czasu konsekwentnie dbamy 
o to, aby nasza firma miała opinię odpowie-
dzialnego kontrahenta i pracodawcy. Skandy-
nawia ukształtowała mnie jako lidera, więc po 
powrocie do Polski chciałem, aby firma znala-
zła swoją niszę i budowała markę, specjalizu-
jąc się właśnie w tym rynku. 

Obecnie niemal cała Europa żyje wojną w krainie i kryzy-
sem energetycznym  który jest jednym z efektów kon iktu. 
Jak to się odbija na sytuacji branży transportu drogowego? 

Sytuacja w naszej branży jest niezwykle trudna do przewidze-
nia. Nie wiemy, w którą stronę wszystko się rozwinie. Transport 
to branża bardzo energochłonna. Dodatkowo realizuje usłu-
gi dla firm produkcyjnych, które też mierzą się ze sporymi kło-
potami. Ogólnoświatowa recesja powoduje, że spowalnia nie 
tylko gospodarka – znacznie obniża się także liczba ładunków 
dostępnych na rynku. Gdy ich liczba spada, maleje też cena 
za ich transport. To spora zagwozdka w kontekście szalejącej 
in acji i wysokich kosztów prowadzenia działalności. A te, jak 
doskonale wiemy, nieustająco rosną. Uważam, że największe 
wyzwanie w naszym sektorze czekają małe firmy, które mają 
maksymalnie kilka samochodów. Dla nich bardzo często jed-
no zlecenie może zadecydować o być albo nie być. Dlatego na 
rynku przetrwają najlepiej przygotowani na kryzys, posiadający 
rezerwy finansowe oraz odpowiednie zasoby.  

Czy wobec takich wyzwa  można przewidzieć  w którą 
stronę pójdzie logistyka? 
Ostatnie trzy–cztery lata nie były łaskawe dla branży, w której 
działamy. Pandemia, pakiet mobilności, wojna – to wyzwania, 
z którymi do tej pory nie musieliśmy się mierzyć. To duży game 
changer dla naszej branży. Z pewnością prace nad e mobilno-
ścią przyspieszą. Szybciej powstaną elektryczne ciężarówki 
oraz cała infrastruktura, bez której takie auta nie mogą funkcjo-
nować. Dodatkowo zachodnie koncerny będą pracować nad 
przebudową swoich łańcuchów dostaw, aby w obliczu zbliża-
jącej się wielkiej konfrontacji Zachodu ze Wschodem unieza-
leżnić się produkcyjnie od Chin. Nie jestem prorokiem i trudno 
przewidzieć, co nas czeka w najbliższej przyszłości, ale z pew-
nością będzie to bardzo dynamiczny czas, którego nasza bran-
ża jeszcze nie doświadczyła. 

Jakie wyzwania czekają firmę w najbliższym czasie? 
Kluczowym aspektem będzie jak najbezpieczniejsze przetrwa-
nie obecnego kryzysu i wyjście z niego możliwie jak najbar-
dziej suchą stopą. Nasza firma dynamicznie się rozwija. Ime  
Logistics to obecnie trzy oddziały i dwa nowoczesne, cross-

dockowe magazyny o łącznej powierzchni 
000 m . Zatrudniamy ok. 0 pracowników 

i mamy ponad setkę własnych aut. Aktualnie 
pracujemy nad optymalizacją wszystkich dzia-
łań, które mają miejsce w naszej firmie, po-
cząwszy od magazynów, poprzez procesy za-
ładunku towarów oraz planowanie. Naszym 
celem jest płynne połączenie pracy wszystkich 
trzech lokalizacji: Zbrudzewa, Poznania i Gdań-
ska. Automatyzacja i sztuczna inteligencja to 
przyszłość, przed którą nie uciekniemy, a my 
chcemy być świadomi nowych technologii i ak-
tywnie je wykorzystywać. Obecnie przygoto-
wujemy się także do otwarcia nowego oddzia-
łu naszej firmy na ląsku, który ruszy jeszcze 

tej jesieni przewidujemy nowy wachlarz usług: special service, 
transport morski, lotniczy, nowy magazyn . p

Imex.indd   1 18.10.2022   11:24



228  |  FORBES LISTOPAD 2022

twia cy prac  kierowcy. To wszystko 
tłumaczy, dlacze o nie raku e ch t-
nych na nowe po azdy z lo o Tesli. 
Pierwszym od iorc  ci żarówek lo-
na Muska ma y  PepsiCo, które za-
mówiło 100 Tesli Semi. 1 rudnia ma 
ode ra  pierwsze z nich.

W EUROPIE TEŻ ZACZYNA SI  ERA 
ELEKTRYFIKACJI ci żkie o transportu 
dro owe o. e wrześniu ol o rozpo-
cz ło produkc  elektrycznych samocho-
dów ci żarowych o duże  ładowności 
i kilka ty odniu temu koncern poin or-
mował np., że 20 te o typu ci żarówek 
 dokładnie model ol o  lectric 
 zamówił uż niemiecki mazon. 

lektryczne samochody ci żarowe 
ol o d  wozi  towary pomi dzy 

ma azynami internetowe o sprzedaw-
cy. opuszczalna masa całkowita ze-
stawu dro owe o ol o  lectric 
wynosi 44 tony. asi  ci żarówki to 
doś  skromne ak na ci żk  ci żarów-
k  00 km, ale ol o  lectric  ak 
podkreśla producent  może prze e-
cha  do 00 km podczas normalne-

o dnia pracy, eśli uda si  zapewni  
dodatkowe niedłu ie doładowanie, na 
przykład podczas przerwy na lunch.

ol o ma konkurentów.  przy-
szłym roku ruszy np. produkc a enault 
Trucks Tech T i C – te 44 tonowe 
elektryczne ci żarówki przeznaczo-
no do transportu re ionalne o i u-
downictwa mie skie o.

owe elektryczne samochody to 
również wi ksza cy ryzac a całe o 
transportowe o iznesu. o rym 

te o przykładem może y  np. 
ezpłatna aplikac a ord-

Pass Pro adresowana do 
właścicieli co na mnie  kil-
ku samochodów elektrycz-
nych. Pozwala np. szy ko 
e zlokalizowa , zaplanowa  
prze l dy techniczne oraz 
uzyska  raporty o ich sta-

nie technicznym. Transport 
dro owy i lo istyka za chwil  d  

wy l dały zupełnie inacze  niż teraz. 
M CI  C M C

amówienie G S, doda -
my, nie est uż unikatowe. 

 znacz ce  roz udowie lo-
ty po azdów elektrycznych 
in ormował np. kilka miesi -
cy temu InPost.

Mnie  wi ce  w tym sa-
mym czasie, kiedy pierwsi 
kurierzy G S wsiadali nad 

isł  do elektrycznych -
Transitów, lon Musk na-

pisał na Twitterze, że Tesla 
rozpocz ła produkc  dłu o 
zapowiadane  ci żkie  elek-

tryczne  ci żarówki Semi. Ten po azd 
dzie w stanie nie tylko ci n  stan-

dardow  wielk  naczep , ale również 
dzie to ro ił dużo tanie  od typowe-

o dieslowskie o ci nika siodłowe o. 

TESLA TWIERDZI  że irma korzysta-
ca z elektryczne  Semi może za-

oszcz dzi  nawet do 200 tys. dol. 
na kosztach paliwa w porównaniu 
z typow  spalinow  ci żarówk  uż 
w ci u pierwszych trzech lat eks-
ploatac i po azdu. 

acze  nie powinno też y  pro le-
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stycznych na polskim rynku 
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przede wszystkim w trans-
porcie, a kluczowa est re-
dukc a licz y samochodów 
spalinowych  mówi u-
styna Glaza, en ironmen-
tal mana er G S Poland.
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CZARNE KONIE 
MO  W CI Ż  
C  I  

Jakie są czarne łabędzie  z którymi mierzą się teraz 
klienci  i czy O może być dla nich takim czarnym 
koniem?
JEAN LUC BESSADE: Obecnie stoimy przed wielo-
ma wyzwaniami, wynikającymi m.in. z niestabilnej sy-
tuacji geopolitycznej oraz skutków pandemii. Możemy 
tu rzeczywiście mówić o czarnych łabędziach. Trze-
ba pamiętać również o zdarzeniach zwanych szarymi 
nosorożcami, które także mają negatywny wpływ, ale 
w przeciwieństwie do czarnych łabędzi są przewidywal-
ne i często lekceważone, aż jest już za późno. Należą 
do nich: wysoka in acja, ograniczony dostęp do ener-
gii, braki w zasobach ludzkich czy zmiany klimatyczne. 

Branża logistyczna wciąż się zmienia, aby odpowia-
dać na te wyzwania. G O współpracuje z setkami do-
stawców, opracowując nowe zastosowania technolo-
gii, które pomagają zapewnić jeszcze bardziej wydajne, 
opłacalne i bezpieczne operacje logistyczne. Intensyw-
nie rozwijamy też analitykę danych i zwiększamy moż-
liwości logistyki zwrotów, aby sprostać wymaganiom 
klientów, którzy borykają się ze zwrotami nawet na po-
ziomie jednej trzeciej sprzedaży w kanale e commerce. 
Dzięki temu nasi klienci zarządzający wiodącymi mar-
kami na świecie mogą również zmniejszać swój wpływ 
na środowisko, realizując własne cele SG.

Operatorzy logistyczni zapewniający kompleksową 
obsługę zdecydowanie mogą być czarnym koniem dla 
firm, które chcą rozwijać swoje biznesy, szczególnie że 
G O jest obecne w uropie Centralnej od ponad 0 lat. 

Czy firmy powinny zmieniać swoje ła cuchy 
dostaw  aby przygotować się na czarne łabędzie?
Zdecydowanie tak. irmy stoją w obliczu sprzecz-
nych interesów: z jednej strony chcą zmniejszać ryzy-

ko w swoich łańcuchach dostaw, a z drugiej muszą odpowiadać na rosnące wymagania konsumen-
tów. Ten trend przyspieszył w ciągu pierwszych dwóch lat pandemii, kiedy dynamicznie rozwinął się 
e commerce. Konsumenci oczekują teraz dostawy następnego dnia lub nawet tego samego. Spełnienie 
tych oczekiwań wymaga wysoce wydajnych procesów logistycznych, które są możliwe do zrealizowania 
dzięki zastosowaniu nowych technologii i wiedzy ekspertów. Ponadto nasi klienci muszą radzić sobie 
z wysokim wskaźnikiem zwrotów. Towar, który nie zostanie sprawnie skierowany z powrotem do kon-
sumentów, blokuje miliony dolarów w postaci gromadzonych zapasów. fektywne zarządzanie zwrota-

Czarne łabędzie, czyli nieprzewidywalne zdarzenia o negatywnych konsekwencjach, 
są trudne do przezwyciężenia. Jednak nie jest to niemożliwe, bo przecież są też 
czarne konie, które zapewniają sukces. Operator logistyczny może by  właśnie takim 
czarnym koniem w biznesie, pomagając rmom w pokonaniu stada czarnych łabędzi. 

O pomaga swoim klientom w realizacji celów środowisko-
wych. Czy firma ma też własne założenia w tym obszarze?
Rzeczywiście G O koncentruje się na pomocy klientom w osią-
gnięciu celów SG oraz na osiąganiu naszych własnych. Cele te 
przedstawiliśmy w naszym inauguracyjnym raporcie SG, który 
opublikowaliśmy w kwietniu. Ogólnie rzecz biorąc, naszym celem 
jest wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i partnerów. 
Jeśli chodzi o naszą rolę w poprawie stanu środowiska, wyzna-
czyliśmy sobie pięć celów: 80  globalnych operacji z wykorzysta-
niem oświetlenia L D do 0  roku  80  globalnego zmniejszenia 
odpadów składowanych na wysypiskach do 0  roku  redukcja 
emisji gazów cieplarnianych o 30  do 030 roku w porównaniu 
z poziomem bazowym z 0  roku  0  globalnych operacji z wy-
korzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do 030 roku oraz 
00 neutralności węglowej do 0 0 roku. Jesteśmy na dobrej 

drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów.

Czy wszystkie te elementy  takie jak logistyka zwrotów zarzą-
dzana dzięki analityce danych  zespół pracowników wspierany 
rozwojem automatyzacji oraz cele ES  można połączyć 
w jednym centrum logistycznym?
To zawsze będzie zależało od indywidualnych potrzeb, ponieważ 
każdy magazyn dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 
klientów G O. Mamy przykład marki odzieżowej OMN S, dla 

której zaprojektowaliśmy centrum logistyczne 
wspierające ją w realizacji celów środowisko-
wych, społecznych i operacyjnych w sposób 
wydajny, opłacalny i zrównoważony. Nasze roz-
wiązanie dotyczy magazynu dostępnego dla 
wielu klientów w duchu ekonomii współdzie-
lenia, które zapewnia większą elastyczność 
w dostosowywaniu do zmian popytu. Wdro-
żyliśmy tam również narzędzie G O Carrier 
Management, które umożliwia wybór pojedyn-
czego punktu kontaktowego, śledzenie usług 
przewoźników i zarządzanie nimi, oraz syste-
my informatyczne zapewniające wysoką pre-
cyzję i terminowość dostaw do klienta końco-

wego. Zapewniamy korzyści wynikające ze skali działania oraz 
niższe koszty osiągane dzięki zastosowaniu zrównoważonych 
opakowań. Centrum zarządza zwrotami i ma specjalne miejsce 
do przywracania pełnej wartości produktów dzięki pralni che-
micznej, prasowalni i profesjonalnej naprawie odzieży, która po-
nownie trafia do sprzedaży zamiast na wysypiska śmieci. Wśród 
pracowników znajdują się osoby z zespołem Downa oraz posia-
dające trudności w uczeniu się. W budynku jest energooszczęd-
ne oświetlenie L D, a na jego terenie prowadzona jest pasieka, 
warzywniak oraz zbiórka wody deszczowej. 

Liczę, że wkrótce będziemy mieć również podobne przykłady 
w centrach logistycznych na terenie uropy Centralnej. p

mi pozwala zmniejszać zapasy, zwiększać zyski oraz ograniczać 
wpływ na środowisko dzięki mniejszej liczbie towarów trafiają-
cych na wysypiska śmieci. 

Procesy logistyczne stają się coraz bardziej złożone, coraz czę-
ściej wykraczają poza podstawowe możliwości większości firm, 
dlatego coraz chętniej korzystają one z obsługi wiodących ope-
ratorów logistycznych, takich jak G O.

Wspomniał Pan wcześniej o analityce danych. Jak to poma-
ga klientom firmy w zarządzaniu logistyką zwrotów?
Analityka danych pomaga projektować szyte na miarę, bardzo 
specyficzne i skuteczne operacje logistyki zwrotów, zapewnia-
jąc obniżenie kosztów, zwiększenie przychodów i bardziej zrów-
noważony rozwój. Mogę podać kilka przykładów. Nasze systemy 
danych wspierają w efektywnym zarządzaniu zapasami. Przyglą-
damy się zwrotom, identyfikujemy wzorce, a następnie sugeruje-
my efektywne uzupełnianie zapasów na podstawie prognoz doty-
czących zakupów, które zostaną zwrócone, a później zastąpione 
w magazynie. To pomaga naszym klientom uniknąć inwestowa-
nia w zbyt duże zapasy.

W obszarze SG nasza analityka oparta na danych wspiera 
branżę e commerce w zarządzaniu zwrotami, które mogą sięgać 
nawet do 30 . rednio jedna czwarta towarów zwracanych do 
firm z branży e commerce trafia na wysypiska śmieci. Kiedy G O 
zarządza logistyką zwrotów, ponad  zwra-
canych towarów ponownie trafia do sprzedaży, 
prawie 3  jest przekazywane na cele charyta-
tywne, a mniej niż  na wysypiska. Właśnie 
wydaliśmy specjalny raport na ten temat, któ-
ry dostępny jest na naszej stronie interneto-
wej: https: lets.go.g o.com Reverse Logistics. 

Jak wygląda przyszłość automatyzacji 
w logistyce?
Bez wątpienia automatyzacja w logistyce do-
skonale się rozwija i tak będzie też w najbliż-
szej przyszłości. W 0  roku G O wdrożyło 
na całym świecie dwa tysiące nowych projek-
tów technologicznych. Oznacza to wzrost o 00  w stosunku 
do ubiegłego roku. 

Obserwujemy kilka głównych czynników napędzających trend 
zwiększania automatyzacji. Po pierwsze, zależy nam na zapew-
nieniu bezpieczeństwa członkom naszego zespołu i stworzeniu 
atrakcyjnego miejsca pracy, gdzie mogą w pełni rozwijać swo-
je talenty. Rozwój automatyzacji, takiej jak roboty oraz robo-
ty współpracujące, czyli coboty, tworzy bezpieczniejsze miej-
sce pracy, znacznie skraca czas szkoleń, zwiększa dokładność, 
produktywność i wydajność oraz pozwala naszym pracownikom 
skupiać się na wykonywaniu zadań o większej wartości dodanej. 
Po drugie, rosnące zapotrzebowanie na szybkość, dokładność 
i niższe koszty pojawia się równolegle z globalnym niedoborem 
zasobów ludzkich. Jedynym sposobem na sprostanie tym wy-
zwaniom jest zwiększona automatyzacja. I po trzecie, globalne 
marki i ich konsumenci są coraz bardziej świadomi ekologicznie, 
a automatyzacja pomaga zmniejszać wpływ naszych działań na 
środowisko. Dlatego uważam, że w najbliższych latach będzie-
my obserwować rozwój automatyzacji w logistyce.

Jean Luc 
Bessade,
dyrektor 
zarządza ą y 
G O a Eur p  

e ra ą
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Jakie są czarne łabędzie  z którymi mierzą się teraz 
klienci  i czy O może być dla nich takim czarnym 
koniem?
JEAN LUC BESSADE: Obecnie stoimy przed wielo-
ma wyzwaniami, wynikającymi m.in. z niestabilnej sy-
tuacji geopolitycznej oraz skutków pandemii. Możemy 
tu rzeczywiście mówić o czarnych łabędziach. Trze-
ba pamiętać również o zdarzeniach zwanych szarymi 
nosorożcami, które także mają negatywny wpływ, ale 
w przeciwieństwie do czarnych łabędzi są przewidywal-
ne i często lekceważone, aż jest już za późno. Należą 
do nich: wysoka in acja, ograniczony dostęp do ener-
gii, braki w zasobach ludzkich czy zmiany klimatyczne. 

Branża logistyczna wciąż się zmienia, aby odpowia-
dać na te wyzwania. G O współpracuje z setkami do-
stawców, opracowując nowe zastosowania technolo-
gii, które pomagają zapewnić jeszcze bardziej wydajne, 
opłacalne i bezpieczne operacje logistyczne. Intensyw-
nie rozwijamy też analitykę danych i zwiększamy moż-
liwości logistyki zwrotów, aby sprostać wymaganiom 
klientów, którzy borykają się ze zwrotami nawet na po-
ziomie jednej trzeciej sprzedaży w kanale e commerce. 
Dzięki temu nasi klienci zarządzający wiodącymi mar-
kami na świecie mogą również zmniejszać swój wpływ 
na środowisko, realizując własne cele SG.

Operatorzy logistyczni zapewniający kompleksową 
obsługę zdecydowanie mogą być czarnym koniem dla 
firm, które chcą rozwijać swoje biznesy, szczególnie że 
G O jest obecne w uropie Centralnej od ponad 0 lat. 

Czy firmy powinny zmieniać swoje ła cuchy 
dostaw  aby przygotować się na czarne łabędzie?
Zdecydowanie tak. irmy stoją w obliczu sprzecz-
nych interesów: z jednej strony chcą zmniejszać ryzy-

ko w swoich łańcuchach dostaw, a z drugiej muszą odpowiadać na rosnące wymagania konsumen-
tów. Ten trend przyspieszył w ciągu pierwszych dwóch lat pandemii, kiedy dynamicznie rozwinął się 
e commerce. Konsumenci oczekują teraz dostawy następnego dnia lub nawet tego samego. Spełnienie 
tych oczekiwań wymaga wysoce wydajnych procesów logistycznych, które są możliwe do zrealizowania 
dzięki zastosowaniu nowych technologii i wiedzy ekspertów. Ponadto nasi klienci muszą radzić sobie 
z wysokim wskaźnikiem zwrotów. Towar, który nie zostanie sprawnie skierowany z powrotem do kon-
sumentów, blokuje miliony dolarów w postaci gromadzonych zapasów. fektywne zarządzanie zwrota-

Czarne łabędzie, czyli nieprzewidywalne zdarzenia o negatywnych konsekwencjach, 
są trudne do przezwyciężenia. Jednak nie jest to niemożliwe, bo przecież są też 
czarne konie, które zapewniają sukces. Operator logistyczny może by  właśnie takim 
czarnym koniem w biznesie, pomagając rmom w pokonaniu stada czarnych łabędzi. 

O pomaga swoim klientom w realizacji celów środowisko-
wych. Czy firma ma też własne założenia w tym obszarze?
Rzeczywiście G O koncentruje się na pomocy klientom w osią-
gnięciu celów SG oraz na osiąganiu naszych własnych. Cele te 
przedstawiliśmy w naszym inauguracyjnym raporcie SG, który 
opublikowaliśmy w kwietniu. Ogólnie rzecz biorąc, naszym celem 
jest wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i partnerów. 
Jeśli chodzi o naszą rolę w poprawie stanu środowiska, wyzna-
czyliśmy sobie pięć celów: 80  globalnych operacji z wykorzysta-
niem oświetlenia L D do 0  roku  80  globalnego zmniejszenia 
odpadów składowanych na wysypiskach do 0  roku  redukcja 
emisji gazów cieplarnianych o 30  do 030 roku w porównaniu 
z poziomem bazowym z 0  roku  0  globalnych operacji z wy-
korzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do 030 roku oraz 
00 neutralności węglowej do 0 0 roku. Jesteśmy na dobrej 

drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów.

Czy wszystkie te elementy  takie jak logistyka zwrotów zarzą-
dzana dzięki analityce danych  zespół pracowników wspierany 
rozwojem automatyzacji oraz cele ES  można połączyć 
w jednym centrum logistycznym?
To zawsze będzie zależało od indywidualnych potrzeb, ponieważ 
każdy magazyn dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 
klientów G O. Mamy przykład marki odzieżowej OMN S, dla 

której zaprojektowaliśmy centrum logistyczne 
wspierające ją w realizacji celów środowisko-
wych, społecznych i operacyjnych w sposób 
wydajny, opłacalny i zrównoważony. Nasze roz-
wiązanie dotyczy magazynu dostępnego dla 
wielu klientów w duchu ekonomii współdzie-
lenia, które zapewnia większą elastyczność 
w dostosowywaniu do zmian popytu. Wdro-
żyliśmy tam również narzędzie G O Carrier 
Management, które umożliwia wybór pojedyn-
czego punktu kontaktowego, śledzenie usług 
przewoźników i zarządzanie nimi, oraz syste-
my informatyczne zapewniające wysoką pre-
cyzję i terminowość dostaw do klienta końco-

wego. Zapewniamy korzyści wynikające ze skali działania oraz 
niższe koszty osiągane dzięki zastosowaniu zrównoważonych 
opakowań. Centrum zarządza zwrotami i ma specjalne miejsce 
do przywracania pełnej wartości produktów dzięki pralni che-
micznej, prasowalni i profesjonalnej naprawie odzieży, która po-
nownie trafia do sprzedaży zamiast na wysypiska śmieci. Wśród 
pracowników znajdują się osoby z zespołem Downa oraz posia-
dające trudności w uczeniu się. W budynku jest energooszczęd-
ne oświetlenie L D, a na jego terenie prowadzona jest pasieka, 
warzywniak oraz zbiórka wody deszczowej. 

Liczę, że wkrótce będziemy mieć również podobne przykłady 
w centrach logistycznych na terenie uropy Centralnej. p

mi pozwala zmniejszać zapasy, zwiększać zyski oraz ograniczać 
wpływ na środowisko dzięki mniejszej liczbie towarów trafiają-
cych na wysypiska śmieci. 

Procesy logistyczne stają się coraz bardziej złożone, coraz czę-
ściej wykraczają poza podstawowe możliwości większości firm, 
dlatego coraz chętniej korzystają one z obsługi wiodących ope-
ratorów logistycznych, takich jak G O.

Wspomniał Pan wcześniej o analityce danych. Jak to poma-
ga klientom firmy w zarządzaniu logistyką zwrotów?
Analityka danych pomaga projektować szyte na miarę, bardzo 
specyficzne i skuteczne operacje logistyki zwrotów, zapewnia-
jąc obniżenie kosztów, zwiększenie przychodów i bardziej zrów-
noważony rozwój. Mogę podać kilka przykładów. Nasze systemy 
danych wspierają w efektywnym zarządzaniu zapasami. Przyglą-
damy się zwrotom, identyfikujemy wzorce, a następnie sugeruje-
my efektywne uzupełnianie zapasów na podstawie prognoz doty-
czących zakupów, które zostaną zwrócone, a później zastąpione 
w magazynie. To pomaga naszym klientom uniknąć inwestowa-
nia w zbyt duże zapasy.

W obszarze SG nasza analityka oparta na danych wspiera 
branżę e commerce w zarządzaniu zwrotami, które mogą sięgać 
nawet do 30 . rednio jedna czwarta towarów zwracanych do 
firm z branży e commerce trafia na wysypiska śmieci. Kiedy G O 
zarządza logistyką zwrotów, ponad  zwra-
canych towarów ponownie trafia do sprzedaży, 
prawie 3  jest przekazywane na cele charyta-
tywne, a mniej niż  na wysypiska. Właśnie 
wydaliśmy specjalny raport na ten temat, któ-
ry dostępny jest na naszej stronie interneto-
wej: https: lets.go.g o.com Reverse Logistics. 

Jak wygląda przyszłość automatyzacji 
w logistyce?
Bez wątpienia automatyzacja w logistyce do-
skonale się rozwija i tak będzie też w najbliż-
szej przyszłości. W 0  roku G O wdrożyło 
na całym świecie dwa tysiące nowych projek-
tów technologicznych. Oznacza to wzrost o 00  w stosunku 
do ubiegłego roku. 

Obserwujemy kilka głównych czynników napędzających trend 
zwiększania automatyzacji. Po pierwsze, zależy nam na zapew-
nieniu bezpieczeństwa członkom naszego zespołu i stworzeniu 
atrakcyjnego miejsca pracy, gdzie mogą w pełni rozwijać swo-
je talenty. Rozwój automatyzacji, takiej jak roboty oraz robo-
ty współpracujące, czyli coboty, tworzy bezpieczniejsze miej-
sce pracy, znacznie skraca czas szkoleń, zwiększa dokładność, 
produktywność i wydajność oraz pozwala naszym pracownikom 
skupiać się na wykonywaniu zadań o większej wartości dodanej. 
Po drugie, rosnące zapotrzebowanie na szybkość, dokładność 
i niższe koszty pojawia się równolegle z globalnym niedoborem 
zasobów ludzkich. Jedynym sposobem na sprostanie tym wy-
zwaniom jest zwiększona automatyzacja. I po trzecie, globalne 
marki i ich konsumenci są coraz bardziej świadomi ekologicznie, 
a automatyzacja pomaga zmniejszać wpływ naszych działań na 
środowisko. Dlatego uważam, że w najbliższych latach będzie-
my obserwować rozwój automatyzacji w logistyce.

Jean Luc 
Bessade,
dyrektor 
zarządza ą y 
G O a Eur p  

e ra ą
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MARCIN KACZMARCZYK

W śród wszystkich o -
szarów polskie  ospo-
darki rynek e rocery 
z pewności  est ed-

nym z tych, który na ardzie  zmienił 
si  w trakcie pandemii. Tuż przed ko-
ronawirusem zakupy spożywcze w sie-
ci yły możliwe dla mieszka ców kilku 
na wi kszych miast w Polsce. Teraz 
z te  możliwości może skorzysta  zna-
komita wi kszoś  Polaków.

Interesu c  zmian  na polskim ryn-
ku internetowych zakupów spożyw-
czych yło mi dzy innymi we ście na 
nie o spółki InPost. irma kurierska 
ponad rok temu rozpocz ła w ar-
szawie we współpracy z Makro testy 
dostaw żywności w oparciu o now  
aplikac  InPost resh. Był to, ak mówił 

a ał Brzoska, prezes InPost, pierwszy 
krok w udowaniu o ólnopolskie  sie-
ci dostaw produktów spożywczych.

POTEM Z APLIKACJI INPOST FRESH 
MOGLI ZACZ  korzysta  mieszka -
cy rakowa i odzi, a w lipcu te o 
roku również kilku śl skich miast. Po-
zwala ona  ak tłumaczy irma kurier-
ska  łatwo, szy ko i ez wychodzenia 
z domu wykona  codzienne zakupy, 
które uż nast pne o dnia  spec al-
nym transportem z kontrolowan  

EKOROZWI ZANIA
 

ransport ży no ci za sze ył duży  yz anie  o istyczny  
statnio się dodatko o ko p ikuje  przez roz j e co erce 
i konieczno  z niejszenia adu ę o e o  transporcie
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Amplus Logistic realizuje miesięcznie ok.  transportów. 
Jak w ciągu pięciu lat udało się zbudować tak silną pozycję 
na rynku?
MIC A  SOLAR  Staramy się wykorzystywać to, co daje 
nam rynek, i zawsze być tam, gdzie potrzebne są nasze usługi. 
Zaczynaliśmy od zera, dziś mamy blisko 00 zestawów i wciąż 
odbieramy kolejne. Posiadamy certyfi kat I S Logistic, pozwa
lający na transport towarów, w tym żywności, a staramy się 
o certyfi katy TAPA i GDP, które pozwolą nam transportować 
ładunki wysokiego ryzyka oraz leki.

irma specjalizuje się w transporcie chłodniczym. To wymaga 
specjalistycznego taboru i profesjonalnych rozwiąza .
Większość naszych naczep wyposażona jest w GPS z możliwo
ścią kontroli temperatury w trakcie transportu, czujniki otwarcia
zamknięcia drzwi i kłódki SBS, które uniemożliwiają kradzież 
ładunku. Każdy pojazd ma też GPS z urządzeniem pokłado

wym do dwustronnej komunikacji kierowca–biuro. Wystarczy 
wprowadzić zlecenie do systemu TMS i wysłać do kierowcy, 
aby otrzymał precyzyjne informacje i mógł raportować przebieg 
zlecenia. Daje to szybkość działania, poprawność informacji 
i eliminuje do minimum kontakt telefoniczny, który lubi być za
wodny. Z kolei GPS Transics, a konkretnie połączenie z platformą 
Project , sprawia, że każdy klient mający do niej dostęp może 
monitorować ładunek. 

Jakie fi rmy zaufały Amplus Logistic?
Do najbardziej znanych należą Amazon, LG, Jeronimo Martins, 
jeździmy także dla wielu dostawców warzyw i owoców do sieci 
w Polsce i za granicą. Ciągle inwestujemy w nowoczesny tabor, 
utrzymujemy średni wiek ciągników na poziomie półtora roku. 
Ciągniki siodłowe, choć napędzane dieslem, zostały doposażone 
w pakiety aerodynamiczne dobierane tak, aby spalały jak najmniej. 
Ograniczamy także prędkość, jeżdżąc poniżej 0 km godz. Za
ledwie kilka kilometrów mniej na liczniku pozwala spalić nawet 
półtora litra mniej paliwa na 00 km. Jeżeli chodzi o naczepy, to 
średnia wieku wynosi obecnie trzy lata. W przyszłym roku tabor 
naczep będzie odnawiany, gdyż muszą spełnić rygorystyczne 
wymagania proekologiczne. Także każdy z naszych agregatów 
przechodzi coroczne badanie szczelności zgłaszane do europej
skiego systemu CRO. Dodatkowo musimy posiadać certyfi kat 
ATP RC – dopuszczenie do transportu żywności przez sanepid 
i do przewozu mięsa przez Inspekcję Weterynaryjną. Pozwolenia 
są czasowo ograniczone, co mobilizuje, aby utrzymywać tabor 
w maksymalnej sprawności.

Jak Pana zdaniem będzie wyglądała przyszłość branży lo
gistycznej?
Biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, polityczne, makro  i mi
kroekonomiczne, w ciągu kilku lat w miastach będą królowały 
ciężarówki elektryczne, a na dalekich dystansach – wodorowe. 
Dlatego że zasięg pojazdów elektrycznych wynosi obecnie 
00–300 km, a prototypowych pojazdów napędzanych wodorem 

– 000 km. Poważnie rozważamy zakup, w perspektywie roku, 
pojazdu elektrycznego do naszej  oty. Kolejnym nieuniknionym 
krokiem jest likwidacja papierowych dokumentów transpor
towych. Już dziś w fi rmie staramy się umieścić jak najwięcej 
dokumentacji w chmurze.  p

O tym, jak w ciągu pięciu lat można zbudowa  prężnie 
działającą  rmę logistyczną oraz jakie wyzwania czekają 
zarówno Amplus Logistic, jak i całą branżę, rozmawiamy 
z Michałem Solarzem, prezesem Amplus Logistic.

e y  a y us u  s y z e 
a y zes y y ar
re u  y ada e y eru e
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InPost Fresh jest 
ro wi anie  
dla w y tkich, 
któr y ukaj  

o obu na 
ybkie aku y, 

które o  
odebrać 
w do odny  
dla iebie c a ie
RAFAŁ BRZOSKA
prezes InPost

temperatur   dostarczy ku
rier InPost.  asortymencie 
dost pnych est ponad 11 
tys. produktów z o erty sie
ci Carre our oraz ponad ,  
tys. z sieci Makro. 

a pocz tku pa dzier
nika InPost resh stał si  
dost pny dla klientów w ca
łe  Polsce. Propozyc a dla 
mieszka cych z dala od 
wi kszych a lomerac i nie 
est typow  o ert  skle
pu spożywcze o  nie ma 
w nie  szy ko psu cych si  produk
tów wyma a cych transportu w od
powiednie  temperaturze. iemnie  i tak  
wszyscy klienci InPost resh mo  
wy iera  spośród tysi cy produktów 
z takich kate orii, ak  artykuły spo
żywcze, dla dzieci, zwierz t, porz d
ki, kosmetyki i hi iena.

 InPost resh od pocz tku cieszył 
si  ol rzymim powodzeniem wśród 
naszych klientów. Mieszka cy na
wi kszych polskich miast mieli szy ki 
i łatwy dost p do zakupów w sklepach 
naszych partnerów Makro i Carre our. 
Sukces ten skłonił nas do rozszerzenia 
zasi u InPost resh na cał  Polsk . 

plikac a ta est idealnym rozwi za
niem dla wszystkich, którzy szuka  
sposo u na szy kie i kom ortowe za
kupy, które mo  zrealizowa  i ode

ra  w do odnym dla sie ie czasie 
 twierdzi a ał Brzoska.

ROZW J RYNKU E GROCERY DO
SKONALE TEŻ WIDA  na przykładzie 
risco.pl  na wi ksze o polskie o in

ternetowe o supermarketu, należ ce
o do rupy urocash. Marka działa 

uż w arszawie, rocławiu, Pozna
niu, rakowie, Byd oszczy, Tró mieście 
i na l sku  w e  zasi u zna du e si  

lisko 2  proc. ospodarstw domo
wych w Polsce. irma rośnie ak na 
drożdżach  w pierwszym półroczu 
te o roku risco zwi kszyło sprzedaż 
o  proc. do 1 0 mln zł. 

a tym wszystkim stoi skompliko
wana zaawansowana lo istyka. risco 

mal połow  emis i z całe o transportu 
dro owe o na świecie. To oczywiste, 
że z tym trze a coś zro i  i za tym a
daniem pó d  dale  naciski konsumen
tów, polityków i konkretne działania 
dużych raczy na rynku spożywczym 
 cho  oczywiście nie natychmiast.

a rynku uż wida , że spec aliści 
od lo istyki żywności widz  koniecz
noś  redukc i śladu w lowe o zwi
zane o z ich działaniami.  ten trend 
wpisu e si  np. eden z ostatnich po
mysłów producenta Cisowianki. a
ł czów dró  uruchomił intermodalne 
transporty swoich produktów.  ma u 
pierwsze dwa poci i z ał czowa po
echały do Poznania oraz Sosnowca, 
sk d od ywa si  dystry uc a wody 
na terenie ielkopolski oraz l ska, 

a ł ia i Małopolski. eden poci  
przewiózł aż 44 kontenery z produk
tami ał czów dró , a wi c zast pił 
tyle samo ci żarówek z naczepami.

Było nie tylko ekolo icznie. 
 Poci i towarowe warantu  wyż

sz  pewnoś  i terminowoś   twier
dzi Tomasz Siemi tkowski, dyrektor 
handlowy w ał czów dró . 

e o zdaniem ednym z na waż
nie szych czynników rozwo owych 
dla handlu w Polsce dzie roz u

dowa in rastruktury kole owe  przy 
dużych centrach lo istycznych. 

 ormalny rozwó  transportu in
termodalne o realizowany przez 

ał czów dró  to pokazanie, 
że ten trend est dla nas ważny 
i że zaczynamy o realizowa . 

Mamy nadzie , że dzie to 
swoista iskra dla naszych 

partnerów izneso
wych, przyspiesza

ca plany rozwo u 
kolei właśnie przy 
ich centrach  ko
mentował pierw
szy transport 
Cisowianki kole

 Tomasz Sie
mi tkowski. 

M CI  
C M C

ma własne nowoczesne ma
azyny na każdym rynku lo

kalnym. Tam tra ia  świeże 
produkty i stamt d s  roz
wożone spec alnym chło
dzonym risco anem do 
klientów.

Z KONIECZNOŚCI  ROZ
WOJU LOGISTYKI do od
powiednie o transportu 
żywności w e commerce 
spotkała si  też ostatnio 
spółka uchan etail Pol

ska. Sie  rozszerzyła np. współprac  
z ri o o istics, ednym z na wi k
szych w Polsce operatorów lo istycz
nych dla produktów mrożonych. 

 e  ramach pracownicy ri o o
istics, korzysta c z zaawansowane
o technicznie sortera pracu ce o 

w temperaturze do 1  stopni Cels u
sza w ma azynie pod adomskiem 
 to pierwsze te o typu rozwi zanie 

w Polsce  kompletu  zamówienia 
mrożonych produktów. Towary tra ia

ce tuta  s  rozdzielane i te o same
o dnia przewożone do 124 sklepów 
uchan. ażde o dnia w adomsku 

kompletowanych est kilkanaście ty
si cy kartonów.

Pod koniec lata po awiło si  niepoko
ce adanie niwersytetu w Sydney.  
ustrali scy uczeni doszli mi dzy in

nymi do wniosku, że emis e azów 
cieplarnianych zwi zane z transpor
tem żywności odpowiada  za nie
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dowa in rastruktury kole owe  przy 
dużych centrach lo istycznych. 

 ormalny rozwó  transportu in
termodalne o realizowany przez 

ał czów dró  to pokazanie, 
że ten trend est dla nas ważny 
i że zaczynamy o realizowa . 

Mamy nadzie , że dzie to 
swoista iskra dla naszych 

partnerów izneso
wych, przyspiesza

ca plany rozwo u 
kolei właśnie przy 
ich centrach  ko
mentował pierw
szy transport 
Cisowianki kole

Pod koniec lata po awiło si  niepoko
ce adanie niwersytetu w Sydney.  
ustrali scy uczeni doszli mi dzy in

nymi do wniosku, że emis e azów 
cieplarnianych zwi zane z transpor
tem żywności odpowiada  za nie

232-234 TSL transport i spedycja.indd   234 19.10.2022   16:16



pol_plan.indd   1 18.10.2022   11:26



236  |  FORBES LISTOPAD 2022

MARCIN KACZMARCZYK

Nowe samoloty w Lufthansie Car-
o to kole ny dowód na to, że na eu-

ropejskim rynku lotniczym przewozy 
towarowe ma  si  co na mnie  nie le. 

otyczy to również Polski. edłu  
danych rz du otnictwa Cywilne o 
w u ie łym roku w przewozach lot-
niczych cargo odnotowano wzrost 
o niemal edn  trzeci  w stosunku do 
2020 roku. Przewieziono ponad 1  
tys. ton car o lotnicze o  0 proc. 
wi ce  niż w 2020 i 41 proc. wi ce  
niż w 201  roku. To reakc a łównie 
na dalszy rozwój rynku e-commer-
ce, który, mówi c kolokwialnie, wy-

uchł w trakcie pandemii.
osy ska a res a na krain  nie za-

hamowała przewozów car o.  tym 
roku od stycznia do ko ca lipca 
np. w atowice irport odprawiono 
2  0  ton rachtu  o 4 ,0 proc. wi -
ce  niż w tym samym okresie zeszłe o 
roku. szystko wskazu e na to, że ten 
rok dzie w atowicach rekordowy.  

 ecnie pro nozu emy, że na py-
rzowickim lotnisku, po raz pierwszy 
w historii, odprawione zostanie po-
nad 40 tysi cy ton ładunków w skali 
roku  twierdzi rtur Tomasik, prezes 
zarz du Górnośl skie o Towarzystwa 

otnicze o S , irmy zarz dza ce  
atowice irport.  

M CI  C M C

N a pocz tku pa dziernika 
we flocie Lufthansy Cargo 
po awił si  nowy samolot 

ir us 21P2 . iedyś ył 
to zwykły pasażerski 21 pracu cy 
w liniach ir Berlin, iki, audaMotion 
i urowin s. iedy tra ił do u thansy, 
linia zdecydowała si  o przero i  na 
rachtowiec. otele zostały zdemon-

towane, w ich mie scach po awiły si  
spec alne uchwyty na ładunki. 21P2  
może przewie  do 2  ton ładunku na 
odle łoś  nawet do 4000 km. Prze u-
dowany samolot jest jednym z dwóch 

E-COMMERCE
stawia na samoloty

ynek prze oz  otniczyc  car o dyna icznie ro nie po pande ii  
I to po i o ojny  krainie i skracaj cyc  się ła cuc  dosta
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 linie lotnicze 

przera iaj  
czę  sa o ot  

pasażerskic  
na towarowe

TRANSPORT LOTNICZY

te o typu, które u thansa Car o wł -
czyła do swo e  loty.

 estem ardzo zadowolony 
z rozszerzenia nasze  siatki poł cze  
i zdolności przewozowych 21 car-

o  komentował po awienie si  no-
we  maszyny w spółce shwin Bhat 
dyrektor handlowy u thansa Car o.

ROZBUDOWA FLOTY POZWOLI nie-
mieckiemu przewo nikowi zao ero-
wa  eszcze krótsze czasy transportu 
w o r ie uropy i do wy ranych kie-
runków średniodystansowych. 

TS
L

236 TSL logistyka.indd   236 19.10.2022   16:12



silvercargo.io

P
R

E
Z

E
N

TA
C

JA
 P

A
R

T
N

E
R

A

FO
T.

:  
M

AT
ER

IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E

  

SILVER CARGO

silvercargo.io

NOWY MODEL 
INTEGRACJI 
FRACHTU 
LOTNICZEGO
Silver Cargo tworzą ludzie związani od lat z branżą 
handlingu rachtu lotniczego. o ich wiedza 
oraz doświadczenie przekładają się na dynamiczny 
rozwój spółki i pozwalają na ciągłe planowanie 
nowych wyzwa .

J ednym z najważniejszych obecnie przedsięwzięć 
Silver Cargo jest projekt konsolidacyjny realizo-
wany dla spółki Lufthansa Cargo, 
dla której prowadzi magazyn cza-
sowego składowania na terenie 

MPL Katowice Pyrzowice. Mając na uwadze 
potrzeby tej potężnej linii lotniczej, stworzono 
dedykowany punkt integracji frachtu lotnicze-
go w modelu R S.

NOWOC ESNE RO WI ANIA
W ramach stałych połączeń, obejmujących 
wszystkie huby Lufthansy Cargo, tj. rank-
furt, Monachium i Wiedeń, opracowano in-
teligentny model transportu oparty na mo-
delu hub & spoke dla przesyłek lotniczych 
oraz e commerce w obrębie uropy rodko-
wo Wschodniej.

– Zastąpienie wszystkich lotnisk w Polsce 
jednym punktem przeładunkowym w Py-
rzowicach było bardzo dużą rewolucją dla 
wszystkich. Myślę, że świetnie sobie z tym 
poradziliśmy – deklaruje Katarzyna Gałęziok, 
dyrektor administracyjny Silver Cargo.

S I I RO WI ANIA 
LOGISTYCZNE
irma posiada Certyfikat Agenta Obsługi Na-

ziemnej, który obejmuje usługi logistyczne 
w zakresie obsługi przesyłek lotniczych. 
Oprócz magazynowania Silver Cargo
wykonuje usługi dodatkowe dla spe-
dycji dotyczące zarówno odbioru 
oraz dostawy towaru, jak i obsłu-
gi dokumentacyjnej czy wsparcia 
w sprawach celnych. wiadczy 
również usługi magazynowe dla 
GSA oraz obsługuje przesyłki 
czarterowe.

Silver Cargo dysponuje nowoczesną przestrzenią magazyno-
wą, na której przesyłki typu cargo poddawane są kontroli bez-
pieczeństwa SP  za pomocą wysokiej klasy urządzenia do 
prześwietlania towarów Ray . Infrastruktura magazynu jest 
w pełni przygotowana do przyjmowania towarów wymagają-
cych przechowywania w temperaturze kontrolowanej P R  
– dysponuje trzema chłodniami. Dodatkowym uzupełnieniem 
przestrzeni magazynowej są pomieszczenia przystosowane 
dla przesyłek specjalnych: zwierząt AVI , przesyłek wartościo-
wych VAL  oraz zwłok HUM . W 0  roku firma obsłużyła 
w sumie 00 ton cargo. 

POMOC DLA UKRAINY
Po brutalnej napaści Rosji na Ukrainę Port Lotniczy Katowice 
stał się hubem, do którego zaczęła trafiać pomoc humanitarna 
z całego świata dla Ukrainy. Od wybuchu wojny Silver Cargo
dokonało obsługi magazynowej już kilkudziesięciu rejsów 
czarterowych dla organizacji niosących pomoc poszkodowa-
nym. Organizowało również transport drogowy na Ukrainę.

– Było to dla nas ogromne wyzwanie. Wymagało od nas 
szybkiej reakcji i działania. Musieliśmy na 
bieżąco zmieniać godziny pracy, zwiększyć 
liczbę pracowników oraz zlecać nadgodziny. 
Mamy wspaniałą kadrę, która nie zawiodła 
i wykazała się ogromnym zaangażowaniem 
z powodu chęci niesienia pomocy – podkre-
śla Katarzyna Gałęziok. 

Z początkiem maja w Pyrzowicach wylądo-
wał jeden z największych samolotów świata 
– Antonow An  Rusłan. Na jego pokładzie 
z Dubaju przyleciało 0 ambulansów, które 
na czas czynności celnych i dalszego prze-
ładunku były przechowywane na terenie ma-
gazynu. Silver Cargo obsłużyło łącznie dwa 
czartery antonowa.

ODBUDOWA GOSPODARKI
Oprócz pomocy humanitarnej Ukraina po-
trzebuje pomocy w odbudowaniu swojej go-
spodarki, a co za tym idzie – alternatyw dla 
odciętych tradycyjnych szlaków handlowych. 
Polska jest idealnym krajem tranzytowym, 
Silver Cargo zaś wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom. Przesyłki eksportowe z Ukrai
ny transportowane są w tranzycie do Pyrzo-
wic, a następnie nadawane na rejsy ekspor-
towe do poszczególnych państw na świecie. 

Podobne rozwiązania wprowadzone 
są dla przesyłek importowych.p
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dyrektor administracyjny 
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w LSP Group

Ponad sześć lat temu postanowiłeś porzucić wielką korporację na rzecz własnego 
biznesu. Co zmotywowało cię do takiego kroku?
ROBERT MACI  Już w szkole średniej marzyłem, by zarządzać własną firmą, ale po studiach 
wybrałem karierę w korporacji. To był dobry czas, nieoceniona nauka i wspaniałe doświadczenie, 
ale z perspektywy czasu stwierdzam, że zostałem tam zdecydowanie za długo. Na szczęście po-
nad 0 lat pracy na wysokich stanowiskach na polskim i międzynarodowym rynku logistycznym 

pozwoliło mi szybko nadrobić stracony czas jako przedsiębiorca. Postanowiłem założyć firmę 
rzetelnie dbającą o klienta, wolną od korporacyjnej polityki, szybką w działaniu i przyjazną 

dla ludzi. Chciałem, żeby była szybsza, bardziej elastyczna, a decyzje były podejmowane 
naturalnie, bez wielogodzinnych telekonferencji czy prezentacji. To był mój najważniejszy 
cel, który staramy się realizować każdego dnia. Obecnie zatrudniamy ponad 00 osób, 
pracujemy dla wielkich polskich i zagranicznych marek i cały czas się rozwijamy.

Skoro mowa o rozwoju  to czy obecny czas mu sprzyja? 
R.M.  To duże wyzwanie. Stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga od przedsiębior-
ców większej niż dotąd elastyczności, szybkości w działaniu, ciągłej weryfikacji kosz-
tów, procesów i efektywności, zapewnienia ciągłości pracy, ochrony stanowisk i pra-

cowników. Rynek transportowy otrzymuje kolejne ciosy: zerwane łańcuchy dostaw po 
okresie pandemii, braki na rynku półprzewodników, wojna w Ukrainie, niedobór pracow-

ników, wzrost cen surowców i energii, brak samochodów i naczep, rosnące ceny czę-
ści zamiennych, paliw, ad blue, wdrożenie pakietu mobilności, zmieniające 

się nastroje konsumentów i nadchodząca recesja. Jak widać, proble-
mów jest sporo. irmy transportowe i logistyczne muszą skupić uwa-
gę na znalezieniu swojej strategii lub jej przeformułowaniu, by wyjść 
obronną ręką z tych stale dochodzących problemów. W takich cza-
sach niezawodne są sprawdzone recepty, które w naszym przypad-
ku są bliskie filozofii i strategii działania z 0  roku, kiedy zakłada-
łem firmę. W LSP Group stawiamy na jakość w każdym obszarze 
działania i to pozwala nam się rozwijać. To jest właśnie element, 
który najbardziej wyróżnia nas na rynku i otwiera kolejne drzwi.

A czym dla was jest jakość?
R.M.  Dobre środowisko pracy jest kluczem. Tworzymy firmę, 
w której chce się pracować. Z tą samą pasją i zaangażowa-
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Dobre środowisko pracy, strategia działania i stała analiza otoczenia 
gospodarczego są kluczem do sukcesu. O tym, jak zbudowa  rmę opartą 
na wzajemnym zau aniu, mówią nam Robert Maciąg, prezes zarządu 
LSP Group, i Michał Michalski, dyrektor logistyki w LSP Group.
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sprawę, że nasza długoterminowa strategia, na którą 
składają się jakość, odpowiedzialność i zaanga-

żowanie, zawsze się obroni. Dzisiaj pracujemy 
dla największych partnerów z branży kurier-
skiej i spożywczej. Nasze wskaźniki obsługi 
kontraktów są bliskie stuprocentowej efek-
tywności. To przekłada się na zaufanie oraz 
poszerzanie współpracy. Razem z naszymi 
partnerami realizujemy te same cele. Wierzy-

my w partnerskie podejście. Jeżeli go nie ma, 
to nie kontynuujemy takich projektów. Pracujemy 

również nad tym, aby stale poszerzać nasze usłu-
gi. Zależy nam, by nasi partnerzy mogli w jednym miej-

scu realizować wszystkie swoje potrzeby. To nie tylko duża 
oszczędność czasu, ale także zapewnienie jakości i wspólne 
budowanie biznesu.

I właśnie dlatego otworzyliście nowoczesny 
magazyn?
MIC A  MIC ALSKI  Tak, dzięki temu port-
folio naszych usług znacznie się poszerzyło. Do 
dynamicznie rozwijającego się transportu dołą-
czyliśmy magazynowanie i konfekcjonowanie. 
Największą siłą naszego magazynu w Kajetanach 
jest wszechstronność. Mamy tu regały wysokie-
go składowania, ale również 8 tys. półek pod 
e commerce na czteropiętrowej antresoli. Prze-
widujemy, że recesja wyhamuje dynamikę sprze-
daży powierzchni magazynowych. Jednak sta-
le rosnący trend sprzedaży w sieci i stopniowe 

zmniejszanie się rynku tradycyjnego spowoduje dalsze zapo-
trzebowanie na specyficzną przestrzeń dla branży e commerce.

Na koniec chcę zapytać  gdzie można was spotkać?
M.M.  Siedziba LSP Group oraz centrum dystrybucyjne miesz-
czą się w Kajetanach koło Warszawy. Bazę mamy w Strykowie 
koło odzi. Z kolei nasz największy oddział mieści się w Będzi-
nie, który obsługuje kluczowych partnerów z branży spożyw-
czej. A serce naszej firmy, czyli transport kurierski, obejmuje 
całą Polskę. p

pozwoliło mi szybko nadrobić stracony czas jako przedsiębiorca. Postanowiłem założyć firmę 
rzetelnie dbającą o klienta, wolną od korporacyjnej polityki, szybką w działaniu i przyjazną 

dla ludzi. Chciałem, żeby była szybsza, bardziej elastyczna, a decyzje były podejmowane 
naturalnie, bez wielogodzinnych telekonferencji czy prezentacji. To był mój najważniejszy 
cel, który staramy się realizować każdego dnia. Obecnie zatrudniamy ponad 00
pracujemy dla wielkich polskich i zagranicznych marek i cały czas się rozwijamy.

Skoro mowa o rozwoju  to czy obecny czas mu sprzyja? 
R.M.  To duże wyzwanie. Stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga od przedsiębior
ców większej niż dotąd elastyczności, szybkości w działaniu, ciągłej weryfikacji kosz
tów, procesów i efektywności, zapewnienia ciągłości pracy, ochrony stanowisk i

cowników. Rynek transportowy otrzymuje kolejne ciosy: zerwane łańcuchy dostaw po 
okresie pandemii, braki na rynku półprzewodników, wojna w Ukrainie, niedobór pracow

ników, wzrost cen surowców i energii, brak samochodów i naczep, rosnące ceny czę
ści zamiennych, paliw, ad blue, wdrożenie pakietu mobilności, zmieniające 

się nastroje konsumentów i nadchodząca recesja. Jak widać, proble
mów jest sporo. irmy transportowe i logistyczne muszą skupić uwa
gę na znalezieniu swojej strategii lub jej przeformułowaniu, by
obronną ręką z tych stale dochodzących problemów. W takich cza
sach niezawodne są sprawdzone recepty, które w naszym przypad
ku są bliskie filozofii i strategii działania z 0  roku, kiedy zakłada
łem firmę. W LSP Group stawiamy na jakość w każdym obszarze 
działania i to pozwala nam się rozwijać. To jest właśnie element, 
który najbardziej wyróżnia nas na rynku i otwiera kolejne drzwi.

A czym dla was jest jakość?
R.M.
w której chce się pracować. Z tą samą pasją i zaangażowa

niem podchodzimy do tworzenia miejsca pracy, 
atmosfery, jak i do obsługi naszych klientów. 
Obecnie kończymy nowoczesne biuro na obrze-
żach Warszawy. Zdecydowaliśmy się na opusz-
czenie centrum miasta, by stworzyć wyjąt-
kowe miejsce dla naszego zespołu, blisko 
natury. Mamy ogród zen, siłownię, salę konfe-
rencyjną wśród klonów oraz inspirującą, pełną 
kwiatów kafeterię. Gdy dodamy do tego zgra-
ny, optymistyczny zespół i mnóstwo śmiechu, 
który towarzyszy nam każdego dnia, to tworzy się 
przestrzeń zarówno do rozwijania firmy, jak i poko-
nywania największych trudności. Z równym zaangażowa-
niem tworzymy lepsze miejsce pracy dla naszych kierowców, 
zapewniając im najnowszy sprzęt i odpowiednie wynagrodze-
nie. Upewniamy się, że kierowcy mają czas dla swoich rodzin 
i regularnie chodzą na urlopy. Cała nasza ota to najnowszy 
sprzęt Scania i DA . Właśnie podpisaliśmy umo-
wę na dostawę kolejnych 0 nowych samocho-
dów na przyszły rok.

yskujecie zadowolenie pracowników  nie-
zawodność dla klientów  ale to nie wszystko. 
Cechuje was również to  że jesteście przyja -
ni dla środowiska.
R.M.  Te trzy elementy są dla nas bardzo ważne, 
czego najlepszym dowodem jest nowa ota. Je-
steśmy niezawodni dla klientów, a kierowcy mają 
nie tylko dobre miejsce pracy, ale także mniejszy 
stres związany z niezawodnością sprzętu. Dzięki 
temu do środowiska trafia mniejszy ślad węglowy. Za naszym 
podejściem do ekologii stoi świadoma strategia i rzeczywiste 
działanie, a nie tylko górnolotne hasła na korporacyjnej ścia-
nie. Kwestia dbania o środowisko nie kończy się na samo-
chodach. Mamy zespół szkoleniowy eco drivingu. Każdy nasz 
kierowca przechodzi szkolenie, a następnie regularnie pracu-
je z naszymi trenerami. Wykorzystujemy telematykę, anality-
kę pojazdów i zachowań kierowców. Do tej pory nasz zespół 
przeszkolił ponad 00 kierowców. fekty tej pracy przekłada-
ją się na mniejszą emisję spalin, redukcję usterek i awarii, bez-
pieczniejszy styl jazdy, bezpieczeństwo 
kierowców oraz jakość naszej pracy. 
Zaangażowany zespół kilkuset pra-
cowników to zadowoleni partne-
rzy biznesowi i terminowo zreali-
zowane kontrakty.

I jak widać  przynosi to efek-
ty. To właśnie za wasz rozwój 
otrzymaliście prestiżową na-
grodę – iament orbesa .
R.M.  Cieszymy się, że nasza 
praca i ogromny wysiłek wkła-
dany w firmę każdego dnia zo-
stały docenione. Jesteśmy polską 
firmą, która skupia wokół siebie profesjonalistów oraz eks-
pertów z branży logistycznej i transportowej. Zdajemy sobie 
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sprawę, że nasza długoterminowa strategia, na którą 
składają się jakość, odpowiedzialność i zaanga-

żowanie, zawsze się obroni. Dzisiaj pracujemy 
dla największych partnerów z branży kurier-
skiej i spożywczej. Nasze wskaźniki obsługi 
kontraktów są bliskie stuprocentowej efek-
tywności. To przekłada się na zaufanie oraz 
poszerzanie współpracy. Razem z naszymi 
partnerami realizujemy te same cele. Wierzy-

my w partnerskie podejście. Jeżeli go nie ma, 
to nie kontynuujemy takich projektów. Pracujemy 

również nad tym, aby stale poszerzać nasze usłu-
gi. Zależy nam, by nasi partnerzy mogli w jednym miej-

scu realizować wszystkie swoje potrzeby. To nie tylko duża 
oszczędność czasu, ale także zapewnienie jakości i wspólne 
budowanie biznesu.

I właśnie dlatego otworzyliście nowoczesny 
magazyn?
MIC A  MIC ALSKI  Tak, dzięki temu port-
folio naszych usług znacznie się poszerzyło. Do 
dynamicznie rozwijającego się transportu dołą-
czyliśmy magazynowanie i konfekcjonowanie. 
Największą siłą naszego magazynu w Kajetanach 
jest wszechstronność. Mamy tu regały wysokie-
go składowania, ale również 8 tys. półek pod 
e commerce na czteropiętrowej antresoli. Prze-
widujemy, że recesja wyhamuje dynamikę sprze-
daży powierzchni magazynowych. Jednak sta-
le rosnący trend sprzedaży w sieci i stopniowe 

zmniejszanie się rynku tradycyjnego spowoduje dalsze zapo-
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i regularnie chodzą na urlopy. Cała nasza ota to najnowszy 
sprzęt Scania i DA . Właśnie podpisaliśmy umo-
wę na dostawę kolejnych 0 nowych samocho-
dów na przyszły rok.

yskujecie zadowolenie pracowników  nie-
zawodność dla klientów  ale to nie wszystko. 
Cechuje was również to  że jesteście przyja -
ni dla środowiska.
R.M.  Te trzy elementy są dla nas bardzo ważne, 
czego najlepszym dowodem jest nowa ota. Je-
steśmy niezawodni dla klientów, a kierowcy mają 
nie tylko dobre miejsce pracy, ale także mniejszy 
stres związany z niezawodnością sprzętu. Dzięki 
temu do środowiska trafia mniejszy ślad węglowy. Za naszym 
podejściem do ekologii stoi świadoma strategia i rzeczywiste 
działanie, a nie tylko górnolotne hasła na korporacyjnej ścia-
nie. Kwestia dbania o środowisko nie kończy się na samo-
chodach. Mamy zespół szkoleniowy eco drivingu. Każdy nasz 
kierowca przechodzi szkolenie, a następnie regularnie pracu-
je z naszymi trenerami. Wykorzystujemy telematykę, anality-
kę pojazdów i zachowań kierowców. Do tej pory nasz zespół 
przeszkolił ponad 00 kierowców. fekty tej pracy przekłada-
ją się na mniejszą emisję spalin, redukcję usterek i awarii, bez-
pieczniejszy styl jazdy, bezpieczeństwo 
kierowców oraz jakość naszej pracy. 
Zaangażowany zespół kilkuset pra-
cowników to zadowoleni partne-
rzy biznesowi i terminowo zreali-
zowane kontrakty.

I jak widać  przynosi to efek-
ty. To właśnie za wasz rozwój 
otrzymaliście prestiżową na-
grodę – iament orbesa .
R.M.  Cieszymy się, że nasza 
praca i ogromny wysiłek wkła-
dany w firmę każdego dnia zo-
stały docenione. Jesteśmy polską 
firmą, która skupia wokół siebie profesjonalistów oraz eks-
pertów z branży logistycznej i transportowej. Zdajemy sobie 
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Podejmuj decyzje dotyczące ludzi 

w oparciu o dane

Dostępne moduły:

Co zyskujesz?

Onboarding
Performance management
System ocen i badanie kompetencji
Zarządzanie talentami
Edukacja i rozwój
Badanie opinii i zaangażowania
Outplacement
Analityka HR

Możliwość obsługi międzynarodowych zespołów
Automatyzację procesów miękkiego HR
Rzetelne i szybkie raporty
Bezpieczeństwo danych
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