Magazynowanie i transport wewn´trzny

Iwo Nowak1

Otwarto najwi´ksze Centrum Dystrybucyjne Biedronki
W Kostrzynie2 pod Poznaniem otwarto wiosnà br. piàte3, najwi´ksze z dotychczasowych Centrum Dystrybucyjne
portugalskiej firmy Jeronimo Martins
Dystrybucja (JMD), obs∏ugujàce ponad
100 sklepów dyskontowych sieci Biedronka w Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem i cz´Êci woj. lubuskiego. Realizacja inwestycji (od sierpnia 2005 do
marca 2005) poch∏on´∏a 45 mln z∏.
Nowy obiekt4, o powierzchni
22.964 m2 (dalsze 20 000 m2 zajmujà
drogi, chodniki i parkingi: 51 miejsc dla
ci´˝arówek i 60 miejsc dla aut osobowych), posiada m. in. 43 rampy za∏adunkowo – roz∏adunkowe, 8736 miejsc paletowych, ch∏odni´ i mroêni´ (pow.
1000 m2), powierzchni´ biurowà
(1000 m2) i jest obs∏ugiwany przez 40
ci´˝arówek5 oraz 32 wózki elektryczne.
140 pracowników jest zatrudnionych na
dwie zmiany. Ca∏kowita powierzchnia
obszaru, na którym le˝y nowe Centrum,

Cz´Êç biurowa kompleksu

wynosi 6 ha. Ârednia odleg∏oÊç do ka˝dego z obs∏ugiwanych sklepów to
130 km, a Êredni dzienny za∏adunek
i roz∏adunek si´ga 1700 palet.
Nale˝àca do JMD6 ogólnopolska sieç
spo˝ywczych sklepów dyskontowych
Biedronka, która rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w Polsce w 1995 r., liczy∏a na koniec ubr. 727 placówek w 400 miastach

(obs∏ugujàcych w ciàgu roku 320 mln
klientów), zatrudniajàc 11 000 pracowników. W ciàgu 10 ostatnich lat Portugalczycy zainwestowali w rozwój Biedronki 450 mln euro, osiàgajàc w ubr.
po raz pierwszy zysk (10 mln euro).
Obecny na otwarciu centrum w Kostrzynie prezes grupy Jeronimo Martins,
Alexandre Soares dos Santos, zapowie-
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Zdj´cia wykonane przez autora.
Kostrzyn le˝y ok. 20 km na wschód od Poznania, bezpoÊrednio przy drodze nr 2 Poznaƒ – Warszawa.
3 WczeÊniej uruchomiono podobne centra w Grudziàdzu, Lubinie, Rudzie Âlàskiej i Wyszkowie.
4 Wykonawcà obiektu by∏a s∏owacka firma J&T – IIG z Bratys∏awy.
5 Us∏ugi transportowe dla Centrum Dystrybucyjnego w Kostrzynie wykonuje firma zewn´trzna.
6 JMD nale˝y do istniejàcej od ponad 200 lat w Portugalii grupy Jeronimo Martins (notowanej na gie∏dzie lizboƒskiej), której ubieg∏oroczny zysk wyniós∏
92,5 mln euro, a wartoÊç sprzeda˝y – 3,5 mld euro. Grupa, dzia∏ajàca w Portugalii (190 supermarketów) i Polsce, zatrudnia ponad 30 tys. pracowników.
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Poszukiwany Specjalista ds. Zakupów
Volvo Polska
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/e/1252128.htm
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Prezes grupy Jeronimo Martins, A.Soares dos Santos

dzia∏ dalszà ekspansj´ JMD w Polsce i szukanie mo˝liwoÊci
prowadzenia „nowych biznesów”. Odnoszàc si´ do niedawnych, g∏oÊnych wydarzeƒ, zwiàzanych z oskar˝eniami
by∏ych pracowników sieci Biedronka o naruszanie ich praw
pracowniczych, prezes stwierdzi∏ m. in., ˝e jego firma post´puje zgodnie z polskim prawem, a przy tak du˝ej liczbie sklepów mo˝e si´ zawsze zdarzyç, ˝e w którymÊ z nich
mi´dzy pracownikami powstanà konflikty.
„KtoÊ mo˝e pok∏óciç si´ z kolegami, zostawiç chore dziecko w domu, ale nie ma to nic wspólnego z warunkami pracy. Natomiast jeÊli jest przypadek sprzeczny z panujàcymi
w firmie zasadami – podejmowane sà natychmiast odpowiednie dzia∏ania” – doda∏ prezes.

Fragment Centrum Dystrybucyjnego od strony zachodniej
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