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NOWA GENERACJA DAF

Numer jeden
pod każdym
względem

Nowa Generacja DAF XF, XG oraz XG+ wyznacza nowy standard w
efektywności, bezpieczeństwie i komforcie kierowcy. Dlatego wybrana została
Międzynarodowym Samochodem Ciężarowym Roku 2022.
Wejdź na startthefuture.com i odkryj co sprawia, że pojazdy te są numerem
jeden pod każdym względem.
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CZAS CZARNYCH ŁABĘDZI
Cóż – przyszło nam żyć i prowadzić swoje interesy w czasach, którymi rządzą „czarne łabędzie”. Już od lat
piszemy w Transport Managerze o chaosie, nieprzewidywalnych czasach, zmianach, czynnikach, które
mają przemożny wpływ na nasze życie, a których pojawienie się nie zależy od nas, a całkowicie odmienia
środowisko naszego życia codziennego, zawodowego i biznesowego. Najgorsze, że nie widać końca tych
niepewnych czasów. Ba – zza horyzontu wyłaniają się kolejne „czarne łąbędzie”, przy których dotychczasowe, to pestka … Przed nami wojna …

J

Marek Loos
redaktor naczelny Transport Manager
marek.loos@transport-manager.pl

eszcze kilka lat temu żaliliśmy się nad sobą, również na łamach Transport Managera,
w jakich to chaotycznych czasach żyliśmy. Dzisiaj rzeczywistość tamtych czasów jawi się
jako sielanka. A przecież w zaskakujący sposób zmieniały się przepisy, a to „wybuchły”
ryczałty (2014 r.) dla kierowców, a to niemiecka płaca minimalna (MiLoG – 2015 r.), potem
francuska (Loi Macron), a to Pakiet Mobilności, Dyrektywa o pracownikach delegowanych, noclegi na parkingach itd., itp. Potem pandemia zamknęła nas w domach, zamknęła
nam firmy, ale w ostatecznym rozrachunku wyszła na dobre polskiej branży towarowego
transportu drogowego, jako całości.
Teraz można mieć wrażenie, że pandemia ucicha, fala opada i już wydawało się, że może
wszystko wróci do tzw. normy, czyli sytuacji sprzed pandemii. Jednak wszystko na to wskazuje, że czas czarnych łabędzi nie skończy się szybko. Mówi już o nadlatujących Bill Gates
(główny kreator wszystkiego w obecnych czasach), a według niego następnymi w kolejce
„czarnymi łabędziami” są: pandemie wywołane kolejnymi wirusami, ataki hakerskie,
rozsiewające wirusy, tyle że komputerowe oraz klęski ekologiczne.
Przed nami jednak dużo bardziej niebezpieczne „łabędzie” – o skali trudnej do wyobrażenia i mającej wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Miejmy jednak nadzieję, że
albo przyjdzie opamiętanie na człowieka i naród, który prze do wojny, albo globalna
solidarność, pokazująca siłę we wspólnocie, powstrzyma mordercze zapędy. Pozostaje
tylko pytanie – ile jeszcze istnień ludzkich będzie kosztowało zahamowanie imperialnych,
postkomunistycznych zapędów. A właściwie komunistycznych, bo słuchając przemówienia
Władimira Putina, poprzedzającego uznanie separatystycznych republik na wschodzie
Ukrainy, miałem deja vu, że słucham nie prezydenta Rosji, ale pierwszego sekretarza
Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego.
Pozostaje jedynie, że zapowiadana przez dr Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza „III Wojna
Światowa”, jednak nie wybuchnie…
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W świecie biznesu w naszym kraju i w gruncie rzeczy na ca-

Słowo strategia w branży TSL wciąż często kojarzy się
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łym kontynencie sytuacja kryzysu, który rozpoczął się na po-

albo z czymś przerażającym, albo z czymś niepotrzebnym.
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czątku 2020 r. dla wielu organizacji biznesowych nie była

Trudno, żeby było inaczej skoro tworzenie strategii wciąż

Jan Napieralski

jednoznacznym wyzwaniem, gdyż interwencja państwa –

utożsamiane jest z produkcją grubych tomów, których rolą

jan.napieralski@logistics-manager.pl

tarcze finansowe, ulgi, itp. – zasadniczo zniwelowała poziom

jest zbieranie kurzu na półce. A kurzą się dlatego, że zanim

wyzwania kryzysowego. Na pewno jest bardzo duży procent

zostały wydrukowane świat zmienił się na tyle, że zaglądanie

Przemysław Ozga

firm, które przyjęły to wsparcie jako komunikat: „Państwo

do nich straciło sens.

przemyslaw.ozga@production-manager.pl

jest po to, aby dać mi zabezpieczenie w trudnej sytuacji” –
pisze Krzysztof Sarnecki z Quest Change Managers.
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rzących konkretne pojazdy u przewoźników do określonych

platformy cyfrowe, dopasowujące (Matching) już nie tylko
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– zleconych tras. Przykładów można by mnożyć. Te zaawan-
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sowane rozwiązania są już nie tylko domeną największych

kontakt@expansja.pl

graczy na transportowym rynku, ale zaczynają „wchodzić
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Cyfrowa rzeczywistość, również w transporcie, spedycji i lo-

pod strzechy” – do coraz mniejszych firm. Stają się koniecz-

gistyce, staje się faktem. Cyfryzacja wkracza w transportową

nym czynnikiem do zdobycia przewagi konkurencyjnej,

codzienność już nie tylko poprzez sprzężenie systemów klasy

windującej je na coraz wyższe stadia rozwoju.

Transport Management Systems z telematyką, ale poprzez

Jakie będą kolejne etapy cyfrowej transformacji branży

np. analizę wielkich porcji danych – Big Data, czy też tele-

transportowej? Jakie możliwości kryją się za nimi dla Twojej

matyczny monitoring ciśnienia w oponach flot ciężarowych

firmy? Dowiesz się podczas Transport 4.0 Summit.

– Tire Pressure Management System, dzięki któremu opona

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z CYFROWĄ REWOLUCJĄ –

weszła do Internetu Rzeczy. Inny przykład? Transportowe

BĄDŻ Z NAMI.
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