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NOWOROCZNE SPOTKANIE I KONFERENCJA PISIL
W WARSZAWSKIEJ „POLONII”

E-COMMERCE – GLOBALNE WYZWANIE
DLA BIZNESU LOGISTYCZNEGO
Pod hasłem „E-commerce – globalne wyzwanie
dla biznesu logistycznego” odbyła się 14 stycznia
w warszawskim hotelu „Polonia Palace” doroczna
konferencja i spotkanie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
(PISiL). Tradycyjnie już poprzedziło ją zebranie Rady PISiL.

W

sumie bardzo udana impreza rozpoczęła się dość niefortunnie, ponieważ nie przybył na nią (mimo potwierdzenia
obecności jeszcze tego samego dnia rano) Paweł Brzezicki,
wiceminister Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ale organizatorzy poradzili sobie i z tym problemem.
Marek Tarczyński wiceprezesem CLECAT
Na początku gości przywitał przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński, który niedawno został wiceprezesem CLECAT (Comité de
Liaison Européen des Commissionaires et Auxiliaires de Transport du
Marché Commun). Jest to Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników,
Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych (powstało w 1958 r.)
– jedna z najstarszych i najbardziej prężnych organizacji (z siedzibą w Brukseli), zrzeszająca narodowe organizacje spedytorskie z 20
państw Unii Europejskiej i reprezentująca interesy 19 tys. firm.

Witajcie w świecie
e-commerce
Następnie prof. Halina Brdulak
z SGH przeniosła gości w świat
handlu elektronicznego. Uratowała ona organizatorów wydłużając
nieco swoją prezentację, co w najmniejszym stopniu nie wpłynęło na jakość jej wystąpienia ani
stopień zainteresowania „wykładem”.
Prof. Brdulak podjęła się próby
zdiagnozowania wyzwań stojących
Przyszłość należy do e-commerce
przed operatorami rynku TSL w wyniku
– tak brzmiała główna teza tego
dynamicznego rozwoju e-commerce.
niezwykle ciekawego wystąpienia.
Prelegentka podała najpierw różne definicje handlu elektronicznego, następnie omówiła najszybciej rosnące rynki w tym zakresie
w Europie i na świecie. Przedstawiła szereg faktów dotyczących internautów w Polsce, struktur demograficznych, mówiła o relacjach
e-commerce–rynek B2B, a zakończyła na strategii omnichannel,
tj. korzystania przez jednego klienta z wielu kanałów zakupowych
i różnych dostawców. GH

AKADEMIA KROKODYLA
DLA KIEROWCÓW
I PRZEWOŹNIKÓW
22 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja programu Akademia
Krokodyla realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Poznaniu, a skierowanego do branży transportowej –
do kierowców zawodowych i właścicieli firm transportowych.

Ważnym aspektem projektu Akademia Krokodyla dla
firm transportowych jest propagowanie dobrych praktyk
w zarządzaniu bezpieczeństwem w przewozach drogowych.
Na fot. ubiegłoroczne zawody na Torze Poznań.

-R

az na kwartał organizujemy dla menedżerów transportu darmowe szkolenia
ze sfery bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Z drugiej strony celem
Akademii jest również edukowanie innych uczestników ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa w odniesieniu do transportu ciężkiego. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć np., że droga hamowania samochodu ciężarowego jest znacznie dłuższa niż osobowego
– wyjaśnia Sławomir Nastal, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
Ten program wplata się w polskie założenia dotyczące zmniejszenia liczby zabitych w wypadkach drogowych do 2 tys. rocznie do 2020 r. Teraz ta liczba wynosi 2,8 tys. Przedstawiciele wielkopolskiej ITD starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem również do studentów
kierunków logistyczno-transportowych, którzy wkrótce będą zarządzali firmami w tym sektorze.
Raz do roku „wisienką na torcie” Akademii Krokodyla jest ogólnopolski już obecnie konkurs
pt. Wielkopolski Kierowca Zawodowy. Kierowcy rywalizują w dwóch kategoriach prawa jazdy: C+E i D. Impreza odbędzie się na Torze Poznań. Z roku na rok rośnie jej popularność
w całej Polsce i zatraciła już charakter regionalny. Czasopismo Transport Manager jest patronem medialnym projektu.
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ŚWIĘTO BEZPIECZEŃSTWA
TRANSPORTU
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- Chciałbym, żeby konkurs Wielkopolski Kierowca Zawodowy stał się ogólnopolskim świętem
bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Jest
to jedyna w swoim rodzaju okazja do spotkania
w jednym miejscu i w jednym czasie kierowców
zawodowych i właścicieli firm transportowych
z inspektorami transportu drogowego na zupełnie innym gruncie niż spotykają się na co dzień…

