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129   Kontrola, bezpieczeństwo i jakość

TECHNIKA
  TRUCK
132   Iveco Eurocargo 180E32 z przyczepą
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WYWIAD NUMERU
Koncentruj się na ograniczeniach klientów
Rozmowa z Rami Goldrattem, prezesem zarządu 
Goldratt Consulting oraz Amirem Schragenhe-
imem, prezesem Inherent Simplicity.
Kluczowe dla organizacji jest znalezienie punktu 
koncentracji, ograniczeń, na których powinniśmy 
się skupić, gdyż umiejętnie przezwyciężone, po-
prawią całe jej funkcjonowanie. To esencja Teorii 
Ograniczeń (TOC). Jeśli zamiast tego zaczniemy 
ulepszanie systemu od wprowadzenia wielu drob-
nych usprawnień, nasze działania niekoniecznie 
przełożą się na pozytywne efekty.

Strona 22

RAPORT
Francuska płaca minimalna po nowemu
Nie minął miesiąc od wejścia w życie przepisów 
dekretu nr 2016-418 z 7 kwietnia 2016 r., po-
tocznie zwanego „Loi Macron”, a już francuski 
rząd zapowiada jej zmiany. Zgodnie z dekretem 
o zmianach, minister pracy będzie prowadził sys-
tem elektroniczny pod nazwą „SIPSI” – tj. system 
informacji w zakresie świadczenia usług mię-
dzynarodowych i zawierał dane osobowe zawarte 
w zgłoszeniach o delegowaniu i zaświadczeniach 
o delegowaniu.
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TRANSPORT MANAGER MEETING W POZNANIU – 20 PAŹDZIERNIKA

Czwartym odcinkiem tegorocznej serii konferencji 
Transport Manager Meetings będzie Poznań. Wiel-
kopolskie TMM zaplanowaliśmy na 20 październi-
ka w hotelu Novotel Poznań. Niezmiennie aktualne 
motto naszych spotkań brzmi: Praktyczne Aspekty 
Zarządzania Transportem. Konferencje TMM są 
skierowane do kadry zarządzającej z sektora trans-
portu, spedycji i logistyki (TSL). Wielkopolska jest 
ważnym obszarem dla polskiej i europejskiej logi-
styki. Dynamika przyrostu powierzchni magazy-
nowych jest tu największa w Polsce, wg firmy do-
radczej JLL. Tu od początku przemian ustrojowych 
wyrastają jak grzyby po deszczu centra logistycz-
no-dystrybucyjne, które muszą być obsługiwane 
przez firmy transportowe. Nasze konferencje orga-
nizujemy w różnych regionach Polski. Ich tematy-
ka składa się z niemal zupełnie innych zestawów 
prelekcji, ze względu na to, że branża TSL zmienia 
się dynamicznie.

Zapraszamy do Poznania.
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