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WYWIAD NUMERU
Bez „prundu” żadnej rewolucji 4.0. ani 5.0. nie będzie
Z prof. Robertem Gwiazdowskim, przewodniczącym Rady Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Marek Loos m.in. o rewolucjach przemysłowych i planowanym, w związku z nimi zastępowaniem ludzi

TRANSPORT MANAGER MEETING
W K R A KOW I E – 23 PA Ź D Z I E R N I K A

przez maszyny. O zastępowaniu „Cywilizacji Atlantyku” przez „Cywilizację Pacyfiku” i o ogromnym dla
światowej logistyki znaczeniu „Jedwabnego Szlaku… 2.0”. „Jest to projekt, który – o ile się uda jego
realizacja – na trwale zmieni świat”.
Strona 18

Czwarta tegoroczna konferencja Transport Manager Meeting odbędzie się w Krakowie 23 października w hotelu Galaxy. Niezmiennie aktualne motto naszych spotkań brzmi: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem. Konferencje TMM są

RAPORT

skierowane do kadry zarządzającej z sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL).
Małopolska jest ważnym obszarem dla polskiej i europejskiej logistyki. Wzdłuż

Delegowanie – jesienna ofensywa

autostrady A4 ma swoje siedziby wielu ważnych przewoźników i operatorów logi-

Zbliżająca się jesień będzie ważnym czasem dla europejskiego transportu drogowego. Będzie

stycznych. Pokaźna jest dynamika przyrostu powierzchni magazynowych. Powsta-

okresem walki o kształt tego sektora i jego przyszłości na wiele lat. Eurodeputowani ze wschod-

jące nowe centra logistyczne i dystrybucyjne muszą być obsługiwane przez firmy

niej i zachodniej części Unii Europejskiej szykują się i prężą negocjacyjne muskuły, by stanąć

transportowe. Nasze konferencje organizujemy w różnych regionach Polski, ale

do walki o to czy transport będzie miał charakter socjalny, jak chcą zachodnie kraje UE, czy

każda z nich ma ogólnopolski charakter. Ich tematyka składa się z zupełnie innych

wolnorynkowy, jak chce nasza część Unii.

zestawów prelekcji, ze względu na to, że branża TSL zmienia się dynamicznie.
Zapraszamy w październiku do Krakowa.
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