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Fulfilment po polsku 
Jak wygląda oferta operatorów logistycznych
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Czarny łabędź e-commerce 
Jak pandemia koronawirusa wpływa
na zakupy online i rynek magazynowy? 18
Serce procesu logistycznego e-commerce 
Jak w efektywny sposób poradzić sobie
z problemem sortowania w obsłudze e-commerce? 22
Online wchodzi do offline 
Rozmowa z Arkadiuszem Kawą,
dyrektorem Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytutu Logistyki i Magazynowania 26
Integracja informatyczna z klientem 
Raport GS1 Polska „Rynek KEP w Polsce –
w obliczu trendów i nowych wyzwań” 30

MENEDŻER
Dostarczać przyszłość 
Rozmowa z Piotrem Zborowskim,
CEO North&East Europe DB Schenker 32
Na rynku pracy umacnia się pozycja ekspertów 
Raport „Przegląd wynagrodzeń i trendów
na rynku pracy w 2020 r. – łańcuch dostaw” 36

ZARZĄDZANIE
Dojdzie do skrócenia długości łańcuchów dostaw 
Rozmowa z Suzanne Greene, kierownikiem Programu 
Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw w MIT CTL 38
Skończona pętla supply chain management 
Jak wdrażać procesy planowania zintegrowanego 42

RAPORT
Scenariusze trudne do nakreślenia 
Jak koronawirus skomplikował transport towarów? 48

Azja – Europa na torach 
Jak rozwijają się przewozy kolejowe
i transport towarów na linii Polska – Chiny? 52
Inwestujemy w tabor, terminale i infrastrukturę liniową 
Jakie inwestycje realizowane są dla rozwoju 
przewozów intermodalnych? 56

PROGNOZY
Magazynowa dziesiątka 
Co kształtuje rynek powierzchni magazynowych
okiem ekspertów AXI IMMO?  60
Cyfrowe remedium na nieprzewidywane zdarzenia 
Czy „cyfrowe bliźniaki” potrzebne są
w zarządzaniu łańcuchem dostaw? 62
Kiedy w Twoim magazynie będzie jeździł AMR? 
Jaki potencjał w wykorzystaniu autonomicznych robotów 
mobilnych widzą amerykańskie firmy?  64

PROJEKTY
Obrót paletami z certyfikatem
Sustainable Pallets Management 
Nowa inicjatywa pod patronatem
PKN EPAL i ECR Polska 66

PRODUKTY NEWS 70

PRUDUKTY
Ekspansja elektrycznych dostawczaków przesądzona 
W jakim kierunku „jadą” producenci 
pojazdów dostawczych?  74
IFOY 2020 – nominowani pod lupą 
Kto w tym roku walczy o intralogistyczne nagrody?     78

WYDARZENIA
Posortowaliśmy teorię i praktykę 
Relacja z Profesjonalnych Warsztatów 
Magazynowych w ECLiR ILS 82

O tym, jak zmieni się świat w obliczu łańcuchów dostaw zerwanych 
przez światową pandemię wirusa, czy istnieje plan B i możemy 
temu w jakikolwiek sposób zaradzić oraz w jaki sposób budować 
i monitorować odpowiedzialne łańcuchy dostaw rozmawiamy 
z Suzanne Greene, kierownikiem Programu Zrównoważonych 
Łańcuchów Dostaw w MIT CTL.

Transport i logistyka obok turystyki, gastronomii i usług należą 
do branż, które najbardziej odczuwają skutki pandemii koro-
nawirusa COVID-19. Najpierw wydawało się, że zagrożone są 
dostawy przede wszystkim z Chin, ale bardzo szybko okazało się,  
że problem dotyczy nie tylko Azji, ale i całej Europy oraz innych 
kontynentów.
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