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JAS-FBG S.A. Logistyka
zorientowana na Klienta

W

Według tegorocznego rankingu branżowego
„Rzeczpospolitej” JAS–FBG S.A. mieści się w ścisłej
czołówce firm logistycznych działających na
polskim rynku. Rozpoczynała swoją działalność
blisko dwadzieścia lat temu jako agencja celna
stając się stopniowo pełnoprawnym uczestnikiem branży TSL. Od początku istnienia jej
pracownicy kierowali się zasadą, że to klient
jest najważniejszym elementem łańcucha logistycznego.
Takie podejście sprawdza się i dziś, kiedy JASFBG S.A. to operator logistyczny oferujący
usługi logistyczne, spedycji drogowej w kraju
i Europie, spedycji kolejowej, morskiej i lot-

niczej na całym świecie uzupełnione gęstą
siecią agencji celnych zlokalizowanych w całym
kraju. Firma realizuje swoje usługi korzystając
z zespołu ponad 750 pracowników, w oparciu
o własny tabor około 140 nowoczesnych ciągników wyposażonych w system zarządzania
pojazdami umożliwiający monitorowanie trasy
przejazdu i stanu realizacji zlecenia oraz sieć
ponad stu placówek rozsianych po obszarze
całego kraju.
Mimo rozległej skali działania firmy jej pracownicy potrafią wprowadzić w życie jej
filozofię działania opartą na budowaniu z relacji
z klientem wartości, która przynosi korzyści obu
stronom transakcji.

– W celu zapewnienia naszym klientom rozwiązań
odpowiadających ich potrzebom staramy się
oferować nie tylko pojedyncze usługi, ale jak
najpełniejsze rozwiązania multiproduktowe
– mówi Jarosław Domin – Nasi klienci doceniają
wysiłek włożony w przygotowanie „szytych
na miarę” rozwiązań, bo mają pewność, że przekazują opiekę nad swym łańcuchem logistycznym
w ręce fachowców. Ich zadowolenie odbija się
pozytywnie na wynikach, bo udana współpraca
trwa latami, a nie urywa się po kilku miesiącach.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów, jest
zresztą nieodzownym warunkiem powodzenia
w branży tak wrażliwej na rynkowe sygnały jak
nasza. – dodaje prezes Domin.

Logistyka „szyta na miarę”
– Nie boimy się wyzwań jakie stawia przed nami
trudna sytuacja branży TSL - mówi Adam Jędryczek,
wicedyrektor ds. logistyki w firmie JAS–FBG S.A. –
Każde spowolnienie na rynku daje możliwość sprawdzenia poziomu zadowolenia klienta z usług,
które świadczymy. Zmniejszenie ilości zamówień
oraz wolumenu „przechodzącego” pozwala
dokonać niezbędnej optymalizacji takich parametrów jak: godziny pracy magazynu, ilość
wykorzystywanego sprzętu czy najbardziej
bolesnej kwestii, jaką jest poziom zatrudnienia
– choć nie musi się to wiązać koniecznie ze zwolnieniami pracowników, a jedynie np. z odpowiednimi przesunięciami kadry. Elastyczne podejście
do nowej sytuacji w jakiej rynek postawił naszego klienta i umiejętne zastosowanie rozwiązań
informatycznych pozwala na rozwiązanie problemów, które często wyglądają bardzo poważnie.
Tak było w przypadku jednego z naszych klientów,
który dostarcza części automotive do fabryk
w całej Europie. Pomimo zastosowania w naszym
magazynie kodów kreskowych skomplikowana
procedura wymagała od nas sprawdzenia administracyjnej zgodności numeru partii, artykułu oraz
przeprowadzenia wyrywkowej kontroli jakości
części. W porozumieniu z Działem Informatyki
JAS–FBG S.A. udało się opracować program,
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który „czytał” niezbędne dane z etykiet tworząc
odpowiedni plik służący do porównania z dokumentami zleceniodawcy. To drobne ułatwienie
pozwoliło na skrócenie czasu magazynowania
palety z dwóch i więcej do jednego dnia i w efekcie zaowocowało zmniejszeniem kosztu ponoszonego przez naszego klienta przy jednoczesnym
zmniejszeniu ilości pracy w magazynie. Niewielkie usprawnienie okazało się rozwiązaniem korzystnym dla obu stron.
Działalność logistyczna spółki opiera się na sieci
nowoczesnych obiektów magazynowych zlokalizowanych w pobliżu największych aglomeracji.
– W sumie do dyspozycji klientów oddajemy 40
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowych klasy A – wyjaśnia Adam Jędryczek
wicedyrektor ds. logistyki w JAS–FBG S.A. – nasze
magazyny są położone w pobliżu węzłów komunikacyjnych w okolicach Wrocławia, Warszawy,
Łodzi, Katowic, Poznania oraz Gdańska. Ten ostatni obiekt trafił na mapę placówek JAS–FBG S.A.
pół roku temu.

Przesyłki drogą morską i lotniczą
Dzięki otwarciu magazynu w Gdańsku spółka
mocniej zaznaczyła swoją obecność w Polsce
północnej – regionie, który staje się coraz bardziej
istotny dla jej działalności ze względu na dy-

namiczny rozwój działu spedycji morskiej firmy.
Przesyłki nadawane przez klientów JAS–FBG S.A.
docierają drogą morską do praktycznie wszystkich krajów świata. Najwięcej towarów wysyła
i sprowadza się z największych krajów, w których
polskie firmy mają partnerów, a więc: Stanów
Zjednoczonych, Chin, Brazylii czy Australii. Jednak
na liście stałych krajów docelowych występują
również lokalizacje bardziej egzotyczne jak np.
RPA, Dubaj czy Oman. – Ogólnoświatowy zasięg
osiągamy dzięki współpracy z Jas Forwarding
– firmą, która działa w ponad osiemdziesięciu
krajach świata, realizując swoje frachty poprzez
gęstą sieć placówek. Ostatnio dodane do niej
zostały biura w Bahrajnie i na Mauritiusie. – mówi
Józef Stróżyk, dyrektor działu spedycji morskiej
JAS–FBG S.A.
Jeśli dla klienta znaczenie ma jak najszybszy czas
dostawy przesyłka dotrze pod dowolny adres
na świecie drogą lotniczą. Nad prawidłowym
przebiegem transportu czuwają pracownicy spedycji lotniczej JAS–FBG S.A., którzy są w stanie
zagwarantować serwis door-to-door korzystając
z tej samej sieci placówek Jas Forwarding. Wysoką
jakość świadczonych usług gwarantuje posiadany przez spółkę certyfikat IATA potwierdzający
spełnienie światowych standardów w dziedzinie
spedycji lotniczej.
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Drobnica w kraju i na świecie
Gdańska placówka weszła również w skład systemu obsługującego spedycję przesyłek drobnicowych. – Przeniesienie oddziału do nowego
obiektu znacznie usprawniło naszą działalność
– wyjaśnia Robert Zawadzki, dyrektor działu
spedycji krajowej JAS–FBG S.A. – wkrótce po
przeprowadzce zauważyliśmy pierwsze efekty
– załadunki trwają krócej, a dostawy szybciej
trafiają do klientów. Spółka już w tej chwili zapewnia swoim klientom transport przesyłki
z dowolnego miejsca w kraju do docelowego odbiorcy w ciągu 24 godzin.
Spedytorzy firmy stale poszerzają swoje działania
o nowe kierunki geograficzne. Dzięki współpracy
z godnymi zaufania zagranicznymi partnerami do
sieci spedycji drobnicowej JAS–FBG S.A. włączono
nowe kraje. Teraz przesyłki drobnicowe, zarówno
w imporcie jak i eksporcie przewożone są także
na trasach łączących Polskę z Rosją, Ukrainą,
Białorusią oraz Szwecją i Norwegią.

68 placówek Agencji Celnej
JAS–FBG S.A. dysponuje największą siecią
placówek agencji celnych rozmieszczonych w całym kraju uzupełnioną o placówki należącej do
tej samej grupy kapitałowej firmy Caspol-Trade
Sp. z o.o. Ta druga uzyskała w tym roku status
upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w odniesieniu do uproszczeń celnych. Uzyskanie statusu AEO oznacza dodatkowe korzyści dla naszych
klientów korzystających z odprawy celnej – mówi
Włodzimierz Papier prezes zarządu Caspol–Trade
sp. z .o.o – Dla nas to gest zaufania ze strony organów celnych, który pozytywnie wpływa na
ocenę działalności całej Grupy Kapitałowej JASFBG S.A. – dodaje prezes Papier.

Firma nagradzana i certyfikowana
O dobrej ocenie działalności spółki świadczą
również otrzymywane przez nią rokrocznie nagrody i wyróżnienia. JAS–FBG S.A. jest laureatem
wielu prestiżowych konkursów i rankingów,
w tym dwukrotnie otrzymała nagrodę „Mobile”
od redakcji „Rzeczpospolitej” oraz tytuł „Spedytora Roku” (za lata 2008 i 2009). Inne otrzymane
nagrody to m.in. tytuły „Gazeli Biznesu”, „Złotego
Pegaza”, „Lidera Społecznej Odpowiedzialności”
w programie „Dobra Firma 2008” oraz godło
„Teraz Polska”.
Firma legitymuje się certyfikatami obejmującymi
swoim zakresem zarządzanie jakością (zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008),
zarządzanie środowiskowe (zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2004) oraz spełnienie
wymagań normy ISO 22000:2005 w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem żywności z elementami HACCP.

POLSKI PARTNER
ŚWIATOWEGO LIDERA RYNKU
Case Study: MAKITA

J

Jak JAS–FBG S.A. radzi sobie na rynku? Kluczem
do sukcesu jest zrozumienie potrzeb klienta
i pełne zaangażowanie w realizacje postawionych
przez niego zadań. Świadczy o tym przykład
trwającej kilka lat współpracy z japońskim producentem elektronarzędzi.
Makita to światowy lider rynku elektronarzędzi
dla profesjonalistów. Główna siedziba firmy
mieści się w japońskim mieście Anjo, ale marka
znana jest na wszystkich kontynentach. Poza
szeroką gamą elektronarzędzi firma oferuje także
urządzenia akumulatorowe, pneumatyczne oraz
narzędzia ogrodowe (spalinowe i elektryczne).
Firma ma za sobą niemal wiek doświadczeń
w produkcji silników elektrycznych, bo została
założona w 1915 roku w Japonii. Na początku
zajmowała się sprzedażą oraz naprawą silników elektrycznych, później również sprzedażą
i naprawą instalacji oświetleniowych i transformatorów. W 1958 roku powstało pierwsze
elektronarzędzie - przenośny ręczny strug do
drewna o symbolu “1000”, zaś w roku 1968
wprowadzono na rynek pierwszą wiertarkę
z akumulatorem - model 6500-D.
Nad Wisłą japońska marka pojawiła się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy rozpoczęła

działalność polska filia – Makita sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku–Białej zapewniając dystrybucję na terenie całego kraju przez starannie
dobraną sieć punktów dilerskich. Poza tym firma
prowadzi ponad 200 punktów serwisowych,
w których dba o stan techniczny narzędzi. Od kilku lat jej operatorem logistycznym jest właśnie
JAS–FBG S.A.
– Zaproponowaliśmy naszemu partnerowi korzystnie zlokalizowany obiekt magazynowy
spełniający wszystkie wymagania współczesnej
logistyki – mówi Adam Jędryczek, wicedyrektor
ds. logistyki w firmie JAS–FBG S.A. Współpraca
rozwija się dynamicznie, bo rynek bardzo dobrze przyjął narzędzia wysokiej klasy oferowane
przez japońskiego producenta. Wzrost zainteresowania konsumentów spowodował, że polski
oddział Makity w zeszłym roku powiększył się
i przeniósł do nowo wybudowanej siedziby,
w której do dyspozycji ma własne centrum
logistyczne. Współpraca z JAS–FBG S.A. trwa
jednak nieprzerwanie. – Sprawna gospodarka
magazynowa jest kluczem do powodzenia na
konkurencyjnym rynku i cieszymy się, że możemy
mieć swój udział w sukcesie Makity – dodaje
wicedyrektor Jędryczek.
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Magazyny widziane z satelity
Każdy klient JAS-FBG S.A. może teraz bez wysiłku zapoznać się z lokalizacją i specyfikacją obiektów magazynowych firmy oglądając na własnym
komputerze ich najnowsze zdjęcia satelitarne. Wystarczy zainstalować
bezpłatny program Google Earth i otworzyć w nim plik kmz, który udostępniony został na firmowym serwerze. Plik umieszczony pod adresem
http://www.jasfbg.com.pl/ge/LOGISMapa.kmz
zawiera aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące specyfikacji obiektów magazynowych i pokazuje precyzyjnie ich lokalizacje. Google Earth
pozwala przyjrzeć się magazynowi z lotu ptaka, czasem pokazuje również
etapy budowy poszczególnych obiektów, bo program gromadzi i udostępnia
również historyczne zdjęcia satelitarne. Nawigacja w programie pozwala
na zaplanowanie trasy do magazynu, a cyfrowa postać danych pozwala
na eksport współrzędnych lokalizacyjnych do urządzeń GPS.

Platforma Logistyczna Gdańsk
Teren ProLogis Park Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 521 06 72
fax +48 58 521 06 71
email: gdanskmag@jasfbg.com.pl

PARAMETRY LOGISTYCZNE PLATFORMY
• Powierzchnia: 2.500 mkw.
• 800 miejsc regałowych
• Magazyn klasy A – czynny od poniedziałku do piątku od 06.00 do 20.00
• Monitorowany systemem kamer - CCTV
• Wysokość składowania: 11 m
• Zarządzanie towarami wg FIFO, FEFO, FILO lub LIFO
• Magazyn ogrzewany suchy
• Doki do rozładunku samochodów tyłem
• Wózki widłowe wysokiego podnoszenia do obsługi towarów na paletach
• Ubezpieczenie magazynu i powierzonych towarów
• Informatyczny system zarządzania magazynem Qguar
• Zdolność do informatycznej wymiany danych z systemem SAP
• Możliwość wprowadzania danych do systemu magazynowania klienta
• Certyfikat ISO 22 000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności)
• Zezwolenie na składowanie produktów spożywczych
• Posadzka gładka niepylna
• Rampa samochodowa
• Całodobowy dozór i ochrona
Zapraszamy na www.jasfbg.com.pl.
Instrukcje dojazdu: Do miejsca – Z miejsca
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MŁODE ZAWODNICZKI POD OPIEKĄ JAS-FBG S.A.

J

JAS-FBG S.A. jest głównym sponsorem sosnowieckiego klubu koszykarskiego - KS JASFBG Sosnowiec, który od kliku lat konsekwentnie zajmuje się szkoleniem młodych
zawodniczek tej widowiskowej dyscypliny.
– Postawiliśmy sobie za cel promowanie koszykówki wśród dziewcząt od najmłodszych
roczników – mówi Marek Sałata, działacz
i trener klubu – W tej chwili trenuje u nas ponad 100 zawodniczek od pierwszej klasy
szkoły podstawowej do pierwszej klasy liceum. – dodaje Sałata. JAS-FBG S.A. wspiera
klub w bieżącej działalności, fundując stypendia i stroje sportowe dla zawodniczek.
Największym osiągnięciem ostatniego sezonu rozgrywkowego było zdobycie tytułów
Mistrza Śląska w trzech grupach wiekowych:
juniorek, młodziczek starszych i młodziczek
młodszych, a w dotychczasowej historii klubu
wywalczenie szóstego miejsca na turnieju
finałowym mistrzostw Polski kadetek w roku
ubiegłym. Dziewczęta z KS JAS-FBG Sosnowiec należały do najmłodszych uczestniczek
tych zawodów. - Udział w finałach mistrzostw
Polski to nagroda za wieloletnią pracę
z tymi zawodniczkami od dziecka. Dla nich
był to pierwszy udział w zawodach tej rangi
- mówi Marek Sałata. - Teraz śmiało mogę

powiedzieć, że mamy najlepszą drużynę gimnazjalistek w Polsce, dziewczęta nie przegrały
żadnego meczu w swojej kategorii wiekowej
– dodaje Sałata.
KS JAS-FBG Sosnowiec zbudował sobie w środowisku koszykarskim mocną pozycję. W zeszłym roku pełnił rolę gospodarza w czasie
finałowego turnieju mistrzostw Polski kadetek
w koszykówce, co roku we wrześniu organizuje
kilkudniowy Międzynarodowy Festiwal Koszykówki z udziałem młodzieżowych zespołów
z Polski, Czech i Słowacji. Juniorki klubu nowy
sezon rozpoczną startem w rozgrywkach pierwszej ligi w kategoriach U20 i U18, ich młodsze
koleżanki rywalizować będą o tytuł Mistrza Polski
w kategoriach U16 i U14, a dzieci z roczników 1999
i 2000 wystąpią w zawodach o Puchar Śląska.
Dziewczęta trenujące w klubie poza występami
w krajowych turniejach biorą udział również
w wyjazdach zagranicznych – Mają tam okazję
poznać rówieśniczki z innych krajów, często
na zagranicznych imprezach jesteśmy jedyną
drużyna z Polski, więc taki wyjazd staje się
naprawdę dobrym sposobem na poszerzenie
horyzontów naszych dzieci – wyjaśnia Marek
Sałata. – Nie ma lepszego sposobu na wychowanie niż sport i o tym staramy się pamiętać
w naszej codziennej pracy – dodaje trener.
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Historia współpracy
pomiędzy JAS–FBG S.A.
i Linde Material Handling

Linde przedstawiło min. propozycje odkupu 22
sztuk wózków od naszego klienta. Mając też na
uwadze ciągle zmieniający się rynek oraz różno-

JAS–FBG S.A. to jedna z nielicznych spółek
w branży TSL z wyłącznie polskim kapitałem.
Firma jest jednym z wiodących polskich operatorów logistycznych, oferujących szeroki wachlarz usług obejmujących logistykę i magazynowanie, spedycje: drogową, kolejową, morską
i lotniczą oraz obsługę celną. JAS–FBG S.A. dbając
o wysoką jakość i efektywność realizowanych
usług, oddaje do dyspozycji swoich klientów
i partnerów sieć ponad 100 placówek oraz 40 tys.
mkw powierzchni magazynowej w okolicach
Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Katowic
i Poznania.
Szeroki wachlarz wysokiej jakości usług realizowany jest przez zespół ponad 750 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Flota JAS–FBG S.A., w tym tabor należącej do grupy
kapitałowej firmy TRANSBUD-KATOWICE S.A.,
obejmuje około 140 nowoczesnych ciągników
wyposażonych w system zarządzania pojazdami
umożliwiający monitorowanie trasy przejazdu
i stanu realizacji zlecenia.
JAS–FBG S.A. jest laureatem wielu prestiżowych
konkursów i rankingów, w tym dwukrotnie
otrzymała nagrodę „Mobile” od redakcji Rzeczpospolitej oraz tytuł „Spedytora Roku” (za lata
2008 i 2009). Inne otrzymane nagrody to m.in.
tytuły „Gazeli Biznesu”, „Złotego Pegaza”,
Lidera Społecznej Odpowiedzialności w programie Dobra Firma 2008 oraz godła „Teraz
Polska 2002”.
Gwarancję wysokiej jakości usług stanowią
wprowadzone przez firmę normy oraz uzyskane
certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO
22000.

Początek naszej współpracy sięga 2002 roku,

rodność wymagań ( wynikających min. z różnych

kiedy Linde dostarcza pierwszy wózek H20T serii

potrzeb jakie klienci stawiają przed naszym

350 do oddziału w Łodzi. W 2003 roku w związku

Partnerem), przeprowadziliśmy analizę potrzeb

z prężnym rozwojem JAS-FBG S.A., postanowił

i zaproponowaliśmy klientowi nowe rozwią-

kompleksowo wyposażyć poszczególne oddziały

zanie. Kluczowym elementem oferty była taka

w nowy sprzęt. Decydując się na wybór dostawcy

unifikacja wózków, która pozwala na ewentualne

wzięto pod uwagę zarówno: wydajność, efekty-

przesuwanie wózków pomiędzy poszczególnymi

wność sprzętu jak i szeroko rozumianą jakość

oddziałami bez konieczności z jednej strony

obsługi serwisowej. Należy dodać, że „sieć” od-

wprowadzania w nich modyfikacji, z drugiej zaś

działów, jakimi dysponuje nasz klient w Polsce

bez konieczności modernizacji magazynów

jest naprawdę imponująca, dlatego tak istotnym

i zmian w funkcjonujących procesach logistycznych.

elementem są odpowiednio blisko zlokalizowane

Do finalizacji umowy wynajmu długotermino-

punkty serwisowe dostawcy wózków, gwarantu-

wego dochodzi w pierwszym kwartale, a sama

jące min.: stałą dostępność serwisu, odpowiednie

dostawa wózków w ciągu kolejnych 2 miesięcy.

czasy reakcji, dostępność części, a co za tym idzie

Linde dostarcza dwadzieścia kilka wózków w tym

pełne bezpieczeństwo funkcjonowania taboru

doskonale znane bardzo szerokiemu gronu klientów

wózków. Mając na uwadze powyższe aspekty

modele H14T i H20T seria 391 jak również wózki

nasz Partner decyduje się na wybór marki Linde.

elektryczne prowadzone T16 serii 1152 przezna-

Na przełomie 2003 i 2004 roku zostają dostar-

czone do pracy w chłodni.

czone nowe wózki H18T serii 350 w ilości kilku-

Patrząc przez pryzmat naszej wieloletniej współ-

nastu sztuk.

pracy głęboko wierzymy, że wybór Linde jako do-

Już w 2006 roku, Linde dostarczyło do kilkunastu

stawcy zarówno wózków jak i usług serwisowych

oddziałów rozsianych po całej Polsce, kolejne 24

przyczynił się do szeroko rozumianego rozwoju

sztuki wózków z napędem LPG w tym modele:

potencjału naszego Partnera.

H12T, H20T, H25T, H30T, H70T.

Z niecierpliwością czekamy też na kolejne projekty

Ważnym momentem w historii naszej współpracy

logistyczne, które nasz Partner zamierza wdrażać.

jest 2007 rok, ponieważ zarówno rozwój JAS-FBG

Deklarujemy gotowość współdziałania w ich

S.A. jak i nowe trendy w finansowaniu zakupu

rozwiązywaniu i jak zwykle dołożymy wszelkich

wózków i ich obsłudze serwisowej zaowocwały

starań, aby współpraca ta rozwijała się nadal

zakupem pierwszego wózka w formie wynajmu

z korzyścią dla obu stron.

długoterminowego z tzw. full serwisem. W ra-

P.S. W momencie powstawania artykułu JAS-FBG

mach kolejnych inwestycji w 2008 i 2009 roku

S.A. zamówił kolejne wózki w charakterystycznym

Linde dostarcza w formie wynajmu długoter-

czerwonym kolorze, tym razem model R14S serii

minowego z full serwisem kilkanaście wózków

115 do obsługi regałów wysokiego składowania,

widłowych. Zostają dostarczone słynne już

oraz wózki mające wzmocnić działanie w strefie

na rynku ze swojej jakości, wydajności i bez-

załadunku i rozładunku samochodów dostawczych.

awaryjności wózki H14T, H18T, H20T serii 391

Klient zdecydował się na wybór najbardziej pro-

oraz wózki elektryczne czołowe typ E12 serii

duktywnych na rynku wózków T20AP/ T20SP

386 przeznaczone do pracy w chłodni. Warto

serii 131.

dodać, że zakres obsługi full serwis obejmuje

Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!

zarówno przeglądy techniczne, dojazd i prace
technika serwisu, ale również wszelkie naprawy
i wymiany części wynikające ze zużywania się
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sprzętu. Tym samym wszystkie kwestie gwarantujące pełną dostępność i sprawność wózków
zostały powierzone firmie Linde.
Dobre doświadczenia i zadowolenie z użytkowania wózków Linde zaowocowały w 2010
roku kolejnym projektem, jakim tym razem było
przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji
taboru wózków, jakie użytkuje JAS-FBG S.A..
Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji
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