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NOMINOWANY SYSTEM WEASEL ®
Źródło: SSI SCHÄFER Foto: SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER zdobył nominację za wewnątrzzakładowe rozwiązanie flotowe realizowane przez bezobsługowy system transportowy (FTS) typu Weasel® w NextLevel Logistik GmbH koło Schweinfurtu w Niemczech. Weasel jest odpowiedzialny w NextLevel
Logistik GmbH za całościowy transport pojemników, kartonów, tac oraz innych produktów o różnych gabarytach do 35 kg między strefą przyjęcia towarów, stanowiskami pracy, wyjściem towarów i wywozem odpadów.
Ten wewnątrzzakładowy system transportowy zaprojektowany dla
przedsiębiorstwa logistycznego z branży odzieżowej, które należy
do szybko rozwijającego się segmentu e-commerce, w stosunku do
typowych FTS wyróżnia brak kosztownych czujników i kompleksowych systemów sterowania.
W ciągu zaledwie trzech dni zainstalowano i uruchomiono całość
sprzętu i oprogramowania systemowego. Cechą szczególną jest
automatyczna identyfikacja partii towarów przez system RFID
w punkcie wejścia towarów.
Ogromną zaletą dla NextLevel Logistik jest elastyczność i bezproblemowa skalowalność systemu: pojazdy Weasel nie poruszają się
po szynach i mogą być dzięki temu elastycznie włączone w istniejącą infrastrukturę. W razie zwiększonego popytu rozwiązanie to

można rozbudować poprzez zastosowanie dodatkowych pojazdów, pozwala to sprostać sezonowym szczytom wydajności.

SERWIS PALETOWY W DPD POLSKA WYSOKI RATING DLA CHEP EUROPE
Źródło: DPD polska

Spółka DPD Polska wprowadziła do swojego portfolio
nową usługę – DPD MAX, czyli międzynarodowe wysyłki paletowe. Serwis realizowany jest w ramach współpracy z firmą Palletways, specjalizującą się w dystrybucji palet. Usługa, która w Polsce jest dostępna od
początku stycznia obejmuje swoim zasięgiem większość krajów europejskich.
Klienci instytucjonalni, korzystający z usługi DPD MAX
będą mogli wysyłać palety o wymiarach 80/120 cm
w podstawie i wysokości do 170 cm oraz wadze nieprzekraczającej 700 kg. Oferta obejmuje wysyłki eksportowe, ale z czasem pojawi się również możliwość
przesyłek importowych. Dzięki usłudze Track & Trace
palety objęte są stałym monitoringiem od momentu
nadania przesyłki do odebrania jej przez adresata.
- Międzynarodowa obsługa przesyłek paletowych to kolejny krok w budowaniu oferty usług i produktów dla jak
najszerszego spektrum Klientów. Dzięki DPD MAX firmy
mogą nadawać większe przesyłki w konkurencyjnych
cenach. Nasz partner, firma Palletways, jest doświadczonym i godnym zaufania operatorem w tym segmencie
rynku logistycznego, co daje nam pewność bezpieczeństwa i szybkości przesyłek – mówi Łukasz Zembowicz,
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w DPD Polska.

Źródło: CHEP

CHEP, firma specjalizująca się w rozwiązaniach obsługi łańcucha dostaw, została ostatnio wyróżniona
EcoVadis Gold Recognition Level w Europie. Jest to
najwyższy dostępny poziom tej prestiżowej nagrody,
przyznawany za proekologiczny rozwój i osiągnięcia
w obszarach dotyczących środowiska, praktyk zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha
dostaw.
Wśród wszystkich dostawców ocenianych przez EcoVadis CHEP Europe znalazło się w czołowych 5 procentach. Firma uzyskała bardzo wysokie noty w kategorii
praktyk zatrudnienia, gdzie w topowych 4% ocenianych organizacji. EcoVadis ocenił 20 000 dostawców ze
101 krajów w 150 sektorach rynkowych.
EcoVadis jest niezależną agencją ratingową, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i monitorowaniu wyników. Stosowana metodologia opiera się
na międzynarodowych standardach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, obejmujących inicjatywę
Global Reporting, ONZ Global Compact oraz normę ISO
26000 w odniesieniu do 150 kategorii wydatków i 140
krajów. Sporządzone raporty są weryfikowane przez
komitet ekspertów, którego zadaniem jest zapewnienie
wiarygodności i niezależności oceny.
czytaj dalej 
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BTS DLA FIEGE NA WĘGRZECH
Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś o rozpoczęciu budowy obiektu typu
build-to-suit o powierzchni 8 000 metrów kwadratowych (DC2) w Prologis Park Hegyeshalom dla Fiege, jednego z czołowych dostawców usług logistycznych w Europie.
Firma przedłużyła również umowę najmu 11 400 metrów kwadratowych w budynku 1 w tym samym parku.
Obecnie Fiege wynajmuje już 126 000 metrów kwadratowych w pięciu parkach Prologis w Europie. Nowobudowany obiekt, o powierzchni 8 000 metrów kwadratowych, jest już drugim budynkiem, na terenie tego
w pełni wynajętego parku logistycznego.
„Fiege specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu
zintegrowanym łańcuchem dostaw dla firm z wielu różnych branż, otwierając przed nimi nowe możliwości biznesowe. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego funkcjonowania naszego magazynu na terenie Prologis Park
Hegyeshalom. Rozwój naszego biznesu skłonił nas do
przedłużenia umowy najmu i wynajęcia kolejnego budynku, który spełni specyficzne wymagania wynikające
z naszej codziennej działalności. Na decyzję znaczący
wpływ miały także profesjonalizm zespołu obsługującego kontrakt oraz elastyczne podejście Prologis.” – powiedział Gergely Hepp, dyrektor zarządzający Fiege.
„Wraz z konsolidacją rynku węgierskiego wśród naszych
obecnych Klientów obserwujemy rosnące zainteresowanie poszerzaniem współpracy ” – powiedział László
Kemenes, senior vice president i country manager Prologis na Węgry. „Hegyeshalom, jedyny park Prologis
na Węgrzech zlokalizowany poza regionem Budapesztu, jest od wielu lat w pełni wynajęty. Stał się dla Fie-

ge strategiczną bazą logistyczną dla dystrybucji w tym
regionie, głównie dzięki doskonałemu połączeniu z Austrią, Węgrami i Słowacją.”
Obecnie Prologis Park Hegyeshalom składa się z jednego budynku o powierzchni 24 100 metrów kwadratowych, w całości wynajętego firmom Fiege i SMR. Park
może zostać rozbudowany o kolejne 112 000 metrów
kwadratowych. Jest zlokalizowany w zachodniej części Węgier, pomiędzy Wiedniem, Bratysławą oraz Győr
i dzięki autostradom M1 i M15 zapewnia doskonałe połączenie pomiędzy tymi miastami.
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WDX Z TYTUŁEM LIDERA
POLSKIEGO BIZNESU
Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca
kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia
magazynów, została wyróżniona tytułem Lidera
Polskiego Biznesu, w konkursie organizowanym
przez Business Centre Club. Spółka znalazła się
w gronie 17 firm, które zdobyły Złotą Statuetkę.
Nominowano 44 podmioty, spośród 94 uczestników Konkursu.
Nagrody BCC są przyznawane firmom rozwijającym się nie tylko pod względem skali prowadzonej działalności, ale także zwracającym szczególną uwagę na etykę prowadzonego biznesu.
Jury oceniało zarówno wskaźniki ekonomiczne
osiągane przez daną firmę, ale także innowacyjność produktów, poziom inwestycji i zagadnienia
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. - Cieszymy się z wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy w konkursie organizowanym przez Business
Centre Club. Obecność wśród Liderów Polskiego
Biznesu z pewnością jest powodem do dumy, ale
także dodaje energii w wysiłkach ku osiąganiu kolejnych celów z zakresu prowadzonej przez nas
działalności – powiedział Marek Skrzeczyński.

WAIMEA LOGISTIC PARK KORCZOWA
Źródło: Waimea Logistic Foto: Waimea Logistic

Waimea Logistic Park Korczowa powstaje na 12 hektarowej działce w miejscowości Młyny na Podkarpaciu, 3 km od największego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą – Korczowa. Obiekt budowany jest bezpośrednio przy autostradzie A4, stanowiącej część europejskiej drogi międzynarodowej E40, na granicy między Unią Europejską a Ukrainą.
W ramach kompleksu o łącznej powierzchni 50 000
mkw. powstaną trzy hale z możliwością produkcji i wykorzystania szeroko rozumianych usług logistycznych,
z powierzchnią biurową, miejscami parkingowymi.
Wszystkie budynki będą mogły być wyposażone w nowoczesne technologie, aby zapewnić warunki magazynowania i przechowywania żywności w temperaturze
od 6 do -25ºC. Docelowo park logistyczny będzie oferował usługi spedycyjne, odprawy celnej, możliwość wymiany walut oraz usługi gastronomiczne.
W ramach projektu powstanie rozbudowana infrastruktura – przestronny plac manewrowy dla samochodów
ciężarowych i osobowych, strzeżony parking dla samochodów ciężarowych, całodobową obsługę dla TIR-ów,
zaplecze socjalne dla kierowców z kantyną. Docelowo
na terenie obiektu znajdzie pracę ponad 2 000 osób.
Projekt Waimea Logistic Park Korczowa skierowany
jest do firm z całej Europy, a zwłaszcza do tych, które
chciałyby przechowywać, pakować lub korzystać z do-

stępnych usług logistycznych przed dostawą towarów
na Ukrainę lub na inne rynki wschodnie. Spodziewany
rozwój kontaktów gospodarczych sprawi, że lokalizacja
inwestycji przy autostradzie A4, głównej trasie korytarza tranzytowego między Europą Wschodnią i Zachodnią, stworzy wzrost popytu na powierzchnie magazynowe w tym regionie.
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ROLA LOGISTYKI W STRATEGII OMNICHANNEL
Autor: Sylwia Woźniak Foto: Soot

Strategia omnichannel wykorzystuje połączenie wielu kanałów sprzedaży w celu zbudowania takiej oferty dla klienta,
która jest idealnie do niego dopasowana. Sedno tych działań to interakcje, w których sieć należy zaangażować konsumenta. Jaką rolę odgrywa w tej strategii logistyka?
Rewolucje online i mobile
Zaangażować należy tam, gdzie klient jest najbardziej
aktywny. Zapowiadana rewolucja mobilna, w sektorze
e-commerce jest widoczna bardziej niż w innych. E-handel korzysta z coraz większego przywiązania odbiorcy
do urządzeń mobilnych. Według badań urządzenia przenośne zdominowały polski rynek urządzeń z dostępem
do Internetu (82,71% użytkowników posiada laptopa,
a 74,8% smartfona).1 W związku z tymi strategia omnichannel bazuje na wykorzystaniu tego potencjału w taki
sposób, by jak najwięcej skupić się na doświadczeniu
klienta i dopracowaniu kanału sprzedaży mobilnej.
Nie tylko Internet
Działania składające się na omnichannel to jednak nie
tylko te internetowe, ale również realizacje w sklepach
stacjonarnych oraz zaplecze logistyczne. Te ostatnie,
pomimo iż często pomijane i niezauważane przez odbiorców, odgrywają niezwykle istotną rolę nie tylko w e-commerce. Logistyka jest branżą odgrywającą kluczową rolę w procesie wdrażania modelu omnichannel.
- Strategia omnichannel cechuje się holistycznym podejściem do kanałów sprzedaży ale także tych, które ją mogą
wesprzeć. Początek zmian i przekształceń w strukturze
przedsiębiorstw powinny zacząć się od inwestowania
w spójny system do zarządzania łańcuchem dostaw, aby
umożliwić pełną przejrzystość zapasów we wszystkich kanałach. – doradza Sławomir Woźniak dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT – Integracja poszczególnych elementów na
drodze produktu czy usługi, do klienta, to pierwszy krok do

wprowadzenia strategii omnichannel i w pełni wykorzystanie jej potencjału.
Logistyczne wsparcie e-commerce dzięki strategii omnichannel jest składową wielu działań; online oraz offline.
Nawet najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorstw
w zakresie integracji kanałów sprzedaży i usprawnienia
komunikacji poszczególnych działów. Ważną kwestią jest
wsparcie systemowe, pomagające zarządzać w czasie
rzeczywistym łańcuchem dostaw. Odbiorca produktu czy
usługi, musi mieć wrażenie, że ma bieżącą kontrolę nad
swoim zamówieniem, dlatego tak ważne jest wykorzystanie możliwości kanału mobile by dać mu taką możliwość.
[1] Raport: Wave 8. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o contencie, a baliście się zapytać, Universal McCann

NOWOCZESNY TERMINAL PEKAES W SOSNOWCU
Źródło: PEKAES Foto: PEKAES

PEKAES SA, czołowa polska grupa logistyczna, poinformowała o uruchomieniu nowoczesnego magazynu w Sosnowcu i zmianie lokalizacji oddziału PEKAES na Śląsku.
Nowy terminal cross-dockowy na terenie aglomeracji
śląskiej poszerza skalę możliwości operacyjnych Firmy
w tym kluczowym dla gospodarki regionie kraju. Duże
możliwości przeładunkowe zapewniają szybką i płynną obsługę jeszcze większej liczby przesyłek krajowych
i międzynarodowych.
Co ważne, magazyn został ulokowany w doskonałym
punkcie komunikacyjnym – przy ulicy Inwestycyjnej 8
w Sosnowcu, w pobliżu drogi ekspresowej S1, czyli trasy
biegnącej w kierunku Katowic oraz Łodzi i Warszawy. –
Zmiana lokalizacji oddziału na Śląsku i uruchomienie nowego terminala w Sosnowcu to element naszej strategii
rozwoju sieci drobnicowej w całym kraju oraz impuls do
zwiększenia naszej ekspansji na rynku śląskim. Chcemy
być jeszcze bliżej naszych kluczowych klientów w regionie,
zapewniając im serwis na najwyższym poziomie. – powiedział Jerzy Markow, Dyrektor Operacyjny, PEKAES SA.
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Nowy terminal cross-dockowy składa się z części magazynowej o powierzchni ponad 4,5 tys. m² oraz części socjalno-biurowej. Obecnie Spółka posiada 18 oddziałów
w kraju. W 2016 roku planowana jest dalsza intensywna
rozbudowa sieci terminali drobnicowych.

INSTALACJA DLA BRANŻY AUTOMOTIVE
Autor: Kamil Kubicz

PROMAG S.A. dostarczyła wyposażenie magazynowe do dwóch centrów dystrybucyjnych firmy Tenneco Automotive
Polska. To już kolejna duża instalacja dla branży automotive zrealizowana przez Spółkę w 2015 roku, po firmach Ronal
i POLMOstrów.
Branża automotive upodobała sobie szczególnie polski rynek.
Wg danych PAIZ motoryzacja jest drugim największym sektorem w Polsce pod względem generowanych obrotów. Firmy
z branży automotive są bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za 8,6% PKB generowanego przez polską gospodarkę. Wg raportu podsumowującego rozwój branży logistycznej
w roku 2015 w Polsce, jest to branża, która pod względem inwestycji magazynowych zajęła 3 miejsce.
Jedną z firm, która zainwestowała w 2015 roku w optymalizację powierzchni magazynowej jest Tenneco Automotive Polska z Rybnika. Przedsiębiorstwo należy do amerykańskiego
koncernu Tenneco z siedzibą w Illinois, który produkuje części
samochodowe m.in. dla: BMW, Daimler AG, Fiat, Ford Motor,
General Motors, Harley-Davidson, Mazda Motor, Nissan Motor, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota Motor, Volkswagen Group
i Volvo Truck.
Tenneco Automotive Polska zmodernizowało zaplecze magazynowe w dwóch lokalizacjach - Rybniku i Stanowicach. Przed
inwestycją składowanie odbywało się w tradycyjny sposób na
posadzce w jednostkach ładunkowych gitterboxy, półpalety
i zwoje blach. Projektantem i dostawcą nowego wyposażenie

magazynowego została firma PROMAG S.A., która jako jedyna
zapewniła kompleksową obsługę obejmującą audyt logistyczny, projekt, nadzór nad ekspertyzami budowlanymi, dostawę,
montaż i szkolenia.
Firmie Tenneco na etapie audytu logistycznego przedstawiono kilka alternatywnych rozwiązań i ustawień regałów. Ostatecznie wybrano regały paletowe rzędowe wypełnione kratą
pomostową z ogranicznikami palet, dostosowane do obsługi
wózkami systemowymi VNA, które firma wynajmuje. Wybrany
wariant modernizacji został zoptymalizowany pod względem
technicznym i ekonomicznym.
Dzięki wdrożonej przez PROMAG inwestycji Tenneco zwiększyło aż o 70% swoją powierzchnię składowania, przy posiadanych zasobach lokalizacyjnych. Uzyskano także bezpośredni dostęp do każdej składowanej jednostki ładunkowej
i obniżono czasochłonność operacji logistycznych. Dzięki nowej organizacji pracy magazynu, szczegółowym rozwiązaniom
technicznym, dostosowanym do specyfiki składowanego towaru oraz wsparciu szkoleniowemu, znaczącej poprawie uległo także bezpieczeństwo pracy i składowanych produktów,
co było jednym z priorytetów dla firmy Tenneco.
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akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

MULTIMEDIALNY MIX Z REALNĄ TECHNOLOGIĄ
Autor: Red. Foto: Log4

Pierwszą odsłonę Centrum Techniki Magazynowej(CTM)
PROMAG miało w jesienią 2015 roku, podczas zorganizowanego przez firmę forum „Magazyn Przyszłości”. Na
początku lutego br. zaproszono przedstawicieli mediów
branżowych na prezentację możliwości CTM, które – jak
określają pomysłodawcy i realizatorzy projektu - prezentuje rozwiązania magazynu przyszłości.
Nowocześnie prezentujący się obiekt, wyposażono w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne ukazujące istotę rozwiązań oferowanych przez firmę. Poszczególne segmenty obiektu zaprojektowano tak, aby każdy
przedsiębiorca mógł w sposób interaktywny przestawić
swoje potrzeby i problemy, by potem z pomocą doradców
zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi.

Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
PROMAG S.A.

- Firmy muszą stawić czoła globalnej konkurencji i jakości,
borykają się natomiast z wciąż rosnącymi kosztami ograniczającymi ich rozwój, odpowiedzią na sprostanie tym wyzwaniom jest automatyzacja, która „procesowo” jest pokazana w Centrum Techniki Magazynowej. Automatyzacja
jest przyszłością dla gospodarki, a klienci poszukujący takich rozwiązań znajdą w CTM odpowiedzi na swoje pytania
i wspólnie z nami zoptymalizują swoje procesy logistyczne
- mówiła na wstępie Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu
i Dyrektor ds. Handlu i Marketingu PROMAG S.A

Centrum Techniki Magazynowej jest obiektem, którego
wyposażenie służy środowiskom naukowym, dydaktycznym i biznesowym, centrum odwiedzają uczniowie szkół
średnich o profilu logistycznym, studenci poznańskich
uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy nauki oraz
klienci firmy. Centrum jest platformą integrująca najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, z którymi
mogą się zapoznać przedstawiciele wymienionych środowisk, pogłębiając swoją wiedzę na temat prezentowanych
rozwiązań. Jak podkreślała Elżbieta Szulc, Kierownik Działu Marketingu, CTM jest podkreśleniem inżynierskiej działalności firmy, która dysponuje dedykowanymi zespołami
doświadczonych inżynierów, tworzących rozwiązania dla
klientów. Firma chce być postrzegana jako integrator techniczny rozwiązań stosowanych w logistyce ale również integrator środowiska naukowego i młodych logistyków.
W Centrum Techniki Magazynowej, proces zapoznawania się z oferowanymi produktami logistycznymi, rozpoczyna się na multimedialnym stanowisku prezentacji
rozwiązań logistyki wewnętrznej, gdzie na interaktywnym stole – panelu dotykowym, prezentowane są te rozwiązania. W sposób nieskomplikowany można „prześledzić” całą ofertę produktów w różnych konfiguracjach
i zastosowaniach oraz inne multimedialne ścieżki pokazujące magazyny i logistyczne systemy.
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Stanowisko projektowania warsztatu wyposażono w aplikację pozwalającą na stworzenie wizualizacji warsztatu, szatni
pracowniczej i biura, wykorzystując oferowane przez firmę
PROMAG produkty. Zobaczyć jak produkowane są meble
warsztatowe i „przejść się” po zaprojektowanej przestrzeni.

Cześć multimedialną CTM zamyka „kino”, gdzie
można obejrzeć filmy z wdrożeń realizowanych
u klientów, zapoznać się z realnie działającymi rozwiązaniami wykorzystującymi nowoczesne technologie i urządzenia.
Cześć „manualna” pokazuje rozwiązania wykorzystujące nowoczesne systemy kompletacyjne, jak
„Pick by Light”, systemy składowania z platformą
„Shuttle”, automatyczne systemy kompletacji, systemy transportu i automatycznego składowania.
Pokazany jest cały proces, od „zbierania” z linii
produkcyjnej towarów, kompletację w jednostki paletowe, zabezpieczenia folią, by następnie
przetransportować do magazynu wysokiego składowania z automatyczną układnicą.

Kolejny krok w CTM to konfigurator regałów, gdzie za pomocą odpowiedniej aplikacji można skonfigurować instalację
regałową w magazynie, tworzyć wizualizację, którą można
„sprawdzić” zwiedzając wirtualnie zbudowaną instalację.
Na tym stanowisku dostępne są dwie aplikacje, jedna dla samodzielnej konfiguracji, druga natomiast to aplikacja obsługiwana przez doradcę, pozwalająca na tworzenie realistycznego projektu magazynu z potrzebnym wyposażeniem.

W Centrum Techniki Magazynowej połączono techniki multimedialne z realnym technicznie transportem towarów, to działa na wyobraźnię bardziej
niż najlepszy opis czy film. Kilkumiesięczne funkcjonowanie CTM potwierdziło potrzebę jego powstania, od „premiery” blisko sześciuset uczniów
i studentów zwiedziło CTM, a z obszaru biznesu
ponad pięciuset menadżerów różnego szczebla zapoznało się z ofertą. Udał się jednym słowem mix
multimedialnych prezentacji z realnym światem
technologii i produktów.

Bezpieczny mix
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LEASING WÓZKÓW NA FALI WZROSTU

Źródło: Red. Tabele i wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych ZPL

Wiele jest obszarów wskazujących na kondycję gospodarki, zaangażowanie kapitału sektora finansowego najpewniej
stymuluje jej rozwój, udział firm leasingowych w rozwój gospodarki, jest oczywisty, a finansowanie środków produkcji
z każdym rokiem rośnie. Według danych Związku Polskiego Leasingu, wartość sfinansowanych aktywów w 2015 roku
wyniosła 49,8 mld zł, przy 16,7% dynamice wzrostu, jest to najwyższy wynik w historii notowań tej organizacji.
Paleta finansowanych ruchomości i nieruchomości jest bardzo duża,
obejmuje wszystkie niemal sektory gospodarki, a klienci mają do wyboru szereg firm, które świadczą usługi leasingu. Ta forma finansowania zakupów inwestycyjnych na rynku wózków widłowych rozwija
się bardzo dobrze, z roku na rok coraz więcej zakupów urządzeń w tej
formie się dokonuje. Jeszcze kilka tak wstecz wśród użytkowników
wózków widłowych panowało przekonanie, że najlepiej jest kupować
wózki za gotówkę. Z każdym rokiem się to zmienia, zapewne dlatego,
że coraz łatwiej o dogodne formy finansowania leasingiem, z których
najważniejsze to:
•
leasing operacyjny, w którym w koszty uzyskania przychodu leasingobiorca zaliczy wstępną opłatę leasingową, raty leasingowe, wydatki związane z eksploatacją wózka widłowego, koszty
ubezpieczenia i podatek VAT.
•
leasing finansowy , gdzie leasingobiorca w koszty uzyskania
przychodu zaliczy, część odsetkową raty leasingowej, wydatki
na eksploatację wózka widłowego, amortyzację wózka widłowego i podatek VAT.
Rynek wózków widłowych rośnie z każdym rokiem, nie bez znaczenia
jest dostępność finansowania różnych form ich zakupu i znacznego
w tym udziału usług leasingu. W 2015 roku wartość umów leasingu wyniosła 49 806,5 mln PLN netto i była wyższa nominalnie o 6
986,3 mln PLN netto ( 16,3%) w stosunku do ubiegłego roku. Wartość umów na rynku maszyn i urządzeń wyniosła 15 145,7 mln PLN
netto i była wyższa niż w roku ubiegłym nominalnie o 1 592,3 mln
PLN netto (11,7%), a klasyfikowane na tym rynku umowy leasingu
wózków widłowych wyniosły 572,92 mln PLN netto, nominalnie

wyższe o 97,24 mln PLN netto (20%) liczone do roku ubiegłego.
Działające firmy leasingowe coraz chętniej obsługują rynek wózków
widłowych, który szybko rośnie, zmienia się jego struktura, jak inne
obszary gospodarki ewoluuje szukając najlepszych rozwiązań. Firmy
leasingowe podążają za tymi zmianami oferując nowe atrakcyjne formy obsługi finansowej klientów dostawców wózków widłowych.
Na rynku leasingu wózków widłowych aktywnie działają 22 firmy,
o różnych portfelach i obszarach zainteresowania rynkiem, czołówka
firm obsługuje około 60% umów leasingowych. Klienci mają w czym
wybierać, zestawiając to ze zwiększającą się ilością podmiotów
oferujących wózki widłowe, obraz rynku wózków rysuje się bardzo
obiecująco dla firm leasingowych. Firmy leasingowe coraz bardziej
interesują się rynkiem wózków widłowych, wprowadzają do swojej
oferty coraz więcej narzędzi wspomagających umowy leasingu.

Tabela: Finansowanie umów leasingu ww
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Tabela: Finansowanie umów leasingu ww

Rok 2015 zaznaczył się sporym wzrostem(20%) dla firm które leasingowały wózki widłowe, zmienił się również „układ sił”
w czołówce firm leasingujących wózki widłowe, na czele jest IKB
Leasing Polska Sp. z o.o. której wartość umów leasingu wyniosła
71,10 mln zł ( 117% wzrost do 2014 roku), na drugim miejscu
jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. o wartości umów leasingu 64,29 mln zł ( 17% wzrost do 2014 roku), na trzecim Millennium Leasing Sp. Z o.o, której wartość umów leasingu wynosi
64,07 mln zł ( 20% wzrost do 2014 roku), na czwartym miejscu
jest mLeasing Sp. z o. o. którego wartość umów leasingu wynosi 54,11 mln zł (- 15% do 2014 roku),piąte miejsce zajmuje
BZWBK Leasing S.A. której
wartość umów leasingu wyniosła 51,67 mln zł ( 88%
wzrost do 2014 roku). Firma IKB Leasing Polska Sp.
z o.o. zdecydowanie prowadzi w tych statystykach,
w ubiegłym roku firma zajmowała siódmą pozycje
w zestawieniu, nie jest to
firma poczatkująca na rynku leasingu wózków widłowych, można powiedzieć,
że jest wręcz przeciwnie.
Pod względem ilości wyleasingowanego sprzętu w 2015 roku,
na pierwszym miejscu nie ma zmian, na czele jest IKB Leasing
Polska Sp. z o.o. z ilością 1130 szt. wózków widłowych. Za liderem na drugim w kolejności miejscu jest zajmujący ubiegłym
roku pierwsze miejsce Millennium Leasing Sp. z o.o. 780 szt.
wózków widłowych, trzecie miejsce zajmuje mLeasing Sp. z o.
o., z liczbą 706 szt. wózków widłowych, na czwartym miejscu

jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 627 szt. wózków widłowych, piąte miejsce zajmuje SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o. 615 szt. i na szóstym BZWBK Leasing S.A. 584 szt.
wózków widłowych w leasingu. Bardzo dobry wynik podwójnego lidera, którego przewaga nad drugą w zestawieniu firmą jest
znaczna.
Analizując rynek leasingu wózków widłowych w ujęciu kwartalnym, widać że najlepsze wyniki branża notuje w IV kwartale,
co nie jest zaskoczeniem, gdyż zawsze ostatni kwartał roku był
dla branży wózków widłowych najgorętszym okresem handlowym. Coraz więcej firm leasingowych nawiązuje bezpośrednią
współpracę z dostawcami sprzętu, więc będąc „bliżej” klientów
zwiększają swój udział w rynku. Tylko jeden, III kwartał minionego roku był minimalnie gorszy od tego z 2014 roku, pozostałe
kwartały to bardzo znaczące wzrosty, potwierdzające rosnące
zainteresowanie sprzętem transportowym w magazynie.
Finansowanie poprzez leasing zakupów wózków widłowych będzie się nadal rozwijało, kluczową rolę odgrywa wynajem długoterminowy, usługa coraz chętniej wybierana przez klientów. Coraz więcej dostawców wózków widłowych wprowadza do swojej
oferty tego rodzaju „sprzedaż”, a że jest to bardzo wygodne dla
użytkowników, to bardzo ochoczo korzystają. Wcześniej na finansowe wspomaganie zakupów wózków, mogły pozwolić sobie duże firmy dostarczające wózki, większe zainteresowanie
firm leasingowych tym rynkiem sprawia, że więcej firm może
oferować tego rodzaju finansowanie zakupów. Dynamicznie
rozwija się rynek wtórny, który stał się bardzo atrakcyjny dla
firm leasingowych. Zmienia się też struktura przedsiębiorstw,
w których „leasingowany” jest sprzęt logistyki wewnątrz zakładowej, to wszystko dobrze rokuje dla dalszego rozwoju rynku.

Bezpieczny mix
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NISKI POZIOM PUSTOSTANÓW W BIK
Źródło: BIK Foto: BIK

W 2015 r. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (BIK) zawarło umowy najmu na łączną powierzchnię przekraczającą 20
tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. „W większości umowy dotyczyły przedłużenia najmu powierzchni na
kolejny okres w istniejących obiektach, ale pozyskaliśmy też nowych klientów. Potwierdza to duże zaufanie do BIK
jako dewelopera i zarządcy obiektów logistycznych oraz wysoki standard świadczonych usług” – podkreślił Krzysztof
Mucha Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Wielkość wynajętej w minionym roku powierzchni była blisko
dwa razy większa niż w 2014 r. kiedy zawarto umowy najmu
na 12,7 tys. mkw. W efekcie zawartych umów praktycznie cała
oferowana powierzchnia w zarządzanych obiektach jest obecnie zajęta. Na koniec minionego roku deweloper wynajmował
łącznie ponad 55 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. To oznacza wielkość pustostanów na poziomie zaledwie
1% gotowej powierzchni.

można dowolnie łączyć. Najmniejsze z nich w zależności od
lokalizacji wahają się od 500 m2 do 900 m2 oraz posiadają
relatywnie dużą liczbę doków rozładunkowych. Na życzenie
klienta możliwa jest zmiana przeznaczenia powierzchni z magazynowej na produkcyjną, jak również zwiększenie jej użyteczności poprzez montaż dodatkowych doków, niestandardowych bram oraz instalacji wewnętrznych” – dodał Business
Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

„Wszystkie obiekty są niemal w całości wynajęte, co potwierdza dużą atrakcyjność oferowanych powierzchni. Nasze centra logistyczne posiadają łatwy i szybki dostęp do głównych
węzłów komunikacyjnych, zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi w zakresie magazynów
klasy A” – stwierdził Krzysztof Mucha. „Obiekty charakteryzują się elastycznością pod względem doboru odpowiedniej
powierzchni magazynowej do wymagań klientów. Jako jeden
z niewielu deweloperów oferujemy niewielkie moduły, które

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków
II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej
powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności Grupa BIK zajmuje się także budową
i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi
w Bielsku-Białej.

RUSZYŁ II ETAP OLIMPIADY
Źródło: MWSLiT

31.01.2016 r. zakończył się pierwszy etap Olimpiady Logistycznej organizowanej już po raz piąty przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Uczelnia profesjonalnie przygotowuje swoich studentów do
wejścia na rynek pracy, m.in. dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Oferta
Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu to: studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie),
studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.
II etap Olimpiady Logistycznej (zmagania o wejście
do finału) rozpoczął się 08.02.2016 r. Na tym etapie
uczniowie zmierzą się z kolejnym testem, tym razem
będzie to 20 pytań, gdzie poprawnych odpowiedzi
w jednym pytaniu może być już kilka.
III finałowy etap Olimpiady Logistycznej odbędzie się
08.04.2016 roku w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Tegoroczną edycję Konkursu wspierają firmy: CRUSAR,
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Karol Kundzicz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Crusar, oddział we Wrocławiu; DHL Parcel
Polska; LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.; VOS LOGISTICS
Polska SP. z o.o.
Patronat medialny objęły firmy: Etransport.pl; Forumtransportu.pl; Eurologistics; Logistyczny.com; Top
Logistyk; Magazynowanie i Dystrybucja; Logsped.pl;
Log4.pl; Portal-transportowy.pl; Truckers Life, EMIL.
czytaj dalej 

KONDYCJA SEKTORA MAGAZYNOWEGO
Źródło: CBRE

Rok 2015 był fenomenalny dla sektora powierzchni magazynowych i przemysłowych. Dynamiczny rozwój rynku obserwowany był z każdej perspektywy – łącznie podpisano umowy najmu na ponad 2,6 miliona metrów kwadratowych
powierzchni, na rynek dostarczono ponad 900 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej, a wskaźnik wolnych powierzchni osiągnął historycznie niski poziom 5%.
Patrick Kurowski, Dyrektor, Dział
Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, CBRE: „Wyniki z 2015
r. potwierdziły bardzo dobrą kondycję polskiego rynku magazynowego – wynajęto około 2,62 mln
mkw. To najlepszy wynik w tym
sektorze do tej pory. Popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie
na przestrzeni całego roku.- nowe
umowy oraz ekspansje obecnych
najemców stanowiły 70%. Najbardziej aktywną grupę klientów
reprezentowały firmy z branż logistycznej i kurierskiej. Duże zainteresowanie inwestorów i deweloperów rynkiem magazynowo
przemysłowym potwierdza fakt
inwestycji w budowie o wolumenie około 900 tys. mkw., z czego
40% stanowią inwestycje spekulacyjne. Przewidujemy, że w 2016
r. zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i przemysłową
utrzyma tendencję z 2015 r., dużą
rolę odegra ciągle rozwijającą się
branża e-commerce i zarządzanie
łańcucha dostaw w tym sektorze.”

rynki, natomiast rekordowo wysoki popyt skłonił deweloperów
do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych, w wyniku
czego podwojeniu uległy niewielkie zasoby powierzchni magazynowej w regionie wschodnim
(wokół Lublina i Rzeszowa) oraz
szczecińskim. Na uwagę zasługuje
również rejon Bydgoszczy, do tej
pory pomijany przez dewelope-

rów instytucjonalnych. Aktualnie
planowane są tam dwa nowe parki logistyczne. Prognozy dla 2016
r. są bardzo obiecujące. Obecnie
w budowie znajduje się aż 900 tys.
mkw. nowej powierzchni magazynowej. Nowym projektom (także
spekulacyjnym) będą sprzyjały niskie wskaźniki pustostanów oraz
duże zapotrzebowanie zgłaszane
przez najemców.”

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Nadchodzące miesiące dla sektora
magazynowego zapowiadają się
bardzo optymistycznie, rok 2016
będzie czasem rozwoju rynków regionalnych takich jak: Bydgoszcz,
Lublin, Rzeszów czy Szczecin.
W najbliższym czasie podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej
w Polsce przekroczy 10 milionów
mkw. Czynsze umowne pozostają na stabilnym poziomie, jednak
można zauważyć, że będzie to rynek najemcy, co widać wśród deweloperów i właścicieli, którzy
prześcigają się w bardzo atrakcyjnych zachętach dla potencjalnych
najemców.
Emilia Filimoniuk, Młodszy Konsultant, Dział Doradztwa i Badań
Rynku, CBRE dodaje: „Rok 2015
był czasem intensywnego rozwoju rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Od stycznia do
grudnia podaż nowoczesnych powierzchni zwiększyła się aż o 930
tys. mkw. Rozwinęły się dojrzałe

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

NORTH-WEST LOGISTIC PARK W SZCZECINIE
Źródło: Waimea Foto: Waimea

Proces inwestycyjny hali E w ramach kompleksu North-West Logistic Park w Szczecinie przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem. Finalizowane są procedury związane z odbiorem III etapu inwestycji, ich zakończenie planowane
jest na koniec lutego br. Powierzchnia najmu piątej hali E wynosi 4 600 mkw. Najemcą hali E są Greencarrier Freight
Services Poland Sp. z o.o. – firma z branży logistycznej, z kapitałem skandynawskim oraz Shadowline Sp. z o.o. - firma
produkcyjna z kapitałem polskim.
Inwestor parku logistycznego ma w planie dalszą rozbudowę kompleksu North-West Logistic Park w Szczecinie, prace
są na etapie projektowania. Inwestorem kompleksu logistycznego w Szczecinie jest spółka należąca do grupy inwestycyjnej Waimea Holding S.A. Finansowanie inwestycji zapewnia spółka Waimea Holding S.A. oraz BOŚ Bank Centrum
Korporacyjne w Szczecinie.
Centrum logistyczne North-West Logistic Park oferujące
powierzchnie magazynowe i produkcyjne z dostępem do
wykwalifikowanych pracowników cieszy się bardzo dużym
uznaniem na rynku. Na 14 ha działce powstał kompleks
o łącznej powierzchni 64 000 mkw. Cztery hale magazynowo-produkcyjne zostały wybudowane tak, aby spełniały wymagania konkretnego najemcy, wszystkie wyposażone są
w nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające możliwość wysokiego składowania i wygodnego prowadzenia
wszelkich operacji logistycznych oraz produkcyjnych. Jest
to pierwszy park logistyczny klasy A, usytuowany w południowo-wschodniej części Szczecina przy ulicy Kniewskiej.
Na 14 hektarowej działce inwestor stworzył nowoczesny
park logistyczny oraz prawdziwy park zieleni zakładając 35
000 metrów kwadratowych trawnika, sadząc 100 drzew i 6
000 krzewów. Dookoła obiektu powstała nowoczesna infrastruktura – parkingi oraz zabudowa towarzysząca, obecnie powstaje kantyna dla pracowników. Bliskie sąsiedztwo
Skandynawii oraz Niemiec, doskonałe skomunikowanie
z Europą Zachodnią oraz dostęp do Morza Bałtyckiego sprawiają, że park ma ogromny potencjał.
Położenie parku logistycznego w Szczecinie tuż przy dużym węźle komunikacyjnym z dostępem do autostrady A6
uczyniło z tej inwestycji niezwykle atrakcyjne miejsce do

lokowania i rozwoju firm szczególnie z branży produkcyjnej
z kapitałem skandynawskim. Przy podejmowaniu decyzji
o lokowaniu produkcji w parku logistycznym, ważnym czynnikiem dla firm z kapitałem skandynawskim był dostęp do
bardzo dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej oraz pracowników z różnych branż ze znajomością języków obcych.
W North-West Logistic Park działalność prowadzą firmy
specjalizujące się w produkcji komponentów dla elektrowni wiatrowych. Firma KK Wind Solutions, z główną siedzibą
w Danii, posiada ponad 35 letnie doświadczenie w przemyśle wiatrowym i dostarcza systemy sterownicze dla łączenie 60 proc. przybrzeżnych elektrowni wiatrowych na całym
świecie. Firma InCom to hiszpański producent komponentów do produkcji elementów dla elektrowni wiatrowych.
Wśród najemców znajdują się także takie firmy jak Rohlig
Suus Logistics jeden z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w naszym kraju, Ceva Logistics Poland,
ShadowLine, Animex Foods, My Trendy Phone, Żabka Polska,
Cubic, PartyDeco, Animex Foods oraz HTM.

500 000 WÓZKÓW STILL!
Źródło: STILL

26 stycznia z linii produkcyjnej w hamburskiej fabryce STILL zjechał 500-tysięczny wózek widłowy w historii firmy. Jubileuszowy pojazd, elektryczny RX 60-25, został uroczyście przekazany przedstawicielowi przedsiębiorstwa Chemion
Logistik GmbH przez Thomasa A. Fischera, dyrektora zarządzającego STILL ds. marketingu i sprzedaży.
Historia STILL rozpoczęła się w 1920 r. od warsztatu naprawy silników elektrycznych założonego przez
Hansa Stilla. Z czasem jego przedsiębiorstwo zmieniło
lokalizację i profil działalności. Pierwszy wózek – EGS
1000 – powstał w 1949 r. w fabryce na Berzeliusstrasse – przy ulicy, gdzie do dziś mieści się główna siedziba firmy. Książka zamówień z 1950 r. obejmowała 500
pojazdów. Od tego czasu roczny wolumen produkcji
zwiększył się 50-krotnie. Powstanie 500-tysięcznego.
wózka dowodzi, że STILL przez 95 lat swojej historii
stał się wiodącym globalnym dostawcą zróżnicowanych rozwiązań dla transportu wewnętrznego.
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Bezpieczny mix

Znaczenie ma również fakt, że jubileuszowy pojazd trafił do
firmy Chemion, świadczącej usługi z zakresu specjalistycznych
rozwiązań logistycznych dla branży chemicznej oraz przewozu
niebezpiecznych substancji. Przedsiębiorstwa współpracują ze
sobą od niemal 40 lat, a we flocie klienta jeździ już 770 maszyn
STILL – w tym również modele antywybuchowe. – Jesteśmy
dumni, mogąc w ten sposób uhonorować długotrwałą i owocną
relację z Chemion. Bardzo cenimy sobie tę współpracę – mówi
Thomas A. Fischer. – Dumą napawa nas również fakt, że wózki
STILL od wielu lat sprawdzają się w branży chemicznej, która
ze względu na ekstremalnie wysokie wymogi bezpieczeństwa
uchodzi za jeden z najtrudniejszych sektorów przemysłu – dodaje dyrektor zarządzający STILL ds. marketingu i sprzedaży.

HANDLING AWARD 2015 DLA STILL EXV!
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Elektryczny wózek wysokiego podnoszenia STILL EXV został wyróżniony w konkursie Handling Award 2015 w kategorii „magazynowanie, komisjonowanie i transport towarów”.
Handling Award to konkurs rozstrzygany podczas stuttgarckich targów Motek, na których prezentowane są
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji
produkcji i montażu. W ramach wydarzenia wyróżniane są produkty oraz rozwiązania systemowe i innowacje w zakresie technologii obsługi, robotyki, przepływu materiałów i urządzeń transportowych. Niezależne
jury bierze pod uwagę takie cechy zgłoszonych produktów, jak: względy ekologiczne, wartość dodana
dla klienta, zakres wprowadzonych innowacji oraz
zbywalność rozwiązania. Pośród 70 kandydatur, eksperci wyróżnili obsługiwany przez pieszego operatora
elektryczny wózek wysokiego podnoszenia z wysuwaną platformą - STILL EXV-SF. W uzasadnieniu werdyktu
wspomniano o szczególnej efektywności i elastyczności wózków tego typoszeregu oraz wysokiej wydajności, przejawiającej się w liczbie zadań realizowanych
podczas jednej zmiany.
Jurorzy docenili także funkcję Blue-Q, pozwalającą na
zmniejszenie poborów mocy nawet o 7%, bez potrzeby ograniczenia prędkości. Nawet gdy tryb oszczędzania energii jest włączony, maksymalna szybkość

przemieszczania wynosi 6 km/h przy zadaniach pieszych i 10 km/h, gdy operator jedzie na platformie.
Dodatkowymi atutami EXV są środki zwiększające
bezpieczeństwo jazdy, takie jak standardowo montowany w wózku system redukcji prędkości na zakrętach, amortyzowana platforma czy regulowane barierki ochronne.

REKLAMA

Awia Horyzont

Rozwiązaniami, które powinny na stałe znaleźć się w puli środków zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, są systemy ostrzegania o zagrożeniu kolizją z pracownikiem pieszym czy innym wózkiem. Ich
zadaniem jest odpowiednio wczesne powiadomienie operatora wózka czy
innego środka transportu i/lub pracownika pieszego o fakcie naruszenia
strefy jego działań.
Narzędziem, które skutecznie realizuje powyższe funkcje jest system Awia
Horyzont będący odmianą systemu identyfikacji z wykorzystaniem sygnałów o częstotliwości radiowej. Jest to autonomiczny system, niewymagający kosztownej instalacji w infrastrukturze. System ten jest instalowany na
wózku (lub na innym pojeździe). System ma na celu ułatwienie zmniejszenia
ryzyka kolizji, np. wózka, z człowiekiem lub innym wózkiem czy innym pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności otoczenia przez kierowcę
danego wózka.
System Awia Horyzont składa się z szeregu nadajników osobistych, w które
są wyposażeni pracownicy i/lub wózki czy inne pojazdy, anten odbiorczych
i terminala kierowcy, montowanych na wózku.

więąe,cej informacji 

ELOback2

ELOback2 to uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów i zmniejszający ryzyko wypadków podczas manewrów oraz
jazdy do tyłu. Jest to system ostrzegawczy, który za pomocą ultradźwięków
wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu wózka widłowego i ostrzega operatora o zagrożeniach podczas manewrów cofania.
ELOback2 przystosowany jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
obiektów magazynowych. Czytelne sygnały optyczne i dźwiękowe – zarówno dla operatora, jak i dla osoby, która może znajdować się z tyłu wózka - zapewniają skuteczną percepcję przestrzeni i wydajną pracę. Opcjonalnie, po
wykryciu przeszkody przez system, możliwe jest zaprogramowanie dwóch
akcji pojazdu, takich jak redukcja prędkości czy hamowanie. ELOback2 ma
konstrukcję modułową i może zostać zainstalowany na wózkach widłowych
dowolnego typu i różnych producentów. Dodatkowo system ten może być
połączony z czujnikiem wysokości podnoszenia wideł i ostrzegać operatora
o jeździe z uniesionym ładunkiem, a nawet redukować prędkość jazdy wózka
w takiej sytuacji.
więąe,cej informacji 

ELOfleet3

Nowoczesny system kontroli dostępu dla wózków widłowych i zaawansowane narzędzie do zarządzania flotą magazynową w jednym. Nowość od ELOKON Logistics to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS.
Niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych, ELOfleet3
umożliwia autoryzację dostępu, rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki
temu system ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na wydajność
pracy i pozwala oszczędzić koszty. System jest w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym komputerem, chmurą lub stroną internetową. Gdziekolwiek jesteś możesz bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera.
więąe,cej informacji 

ELOshield

System ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub
zaprogramowaną reakcję innego typu. System wspomaga bezpieczeństwo
eksploatacji wózków widłowych, które nie mają wyznaczonych osobnych
stref roboczych w magazynie i mogą swobodnie poruszać się w całym obszarze zakładu.
ELOshield monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół pojazdu lub jako wariant stacjonarny – wyznaczone miejsca, w których pole widzenia jest ograniczone. Opcjonalnie, system ELOshield-LR może działać jako ochrona antykolizyjna między wózkami widłowymi. Działanie ELOshield opiera się na
rozpoznawaniu sygnału transponderów, w które zostają wyposażeni pracownicy, wózki widłowe bądź przymocowane są one do części stałych magazynu. W momencie wykrycia takiego transpondera przez system, uruchomiony
zostaje alarm optycznoakustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje
zwolnienie prędkości jazdy wózka.
więąe,cej informacji



14

-

Katalog bezpieczenstwa

Bluza robocza Helios

Bluza robocza męska w kolorze czarno-czerwonym. Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester. Gramatura 280 g/m2. Kryte zapięcie na zamek rzep oraz
napy w górnej i dolnej części. Rękawy z mankietem. Szerokość mankietów
oraz dołu bluzy regulowana dzięki napom, przez co bluza dobrze dopasowuje się do użytkownika i nie odstaje. Wielofunkcyjne oraz pojemne kieszenie,
w tym 2 kieszenie w części górnej zapinane na napy. Elementy odblaskowe.
Ciekawy design i modne kolory.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne PRAMA

Bardzo lekkie, bez metalowych elementów. Stworzone do pracy w określonych warunkach pracy. Kompozytowe wzmocnienia przedniej części stopy.
Cholewka z naturalnego zamszu bydlęcego - miękka i paroprzepuszczalna.
Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy. Pięta obszyta - dodatkowa
ochrona przed uderzeniami z tyłu. Podeszwa dwuwarstwowa - lepsza ochrona przed zimnem. Podeszwa urzeźbiona zwiększa przyczepność do podłoża.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne HARDO

Stworzone do pracy w trudnych i nieprzyjaznych warunkach. Wyposażone
w dodatkowe zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, jak spód stopy, pięta, palce. Przód trzewika zabezpieczony gumowym
nadlaniem sprawdza się w pracy w pozycjach klęczących. Cholewka z naturalnej skóry bydlęcej licowej - odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zabudowana pięta. Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy.
Podszewka sklejona i zszyta z podeszwą - nie stwarza dyskomfortu podczas
użytkowania. Podeszwa dwuwarstwowa urzeźbiona, zapewnia lepszą przyczepność do podłoża. Podwójna izolacja od zimna.
więąe,cej informacji 

Ubranie robocze HARPOON

Bluza oraz spodnie ogrodniczki. Materiał 100 % bawełna czesana - komfort
i wygoda bardzo dobra wytrzymałość. Uniwersalny i nowoczesny fason dopasowany do trudnych warunków pracy. Praktyczne kieszenie. Podwójne
szwy. Przedłużenie tylnej części - bluza nie odstaje oraz zabezpiecza przed
wiatrem. Regulacja spodni oraz bluzy w pasie. Wzmocnienia na kolanach
z miejscem na nakolanniki.
więąe,cej informacji 
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Still OPTISPEED 4.0

W systemach OPTISPEED chodzi o rozwiązania w kwestii wzrostu wydajności pojazdu oraz operatora. OPTISPEED 3.3 gwarantuje, że szybkość operacji
wykonywanych wózkiem MX-X jest automatycznie dopasowywana do wagi
transportowanego ładunku. Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna
dla kierowcy. System optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe.
Ponadto OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania.
Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji 

RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje tę technikę
w następujący sposób: „inteligentny wózek widłowy” może wyczytać informacje poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych informacji zoptymalizować
przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych punktach, jak skrzyżowania czy zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak oświetlenie. Wszystko to powoduje
znaczny wzrost bezpieczeństwa.

więąe,cej informacji 

DATALOGIC PowerScan PM8300

Seria czytników kodów kreskowych PowerScan PM8300 należy do czytników klasy premium, firmy Datalogic. Stworzone z przeznaczeniem do pracy
w najtrudniejszych warunkach przemysłowych i atmosferycznych. Solidna
obudowa i najnowsze technologie sprawiają, że skaner PM8300 jest odporny na wielokrotne upadki z wysokości 2 metrów, wilgoć oraz zapylenia (IP65
- wersja bez wyświetlacza, IP64 - wersja z wyświetlaczem), może pracować
w temperaturach od -20 do 50 °C.
Dostępne są trzy wersje czytnika: PM8300 - bez wyświetlacza i klawiatury,
PM8300-D – z wyświetlaczem i klawiaturą 3-klawiszową, PM8300-DK - z wyświetlaczem i pełną klawiaturą alfanumeryczną (16 przycisków).
Dzięki ulepszonej technologii „Puzzle Solver”, skaner doskonale radzi sobie
z zabrudzonymi lub słabo wydrukowanymi kodami kreskowymi. Łączność
bezprzewodowa z zasięgiem do 50 metrów, możliwość podłączenia kilku
czytników do jednej bazy.
więąe,cej informacji



ELOprotect

Automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania.
ELOprotect jest oficjalnie uznanym system bezpieczeństwa, który redukuje
ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, a jego podstawową funkcją jest
ochrona człowieka. Typowym przykładem zastosowania jest zapewnienie
bezpieczeństwa w magazynach, w których piesi i wózki systemowe pracują
w tych samych wąskich korytarzach roboczych.
System ELOprotect jest instalowany na wózku i kontroluje obszary z przodu
i z tyłu wózka. W przypadku wykrycia przez system w monitorowanym polu
osoby lub przeszkody następuje automatyczne zatrzymanie wózka. Parametry ELOprotect są tak dobrane do prędkości i drogi hamowania wózka, by
ten przy pełnej prędkości i obciążeniu po zatrzymaniu się nie osiągnął napotkanej osoby. Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny,
w któr ych praca wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylk
o naprzemiennie.
więąe,cej informacji
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REWOLUCYJNY KOMPUTER MOBILNY TC8000
Źródło: Zebra Technologies Foto: Zebra Technologies

Firma Zebra Technologies, dostawca kompletnych rozwiązań do identyfikacji, śledzenia oraz zarządzania zasobami i procesami, wprowadziła na rynek komputer mobilny klasy korporacyjnej – TC8000. Nowy produkt firmy to innowacyjne rozwiązanie
w dziedzinie technologii magazynowych, które zapewnia znaczny wzrost produktywności i zmniejsza zmęczenie pracowników. Ergonomiczny, lekki komputer mobilny
TC8000 oferuje nową konstrukcję, która ogranicza pracę mięśni, eliminując tzw. ruchy „przechylania i sprawdzania” wykonywane wielokrotnie przez pracowników magazynu korzystających z tradycyjnych urządzeń. Skrócenie powtarzalnych czynności
o kilka sekund przekłada się na godzinę czasu zaoszczędzoną podczas każdej zmiany,
co zwiększa produktywność średnio o 14 proc., w zależności od przepływu pracy w danym zakładzie.
Zebra współpracowała z użytkownikami na całym świecie,
żeby zaprojektować i przebudować komputery mobilne
klasy przemysłowej, uwzględniając szczegółowe badania
i analizy czynnika ludzkiego. Wynikiem konsultacji oraz
prac jest nowy, wzmocniony komputer mobilny TC8000
pracujący w oparciu o system Android™. Model jest o 33
proc. lżejszy niż tradycyjne komputery mobilne, a dodatkowo w mniejszym stopniu obciąża mięśnie i ogranicza
ruchy nadgarstka, w celu zwiększenia efektywności pracowników magazynu. Zapewnia też krótszy czas szkoleń
i znacznie zwiększa szybkość oraz dokładność wprowadzania danych w wymagających środowiskach przemysłowych.
Bill Burns, wiceprezes, Enterprise Visibility and Mobility,
Zebra Technologies: „Komputer mobilny TC8000 reprezentuje największy postęp w dziedzinie technologii magazynowych od ponad dwóch dekad. Jego rewolucyjna
konstrukcja oszczędza pracownikowi godzinę czasu podczas każdej zmiany, nie zakłócając działania istniejących
systemów IT. Magazyny nie są już prostymi przechowalniami towaru, ale ściśle zintegrowanymi centrami zy-

18

Technologie

sków, ponieważ firmy w coraz większej mierze wykorzystują analitykę do podejmowania decyzji biznesowych.
TC8000 zwiększa wydajność pracowników magazynu
i dostarcza bardziej dokładnych informacji, dzięki czemu
przedsiębiorstwa stają się bardziej rentowne”.
Model TC8000, zaprojektowany pod kątem potrzeb środowisk magazynowych, logistyki, produkcji oraz zaplecza detalicznego, działa na zasilaniu bateryjnym przez
trzy zmiany. Można go używać do zarządzania magazynem, kontroli cen, przyjmowania towaru do sklepu, zarządzania zapasami i kompletowania głosowego (voice-directed picking, VDP).
Jim Bonner, dyrektor generalny, Exel Logistics powiedział: „Uważam, że TC8000 to naprawdę przełomowy
produkt. Nasz personel IT i pracownicy magazynu testowali urządzenie i wystawili mu celującą ocenę za lekkość i łatwość użycia. Dyrektorzy i kierownicy operacyjni spodziewają się znacznego wzrostu produktywności.
Innowacyjna, ergonomiczna konstrukcja oraz łatwa obsługa szybko staną się branżowym standardem w mobilnych komputerach magazynowych”.

kabury prezentacyjnej lub uchwytu na wózek. W połączeniu z oprogramowaniem do skanowania dokumentów SimulScan firmy Zebra, można łatwo odczytywać
wiele kodów kreskowych oraz całe formularze podczas
jednego skanowania.
Jeff Cashman, starszy wiceprezes, Manhattan Associates: „Długoletnia współpraca z firmą Zebra Technologies umożliwia zapewnienie naszym klientom dostępu do wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań. TC8000 to wzmocnione, efektownie
zaprojektowane urządzenie, które gwarantuje podniesienie
wydajność pracy personelu. Model TC8000 umożliwia naszym klientom również przekonanie się o tym w jaki sposób
nowocześnie zarządzany magazyn może przyczynić się do
wzrostu produktywność firmy”.
TC8000 automatycznie zmienia „zielone ekrany” emulatorów terminala (TE) w nowoczesne, graficzne, dotykowe emulatory terminala bez konieczności modyfikowania systemów informatycznych. Intuicyjny interfejs
użytkownika na dużym ekranie dotykowym TC8000 nie
tylko zmniejsza liczbę interakcji wymaganych do wykonania zadania, ale również zwiększa dokładność.
TC8000 jest dostępny z najbardziej zaawansowanym
mechanizmem skanującym firmy Zebra i pierwszym
w branży skanerem zbliżeniowym w urządzeniu kieszonkowym, który można włączyć z kabury na biodro,

Umowy serwisowe Zebra OneCare mogą znacznie ograniczyć
nieprzewidziane wydatki związane z komputerem TC8000,
zapewniając kompleksowe ubezpieczenie, pomoc techniczną, aktualizacje oprogramowania oraz unikatową diagnostykę
urządzenia. Wykrywa ona problemy z łącznością WLAN, pamięcią i baterią, dzięku czemu możliwe jest zwiększenie produktywności pracowników i ograniczenie przestojów.
TC8000 został po raz pierwszy przedstawiony przez firmę Zebra Technologies podczas targów 2016 NRF BIG Show, które
odbyły się w dniach 17-20 stycznia 2016 w Nowym Jorku.

REKLAMA

TERMOWIZJA: CZEGO OCZY NIE WIDZĄ, ZOBACZY DRON
Źródło: Sodexo Foto: Sodexo

Nowoczesne technologie w branży Facility Management to szansa nie tylko na optymalizację kosztów,
ale także na uproszczenie i przyśpieszenie realizacji
wielu zadań. Dron Sodexo, wykorzystywany w ramach
świadczenia kompleksowych usług dla nieruchomości,
poszerza tę stale rosnącą listę możliwości. Teraz administratorzy bez podnośnika i wstrzymywania ruchu
wokół budynków, mogą sprawnie przeprowadzić pomiary termowizyjne oraz ocenić izolacyjność termiczną nieruchomości.

Standardowa kontrola budynków biurowych, magazynów
czy obiektów przemysłowych z wykorzystaniem kamery
termowizyjnej jest czasochłonnym procesem. Zajmuje kilka godzin oraz jest poprzedzona nawet kilkutygodniowymi
ustaleniami i zdobywaniem odpowiednich pozwoleń na realizację badania. Dron Sodexo wyposażony w odpowiednie
urządzenia pomiarowe oraz oprogramowanie, skraca czas
diagnostyki do kilkudziesięciu minut, a także eliminuje konieczność uzyskiwania stosownych uprawnień oraz długotrwałego przygotowywania.
Ten sterowany drogą radiową, lekki i niewielki sprzęt może
być używany wszędzie tam, gdzie trudno dotrzeć lub tam
gdzie do tej pory stosowane były dźwigi, rusztowania czy
wysięgnik. Start, lot po wcześniej ustalonej trasie oraz lądowanie bezzałogowca w wyznaczonym miejscu mogą być
kontrolowane przez jednego operatora lub odbywać się
automatycznie. Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej
połączonej z modułem GPS, podczas lotu dron tworzy mapę
z rozkładem temperatur. Cały pomiar wykonywany jest radiometrycznie co oznacza, że na termogramie specjaliści
mogą odczytać temperaturę w dowolnym punkcie, a także
dokładnie zlokalizować miejsce po współrzędnych GPS.
Na podstawie map oraz zdjęć termograficznych, eksperci
Sodexo są w stanie szczegółowo przeanalizować stan izolacji termicznej nieruchomości, zlokalizować niewidoczne
elementy konstrukcyjne mające wpływ na występowanie
mostków termicznych, określić umiejscowienia
oraz rodzaje zawilgoceń, sprawdzić funkcjonowanie ciągów
wentylacyjnych, miejsc przepływu powietrza, a także wykryć nieprawidłowości w działaniu systemów grzewczych.
Dron wyposażony w kamerę termowizyjną wykorzystywany jest również do inspekcji obiektów przemysłowych,
takich jak kominy, chłodnie kominowe, rurociągi, wieże ciśnień czy zbiorniki. Warto podkreślić,
że skrócenie czasu diagnostyki oraz zmniejszenie kosztów
badania wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości takich
pomiarów oraz wpływa na szybką lokalizację wszelkich
usterek.
Kontrola nieruchomości z powietrza
W Sodexo stale śledzimy nowości technologiczne pojawiające się na rynku, bacznie obserwujemy inne branże
i analizujemy jakie rozwiązania mogą usprawnić naszą
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pracę oraz obniżyć koszty w ramach szerokiego zakresu
usług facility management. Pomysł wykorzystania drona
zrodził się w Polskim oddziale firmy i tutaj został pilotażowo wdrożony. Dron usprawnił i ułatwił wiele codziennych
zadań realizowanych na terenie zarządzanych przez Sodexo
nieruchomości – mówi Norbert Ślusarczyk, Dyrektor Usług
Technicznych z Sodexo Polska On-site Services.
Dzięki urządzeniu przy niewielkich nakładach finansowych,
eksperci techniczni Sodexo szybko i precyzyjne zabierają
informacje z trudnodostępnych miejsc, sprawdzają wiele
tysięcy metrów pokryć dachowych czy kontrolują przepustowość parkingów, dróg wjazdowych oraz wyjazdowych.
Ponadto, bezzałogowy statek powietrzny pozwala na bezproblemowe inspekcje szczelności świetlików dachowych
w magazynach, oceny techniczne elewacji wysokich budynków czy kontrole stanu linii energetycznych.
Nie ma wątpliwości, że drony zrewolucjonizowały branżę
Facility Management. Bezzałogowce łączą w sobie najnowsze technologie z zakresu sterowania, elektrycznych maszyn napędowych, systemów GPS i lotnictwa. Pozwalają
firmom nie tylko zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z obsługą nieruchomości, ale także otwierają przed nimi
nowe możliwości. Jak pokazują eksperci Sodexo Polska On-site Services odpowiednio skonstruowane i wyposażone
drony mogą być wykorzystane nie tylko do wykonywania
dokumentacji zdjęciowej czy filmowej, ale także do dokonywania zaawansowanych inspekcji i pomiarów termowiczytaj dalej 
zyjnych.

SYSTEM TYPU PRINT&APPLY CAB HERMES+
Źródło: HIT-Kody Kreskowe Foto: HIT-Kody Kreskowe

HIT-Kody Kreskowe proponuje kompletny system typu print&apply CAB
Hermes+ przeznaczony to automatycznego drukowania i aplikowania
etykiet. System pozwala na etykietowanie produktów w ruchu bądź
w chwilowym zatrzymaniu na linii produkcyjnej.
Funkcje
•
•
•
•
•
•
•

Kompletny system do wydruku i aplikacji etykiet o szerokich możliwościach modułowej budowy
Występuje w kilku modelach w zależności od szerokości wydruku
etykiety i ustawienia
Precyzja wydruku i aplikacji z dokładnością do 0,2mm, pozwala na
wydruk najmniejszych czcionek z rozdzielczością nawet 600 dpi
Szeroka oferta aplikatorów pozwala na dobór sposobu aplikacji do
specyficznych potrzeb klientów
Współpraca z innymi urządzeniami na linii technologicznej np. skanerami do automatycznego odczytu kodów kreskowych
Transfer danych do systemu nadrzędnego po interfejsie Ethernet,
WLAN, szerokie możliwości innych interfejsów w standardzie lub za
dodatkową opcją
Procesor 32 Bit, 266 MHz, pamięć RAM 64MB, 8MB Flash z możliwością rozszerzenia Compact Flash

Specyfikacja techniczna
•
•
•
•
•
•

Rozdzielczość druku w opcjach 203, 300 i 600 dpi w zależności od opcji modelu
Maksymalna szybkość druku 250 mm/s (Hermes+4, 203, 300 dpi)
Szeroki wachlarz wskaźników monitoringu m.in. ostrzeżenia dla początku, końcu etykiet, taśmy, na wyświetlaczu
proste, sterowalne menu z dodatkowymi wskaźnikami i możliwościami ustawień.
Odczyt kodów 1 i 2D w różnych orientacjach, możliwość wydruku kodów bardzo małych nawet o wielkości 4*4mm.
Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz, PFC, pobór mocy max. 300 W
Temperatura pracy 5-40 st. C

WZROSTY I NOWE INWESTYCJE W BRANŻY AUTO ID
Źródło: IBCS Poland
Według spółki IBCS Poland sp. z o.o., dostawcy systemów IT dla nowoczesnej logistyki, rok 2015 minął pod znakiem
przemyślanych inwestycji w rozwój rozwiązań IT w obszarach logistyki. Dobre wyniki są skutkiem m.in. intensywnego
wzrostu sektora e-commerce. W bieżącym roku coraz istotniejsze znaczenie zaczną odgrywać systemy IT wdrażane
w chmurze oraz w modelu SaaS. Co więcej, eksperci IBCS Poland spodziewają się zwiększania popularności rozwiązań
poprawiających wydajność kompletacji, takich jak Pick-by-voice, czy systemy wizyjne.
Rynek na plusie
W minionym roku byliśmy świadkami zrównoważonego wzrostu branży. Duże spółki od momentu spowolnienia gospodarczego wykazują dużą chęć do inwestycji w rozwiązania IT.
Eksperci IBCS Poland spodziewają się niewielkiego wzrostu
nakładów inwestycyjnych w roku 2016 na rozwiązania IT tak,
że tendencja zrównoważonego rozwoju zostanie utrzymana.
- W obszarze większych firm dominowała tendencja do wprowadzania kompleksowych rozwiązań – spółki inwestowały
w systemy, dzięki którym mogły usprawnić nie tylko dany obszar przedsiębiorstwa, ale firmę jako całość – wyjaśnia Maciej
Rafałowski, Dyrektor Sprzedaży w IBCS Poland. – Natomiast
mniejsi gracze, w obszarze IT koncentrowali się głównie na
potrzebach niszowych. Firmy inwestowały w niewielkie rozwiązania dedykowane, które pozwalają się im wybić, być zauważonym i wchodzić w wąskie obszary specjalizacji. Według
mnie uśrednione prognozy dotyczące kondycji firm z tego obszaru sprawdziły się – dodaje Maciej Rafałowski.

Według ekspertów IBCS Poland, w minionym roku sporym zainteresowaniem na rynku cieszyły się systemy magazynowe,
począwszy od prostych aplikacji automatyzujących pracę na
magazynie, a skończywszy na zaawansowanych systemach
przeznaczonych do dużych centrów dystrybucyjnych, natomiast największy ruch odnotowano w obszarze powiązania
dystrybucji z logistyką. Dotyczyło to obszarów sektora transportowego oraz typowej dystrybucji dóbr. - Mówimy tu o systemach T&T dla obszarów kurierskich (logistyka drobnicowa)
oraz rozwiązań typu Supply Chain dla dystrybutorów. Jako
IBCS odnotowaliśmy także większą aktywność w obszarach
automatyki przemysłowej, technologii „Voice” oraz dedykowanych rozwiązań dla sektora przemysłowego – mówi Maciej
Rafałowski.
Magazynowanie w obszarze produkcji lub dystrybucji to wciąż
najważniejszy element łańcucha logistycznego, którego wydajność ma kluczowe znaczenie.
czytaj dalej 
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INWESTYCJE PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO
Autor: dr Artur Muranowicz, Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Foto: pixabay.com

Zmiany w prawie budowlanym1 – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą na przyspieszenie przebiegu wielu krajowych inwestycji mieszkalnych i usługowych. Ustawodawca doprowadził do
znaczącego uproszczenia przepisów, na czym zyskać mogą zarówno osoby zainteresowane budową domu jednorodzinnego, jak i podmioty decydujące się na postawienie parterowego budynku gospodarczego bądź altany oraz otwierające
punkty takie jak, np.: myjnie samochodowe lub obiekty magazynowe.
Zasadniczą zmianą, która nastąpiła po wdrożeniu nowych przepisów, jest skrócenie procesu
budowlanego w odniesieniu do budowy lub
przebudowy domów jednorodzinnych. Było to
możliwe dzięki zniesieniu obowiązku uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę. W obecnym
stanie prawnym wystarczające jest jedynie dokonanie zgłoszenia w tym zakresie, z uwzględnieniem zastrzeżeń, że:
• inwestycja będzie dotyczyć budynku, którego obszar oddziaływania nie będzie wykraczał poza granice działki objętej budową
lub przebudową;
• sposób zagospodarowania działki jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wobec złożonego zgłoszenia urząd może w terminie
nie dłuższym niż 30 dni złożyć sprzeciw, jeśli uzna,
że konieczne jest wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę. Brak sprzeciwu urzędu w tym terminie
uznaje się za milczącą zgodę na inwestycję.
Inwestor może niezmiennie ubiegać się także o decyzję
o pozwoleniu na budowę w trybie zwykłym – jeśli uzna,
że jest to dla niego bardziej korzystne. Co istotne – według znowelizowanych przepisów – jeżeli podmiot będzie
jedyną stroną w postępowaniu, to w przypadku wydania
korzystnej decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie
musiał czekać na uzyskanie przez nią waloru ostateczności. W ten sposób proces budowlany skróci się o 14 dni
i pozwoli na podjęcie prac budowlanych niezwłocznie po
uzyskaniu pozytywnej decyzji.
Nowe przepisy znacząco uprościły także kwestie formalne
związane z procesem budowalnym. W przypadku domu
jednorodzinnego nie będzie wymagane składanie – wraz
z projektem – oświadczeń w zakresie zapewnienia dostaw
energii, ciepła, wody i gazu, odbioru ścieków, o warunkach
przyłączenia do sieci mediów czy też możliwości połączenia z drogą publiczną.
Co istotne, znowelizowana ustawa w większym stopniu
dyscyplinuje urzędników, którzy w toku postępowania nie
mogą go przedłużać w nieuzasadniony sposób – choćby
poprzez wezwania do uzupełnienia dokumentacji. Obecnie
urząd ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia
dokumentacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Ważną zmianą w regulacjach jest również zwiększenie listy
obiektów, które można użytkować po dokonaniu zgłoszenia do stosownego urzędu zamiast po procedurze mającej
na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Listę takich obiektów rozszerzono m.in. o: parterowe budynki gospodarcze, altany o powierzchni do 35 m², budynki
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rekreacji indywidualnej, a także warsztaty, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe, w tym: hangary, wiaty,
place składowe, parkingi lub stawy rybne.
Ustawodawca dokonał również ułatwień w zakresie
legalizacji samowoli budowlanych i zdecydował się na
zmniejszenie opłat za niewielkie obiekty stanowiące
zagospodarowanie działek. Zostały one objęte tzw.
opłatami legalizacyjnymi, które uwzględniają przepisy ordynacji podatkowej. Oznacza to, że każdy inwestor zyskał od tej pory możliwość rozłożenia kosztów
na raty, odroczenia ich, a nawet umorzenia w części
lub całości na wniosek osoby zainteresowanej.
Wprowadzone zmiany prawa budowlanego są odpowiedzią na zgłaszane od dawna postulaty inwestorów
i niewątpliwie powinny przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia procedur budowlanych. Przed
jakąkolwiek decyzją inwestycyjną należy jednak bezsprzecznie zapoznać się z regulacjami dotyczącymi
postępowań wszczętych i niezakończonych wydaniem
ostatecznej decyzji. W tych przypadkach bowiem –
zgodnie z art. 6 – zastosowanie będą miały przepisy
ustawy dotychczasowej. Oznacza to, że nowelizacja
– oprócz określonych w ustawie wyjątków – nie będzie miała wpływu na postępowania będące aktualnie
w toku.
1 Większość zmian, jakie zakładała nowelizacja ustawy Prawo budowlane, obowiązuje od 28 czerwca 2015 roku. Wyjątek stanowi
jedynie art. 1 pkt 34 ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

