Wydarzenia

pracujących ze sobą systemów sortujących wyniesie 60 000
przesyłek na godzinę sortowanych automatycznie. Zdaniem
Prezesa Zarządu Deutsche Post World Net, Klausa Zumwinkel’a,
DHL planuje stworzenie 3 500 nowych miejsc pracy do roku
2012. Szacuje się, że wokół sortowni w Lipsku dodatkowo
utworzonych zostanie 7 000 miejsc pracy.
Operator logistyczny Dachser Sp. z o. o. zajął pierwsze
3 023 m² w nowobudowanym magazynie Panattoni Park
Poznań w Gądkach koło Poznania. Dachser Sp. z o. o. należy do międzynarodowego operatora logistycznego Dachser
GmbH & Co. KG z Kempten. Panattoni Park Poznań dysponuje jeszcze 37 977 m² powierzchni pod wynajem. Deweloper
Parku, Panattoni Poland, jest członkiem Panattoni Development Company z siedzibą w USA. Swoją działalność na
rynku polskim firma zaczęła pod koniec 2005 r.
Wincanton podpisał kontrakt z Hewlett Packard, producentem komputerów i rozwiązań technicznych dla biur, na
odbiór oraz utylizację zużytych i starych produktów tej
marki. Wincanton po raz pierwszy w Czechach uruchamia
usługę logistyki zwrotów, która polega na odbiorze zużytego
i starego sprzętu od klientów HP, a następnie jego przesyłaniu
bezpośrednio do zakładów produkcyjnych HP w Niemczech.
Na zakupionym w Gliwicach terenie firma deweloperska
Slough Estates wybuduje nowoczesny park logistyczny
o powierzchni całkowitej ok. 60 000 m². Działka o powierzchni 12,7 ha, jest położona przy ulicy Kozielskiej, blisko
strefy ekonomicznej, bezpośrednio przy autostradzie A 4 oraz
w bliskim sąsiedztwie planowanej autostrady A 1. Pierwszy
etap inwestycji, o powierzchni magazynowej 25 000 m²,
zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale 2007 r.
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7 listopada br. ruszyła nowa strona WWW Rejestru
Dłużników Transportowych RDT – projektu prowadzonego
wspólnie przez spółkę Logintrans (operatora Europejskiej
Giełdy Transportowej TRANS) i firmę KSV BIG SA. Rejestr
Dłużników Transportowych RDT to baza danych firm z aktualnymi informacjami o dłużnikach i niespłaconych, przeterminowanych zobowiązaniach w branży Transport – Spedycja –
Logistyka. Rejestr działa od stycznia 2006 r. w ramach systemu Bank Danych Kredytowych KSV BIG SA na mocy porozumienia z firmą Logintrans Sp. z o.o. – operatorem giełdy
TRANS. Firmy korzystające z Rejestru mogą za pośrednictwem
strony dodawać dłużników do bazy, a także ją przeglądać.
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA wprowadza projekt
informatycznego HR, zwiększający efektywność zarządzania. Projekt, wdrażanie którego wspierała poznańska spółka
konsultingowa BCC (Business Consulting Center), jest skierowany wpierw do kluczowych członków kadry kierowniczej
PKN ORLEN SA i wprowadza nowy system wynagradzania,
oparty o ideę MBO (Management by Objectives – zarządzanie
przez cele). Idea MBO (jej autorem w latach 50. był Peter F.
Drucker) zakłada model zarządzania pozostawiający dużą
swobodę pracownikom w sposobie realizacji określonych
celów, co ma wpływ na rozwój ich motywacji i pozwala lepiej
wykorzystać potencjał kadry kierowniczej. Nowy system
wynagradzania objął już 500 członków kadry menedżerskiej
PKN ORLEN SA, a w kolejnych etapach obejmie też inne grupy
pracowników. Dla każdego z menedżerów (objętych systemem
MBO) opracowano zestaw celów o charakterze jakościowym
i ilościowym, pokazujący w którym kierunku powinny zmierzać jego działania. Poziom realizacji wcześniej wyznaczonych celów decyduje o wysokości przyznawanej pracownikowi
premii. Założeniem realizowanego projektu jest zbudowanie
systemu informatycznego wspierającego proces MBO od
momentu utworzenia zestawu celów (Karta Celów) do
momentu wypłaty premii. Celem projektu jest odzwierciedlenie tych kart w systemie SAP.

Firma PACCAR (właściciel DAF Trucks
N.V.) zamierza uzyskać 30 – procentową
poprawę w zużyciu paliwa przez
wybrane samochody klasy średniej w ciągu 7 lat. Ma w tym
pomóc przede wszystkim technologia hybrydowa. Jako część
globalnego programu hybrydowego PACCAR, DAF Trucks N.V.
opracował prototyp 7,5-tonowej
hybrydowej ciężarówki, opartej Hybrydowy napęd prototypowego modelu
na modelu DAF LF 45, wykorzy- (Fot. DAF Trucks Polska Sp. z o.o.)
stujący zaawansowany system napędu dieslowsko – elektrycznego (nowy silnik
diesla PACCAR FR [Euro 4], o mocy maksymalnej 136 kW/185 KM, połączony ze
zautomatyzowaną, 6-biegową skrzynią przekładniową Eaton [Autoshift]; między
sprzęgłem i skrzynią zamontowano silnik elektryczny o mocy 44 kW, służący zarówno do napędzania, jak i funkcjonujący jako generator). Energia wydzielana
podczas hamowania jest magazynowana w akumulatorach litowo – jonowych
i ponownie wykorzystywana w trakcie przyspieszania. Zależnie od stopnia napełnienia tych akumulatorów, centralny komputer określa, kiedy napęd pochodzi
od silnika diesla, a kiedy i w jakim stopniu jest wykorzystany napęd elektryczny.
Ponieważ silnik elektryczny dostarcza dodatkowe 44 kW mocy, mniejszy silnik
diesla może wystarczyć do napędu ciężarówki, gdy jest ona wykorzystywana
w miejskiej dystrybucji. Na przykład zamiast silnika 6 – cylindrowego może być
wybrany silnik 4 – cylindrowy. Uzyskana w efekcie tego oszczędność na masie (ok. 150 – 200 kg) w znacznym stopniu kompensuje wzrost masy związany
z technologią hybrydową, jaki przynosi ona ze sobą (200 – 250 kg). Wykorzystana do zastosowań komunalnych Technologia Hybrydowa DAF może – w zależności od specyfiki wykorzystania – zaowocować redukcją zużycia paliwa o około
25 – 30%, a podzespoły podatne na zużycie (np. okładziny hamulców) będą miały
wydłużony okres użytkowania, gdyż hamowanie jest realizowane przez silnik
elektryczny. DAF oczekuje, iż pierwsze prototypy zostaną skierowane do „testów drogowych” u klientów w końcu 2007 r.
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu podjęła
współpracę ze szkołami średnimi, kształcącymi
w zawodach technik spedytor i technik logistyk. Celem
tych działań jest identyfikacja problemów oraz pomoc w ich przezwyciężaniu
poprzez trwałą współpracę z nauczycielami i dyrekcjami szkół podczas realizacji procesu edukacyjnego w zakresie logistyki na poziomie szkolnictwa średniego. W pierwszym etapie działań opracowano ankietę w formie arkuszy oceny dla
każdego z przedmiotów specjalistycznych wynikających z programu kształcenia
w tych dwóch zawodach. Wykładowcy WSL wraz z nauczycielami szkół średnich
będą starali się odpowiedzieć na 3 pytania: czy programy nauczania w zawodach
technik spedytor i technik logistyk spełniają wymagania określone w standardach
kształcenia, są dostosowane do wieku i możliwości intelektualnych ucznia, są możliwe do realizacji przez nauczycieli i odpowiadają potrzebom przyszłych pracodawców; czy programy nauczania mają wystarczające wsparcie w postaci podręczników, zestawów ćwiczeń, wyposażenia w pomoce naukowe, laboratoria, itp.; czy
nauczyciele mają wystarczające przygotowanie merytoryczne do nauczania konkretnych przedmiotów specjalistycznych, czy też potrzebują wsparcia w postaci
kursów dokształcających lub studiów podyplomowych. W oparciu o uzyskane wyniki Wyższa Szkoła Logistyki planuje podjąć działania, w celu realnej pomocy dla
szkół i nauczycieli. Jeśli okaże się to konieczne, Uczelnia zaproponuje władzom
oświatowym zmiany w programie. WSL bierze także pod uwagę organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Inicjatywa WSL jest
innowacyjną w skali kraju próbą zidentyfikowania problemów kształcenia logistycznego na poziomie szkół średnich, poprawiającą wykształcenie średnie w tym
zawodzie i poszerzającą świadomość uzyskania atrakcyjnego zawodu, dla którego
otwierają się obecnie duże możliwości rynkowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Instytut Logistyki i Magazynowania wydał „Podstawy logistyki” – pierwszy
w Polsce podręcznik dla szkół średnich dotyczący problematyki logistycznej, który
może być przydatny także dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat,
z którym wcześniej nie miały styczności.
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