20 lat volvo trucks
w polsce

Odkryj z nami 20 powodów, dla których warto skorzystać z naszej Kompleksowej Oferty na 20-lecie
Volvo Trucks w Polsce. Szczegóły znajdziesz u Twojego dealera Volvo Trucks i na volvotrucks.pl
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W dniach 2-3 czerwca 2014 r. w Gdańsku,
odbyło się III Forum Kobiet w Logistyce
pt. „Logistyka dobra i zła”. Konferencja
dedykowana jest Menedżerkom pracującym w branży logistyka i dystrybucja
oraz transport i spedycja. Celem Forum
jest wzbogacenie branży o nowe spojrzenie i podejście do biznesu logistycznego,
networking branżowy, a także promowanie
różnorodności w logistyce, w tym wspieranie
Kobiet w ich rozwoju zawodowym.
Czemu „Logistyka dobra i zła”? Zasada
„win – win”, zrównoważony rozwój, budowanie relacji – to tylko niektóre hasła, które
towarzyszą akcjom promocyjnym wielu
firm z branży logistycznej. Z drugiej strony
słyszymy opinie – liczy się najniższa cena,
skrócone terminy dostaw, cięcie kosztów do
maksimum, nie dba się o podwykonawców,
nie ma żadnych zasad bo liczą się tylko koszty
i czas. Czy potrafimy rozpoznać i nauczyć
się stawiania granic złym praktykom w logistyce? Jak postrzega to strona dostawcy
usług, a jak odbiorca usług logistycznych?
Na ile mamy na to wpływ we współczesnych
warunkach ekonomiczno – gospodarczych?
Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas
wystąpień praktyków, naukowców i dyskusji wszystkich uczestników Forum, które
podzieliliśmy na 3 sesje:
Redakcja:
Beata Trochymiak – redaktor/wydawca portalu
e-mail: redakcja@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 85 44
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I Sesja – Przywództwo w logistyce – podczas której przedstawiono najnowsze wyniki badań dotyczące przywództwa kobiet
w logistyce, a także niesamowity wykład
prof. Cezarego Wójcika nt. przywództwa
dla rozwoju.
II Sesja – Ekonomia logistyki – według
dostawcy usług logistycznych – podczas
tej sesji przedstawiciele firm logistycznych,
mówili o rozwoju biznesu logistycznego
w oparciu o główne węzły logistyczne
w kontekście zobowiązań społecznych
i twardych praw świata biznesu.
III Sesja – Ekonomia logistyki - według
odbiorcy usług logistycznych - czyli usługi
i rozwiązania logistyczne widziane oczami
Klienta. Menedżerki logistyki firm produkcyjnych pokazały na case studies, jak ich
organizacje rozumieją logistykę - jako centrum kosztów, czy logistykę jako centrum
optymalizacji kosztów?
Podsumowania konferencji dokonała prof.
Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Wieczorem
zaprosiliśmy uczestników na uroczystą ko-

lację, podczas której wręczyliśmy statuetkę
i przyznaliśmy tytuł „Kobieta w Logistyce
2013”p. Dagmarze Głowackiej global logistics manager w Kongsberg Automotive.
W drugim dniu Forum odbyły się wizyty
w Porcie Morskim w Gdańsku oraz w Porcie
Lotniczym w Gdańsku.
Chcąc przybliżyć Państwu meritum tematyki III Forum Kobiet w Logistyce,
wspólnie z Partnerami i naszymi ekspertami opracowaliśmy niniejsze wydanie,
które stanowi cenny materiał merytoryczny i mam nadzieję, zachętę do udziału
w przyszłorocznej konferencji.
Życzę miłej lektury i już dzisiaj zapraszam
na kolejną edycję Forum Kobiet w Logistyce
w roku 2015.
Beata Trochymiak
autorka i organizatorka
Forum Kobiet w Logistyce
redaktor/wydawca
Portalu Pracujwlogistyce.pl
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Ekonomia łączenia gałęzi transportu a zasada win-win
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dyrektorem Biura Operacji Transportu Krajowego
w Farmada Transport ..................................................................... str. 12
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Przywództwo
kobiet

w świecie logistyki
prof. dr hab.

Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa
Zmienność i niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie sprzyjają poszukiwaniu nowych modeli biznesowych, które pozwolą na znalezienie
skutecznych sposobów działania w tej nowej sytuacji. Wzrasta rola czynników miękkich, współpracy w grupie, umiejętności motywowania różnych
wiekowo i płciowo pracowników.
Z wywiadów, które zostały przeprowadzone przez Zengera w latach 20112012 z 16 tysiącami  liderów, przy czym
2/3 stanowili mężczyźni i 1/3 kobiety,
wynika, że kobiety dysponują wieloma
cechami przywódczymi. Badania zostały
przeprowadzone zgodnie z metodologią oceny 360 stopni. Tak więc każdy
uczestnik był oceniany średnio przez
13 osób w ramach 360 stopniowego
feedbacku (według klucza - szef, pracownik i osoba spoza zespołu). Według

pomiarów 16 kompetencji za pomocą
powyższego narzędzia okazało się, że
wynik osiągany obecnie przez kobiety
jest wyższy w 12 z 16 kompetencji, przy
czym 10 z nich ma istotne znaczenie
statystyczne. Natomiast wynik osiągnięty
przez mężczyzn jest wyższy jedynie
w przypadku dwóch kompetencji, zaznaczonych w tabeli kolorem czarnym.
Według tego samego badania, kobiety
mimo że stanowią ponad 50 proc. pracowników, zaledwie trzem procentom

Tabela nr 1. Kompetencje przywódcze kobiet i mężczyzn.

Źródło: BusinessInsider, Why Women Are More Effective Leaders Than Men, 24.01.2014

udaje się osiągnąć stanowisko prezeski
(CEO) czy dyrektorki zarządzającej.
Nieco lepszą niż 3 procentową reprezentację mają kobiety w zarządach
spółek giełdowych w krajach UE.
Średnia wynosi 17,8 proc. (badanie
z października 2013 r.), jednak dla Polski
jest ona niższa o 5 punktów procentowych. Analizując zmiany zachodzące
w ciągu 4 latach (2010-2013) udział
kobiet w zarządach spółek giełdowych
UE wzrósł średnio o prawie 6 punktów procentowych, jednak najwyższą
dynamikę zanotowano w przypadku
Francji (ponad 17 pp), w której zostały
narzucone w sposób sformalizowany
parytety. W Polsce w tym samym czasie
nastąpił wzrost o zaledwie 0,7 punktu
procentowego. Podobnie jak w przypadku spółek giełdowych w Polsce mamy
znacznie mniejszą reprezentację kobiet
niż średnia UE ( w Polsce – 20 proc.,
w UE – 27 proc.).
Warto odwołać się jeszcze do innych
wyników badań Zengera, dotyczących
efektywności zarządzania. Z przytaczanych już badań wynika, że w momencie
rozpoczynania kariery menedżerskiej
efektywność przywódców i przywódczyń
jest podobna.  Jednak w początkowym
okresie nieco wyższą efektywność wykazują mężczyźni. Natomiast kobiety jako
przywódczynie zdecydowanie bardziej
sprawdzają się w wieku powyżej 40
lat. Porównanie technik oddziaływania kobiet i mężczyzn na podwładnych
i współpracowników (badania Deloitte)
wskazuje, że kobiety są bardziej koncyliacyjne, w większym stopniu używają
konsultacji, zwłaszcza w przypadku
współpracowników do rozwiązywania
problemów niż mężczyźni. Częściej niż
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mężczyźni  opierają się również na racjonalnych argumentach. Jednocześnie
wobec podwładnych preferują „inspiracje” wobec „presji”częściej stosowanej
przez mężczyzn.
Jak wykazują badania BVL z 2013 r.
największym wyzwaniem dla przyszłych
łańcuchów dostaw będzie sprostanie
zmieniającym się oczekiwaniom klientów
oraz gospodarka sieciowa. Powyższe
obszary wymagają zmiany nastawienia
osób zarządzających. W gospodarce
sieciowej liczy się przede wszystkim
umiejętność współpracy i bazowanie
na większym zaufaniu, synergia a także
umiejętność dzielenia się ryzykiem i lepsze wykorzystanie (wspólne) zasobów.  
Powyższe procesy pozwalają  na efektywniejsze współdziałanie różnych firm,
uczestniczących w łańcuchu, optymalizacji procesów i kosztów. W tym obszarze
duże szanse mają właśnie kobiety jako
menedżerki, jak wynika z przytoczonych

wcześniej badań. Jednak z doświadczenia autorki wynika, że najlepiej w trudnych
sytuacjach, bardziej wymagających niż
w przeszłości, sprawdzają się zarządy
zróżnicowane płciowe, które pozwalają
na analizę nowych zjawisk z różnych
perspektyw.  

N.N Taleb, finansista, socjolog i filozof a także autor ksiązki popularnonaukowej „Antykruchość. O rzeczach,
którym służą wstrząsy” wskazuje na
kilka czynników, które warto wziąć
pod uwagę w obecnym i przyszłym
biznesie:

Ø trzeba stawiać czoła niepewnościom traktując je jako potencjalne źródło zysku
Ø nie bać się popełniać błędów, najlepsze firmy szukają okazji
na niepewnym rynku
Ø czas buduje antykruchość (zmniejsza kruchość); ci którzy
przetrwają na niepewnym rynku stają się coraz bardziej
elastyczni
Ø warto tworzyć zróżnicowane portfele, tak aby nie bazować
tylko na jednym obszarze biznesu.
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Rozwój usług logistycznych
a wymagania rynku
Monika Hapter,

kierownik rozwoju logistyki kontraktowej
w DB Schenker Logistics

Oczekiwania klientów cały czas się zmieniają i to one wyznaczają trendy dla logistyków. Wyzwania logistyczne, z jakimi
mierzyła się branża TSL pod koniec XX
wieku, różnią się od tych, z którymi ma
do czynienia dzisiaj. W obecnej sytuacji
rynkowej klienci oczekują możliwości
realnej kontroli nad łańcuchem dostaw
i możliwości szybkiej reakcji na zmiany.
Wymagają działań ponadstandardowych,
innowacji, proaktywności, transparentności
oraz partnerstwa. Logistyka musi dążyć do
doskonałości.
Rynek TSL w Polsce w ciągu ostatnich
20 lat zmieniał się bardzo dynamicznie.
Dla wielu firm była to okazja do rozwoju,
doskonalenia rozwiązań, jeszcze większego
otwarcia na potrzeby klientów i zdobywania
nowych rynków. Z jakimi wyzwaniami
mierzyli się dostawcy usług logistycznych
pod koniec XX wieku? Były to m.in.: minimalizacja czasu realizacji zamówienia,
aktualna informacja o zleceniu, nowoczesne
magazyny oraz przewidywalność czasu
odpraw. Pod koniec lat 90. taka usługa,
jak dostawy w 24h nie była standardem.
Operatorzy i ich klienci zmagali się również z nieprzewidywalnością czasu odpraw
celnych, kiepską infrastrukturą drogową
i znikomą podażą nowoczesnych powierzchni logistycznych. W końcówce lat 90-tych
firma realizująca dostawy w ciągu 24h,
mająca nowoczesne magazyny, sprawne
systemy IT i agencje celne mogła być niekwestionowanym liderem rynku.
Dzisiaj te oczekiwania z końca XX wieku to już
oferowane przez rynek standardy. Operator
logistyczny, który zapewnia m.in. dystrybucję
w 24 h, EDI, odprawy celne, jest niezawodny
i terminowy, znajduje się w gronie dobrych
operatorów. Nie oznacza to jednak, że jest
liderem rynku i ma wyraźną przewagę konkurencyjną. Jakie zatem wymagania stawiane
są operatorom dzisiaj?

Innowacyjność, doskonałość, otwartość
i partnerstwo
Głos klienta – to najcenniejsze źródło informacji na temat wymagań dla dostawców usług
logistycznych. Dlatego firmy powinny nie
tylko bacznie obserwować to, co dzieje się na
rynku, ale przede wszystkim słuchać swoich
klientów, starać się dogłębnie zrozumieć ich
cele i otoczenie biznesowe. Analizując m.in.
wiele materiałów przetargowych, udało nam się
zauważyć, że bardzo często stawiane firmom
oczekiwania to: innowacyjność, dążenie do
doskonałości w procesach, otwartość i partnerstwo. Dlatego operator logistyczny, który
chce sprostać wymaganiom współczesnego
rynku, musi mieć kulturę organizacyjną, która
rzeczywiście sprzyja nieustannej pracy nad
doskonaleniem procesów i rozwojowi. Jak
robi to DB Schenker Logistics?
Dążenie do doskonałości
DB Schenker Logistics pracuje nad wpisaniem
w swoje DNA kultury ciągłego doskonalenia.
Firma od 2008 roku wykorzystuje model doskonałości EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania
Jakością) a od kilku lat buduje kulturę Lean, która
prowadzi do eliminacji marnotrawstw, pozwala
na zwiększenie elastyczności organizacji i lepsze wykorzystanie zasobów. To bardzo ważne,
ponieważ dziś operator logistyczny powinien
być dla swojego klienta również konsultantem
biorącym odpowiedzialność za rezultat proponowanych rozwiązań. Bezwzględnie należy
wykraczać poza poprawne wykonywanie zobowiązań kontraktowych. Klienci szukają partnera, który może usprawnić i przeprojektować
jego łańcuchy dostaw, stanowić o przewadze
konkurencyjnej.
Odpowiadając na tę potrzebę, DB Schenker
Logistics w Polsce poszukuje takich rozwiązań,
które są z jednej strony „szyte” na miarę, a z drugiej optymalne kosztowo dla klienta. Przykłady?
Firma dla jednego ze swoich klientów z branży
FMCG przeprojektowała łańcuch dostaw z kilkudziesięciu lokalnych magazynów do kilku
regionalnych centrów dystrybucyjnych. Prace
projektowe i doradcze zakończyły się skutecz-

ną reorganizacją logistyki klienta. Z kolei dla
innego klienta zmieniła sposób składowania
jego produktów w magazynie – wprowadzając
system wąskich korytarzy między regałami –
znacznie zwiększając liczbę miejsc paletowych
na tej samej powierzchni i wprowadzając proces
kompletacji z każdego poziomu składowania
w wysokim magazynie (10m).
Partnerstwo i otwartość
Operatorzy logistyczni w obecnej sytuacji
rynkowej muszą być „zwinni”, czujni, reagować na zmiany na rynku, szukać rozwiązań
i nieustannie się doskonalić. Proaktywność,
partnerstwo i otwartość zamiast pasywnej
realizacji zobowiązań kontraktowych, to jeden
z istotnych czynników kreujących liderów
logistyki. Przykładem takiego podejścia w DB
Schenker Logistics może być wykorzystywanie we współpracy z kilkoma klientami na
polskim rynku, tzw. nowoczesnego openbooka. - W jego ramach zobowiązujemy się do
bardzo wysokiej wydajności w procesach oraz
określonych wskaźników jakościowych. Są
one ściśle powiązane z wysokością wynagrodzenia dla DB Schenker Logistics w Polsce
(in plus i in minus). A więc jesteśmy silnie
zmotywowani, aby poprawiać swoją wydajność.
Natomiast z klientem uzgodniony jest system
reinwestowania wypracowanych oszczędności
w procesy. Jak to działa? Oszczędności nie
są przekazywane wyłącznie klientowi, nie
konsumuje ich też nasza firma. Zgodnie ze
zobowiązaniami kontraktowymi, wypracowane
oszczędności przeznaczane są w ustalonych
proporcjach na inwestycje w proces i usprawnienia. Korzystne zmiany procesu nie zawsze
są możliwe bez określonych inwestycji.
Obecna sytuacja rynkowa wymaga wielozadaniowości i szybkiego reagowania na zmiany
– to pewne. Jaki będzie natomiast kierunek
rozwoju usług logistycznych w przyszłości?
Eksperci wskazują na sześć głównych aspektów:
zrównoważony rozwój, partnerskie relacje,
kulturę ciągłego doskonalenia, zwinność,
inwestycje w narzędzia IT i automatyzację oraz
globalne zarządzanie łańcuchem dostaw.
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Ekonomia łączenia gałęzi
transportu a zasada win-win
Lidia Dziewierska,
prezes zarządu Loconi Intermodal SA

Transport intermodalny – czy
może opłacać się wszystkim?
Pytanie jest oczywiście retoryczne, ponieważ gdyby było inaczej, transport
intermodalny nie byłby tak poważnym
przedmiotem pożądania dla spedytorów,
którzy wpisują sobie jego rozwój jako kluczowy bodziec wzrostów; dla importerów
i eksporterów, którzy otrzymują dzięki
temu wyższe wskaźniki terminowości
dostaw i elastyczność w zarządzaniu kontenerami; dla przewoźników kolejowych
i PLK, którzy dzięki zwiększającemu się
wolumenowi, efektywniej wykorzystują
swoją infrastrukturę i tabor.
Niemniej aby transport intermodalny
rzeczywiście opłacał się wszystkim
podmiotom zaangażowanym w realizację transportu intermodalnego, należy zrozumieć, że jest to możliwe tylko
i wyłącznie pod warunkiem stosowania
zasady win-win. Bez jej zastosowania,
nie jest możliwe wypracowanie takiej
synergii, jaką np. nasza firma zbudowała
z ponad sześćdziesięcioma spedytorami
w oparciu o wolumen, który spedytorzy
przekierowali z dróg na tory, a który
w tym roku szacujemy, że wyniesie
ponad 120 tyś TEU.

Intermodal, czyli…
Jednym kojarzy się wyłącznie tylko z naszą nieśpieszną i „nieprzyjazną użytkownikowi„ koleją; innym z hasłami nie
przepustowej infrastruktury i „TIR-y na
tory”. Takie wyobrażenia kreują błędne

stereotypy, bo istotą transportu intermodalnego jest sztuka łączenia poszczególnych środków transportu i ogniw tak, aby  
w oczach klienta stanowiły całość, żeby
wielogałęziowość nie była odczuwalna.
Dlatego to, jak efektywny i jakościowo
dobry jest transport intermodalny, zależy bezpośrednio od jakości współpracy
między partnerami – poszczególnymi
ogniwami intermodalnego łańcucha
dostaw. Standardem współpracy w intermodalnym łańcuchu dostaw jest więc
wysoki poziom zaufania i partnerstwa.
Taka współpraca jest możliwa w gronie
firm, które mają świadomość wartości
z udziału w dużym przedsięwzięciu, dającym w końcowym efekcie wzrastający
wolumen, korzyści zarówno ekonomiczne
jak i społeczne. Właśnie w celu osiągnięcia
takich korzyści i poziomu partnerstwa
nasz model współpracy działa jak platforma współpracy sieciowej. Platforma

wymiany zasobów dla spedytorów, m.in.
poprzez łączenie ich ładunków importowych z eksportowymi.

Kim jest operator
intermodalny?
Operator intermodalny organizuje łańcuchy dostaw, zajmuje się przewozem
ładunków z/do portu morskiego do odbiorcy, wykorzystując do tego co najmniej
dwie gałęzie transportu - kolejową i drogową. W przypadku Loconi Intermodal,
operator intermodalny występuje w roli
spedytora dalszego. Oznacza to, że nie
posiada własnych zasobów, ale zarządza
operacjami łącząc zasoby partnerów, jako
ogniwa tego łańcucha (infrastrukturę,
środki transportu, przeładunki, wolumeny, itd.), w ten sposób buduje efekt
synergii, jakiego nie byłoby w stanie
uzyskać pojedyncze przedsiębiorstwo.

Loconi Intermodal to:
• Obecnie średnio 130 połączeń intermodalnych/miesiąc,
• 46 tyś ciężarówek przeniesionych z dróg na tory – tyle kontenerów,
a tym samym 80 tyś TEU, przeniośli klienci Loconi na pociągi Loconi
Intermodal w samym 2013 r.,
• Działalność rozpoczęta w 2012 roku (uruchomienie dwóch terminali
lądowych),
• Synergia na rynku kontenerowym: ponad 60 współpracujących firm
spedycyjnych, kilka tysięcy importerów i eksporterów,
• Podwykonawca dla przedsiębiorstw spedycyjnych i operatorów logistycznych,
• Spedytor dalszy przejmujący pieczę na ładunkiem w imieniu i na rzecz
klienta od załadunku w porcie,
• Już niedługo spółka giełdowa!
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Dzięki temu, transport intermodalny daje
szansę zarówno małym, jak i dużym
firmom, na osiągnięcie korzyści ekonomicznych z intermodalu.

Jak działa
LOCONI INTERMODAL?
Loconi Intermodal organizuje swoje
pociągi intermodalne w oparciu o rozkłady jazdy, które działają niczym pasażerskie, czyli regularnych przejazdów
pociągów na określonych odcinkach
pomiędzy terminalami przeładunkowymi
(morskimi i lądowymi), skorelowanymi
z zawinięciami statków do portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Dzięki temu
każdy partner, bez względu na wielkość
wolumenów ładunków, może korzystać
z tych połączeń. Miejsca na pociągach
towarowych Loconi Intermodal są również sprzedawane za pośrednictwem
strony internetowej operatora, podobnie
jak bilet na pociąg pasażerski.

Co zrobić, aby włączyć się
w intermodalną sieć partnerskiej
współpracy operatora?

z dotychczasowych rozwiązań drogowych
na intermodalne. Ważne jest, aby nie
tylko firmie jako organizacji, ale również
pracownikom zależało na tym, aby brać
Przełamać stereotypy. Jak? Zacząć od udział w tych zmianach.  Dopiero wtepracowników, potem dostawców i odbior- dy wpisanie w strategię rozwoju firmy
ców naszych usług. Nie myśleć o nich, jak przenoszenia ładunków z drogi na kolej
o podwładnych, konkurentach, klientach, będzie podstawą, która przy współpracy
ale wyłącznie jak o Partnerach, od których partnerskiej może przynieść wymierne
zależy nasz sukces. Myślę, że to był korzyści i przewagę konkurencyjną.
jeden z ważniejszych czynników sukce- Nawet jeżeli osiągnięte korzyści finansu naszej organizacji. Obserwujemy, że sowe będą na takim samym poziomie
u wielu naszych klientów w wielu firmach jak przy wykorzystaniu np. tylko drogi,
spedycyjnych, mimo bardzo dużej chęci to korzystanie z różnych opcji jakie daje
i zaangażowania kadry zarządzającej Intermodal – sieci terminali, możliwości
– osoby, które faktycznie zarządzają lepszego zarządzania kontenerami, itd.,
kontenerami w trybie codziennej pracy,   w efekcie przyniesie wartość dodaną
często nie są aż tak zmotywowani, aby w postaci efektywniejszego wykorzystania
faktycznie każdy kontener przekierować potencjału firmy.
Tak więc, transport intermodalny może opłacać się wszystkim, jeśli zrozumiemy istotę współpracy partnerskiej i zastosowania zasady „win-win”.

Dobre praktyki
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w oczach Prologis
Marta Tęsiorowska,
Interim Head of Marketing & Communications Europe
Vice President, Marketing & Communications Prologis
w Europie Środkowo – Wschodniej
W Prologis dobre praktyki stanowią stały element kultury korporacyjnej. Mamy świadomość, że każda nasza decyzja
czy opinia może wpłynąć na naszego partnera, dostawcę, klienta, sąsiada czy pracownika, jeśli nie dziś, to w przyszłości. Dlatego staramy się myśleć perspektywicznie i utrzymać pozycję wiodącego globalnego dostawcy obiektów
dystrybucyjnych.
Firma opiera swoje dobre praktyki na
trzech głównych filarach: zarządzanie
środowiskowe, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz etyka biznesowa. Nasze
zarządzanie środowiskowe koncentruje
się na zrównoważonym rozwoju i zmianie
klimatu, a w szczególności na ograniczaniu zużycia energii, wody i redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy
prekursorem innowacji w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii
i światowym liderem pod względem
wdrożonych rozwiązań proekologicznych
w projektowaniu i budowie. Firma zainstalowała kilka systemów pozyskiwania
energii wiatrowej i słonecznej na całym
świecie. W parkach logistycznych Prologis
na świecie wykorzystuje się m.in.: energooszczędne systemy kontroli oświetlenia,
odnawialne źródła energii i materiały,
które zapewniają wysoką szczelność budynków, co pozwala redukować koszty
zużycia mediów. Warto pamiętać, że
ekologiczne budynki kreują zdrowsze
miejsca do życia i pracy.
Bardzo ważnym obszarem działalności
naszej firmy jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Realizowana korporacyjnie przez Prologis strategia obejmuje cztery główne obszary: ochronę
środowiska wolontariat pracowniczy,
wspieranie projektów charytatywnych
poprzez udostępnianie powierzchni ma-

gazynowych i pomoc pokrzywdzonym
w skutek katastrof.
Uczestniczymy w akcjach międzynarodowych, prowadzimy własne projekty
charytatywne na całym świecie, wspierając społeczności lokalne w krajach,
w których działamy. Na rynkach lokalnych działamy dwutorowo – poprzez
organizacje charytatywne, które często
dużo lepiej niż my wiedzą, jaki rodzaj
pomocy jest najbardziej potrzebny i jak
najlepiej spożytkować przekazane przez
nas zasoby oraz poprzez autorski program Corporate Responsibility, wdrożony we wszystkich oddziałach firmy
na całym świecie. Prologis angażuje się
w projekty nie tylko jako firma, podmiot
gospodarczy, ale również jako wspólnota odpowiedzialnych ludzi – wszyscy
pracownicy są zaangażowani w projekty
realizowane w ramach wdrożonej polityki CSR.
W ramach wolontariatu pracowniczego
firma pomogła w Polsce między innymi Fundacji SYNAPSIS, która niesie
pomoc dzieciom i dorosłym osobom
z autyzmem oraz ich rodzinom oraz
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Helenów,
które pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie mającymi trudności
w uczeniu się. Doskonałym przykładem dobrej praktyki jest organizowany

od dwóch lat przez Prologis światowy
dzień prac społecznych IMPACT DAY,
który podkreśla podstawowe wartości
spółki, takie jak uczciwość, pełnienie
roli mentora, pasja, odpowiedzialność, odwaga i praca zespołowa. Ponad
1400 pracowników Prologis w 21 krajach przez jeden dzień w roku pracuje
w charakterze wolontariuszy, co daje
łącznie ponad 7000 godzin pracy na
rzecz lokalnych społeczności.
Szczególnie istotnym dla nas jest angażowanie się w projekty naukowo –
edukacyjne. W Polsce firma współpracuje między innymi z Wyższą Szkołą
Logistyki oraz z Instytutem Logistyki
i Magazynowania. Niezmiennie od
9 lat wspólnie organizujemy coroczne spotkania warsztatowe z ekspertami Prologis oraz cykliczny konkurs
„Prologis Najlepszym”, którego celem
jest promowanie ambitnych i pracowitych studentów WSL – przyszłych
uczestników rynku TSL.
To jedynie wybrane przykłady naszych
dobrych praktyk. Uważamy, że każde
przedsiębiorstwo, które osiągnęło pozycję
lidera w swojej branży ma obowiązek
budować lepszą przyszłość dla siebie i następnych pokoleń. Dla Prologis dbałość
o środowisko i pomoc potrzebującym
są równie ważne, jak nowe inwestycje
czy codzienna troska o klientów.
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Czas na wykorzystanie
naszego potencjału
rozmowa z Violettą Wojciechowską,
dyrektorem Biura Operacji
Transportu Krajowego w Farmada Transport
Zadowolenie klienta jest naszym
najważniejszym celem.

Farmada Transport to spółka świadcząca usługi transportowe dla Grupy
NEUCA. Jakie są główne zadania spółki
w Grupie ? – Grupa NEUCA jest liderem
w dystrybucji leków do aptek. Skupia
wiele podmiotów oferujących szeroki
portfel usług i produktów na rynku
zdrowia w Polsce. Model zależności
spółek w Grupie NEUCA ma charakter holdingowy, gdzie NEUCA SA jest
podmiotem dominującym. Każdego dnia
docieramy do 12 tys. aptek w Polsce,
a nasz udział w rynku wynosi ok. 30%.
Główne zadanie Farmada Transport to
realizacja dostaw do klientów Grupy,
czyli obsługa dostaw do aptek, ale także
szpitali oraz innych hurtowni. Obszar,
którym zarządzam związany jest bezpośrednio z wewnętrznym łańcuchem
dostaw w Grupie. Nasze kluczowe zadania
to: obsługa przesunięć międzymagazynowych, odbiory od producentów, dostawy
do komór przeładunkowych, planowanie
i utrzymanie infrastruktury przeładunkowej. Realizujemy także dostawy dla
Klientów składów konsygnacyjnych
Grupy. Obsługujemy zlecenia transportowe w kraju i za granicą. Codziennie
nasi kierowcy pokonują wiele tysięcy
kilometrów w stałych połączeniach.
Główne Centra planowania transportu
znajdują się w Ołtarzewie, w Gądkach
oraz w Katowicach. Sieć dystrybucji
zbudowana jest w taki sposób, aby zapewnić jak najszybszą dostawę towaru.

Od początku swojej kariery
zawodowej związana jest Pani
z transportem i logistyką, pracowała Pani dla dużych operatorów logistycznych takich jak
Schenker, Raben, dla Farmada Transport
pracuje Pani od 2010 roku. Co miało
największy wpływ na rozwój Pani obszaru w Farmada Transport w ciągu
tych 4 lat? – Rozpoczęłam współpracę
z Farmadą w okresie bardzo intensywnych zmian. Był to moment integracji
spółek NEUCA we wszystkich obszarach,
więc czas, który wyzwalał inicjatywę
i pobudzał do działania. Dotychczasowe
doświadczenie w zakresie znajomości
wielu modeli zarządzania transportem
było dla mnie skutecznym narzędziem,
dzięki któremu mogłam analizować, projektować i wdrażać nowe rozwiązania.
Zaczęliśmy od budowy Zespołu, jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowanie
zmian wśród Przewoźników , którzy
świadczyli usługi dla Grupy NEUCA.
Plan dotyczył również wymiany taboru na auta nowoczesne, ekologiczne
i przystosowane do wymogów farmaceutycznych. Postawiliśmy cel – 100%
floty to izotermy wyposażone w agregaty,
termografy, czujniki temperatury i wilgotności. Procesem, który szczególnie
wymagał naszego zaangażowania, było
zaprojektowanie modelu sieci dystrybucji i przystosowanie infrastruktury
przeładunkowej. Tak powstał model
oparty na konsolidacji, optymalizacji
i efektywności procesów.
Odpowiadając więc na pytanie, co miało
największy wpływ na rozwój obszaru
Transportu Krajowego w Farmadzie,

zdecydowanie największy wpływ miało
wykorzystanie możliwości wynikających
z faktu łączenia spółek, procesów oraz
doświadczenia.
Właśnie, współpraca z klientem zewnętrznym. Na czym głównie budujecie przewagę konkurencyjną?
– Kiedy zaczynaliśmy wchodzić z ofertą
transportową do klienta zewnętrznego
postanowiliśmy wykorzystać efekt skali
i synergii. Dało to nam szansę z jednej
strony ograniczyć koszty transportowe
w Grupie, z drugiej zaś zaproponować
Klientowi Zewnętrznemu korzyść w postaci sprawdzonego i wyspecjalizowanego
taboru, zdejmując jednocześnie z klienta
obowiązki wynikające z bezpośredniego
zatrudniania przewoźnika. Możliwość takiej
optymalizacji to niejedyna korzyść wynikająca z faktu przynależności do Grupy,
która przełożyła się pośrednio na korzyści
dla klienta. Warto tu wspomnieć również
o specyfice naszej branży i restrykcyjnych
przepisach dotyczących dystrybucji leków.
Wymóg transportu w warunkach kontrolowanych ustawił poprzeczkę również
naszym podwykonawcom - przewoźnikom,
którzy zapewniają nam wyspecjalizowaną
flotę, nierzadko oddając do dyspozycji
modele „wprost spod taśmy produkcyjnej”
– ekologiczne i ekonomiczne samochody. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe
naczepy wyposażone w ściany grodziowe, które pozwalają na przewóz jednym
środkiem transportowym towar w temperaturze 2-8°C i np. towar w temperaturze
15-25°C. Mamy także naczepy z systemem
„double deck” (podwójna podłoga), jest
to system, który umożliwia podzielenie
towaru i jednoczesne załadowanie, aż 60
palet, na powierzchnię ładunkową, która
przystosowana jest do przewozu max. 33
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miejsc paletowych. Belki poprzeczne są
nieocenione, kiedy trzeba zabezpieczyć
ładunek przed przesuwaniem się w trakcie
transportu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
unikamy wielu uszkodzeń w transporcie.
Jeśli do tego wszystkiego dodamy sprzęt
w postaci specjalistycznych opakowań
izotermicznych, czyli mobilnych lodówek
transportowych monitorujących temperaturę online czy urządzeń mobilnych zapewniających możliwość śledzenia towaru,
możemy pochwalić się ofertą unikalną
w skali kraju, ale także Europy.
Rozwój, jak widać przynosi wiele korzyści, znacząco podnosi jakość serwisu,
a przynależność do Grupy pozwoliła
Farmadzie zaoferować korzyści także
klientowi zewnętrznemu. - Tak, ale nie
zapominajmy także o Podwykonawcach
i wynikających z tego korzyściach. Dla
Podwykonawcy, który przekazuje nam
pojazdy do stałej pracy, a jest to także nasz
klient, ponieważ dajemy mu pracę oraz
sprzedajemy usługę prowadzenia jego floty
w sposób bardziej ekonomiczny niż on sam
był dotąd w stanie to robić. W zamian za
nasze działania otrzymujemy zaangażowaną

grupę Podwykonawców, którzy mają do nas
zaufanie, rozwijają się z nami, a przy tym
zabezpieczają z dużą uwagą i konsekwencją
usługi dla Grupy i dla naszych Klientów.
To inspirowanie do rozwoju oddziałuje na
nas z wielu stron. Wśród naszych klientów jest też wiele firm farmaceutycznych,
a także reprezentujących inne wymagające
branże (FMCG) . Wychodząc na wprost
ich oczekiwaniom wdrażamy rozwiązania
i procedury, z których wiele okazuje się
pożądanymi również przez naszą spółkę
macierzystą. Mamy zatem do czynienia
z pewną spiralą rozwoju.
Brzmi to wszystko bardzo optymistycznie.
Czy jednak działanie na tylu frontach
nie powoduje komplikacji i problemów?
- Otwarcie się na świadczenie usług dla
szerokiego grona klientów i konieczność
ciągłego doskonalenia się wymaga sporego
nakładu pracy oraz jakże ważnych w branży
TSL zdolności planistycznych. Pogodzenie
interesów wszystkich uczestników procesu
to jedno z wyzwań w codziennej pracy
naszych pracowników, którzy niejednokrotnie „stają na głowie” usiłując sprostać
ich wymaganiom. Ale to właśnie efekt

skali stanowi o przewadze konkurencyjnej w transporcie – im więcej klientów
i tras, tym większa możliwość zbudowania
efektywnej sieci dystrybucji, oferującej
korzyści dla wszystkich. Zaczynaliśmy
od sprzedaży aut po obsłudze NEUCA,
teraz konsolidujemy wzajemnie przewozy
wielu klientów zewnętrznych. Dlatego poszerzanie oferty dla klientów i rozbudowa
floty jest kierunkiem, w którym Farmada
Transport będzie podążać.
A jakie jest źródło siły i pomysłów na
przyszłość? - Energię i pomysły do pracy czerpiemy głównie dzięki kontaktom
branżowym i współpracy ze środowiskiem
transportowym, a także naukowym (Instytut
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu) .
Podpatrujemy, co dzieje się w branży w kraju i poza granicami. Na bieżąco śledzimy
też literaturę branżową. Mamy wspaniały
Zespół, dla którego transport i obsługa klienta
to pasja. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu
otrzymujemy źródło wielu pomysłów, a to
jest najważniejsze i bardzo inspiruje do
podejmowania kolejnych wyzwań.
Dziękujemy za rozmowę.

CEVA projektuje i wdraża
efektywne rozwiązania
w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
a metodologia Lean
stanowi podstawę doskonałości operacyjnej.

tel. 22 255 64 00
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Dagmara Głowacka
„Kobietą w Logistyce 2013”
po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.
Podczas tegorocznego – III Forum Kobiet
w Logistyce, które odbyło się w dniach 2-3
czerwca 2014 r. w Gdańsku wyróżnienie
i tytuł "Kobieta w Logistyce 2013" przyznano Pani: Dagmarze Głowackiej, która jest
globalnym dyrektorem logistyki w firmie
Konsberg Automotive

Wyróżnienie tytułem "Kobieta w Logistyce roku…"
przyznawane jest przez portal Pracujwlogistyce.
pl w ramach cyklu wydawniczego "Kobiety
w Logistyce", w którym przedstawiane są menedżerki ze świata polskiej logistyki. Statuetka
"Kobiety w Logistyce" wręczana jest podczas
Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom pracującym zarówno

Dagmara Głowacka odpowiada za procesy
logistyczne w zakładach w Szwecji, Słowacji,
Niemczech, Francji, Meksyku, Chinach, Indiach.
Definiuje politykę logistyczną firmy oraz usprawnia
współpracę z innymi działami, tworzy i wdraża
standardy logistyczne w podległych zakładach.
Z firmą Konsberg związana od 2008r., gdzie
zaczynała od stanowiska dyrektora logistyki
w oddziale firmy w Polsce.
Od początku kariery zawodowej związana z logistyką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów
logistycznych podczas pracy w spółkach: Faurecia
Fotele Samochodowe w Grójcu, CIAT oddział

GRYFIT oraz Corning Cable System.
O wyróżnieniu "Kobieta w logistyce roku ..."
Wyróżnienie "Kobieta w Logistyce roku…." przyznawane jest przez Kapitułę, którą powołuje redakcja
Pracujwlogistyce.pl. Wybór składał się z jednego
etapu, podczas którego członkowie Kapituły (w tym
roku w skład, której weszli: Agnieszka Bilińska CEO
Vital Voices Poland, prof. Halina Brdulak z SGH,
dr Ireneusz Fechner kanclerz Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu, Anna Galewska project
manager/doradca personalny Pracujwlogistyce.pl
oraz Beata Trochymiak wydawca/redaktor portalu
Pracujwlogistyce.pl) wytypowali po trzy Kandydatki
(spośród Pań które wzięły udział w cyklu wydawniczym „Kobiety w Logistyce” w roku 2013), którym
przyznali miejsca od 1 do 3, a każde miejsce było
punktowane od 3 do 1 pkt. Po podsumowaniu
liczby przyznanych punktów Kandydatkom, tytuł
"Kobiety w Logistyce 2013" przyznano tej, która
uzyskała największą liczbę punktów. Dokonując
wyboru Kapituła oceniała i brała pod uwagę kryteria:
ścieżkę kariery; podejmowanie nowych wzywań/
rozwój zawodowy; sukcesy zawodowe; pasję do
zawodu i work-life-balance.

20 LAT RENAULT TRUCKS
W POLSCE
REWOLUCYJNA DWUDZIESTKA
Pojazdy nowej serii Renault Trucks T w limitowanej edycji na 20-lecie
Renault Trucks w Polsce to oferta rozwiązań, które przyniosą Ci zysk.

renault-trucks.pl
Renault Trucks SAS z kapitałem 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon

