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OD DWUDZIESTU LAT W POLSCE
ÔÔRedakcja, fot. Log4.pl

Tam gdzie kończy się droga pojawia się CAMSO, to maksyma firmy, która powstała w wyniku wielu biznesowych działań i w obszarach swoich kompetencji realizuje wyznaczone cele. Oddział tego korporacyjnego giganta świętował dwudziestolecie działalności
na polskim rynku, CAMSO Polska jest obecna na naszym ryku od 1997 roku(wcześniej jako Solideal), oferując opony do wózków
widłowych oraz opony i gąsienice do maszyn budowlanych.
Rocznice dwudziestu lat na polskim rynku firma świętowała
w Janowie Podlaskim, w odrestaurowanym Pałacu Biskupim,
przystosowanym do organizacji imprez okolicznościowych
i konferencji. W uroczystości mającej godną rocznicy oprawę
udział wzięli Pierre Marcouiller – Prezes Zarządu CAMSO, Gregory Fossey – VP EMEA CAMSO, Marcel Hrubcin – Dyrektor na
Wschodnią i Północną Europę, Marta Vacca-Vesela – Kierownik
Marketingu EMEA.
Krzysztof Polesiak, Prezes Zarządu CAMSO Polska, jak na
gospodarza przystało powitał wszystkich gości przybyłych na
tę rocznicową imprezę, przedstawił plan dwudniowego świętowania. Jubileusz był okazją do podziękowania i nagrodzenia za
dobrą współpracę partnerów biznesowych oraz pracowników
CAMSO Polska. Nagrodzono partnerów biznesowych legitymujących się najdłuższym stażem współpracy, najlepszymi wynikami
w poszczególnych segmentach sprzedażowych oraz klientów
z którymi firma ma długoletnie kontakty. Wyróżnieni pracownicy,
to osoby z długoletnim stażem w firmie CAMSO Polska.
Kulminacyjnym punktem uroczystości rocznicowej był oczywiście tort, którego pierwszy kawałek wycięty został przez prezesów – Krzysztofa Polesiaka oraz Pierre Marcouillera(foto).

Inwestycja za 5 mln
euro na Słowacji

25 lat UPS w Polsce
ÔÔŹródło: UPS, fot. UPS

ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozszerza swoje centrum
logistyczne w Lozorno, położonym
niedaleko Bratysławy. W ramach
inwestycji na Słowacji powstanie
nowy magazyn na ok. 12,5 tys.
miejsc paletowych, którego użytkowa powierzchnia logistyczna
wyniesie 64 tys. m2.
Zakończenie rozbudowy ma nastąpić przed końcem tego roku,
a otwarcie obiektu planowane jest
na początek lutego 2018 r. Inwestycja przyczyni się do powstania
30 dodatkowych miejsc pracy.
Nowy magazyn, przeznaczony do

W drugim dniu obchodów dwudziestolecia zaplanowano pokazy sprzętu na nowych oponach, które niedawno wprowadzone
zostały na rynek. Każdy kto był zainteresowany sprawdzeniem
swych umiejętności na budowlanych maszynach, mógł się przejechać na wyznaczonym do pokazów terenie. Zainteresowanie
było spore i nieco z opóźnieniem rozpoczęła się przygotowane
część rekreacyjna, gdzie można było wziąć udział w wielu ciekawych grach zręcznościowych czy postrzelać z łuku.
Relacja z konferencji, gali, pokazów i pikniku.

składowania towarów przemysłowych oraz konsumpcyjnych
i połączony z Eurohubem Dachser
w Lozorno, będzie służył przede
wszystkim potrzebom dotychczasowych klientów operatora.

CZYTAJ DALEJ na str. 3

UPS świętuje 25-cio lecie swojej
działalności w Polsce. Odkąd firma
weszła na polski rynek, znacząco
rozszerzyła portfolio swoich usług.
UPS rozpoczął działalność w Polsce
w 1992 roku poprzez usługi firmy
partnerskiej – PPS Polkurier, którą
przejął w 2001 roku, a w 2005 –
firmę kurierską Stolica S.A. W 2015
roku UPS dokonał przejęcia firmy
Poltraf w celu umocnienia swojej
pozycji w sektorze medycznym.
„Polska jest ważnym rynkiem
dla UPS, na którym zaobserwowaliśmy w pierwszej połowie bieżącego roku wzrost eksportu na
poziomie 25 %” – powiedział Piotr

Sitarek, Dyrektor Generalny UPS
Polska.
„Pracuję w UPS od samego początku działalności firmy w kraju,
dzięki czemu mogłem na bieżąco
śledzić ogromne zmiany, jakie za-

CZYTAJ DALEJ na str. 3
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Nowy terminal kurierski
DHL Express w Polsce
ÔÔŹródło: DHL

Radosław Krawczyk

ZMIANY W SKŁADZIE
ZARZĄDU OT LOGISTICS
ÔÔŹródło: OT Logistics, fot. OT Logistics

Rada Nadzorcza Spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Pana Radosława
Krawczyka, który pełni funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.
Radosław Krawczyk odpowiada za obszar
finansów spółki od początku września
2017 roku. Jego zakres obowiązków obejmie realizację strategii, misji oraz krótko
– i długoterminowych celów Spółki w zakresie finansów, a także organizacja i zarządzanie pracą działów Pionu Finansowego OT Logistics S.A. Radosław Krawczyk
będzie zarządzał w Grupie Kapitałowej
obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji. Będzie ponadto nadzorował prace Centrum
Usług Wspólnych, w którym skupione są

emil

działania Grupy Kapitałowej z zakresu
księgowości, kadr i płac.
Zmiany w zarządzie wejdą w życie 29
września br. Zarząd Spółki OT Logistics
S.A. będzie się składał z czterech osób:
Prezesa Zbigniewa Nowika (strategia), wiceprezesa Piotra Ambrozowicza (akwizycje i pozyskiwanie finansowania), wiceprezesa Andrzeja Klimka (sprawy operacyjne)
oraz p. Radosława Krawczyka (dyrektor
finansowy). 28 września rezygnacje ze
składu w zarządzie OT Logistics złożyli
Ireneusz Miski oraz Richard Jennings.
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10 października 2017 roku LS Airport Services
– największy dostawca usług na rynku cargo
w Polsce oraz przedstawiciele globalnej firmy
logistycznej DHL Express, dokonali oficjalnego otwarcia międzynarodowego lotniczego
terminala kurierskiego DHL Express w Warszawie.
Międzynarodowy lotniczy terminal kurierski
zlokalizowany jest przy ul. Wirażowej 37, na
terenie LS CARGO PARK, należącym do LS Airport Services S.A., położonym w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi blisko 7 tys. m2.,
a sumaryczna wartość całego projektu szacowana jest na blisko 100 mln zł.
Inwestycja jest konsekwencją realizacji
strategii rozwoju DHL Express w Polsce oraz
wieloletniej współpracy z agentem obsługi
naziemnej – LS Airport Services. Obiekt należy
do najnowocześniejszych jednostek operacyjnych wśród lotnisk w Polsce. Zdaniem przedstawicieli władz spółki LS Airport Services i zarządu DHL Express, nowy kompleks umocni
pozycję stolicy na rynku ekspresowego cargo
lotniczego, zaś sama inwestycja korzystnie
wpłynie na wymianę handlową, ułatwiając
prowadzenie działalności polskim importerom oraz eksporterom.
„Budowa terminala pod konkretne potrzeby naszego partnera – spółki DHL to z jednej
strony inwestycja w kierunku dywersyfikacji świadczonych przez LS Airport Services
usług, a z drugiej krok w kierunku umocnienia pozycji obiektu LS CARGO PARK jako
kompleksowego centrum logistycznego na
mapie Warszawy. Dysponujemy obecnie największą infrastrukturą w Polsce, dedykowaną
pod działalność obsługi cargo i współpraca
z DHL jest dopełnieniem koncepcji rozwoju
tego obszaru biznesowego.” – powiedział
Marcin Opaliński, Prezes Zarządu LS Airport
Services.
Nowy obiekt przeznaczony do obsługi
międzynarodowych przesyłek ekspresowych w Warszawie jest częścią największego programu inwestycyjnego prowadzonego w ostatnich latach przez DHL w Europie.
W Polsce w ramach programu, do tej pory
uruchomiono nowoczesne centra logistyczne
w Rzeszowie i w Lublinie, Centrum Obsługi
Klienta w Łodzi oraz międzynarodowy lotniczy
terminal kurierski DHL Express na lotnisku Pyrzowicach. Inwestycja w Warszawie jest kolejnym kluczowym etapem realizacji programu
i największym jak dotąd przedsięwzięciem
DHL Express w Europie Środkowej.

Chronometr wydarzeń

2

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

12 edycja Prologis
Najlepszym rozstrzygnięta
ÔÔŹródło: Prologis, fot. Prologis

Prologis, globalny lider nieruchomości logistycznych, wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki,
po raz dwunasty ogłosił zwycięzców konkursu
„Prologis Najlepszym”. Nagrody zostały wręczone 30 września na uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole
Logistyki w Poznaniu.
Jury złożone z przedstawicieli Wyższej Szkoły
Logistyki, samorządu studenckiego oraz przedstawicieli Prologis wyłoniło najzdolniejszych
absolwentów poznańskiej uczelni roku akademickiego 2016/2017 w trzech kategoriach:
• Najlepsza Praca Magisterska, w której zwyciężyła praca Piotra Wojny pt. „Problem make or
buy na przykładzie operatora logistycznego
Dachser”, napisana pod kierownictwem prof.
dr hab. Jana Długosza,
• Najlepsza Praca Licencjacka, w której nagro-

Marek Kucharzewski i Piotr Wojna odbierają nagrody

dę otrzymał Marek Kucharzewski za pracę
pod tytułem: „Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na podstawie działań magazynu
zaopatrzenia piekarni i cukierni”, napisaną
pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego,
• Najlepszy Absolwent – tytuł przyznano Oldze
Szymańskiej za najwyższą średnią ocen na

poziomie 4,88 oraz zaangażowanie w działalność naukową uczelni.
Każdy ze zwycięzców otrzymał dyplom oraz
stypendium finansowe w wysokości 4 000 złotych ufundowane przez firmę Prologis.
„Do tej pory wyłoniliśmy już 31 studentów
i przyznaliśmy nagrody pieniężne o łącznej
wartości 151 000 złotych. To nasz znaczący
wkład we współpracę ze środowiskiem akademickim oraz promocję ambitnych i pracowitych
młodych ludzi. Wierzymy, że konkurs Prologis
Najlepszym motywuje ich do rozwijania swoich
zainteresowań i jest zachętą do dalszego doskonalenia umiejętności” – powiedziała Marta
Tęsiorowska Vice President, Head of Marketing
& Communications Europe.
Działając aktywnie w czterech krajach w CEE
z portfolio 4,6 miliona metrów kwadratowych,
Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca 2017 r.).

REKLAMA

Inwestycja za 5 mln euro na Słowacji
– ciąg dalszy ze strony 1.
W nowym magazynie o powierzchni
6,8 tys. m2 i wysokości 14 metrów, zmieści się
ok. 12,5 tys. palet. Za zainstalowanie w nim,
zgodnie z globalnymi standardami grupy Dachser, najnowszego wyposażenia IT, będzie odpowiadał zespół międzynarodowych specjalistów. – Inwestycja odzwierciedla nasz zdrowy,
organiczny wzrost opierający się na dbałości
o jakość usług logistycznych, dopasowanych do
potrzeb klientów – mówi inż. Roman Stoličný,
Dyrektor Zarządzający Dachser na Słowacji.
Eurohub Bratysława stale się rozwija i zapewnia połączenia z całą Europą. Dachser Słowacja
może zaoferować klientom regularny, codzienny i bezpośredni transport do Czech i miejsc na
terenie Słowacji, Węgier, Austrii, Polski, Bułgarii,
Grecji, Słowenii, a także innych krajów należących do byłej Jugosławii.

25 lat UPS w Polsce – ciąg dalszy ze
strony 1.
szły w firmie. Chciałbym podziękować naszym
pracownikom, za ich zaangażowanie w świadczenie najwyższej jakości usług dla naszych
klientów w kraju i na całym świecie.”
W 2015 roku firma UPS otworzyła warte 20
milionów dolarów hub przeładunkowy w Strykowie, a w maju bieżącego roku zainaugurowała nowe centrum w Mysłowicach. W listopadzie
2016, UPS usprawnił usługi ekspresowe, oferując wcześniejsze dostawy i późniejsze terminy
odbioru dla ponad 25 000 kodów pocztowych
oraz oferuje szybsze ekonomiczne przesyłki
lądowe w Polsce i 27 krajach w Europie.
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DZIAŁ POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH
I LOGISTYCZNYCH ROŚNIE W SIŁĘ
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Z początkiem września br. dział powierzchni przemysłowych i logistycznych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield powiększył się o dwie osoby. Do zespołu dołączyli Maciej Szczepański i Mateusz Brzeziński.

Maciej Szczepański

Maciej Szczepański objął w Cushman & Wakefield stanowisko managera ds. rozwoju biznesu i będzie odpowiedzialny
za rozwój biznesu, utrzymanie
relacji i współpracę z klientami
na terenie całego kraju. Będzie również wspierał klientów
w przeprowadzaniu analizy
potrzeb i procesów logistycznych. Pozwoli to na opracowanie optymalnych rozwiązań
dotyczących wyboru lokalizacji
obiektów, ich wielkości oraz

Mateusz Brzeziński

specyfikacji technicznej. Maciej
Szczepański posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte
w jednej z największych firm
z branży TSL na świecie – DSV.
Maciej był dotychczas odpowiedzialny za obszary związane z zarządzaniem logistyką
kontraktową i transportem.
Odpowiadał za zarządzanie
pracą magazynów DSV Road.
Pełnił funkcję dyrektora operacji magazynowych i odpowiadał za strategie rozwoju pro-

duktu, nadzór nad realizacją
procesów, prowadzenie przetargów oraz utrzymywanie relacji z najważniejszymi klientami i dostawcami. Zarządzał
również operacyjnie oddziałami na stanowisku dyrektora
regionu, a także pełnił obowiązki kierownika projektów
logistycznych oraz kierownika
spedycji krajowej. Maciej jest
absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

STAŻ DLA MŁODYCH LOGISTYKÓW
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, rozwija autorski program
stażowy i wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, przyjmie do oddziałów
w całej Polsce kolejną grupę młodych osób. Będą one miały możliwość zapoznania
się z zasadami zarządzania procesami logistycznymi i magazynowymi w ramach
międzynarodowej organizacji. W programie stażowym Dachser wzięło już udział
prawie 50 studentów i absolwentów szkół średnich. Aż 80% z nich dostało propozycję
przedłużenia umowy po zakończonym stażu.
Przyszłość branży logistycznej leży w rękach młodych ludzi, dlatego Dachser kładzie duży nacisk na ich wykształcenie.
Prowadząc programy stażowe, operator
przekazuje zarówno wiedzę, jak i prak-

tyczne umiejętności dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych, by w ten
sposób ułatwić im start na drodze kariery. Ponadto kształtowanie właściwych
postaw u kandydatów na logistyków już

Mateusz Brzeziński dołączył
do Cushman & Wakefield z firmy Atos, w której był odpowiedzialny za komunikację oraz
koordynację działań w mediach cyfrowych. Jako członek
centralnego zespołu Employer Brandingu, zajmował się
kampaniami rekrutacyjnymi
i brandingowymi w Polsce, odpowiadał również za promocję nowo powstałej marki Atos
na Węgrzech. Wcześniej pełnił
funkcję managera działu marketingu i social media w agencji interaktywnej Elchupacabra,
w której realizował projekty dla
klientów z branży IT, FMCG,
nieruchomości, budowlanej
czy meblarskiej. W firmie Cushman & Wakefield Mateusz
będzie odpowiadać za planowanie i realizację strategii marketingowo-promocyjnej oraz
wzmocnienie wizerunku marki w sektorze przemysłowym
i logistycznym. Mateusz jest
absolwentem Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku
polonistyka ze specjalizacją
w zakresie komunikacji, mediów oraz PR-u. Interesuje się
nowymi mediami, motoryzacją
i historią II wojny światowej.

od początku ich zawodowej edukacji ma
wpływ na rozwój i funkcjonowanie nie tylko firmy, gdyż większość stażystów zostaje
zatrudniona na stałe w Dachser, ale także
całej branży.
DLA KOGO STAŻ W DACHSER?
Program przeznaczony jest zarówno dla
absolwentów szkół średnich, jak i studentów logistycznych studiów dualnych
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Są to studia niestacjonarne I stopnia, które łączą naukę w systemie akademickim
z pracą w firmie. W trakcie trwania programu stażowego uczestnicy co 3–4 miesiące
zmieniają swoje stanowisko pracy. W ten
sposób mogą dogłębnie poznać wszystkie
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CRESA W WARSZAWIE
ÔÔŹródło: Cresa Polska, fot. Cresa Polska

Największa na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości świadcząca usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców,
oficjalnie otworzyła biuro w Warszawie. W trzy miesiące od ogłoszenia wejścia do Polski firma Cresa jest gotowa do działania.
Biuro firmy Cresa znajduje się w budynku Warsaw Financial Center w ścisłym centrum Warszawy.
EUROPEJSKA EKSPANSJA FIRMY CRESA
Polska jest strategicznym rynkiem dla
wielu firm. Cresa, jako partner głównie
najemców, zapewnia profesjonalne doradztwo tej grupie klientów na wielu rynkach na świecie. Cresa Polska dołącza do
międzynarodowej platformy firmy dysponującej 60 biurami na świecie. Cresa
od trzech lat prężnie rozwija się także
w Europie. Firma ma swoje biura m.in.
w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech,
Belgii i Holandii. Polska jest drugim krajem
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
zaraz po Węgrzech.
– Jestem pod wrażeniem wysokiego poziomu naszego zespołu doradców nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jestem
pewien, że Piotr Kaszyński z pomocą swojego sztabu ekspertów zaoferuje usługi
doradcze najwyższej jakości na rynku nieruchomości biurowych, przemysłowych
i handlowych. Cresa planuje otworzyć
kolejne biura w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Liczymy, że Piotr wesprze
nas również w tej ekspansji – powiedział
Jim Underhill, Dyrektor Generalny firmy
Cresa.
– Korzystając z doświadczenia i wiedzy innych biur na świecie, planujemy
stać się wiodącym partnerem najemców
we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Sądzę, że
osiągniemy ten cel w perspektywie półtora roku, maksymalnie dwóch lat. Operacyjnie jesteśmy gotowi do działania już
dziś – powiedział Piotr Kaszyński, Partner
Zarządzający Cresa Polska.

21. PIĘTRO W WARSAW FINANCIAL
CENTER
Pierwsze biuro firmy Cresa Polska mieści się na 21. piętrze biurowca Warsaw
Financial Center przy Emilii Plater 53. Pracownicy mają do dyspozycji pięć sal konferencyjnych, pokoje „chillout” i „silent”
oraz kuchnię. Całość utrzymana jest w kameralnym, przytulnym, wręcz rodzinnym
klimacie.
– Powierzchnia została zaprojektowana według najnowszych trendów, po
analizie workplace solutions. Zgodnie
z nimi praca odbywa się nie tylko przy
biurkach, lecz także w grupach w specjalnie stworzonych do tego strefach

wspomagających kreatywne myślenie.
Jak każdy nasz projekt, tak i ta przestrzeń
została uszyta na miarę. Nasze biuro jest
ergonomiczne i funkcjonalne. Dużą wagę
przywiązaliśmy do wyboru wyposażenia,
aby stworzyć inspirujące i ułatwiające
komunikację miejsce pracy i odpoczynku.
Zastosowaliśmy materiały najwyższej
jakości, gdyż uważamy, że istotna jest zarówno estetyka otoczenia, jak i trwałość
zastosowanych rozwiązań – mówi Piotr
Kaszyński.
Biuro zostało zaprojektowane przez
doświadczonych architektów Działu Projektowania i Zarządzania Projektami firmy
Cresa Polska.

procesy i szczegółowe wytyczne obowiązujące w każdym oddziale.
– Co roku przyjmujemy na staż od kilku
do kilkunastu młodych osób. W tym roku
przyjęliśmy kolejnych siedmiu stażystów,
którzy będą się uczyć i pracować w pięciu
oddziałach Dachser w Polsce – w Warszawie, Sosnowcu, Szczecinie, we Wrocławiu
oraz w oddziale Dachser Air & Sea Logistics – mówi Agnieszka Józwik, Dyrektor
Personalny Dachser w Polsce.
Przed rozpoczęciem stażu uczestnicy
wezmą udział w dwudniowym szkoleniu adaptacyjnym w siedzibie Dachser
w Łodzi, podczas którego poznają zasady
BHP, strategię firmy oraz kulturę organizacyjną.

STAŻYŚCI JAK PRACOWNICY
– Pracownicy Dachser tworzą jedną rodzinę, dlatego zależy nam, by nowe osoby
mogły poczuć się jej istotną częścią. Takie
spotkania są także dobrym rozwiązaniem,
by nawiązać bezpośrednie kontakty oraz
poznać podstawowe zasady współpracy,
ułatwiające pracę stażystów w ich pierwszych dniach w Dachser – komentuje
Agnieszka Józwik, Dyrektor Personalny
Dachser w Polsce.
Przystępując do programu stażowego
uczestnicy podpisują umowę o pracę, za
którą otrzymują stosowne wynagrodzenie. Dachser oferuje także stażystom,
przysługujący pracownikom zatrudnionym na stałe pełen zestaw świadczeń

socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie opieki medycznej. Jest to podejście
nieczęsto spotykane w branży, ale dla
Dachser stanowi podstawę sprawnego
funkcjonowania i budowania pozytywnych relacji z personelem już od początku
współpracy.
ABSOLVENT TALENT DAYS
O tym, jaką firmą jest Dachser, jakie
możliwości rozwoju oferuje i kogo szuka, studenci i absolwenci będą mogli się
dowiedzieć też podczas największych targów pracy i praktyk w Polsce – Absolvent
Talent Days. Firmowe stoisko stanie 7 listopada na Międzynarodowych Targach
Poznańskich.
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NOWA TECHNOLOGICZNA SPÓŁKA
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker

6 września oficjalnie wystartowało Schenker Technology Center (Warsaw). Nowe centrum informatyczne w Polsce dostarczać
będzie rozwiązania IT dla Grupy DB Schenker w Europie, Azji i Afryce.
„Schenker Technology Center (Warsaw)
Sp. z o.o. to kolejna spółka Grupy w Polsce. Uruchomienie warszawskiego centrum IT pozwoli nam umacniać przewagę
konkurencyjną DB Schenker dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przyszłości
w logistyce” – mówi Volker Witzel, Senior
Vice President Technology Solution Center. Kompetencje spółki to usługi IT dla
organizacji z Grupy, utrzymanie globalnej infrastruktury IT, wsparcie systemów
operacyjnych w biznesie lotniczym i oceanicznym, a także rozwój elektronicznych
aplikacji dla klientów.
INFORMATYCZNE TALENTY, DOGODNA
LOKALIZACJA I KULTURA LEAN
„O lokalizacji centrum informatycznego
w Warszawie zdecydował szereg czynników. Niewątpliwie najważniejszym z nich
są wysokie kompetencje kadry IT” – mówi
Przemysław Głębocki, General Manager
Schenker Technology Center (Warsaw)
Sp. z o.o. „Nie bez znaczenia jest również
dogodne położenie w centrum Europy
i względy ekonomiczne. Bliskość organizacji DB Schenker w Polsce pozwoli
natomiast na uzyskanie efektu synergii,
czerpanie z Lean, kultury ciągłego doskonalenia. Bardzo zależy nam na tym,
aby konkurować na rynku pracy właśnie
kulturą naszej organizacji” – dodaje.
W ramach podejścia Lean i minimalizacji kosztów, polski oddział DB Schenker
wspiera STC, począwszy od etapu samego
projektu i prac przygotowawczych do ob-

Nowe centrum informatyczne DB Schenker w Polsce dostarczać będzie rozwiązania IT dla Grupy DB Schenker w Europie, Azji i Afryce.

szarów zarządzania finansami, HR i marketingu.

i linie autobusowe, co umożliwia stosunkowo szybki dojazd z dowolnej części miasta.

INNOWACYJNE BIURO
Na siedzibę STC (Warsaw) wybrany został przyjazny środowisku, nowoczesny
kompleks Business Garden przy ul. Żwirki
i Wigury 16C, który zapewnia komfortowe
warunki pracy: nowoczesne biuro, system
klimatyzacji z filtrowanym, nawilżanym powietrzem, właściwe warunki oświetlenia
światłem dziennym, jak również tereny zielone wokół kompleksu, czy szatnie i prysznice dla rowerzystów. Kompleks zlokalizowany jest przy jednej z głównych arterii miasta
w bliskiej odległości od centrum Warszawy
i lotniska. Komunikacja miejska w najbliższym otoczeniu obejmuje sieć kolejową

TECHNOLOGICZNA SPÓŁKA DB
SCHENKER
Schenker Technology Center (Warsaw)
Sp. z o.o. jest częścią globalnego Centrum
Rozwiązań Technologicznych IT, podobnie jak te działające w Chinach (Nanjing)
i Indiach (New Delhi). Firma została zarejestrowana 17 maja br. Obecnie większą część zespołu STC (Warsaw) tworzą
pracownicy, którzy zostali przeniesieni
do nowej organizacji z działu informatyki
Schenker Sp. z o.o. Stale prowadzony jest
proces rekrutacji, ponieważ docelowo do
końca 2018 r. w centrum ma być zatrudnionych około 200 osób.

W uroczystym otwarciu biura Schenker Technology Center (Warsaw) wzięli udział pracownicy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele globalnych struktur DB Schenker.
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TOM LISTOWSKI
W FIRMIE CRESA
ÔÔŹródło: Cresa Polska, fot. Cresa Polska

Międzynarodowa firma doradcza Cresa
poinformowała, że Tom Listowski został Partnerem i Dyrektorem Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią.
Tom będzie odpowiadał przede wszystkim
za usługi doradztwa na rzecz międzynarodowych firm zainteresowanych wejściem
na rynki Europy Środkowo-Wschodniej
i utworzeniem nowych platform produkcyjnych lub logistycznych, a także na rzecz
podmiotów już obecnych w regionie i planujących dalszą ekspansję. Do zakresu
jego obowiązków należy realizacja projektów strategicznych, nadzór nad pracami
zespołu i wszystkimi transakcjami dotyczącymi powierzchni i zakupu gruntów
na cele przemysłowe i magazynowe, koordynacja projektów międzynarodowych
i zarządzanie relacjami z najemcami.
– Sektor nieruchomości przemysłowych i magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie, o czym świadczy rekordowy popyt
wśród najemców, poziom podaży nowej
powierzchni i liczba realizowanych inwestycji. Naszym zdaniem tak wysoka
dynamika rozwoju tego rynku w naszym
regionie utrzyma się w najbliższych latach
dzięki dużej aktywności firm produkcyjnych, sieci handlowych, operatorów logistycznych i coraz większego znaczenia
sektora e-commerce – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na
Europę Środkowo-Wschodnią w firmie
Cresa.
– Koncentrujemy się wyłącznie na najemcach. Zapewniamy kompleksowe
i transparentne usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania powierzchni przemysłowych lub magazynowych, które nie
tylko ułatwiają dalszy rozwój w aktualnych
warunkach, lecz także umożliwiają optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności i ograniczenie ryzyka – dodaje Tom
Listowski.
– Przywiązujemy bardzo dużą wagę do
jakości informacji i usług oferowanych
najemcom z różnych sektorów. Chcemy
w pełni poznać specyfikę ich działalności
i czynniki istotne przy wyborze lokalizacji.
Tylko w ten sposób możemy zaproponować i dostarczyć rozwiązania, które pozwalają osiągnąć wyznaczone cele – podsumowuje Tom Listowski.

Tom Listowski

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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MAGAZYN BTS DLA LAMBORGHINI I DUCATI
ÔÔŹródło: P3, fot. P3

P3, wiodący europejski deweloper nieruchomości logistycznych i długoterminowy inwestor, wygrał przetarg na budowę nowego
magazynu BTS o powierzchni 30.000 m2 dla Automobili Lamborghini (Lamborghini) i Ducati Motor Holding (Ducati) w parku P3
Sala Bolognese, w pobliżu Bolonii we Włoszech. To pierwszy projekt typu BTS realizowany przez P3 we Włoszech.

Nowy obiekt logistyczny będzie centralnym europejskim węzłem magazynowo
– dystrybucyjnym dla oryginalnych części
Lamborghini i Ducati. Te marki motoryzacyjne o światowej renomie są nowymi
klientami P3. Siedziby firm znajdują się
odpowiednio w Sant’Agata Bolognese
i Bolonii, każda w odległości mniejszej niż
15 km od parku P3.
Budowa odbywa się według bardzo
napiętego harmonogramu. Prace zostały
już rozpoczęte, a ich ukończenie jest planowane przed końcem bieżącego roku
(2017). Osiągnięcie niezbędnej skali czasowej stało się możliwe dzięki partnerskiemu podejściu gminy Sala Bolognese, która
wspiera projekt od momentu, kiedy został
po raz pierwszy zaprezentowany.
W nowym budynku o powierzchni
30.000 m2 znajdzie się 700 m2 powierzchni biurowej. Wysokość w środku w świetle
wyniesie 12 m, nośność posadzki – 5 t/m2,
a ponadto budynek będzie ogrzewany
w celu utrzymania temperatury minimum
18oC przez cały rok.
Tak jak we wszystkich nowych projekty
BTS firmy P3, również w tym magazynie
zostanie zastosowanych wiele ekologicznych rozwiązań, takich jak oświetlenie
LED, izolacja termiczna i panele słoneczne
na dachu do ogrzewania wody wykorzystywanej w biurach oraz do systemów
grzewczych i klimatyzacyjnych biur. Po-

nadto do nawadniania wykorzystywana
będzie woda ze studni, co dodatkowo
zmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Planowana jest także ścieżka rowerowa łącząca park ze stacją kolejową.
Nowy węzeł logistyczny Lamborghini
i Ducati będzie drugim magazynem P3
w Sala Bolognese. Zajmie on około 11
ha, w tym grunt pod rozbudowę o powierzchni 5.000 m2 oraz trzy hektary gruntu pod dalszą zabudowę BTS dla innych
klientów.
Jean-Luc Saporito, Managing Director
P3 we Włoszech, powiedział: „Czujemy się
zaszczyceni, że tak prestiżowe globalne
marki jak Lamborghini i Ducati wybrały
właśnie P3 do wybudowania ich nowego
magazynu, co pokazuje, że wysoka jakość
naszych budynków stale przyciąga najlepszych klientów z całego świata. Wspólnie
z naszym partnerem i generalnym wykonawcą, firmą Techbau, chcielibyśmy
podziękować burmistrzowi Sala Bolognese, Emanuele Bassi, wraz z Direttore
Area Tecnica Maria Grazia Murru, którzy
wykazali się nadzwyczajnym wsparciem,
przyspieszając procedury administracyjne
i aktywnie współpracując z Miastem Bolonia oraz pozostałymi władzami lokalnymi
uczestniczącymi w tym procesie.”
„Podejście P3 do biznesu bazuje na tych
samych wartościach, które kierują naszą
pracą: zrozumienie potrzeb klientów i za-

wsze znajdowanie najlepszych, najszybszych rozwiązań” – powiedział Francesco
Milicia, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw
w Ducati. „Jesteśmy dumni ze współpracy
z P3, budując solidną relację opartą na
elastyczności i partnerstwie.”
Najnowszy projekt jest jednym z wielu realizowanych przez P3 dla klientów
z branży motoryzacyjnej – która jest obecnie jednym z największych źródeł zapotrzebowania na powierzchnię logistyczną
w Europie. P3 ma klientów z tego sektora
we wszystkich dziewięciu krajach, w którym posiada swoje parki logistyczne.
Do innych projektów należą: nowa siedziba PTG, dostawcy kół dla firmy Volkswagen, w parku P3 Bratislava – jeden
z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów tego typu w Europie
– która rozpoczęła wysyłanie pierwszych
kół do oddalonej o 14 km fabryki VW
w maju tego roku (2017), oraz centrum
dystrybucji części motoryzacyjnych BTS
o powierzchni 20.000 m2 w P3 Niedersachsenpark w północno-zachodnich Niemczech, zajmowane przez Peugeot Citroen
Deutschland GmbH.
Doradztwo prawne dla P3 w trakcie
procesu przetargowego na realizację magazynu dla Lamborghini i Ducati zapewniła firma MF Studio, a wsparcie w zakresie
konsultacji technicznych dla budynku zapewnił zespół inżynierów SFRE.
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Paletowa edukacja celników
ÔÔRedakcja, fot. A. Paciorek

Paletowe jednostki ładunkowe formowane
na legalnych nośnikach paletowych, to obraz
z większości firm, gdzie pakowane są produkty
na początku logistycznego łańcucha. Palety
oznakowane atrybutami legalności, wprowadzane są do sieci dystrybutorów produktów,
sieci handlowych i wracają na linie pakujące
tworząc operacyjną paletową pętlę. Paleta
drewniana jest najczęściej wykorzystywanym
nośnikiem i stosunkowo najłatwiejszym do
„fałszowania” – przy obecnym dostępie do
technologii. Czołowi legalni dostawcy palet
starają się minimalizować proceder fałszowania
palet, wykorzystując do tego dostępne środki
oraz edukując w tym zakresie organy państwowe, których działanie może się przyczynić do
zmniejszenia tego procederu.
Fałszowanie palet jest zjawiskiem wciąż dość
powszechnym, szacuje się, że ok 15% będących
w obiegu palet, jest fałszywych. Fałszerze wprowadzają na rynek palety nie spełniające norm
jakościowych, cechując je fałszywymi znakami i narażają użytkowników na spore kłopoty
związane z naruszeniem ustawy o ochronie
własności przemysłowej.
Związek Producentów Europalet UIC, aktywnie realizuje swoje założenia statutowe
związane z eliminacją procederu fałszowania

i nielegalnego wprowadzania palet do obrotu.
Działania ukierunkowane są na szkolenia osób,
które na co dzień stykają się z procesami gospodarczymi, gdzie występują palety.
– W dniach 3 i 4 października odbyły się szkolenia grup celników w placówkach terenowych
Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego: w Białej Podlaskiej, Dorohusku i Tomaszowie Lubelskim. Łącznie z zakresu oceny autentyczności
palet UIC EUR przeszkolonych zostało 55 funk-

cjonariuszy. Szkoleniom towarzyszyły pouczające dyskusje, z których pozyskaliśmy sporo
cennych informacji, między innymi to, że w zasadzie od ponad dwóch lat palety z wypalonymi
znakami EUR bądź UIC nie pojawiają się już na
naszych wschodnich granicach. Dominują palety „czyste” bez znaków oraz palety znakowane
EPAL. W niedalekiej przyszłości zorganizowane
będą kolejne szkolenia – mówi Adam Paciorek,
Inspektor Industrial Services SGS Polska.

REKLAMA
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NOWY DYREKTOR W JLL
ÔÔŹródło: JLL, fot. JLL

Z początkiem października Mike Atwell objął stanowisko Dyrektora Działu Rynków
Kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią w JLL. Z biura w Pradze pokieruje ponad 30-osobowym zespołem ekspertów specjalizujących się w rynkach kapitałowych
w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługującym krajowych i międzynarodowych
klientów na rynkach nieruchomości w regionie.

Mike Atwell

Do jego obowiązków będzie należeć kierowanie działem rynków kapitałowych na
rynku czeskim, ale i stworzenie ogólnej
strategii rozwoju działalności JLL w zakresie rynków kapitałowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przy ścisłej
współpracy z lokalnymi i regionalnymi
zespołami JLL.

Mike Atwell ma 30 lat doświadczenia
w obszarze doradztwa międzynarodowego w zakresie nieruchomości. Do JLL
dołącza po pięciu latach pracy w CBRE,
gdzie sprawował ostatnio funkcję Dyrektora Międzynarodowych Rynków Kapitałowych we Francji. Wcześniej przez trzy
lata był Dyrektorem Rynków Kapitałowych
w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Polsce. Ponadto, pełnił funkcje
kierownicze w Cushman & Wakefield jako
Dyrektor Zarządzający na Bliskim Wschodzie i Dyrektor ds. Rynków Kapitałowych
w Europie Środkowo-Wschodniej.
„Cieszymy się, że do naszego zespołu
w Europie Środkowej dołącza Mike. Jego
dotychczasowe doświadczenie i wiedza
będą niezwykle cenne w tworzeniu atrakcyjnej oferty dla naszych dotychczaso-

wych klientów, pozyskiwaniu nowych oraz
umacnianiu pozycji JLL jako lidera na rynku inwestycyjnym w regionie”, komentuje
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający
JLL w Polsce.
„Europejski krajobraz inwestycyjny ulega ciągłym przeobrażeniom i obserwujemy rosnący napływ międzynarodowego
kapitału na rynki nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej. W odpowiedzi na zmiany potrzeb naszych klientów
rozwijamy strategie inwestycyjne, a pod
kierownictwem Mike’a będziemy jeszcze
w większym stopniu identyfikować szanse rozwoju, odpowiadać na wyzwania
współczesnego rynku i przede wszystkim
realizować cele klientów”, mówi Matthew
Richards, Dyrektor Rynków Kapitałowych,
EMEA, JLL.

WIELE PŁASZCZYZN ROZWOJU
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker

Każdego roku tysiące absolwentów opuszcza mury polskich uczelni. O dobry start do kariery ci najlepsi dbają już w trakcie studiów, odbywając staże i szkolenia, które pozwalają im zdobyć pierwsze zawodowe szlify. Programy stażowe to prawdziwa kuźnia
talentów i dobry start do kariery. Przekonali się o tym uczestnicy programów stażowych w DB Schenker.
sobie sprawę z potrzeby przygotowania i obycia ze środowiskiem
pracy, zanim rozpoczną zatrudnienie na pełnym etacie. Wiedzą,
że kluczem do sukcesu jest łączenie teorii z praktyką.

Studenci uczelni wyższych dostrzegają konieczność orientowania
się w realiach pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Jak wynika
z raportu firmy doradczej KPMG „Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych”1, młodzi Polacy chcą jak najszybciej
startować na rynku pracy. Pracodawcy szukają wśród absolwentów osób, które mają wiedzę, ale też pewne doświadczenie.
Opinie studentów przepytanych przez KPMG wskazują na to, że
ich pierwsza praca często jest wynikiem praktyk czy staży studenckich lub przynajmniej stanowi próbę przetarcia szlaków w branży,
w której będą chcieli szukać pracy w przyszłości. Studenci zdają

Z PASJI DO LOGISTYKI
W odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wynikające z przemian
zachodzących na rynku pracy DB Schenker już od pięciu lat organizuje program stażowy, dzięki któremu pozyskuje do firmy
młodych pasjonatów branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Stażyści mogą spróbować swoich sił m.in. w dziale sprzedaży, obsługi klienta, logistyki, biznesie lotniczym, oceanicznym,
lądowym oraz zespołach: HR i marketingu. Każda osoba, odbywająca staż w DB Schenker może liczyć na 3-miesięczną umowę
o pracę, opiekuna stażu, a także program opieki medycznej
i kartę Multisport.
„Największą wartością programu stażowego, który prowadzimy od pięciu lat, jest pełne zaangażowanie uczestników w pracę
zespołów i życie organizacji. Stażyści realizują samodzielnie projekty i uczestniczą w rozwoju usług DB Schenker, doskonalą swoje umiejętności przy wsparciu opiekuna stażu, otrzymują dostęp
do know-how firmy. Do tej pory pięć edycji programu stażowego
ukończyło ponad 60 osób, a 90% uczestników otrzymało oferty
stałej pracy” – mówi Iwona Lasocińska z DB Schenker, Koordynator ds. współpracy z uczelniami i studentami.

1 KPMG, Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych. Analiza
stanu obecnego i rekomendacje usprawnień, Luty 2017.

Chronometr wydarzeń

10

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

DIGITALIZACJA I NOWE TECHNOLOGIE
W MAGAZYNACH
ÔÔŹródło: PROMAG S.A., fot. PROMAG S.A.

W dniu 19.10.2017 odbyła się już 3 edycja Forum MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI. W tym roku tematyką forum był MAGAZYN 4.0 Cyfrowa
integracja procesów w intralogistyce. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników z czołowych polskich firm, którzy stawiają
na nowe technologie i rozwój swoich biznesów.

„Digitalizacja i związane z tym technologie takie jak: automatyzacja, internet rzeczy połączony ze sztuczną inteligencją, rozszerzona rzeczywistość, praca w chmurze i BIG DATA, w najbliższym
czasie będą zmieniać nasz świat, ten biznesowy i ten społeczny.
Technologie te zmienią wiele branż i podejście do biznesu.
[…] Przez brak rąk do pracy zmuszeni będziemy eliminować
człowieka z pracy fizycznej i oddawać robotom większość prac
manualnych. Będzie to dla wszystkich duże wyzwanie technologiczne i organizacyjne. Stąd też musimy przygotować firmy do
funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dyskusję nad tym jak
nowe technologie zmienią logistykę rozpoczęliśmy 2 lata temu

podczas I Forum MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI. Sama widzę jak wiele
zmieniło się przez te 2 lata. […] Nie możemy czekać na jutro, bo
przyszłość zaczyna się dziś.” – powiedziała podczas otwarcia forum Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PROMAG S.A. Karolina
Tokarz. Prelegenci pokazali w swoich wystąpieniach jak to jutro
może wyglądać w intralogistyce.
Poza prelekcjami jak zwykle mocnym punktem wydarzenia
były praktyczne pokazy rozwiązań, które powoli wkraczają do
polskich magazynów. Uczestnicy forum mieli możliwość zobaczyć na żywo jak pracuje automatyczna linia składowania,
transportu, kompletacji i identyfikacji produktów oraz automatyczny magazyn wyposażony w autorskie rozwiązanie PROMAG:
system gęstego składowania z wózkiem wahadłowym AutoMAG
Shuttle i wózkiem transferowym AutoMAG MOVER. Duże zainteresowanie i liczne pytania ze strony gości wzbudziły też wózki
autonomiczne i roboty pick-n-place. Na stoiskach przygotowanych w CTM PROMAG uczestnicy mogli zobaczyć jak można monitorować pracę wózków widłowych i przeprowadzać symulację
procesów za pomocą wirtualnej rzeczywistości. W napiętym
planie forum znalazła się też wycieczka do nowoczesnego magazynu, w którym goście znaleźli wiele ciekawych rozwiązań do
implementacji w swoich firmach.
III Forum MAGAZYN 4.0 pokazało, że zapotrzebowanie na
dyskusję o przyszłości intralogistyki jest duże. Polskie firmy są
gotowe do rewolucji cyfrowej ale brakuje im wiedzy jak to zrobić.
CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ PROMAG i odbywające się
w nim wydarzenia są odpowiedzią na te potrzeby.
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ROŚNIE GLOBALNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, grafika i fot. Cushman & Wakefield

Z opublikowanego dziś corocznego Raport zawiera analizę aktywności inwestorów i ranking najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
pod względem inwestycji w nieruchomości.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy do czerwca 2017 roku prawie połowa globalnego wolumenu transakcji inwestycyjnych
przypadła na pierwsze 25 miast rankingu, przy czym w niektórych odnotowano
znaczny spadek obrotów. Nowy Jork jest
szósty rok z rzędu najbardziej atrakcyjną
lokalizacją pod względem inwestycji w nieruchomości pomimo mniejszej o 37%
aktywności inwestorów w porównaniu
z analogicznym okresem rok wcześniej.
Wskutek spadku wolumenu transakcji
o 25% Londyn znalazł się poza pierwszą

trójką. Z kolei w Paryżu wartość obrotów
zmniejszyła się w analizowanym okresie
o 21%. Główną przyczyną tych spadków
była niewystarczająca podaż aktywów.
Udział w rynku zwiększyły natomiast
miasta takie jak San Francisco, które
dzięki wzrostowi wolumenu transakcji
inwestycyjnych o 4,5% awansowało do
pierwszej trójki, oraz Hongkong – wzrost
o 19%. Mniejsze miasta, m.in. Malmö, Nicea i Osaka, również zyskały na znaczeniu,
ponieważ inwestorzy międzynarodowi
poszukujący większych zysków coraz bardziej poszerzają horyzonty inwestycyjne.
Ameryka Północna jest nadal największym rynkiem świata pod względem łącznej wartości transakcji inwestycyjnych
– w pierwszej 25-tce znalazło się aż 13
miast z USA oraz po 6 z Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku. Warto również podkreślić, że w miastach Azji i Pacyfiku odnotowano największe wzrosty: w Seulu o 98%,
a w Singapurze o 52%.
– Wzrost aktywności inwestycyjnej
w skali globalnej może się wydawać zaskakujący zważywszy na trudności na rynku
w 2016 roku, ale nastroje wśród inwestorów są obecnie zdecydowanie lepsze. Proces globalizacji w sektorze nieruchomości
nadal postępuje przy mniejszych obawach
o wzrost populizmu – przynajmniej na
razie – powiedział David Hutchings, autor
raportu i dyrektor działu strategii inwesty-

cyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield. – Spadek aktywności na
niektórych głównych rynkach świadczy raczej o niewystarczającej podaży aktywów
niż o malejącym popycie. Ponadto rosnące
ceny skłaniają inwestorów do poszerzania
horyzontów inwestycyjnych. Nowy Jork,
Tokio i Londyn będą nadal umacniać swoją pozycję na światowych rynkach dzięki
umiejętności adaptowania się do nowych
okoliczności, ale inwestorzy coraz częściej
interesują się także mniejszymi miastami.
W porównaniu z poprzednim okresem 12

Wykres 1. Najbardziej
atrakcyjne miasta pod
względem inwestycji
w nieruchomości.
Źródło: Cushman &
Wakefield, RCA
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miesięcy do czerwca 2016 roku w kręgu
zainteresowań inwestorów zagranicznych
pojawiło się aż 18 nowych lokalizacji, co
świadczy o chęci ekspansji na nowe rynki”.
AMERYKA PÓŁNOCNA
Z raportu firmy Cushman & Wakefield
wynika, że wzrost aktywności inwestycyjnej odnotowano w większości miast
Ameryki Północnej – zwłaszcza w San
Antonio, Charlotte i Las Vegas. Pomimo
największych spadków w regionie, jakie
odnotowały miasta zaliczane do pierwszej
50-tki globalnego rankingu, czyli Nowy
Jork (-37%), San Diego (-30%) i Denver
(-23%), niektóre duże rynki amerykańskie
zarejestrowały wzrost obrotów – dotyczy
to m.in. Dallas, Houston i Austin.
EMEA (EUROPA, BLISKI WSCHÓD,
AFRYKA)
Największy wzrost wolumenu transakcji
inwestycyjnych odnotowały stolice państw
Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza
Praga, Budapeszt i Sofia, które wyprzedziły pod tym względem miasta Europy Zachodniej. Ateny także mogą pochwalić się
dużym wzrostem obrotów – aczkolwiek
z niskiego poziomu, osiągnął on najwyższą
wartość od 10 lat.

W rankingu 25 miast świata przyciągających kapitał zagraniczny znalazło się
10 miast europejskich – do pierwszej
piątki weszły Londyn, Paryż, Amsterdam
i Berlin. W zestawieniach awansowały
niektóre miasta niemieckie:
Berlin o dwa miejsca, a Frankfurt o dziewięć, dzięki czemu
znalazł się w pierwszej dziesiątce lokalizacji odnotowujących największą aktywność
inwestorów zagranicznych.
Awans Frankfurtu wynika
przede wszystkim z dużego
zainteresowania tym rynkiem
wśród inwestorów azjatyckich
i bliskowschodnich, którzy
zainwestowali w tym mieście
odpowiednio o 461% i 132%
więcej niż w poprzednich 12 miesiącach
do czerwca 2016 roku.
Po raz pierwszy od czterech lat kapitał
europejski miał największy udział w łącznym wolumenie transakcji zagranicznych
– wyższy nawet od udziału inwestorów
z Ameryki Północnej.
– Europa Środkowo-Wschodnia nadal
dynamicznie się rozwija w tempie szybszym niż niektóre bardziej dojrzałe rynki
regionu EMEA. Pomimo dużego zainte-

resowania tą częścią Europy, a zwłaszcza
Polską, wśród kapitału południowoafrykańskiego i azjatyckiego, region ten przyciąga także wielu inwestorów europejskich. Warszawa, Praga i Budapeszt mogą

liczyć na znaczny wzrost obrotów na rynku
nieruchomości biurowych, co w połączeniu z dużymi transakcjami portfelowymi
w sektorze handlowym i logistycznym
może przełożyć się na rekordowy wolumen transakcji inwestycyjnych w 2017
roku – powiedział Soren Rodian Olsen,
Partner w Cushman & Wakefield Polska.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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ROŚNIE
ZNACZENIE
FAKTORINGU
W SEKTORZE
MŚP
ÔÔŹródło: EFL, infografika: EFL

Już co ósma mikro, mała lub średnia firma
(13,4%) korzysta z faktoringu w celu pozyskania środków finansowych – wynika
z „Barometru EFL”1 za III kwartał 2017
roku. Zestawiając te dane z poprzednimi tegorocznymi pomiarami, widać, że
rośnie grupa przedsiębiorstw korzystających z usług firm faktoringowych. W II
kwartale sięgała po nie co dziesiąta firma
(9,9%), a w I kwartale – co czternasta
(7,3%).
– Cykliczne badania „Barometru EFL”
wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako
instrumentu finansowania zewnętrznego
i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach firm faktoringowych działających
w Polsce. Otóż obroty firm zrzeszonych
w Polskim Związku Faktorów w latach
2012 – 2017 wzrosły ponad dwukrotnie.
Podczas gdy w ciągu II kwartałów 2012
roku instytucje faktoringowe sfinansowały
faktury na łączną kwotę ponad 38 mld
zł, tak w pierwszym półroczu tego roku
kwota ta wyniosła ponad 83 mld zł – mówi
Stanisław Atanasow, prezes zarządu Eurofactor Polska S.A.
IM WIĘKSZA FIRMA, TYM CZĘŚCIEJ
STAWIA NA FAKTORING
Z „Barometru EFL” wynika, że w III kwartale 2017 roku z usług firm faktoringowych korzystało 13,4% przedsiębiorców.
To więcej niż w II kwartale br. – 9,9% oraz
w I kwartale br. – wówczas taką deklarację
złożyło 7,3%. Podobnie jak w poprzednich
kwartałach, w III kwartale widać wyraźną
tendencję w korzystaniu z faktoringu spoglądając na wielkość podmiotów. Im firma
zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z tego instrumentu finansowego. Podczas gdy wśród mikro firm
9,3% zarządzających bazuje na faktoringu,
wśród małych – 15,1%, to wśród średnich
podmiotów ten odsetek jest najwyższy
i wynosi 16,1%.

FIRMY BUDOWLANE I TRANSPORTOWE
Z FAKTORINGIEM ZA PAN BRAT
Na tle sześciu badanych branż, wyróżniają się dwie, których przedstawiciele
najczęściej do finansowania swoich inwestycji wykorzystują faktoring. Są to branża transportowa (26%) oraz budowlana
(21,5%). Wyraźnie mniejsze znaczenie
faktoringu widać w segmencie bankowym (7,2%) oraz w firmach handlowych
(8,5%).

DUŻY POPYT NA FAKTORING W POLSCE
Eurofactor Polska S.A. od stycznia do
czerwca br. sfinansował wierzytelności
na kwotę 941 mln zł, a liczba obsłużonych
faktur w omawianym okresie zwiększyła
się o ponad połowę r/r. Zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZL) firmy, w ciągu dwóch kwartałów 2017 roku sfinansowały blisko 4 mln faktur na łączną kwotę
83,6 mld zł. Z usług faktoringowych w tym
okresie skorzystało ponad 8 tys. klientów.

1 „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).
Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub
działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co
kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna
edycja badania odbyła się w dniach 3–11 sierpnia 2017 r.
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LOGISTYKA DLA E-COMMERCE ROŚNIE
W DWUCYFROWYM TEMPIE
ÔÔŹródło: OEX, fot. OEX

Globalny rynek logistyki dla e-commerce do 2024 roku urośnie do ponad 800 mld USD1. Obecnie największą część branży stanowią
usługi transportowe. Najszybciej rosnącym segmentem są natomiast rozwiązania z zakresu e-fulfillment.
1 E-commerce Logistics Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2016 – 2024, Transparency Market Research (TMR)

gającego klienta e-sklepów,
dlatego w całym procesie tak
ważna jest dbałość o customer
experience, czyli wrażenia kupującego. Kluczowy jest przede
wszystkim niski koszt i krótki
czas dostarczenia przesyłki,
szeroki wybór opcji dostawy,
sprawna organizacja procesu
zwrotów produktów czy nawet
estetyka przesyłek. Rozwiązania takie jak darmowa dostawa
i zwrot, click & collect czy same
day delivery coraz częściej są
traktowane przez kupujących
jako standard – mówi Artur
Wojtaszek, prezes zarządu
OEX E-Business.

Artur Wojtaszek

Według szacunków PMR 2
w 2020 roku sprzedaż online
może stanowić już 10 proc.
całego handlu detalicznego.
W Europie największymi rynkami sprzedaży online są Wielka
Brytania, Francja, Niemcy i Rosja. Polska jest jednym z krajów o najwyższej dynamice
wzrostu.
LOGISTYKA CORAZ
WAŻNIEJSZA
Wraz z rozwojem e-handlu rośnie rynek usług dedykowanych sektorowi e-commerce.
Jednym z takich obszarów jest
logistyka, która w ciągu kilku
ostatnich lat przeszła dużą
transformację. Jeszcze kilka
lat temu e-sklepy nie przywiązywały do tego obszaru dużej
wagi. Dzisiaj większość przedsiębiorców sprzedających online ma świadomość rosnącego
wpływu logistyki na proces zakupowy.

Rozwiązania dla e-commerce – jako flagowe usługi
– oferują dziś najwięksi gracze
branży logistycznej. Równocześnie na rynku funkcjonują
podmioty specjalizujące się
wyłącznie w obsłudze sklepów
internetowych.
– Logistyka e-commerce
musi odpowiadać na oczekiwania coraz bardziej wyma-

JAK TO ROBIĄ NAJLEPSI?
Rozwój usług logistycznych
dla e-commerce wspomaga
technologia, która w coraz
większym stopniu umożliwia
automatyzowanie procesów
magazynowania, kompletowania i dostarczania przesyłek.
W centrach operacyjnych Amazon czy Wal – Mart na dużą
skalę stosowane są roboty,
drony i inne technologie zastępujące pracę ludzi. Przekłada się to na bardzo wymierną
optymalizację procesów logi-

stycznych, które pozwalają e-sklepom budować przewagi
konkurencyjne i skuteczniej
przyciągać klientów.
E-sklepy mogą korzystać
z najlepszych praktyk logistycznych bez konieczności inwestowania w zakup innowacyjnych
technologii. Rozwiązaniem,
które to umożliwia jest outsourcing. W takim modelu firmy
z branży e-commerce zyskują
dostęp do narzędzi dotychczas
zarezerwowanych dla największych graczy z branży. Tym samym mogą oferować swoim
klientom standard obsługi
porównywalny z najlepszymi
na rynku. – Z outsourcingu logistyki w całości lub częściowo
korzystają zarówno najwięksi
giganci e-handlu, jak i mniejsze
podmioty sprzedające online.
Ci pierwsi chcą się skoncentrować na rozwoju sprzedaży,
wydzielając obsługę innych
procesów na zewnątrz. Drudzy
chcą korzystać z najlepszych
rozwiązań logistycznych, będących dotychczas poza ich zasięgiem – dodaje Artur Wojtaszek.

2 „Handel internetowy w Polsce 2015.
Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015–2020”, PMR
Research

Bilans

15

BILA NS

DYNAMICZNE AKTYWA PORTFELA LEASINGU
ÔÔŹródło: PKO Leasing, fot. Log4.pl

Rynek leasingu w Polsce w pierwszej połowie br. (1H 2017) wciąż rozwijał się bardzo dynamicznie. Wartość sfinansowanych
aktywów sięgnęła 31,8 mld złotych. Roczne tempo wzrostu wyniosło aż 11,6 proc., dwucyfrowa wartość dynamiki przyrostu jest
obecna już dziewiąty kwartał z rzędu.
Rozwojowi polskiego rynku leasingu sprzyja poprawiająca
się koniunktura w kraju, w tym
wysoki popyt konsumpcyjny,
oraz stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro.
– Trend ten powinien utrzymać się w kolejnych miesią-

cach. Przewidujemy utrzymanie w br. tempa wzrostu
leasingowanych aktywów na
poziomie około 15 proc. Zależność jest przy tym dwukierunkowa. Rozwijający się rynek
leasingu sprzyja przewidywanemu przyspieszeniu tempa

wzrostu gospodarczego Polski
przy umiarkowanym wzroście
inwestycji publicznych i prywatnych, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO
Leasing.
Leasing odpowiada na bardzo istotną potrzebę rynku,

zwłaszcza firm o obrotach do
5 mln złotych. Według analizy
przeprowadzonej przez Zespół
Analiz Rynku i Konkurencji PKO
Banku Polskiego, od kilku lat
maleje udział kredytu w finansowaniu przedsiębiorstw.
W najbliższych miesiącach za-

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE LOKALIZACJE
LOGISTYCZNE W EUROPIE
ÔÔŹródło: Prologis, infografika: Prologis

Europejski rynek logistyczny dynamicznie się zmienia. Łańcuchy dostaw są przekształcane, gospodarki się rozwijają, a e-handel
nabiera tempa. Chcąc zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na rynek nieruchomości i preferencje dotyczące lokalizacji, Prologis
Research i eyefortransport (EFT) przeprowadziły sondaż wśród operatorów logistycznych w całej Europie, aby poznać najważniejsze kryteria i prosperujące lokalizacje. Badania były prowadzone od lutego do maja 2017 roku, i wzięło w nich udział 280
respondentów z różnych sektorów, od detalicznego przez motoryzacyjny po elektroniczny.
Poniższa tabela przedstawia ranking państw (na 100 przebadanych lokalizacji europejskich) według poszczególnych czynników:

ÔÔ BLISKOŚĆ
GŁÓWNYCH CENTRÓW
KONSUMPCJI
1. Niemcy
2. Holandia
3. Belgia
4. Wielka Brytania
5. Francja

ÔÔ OTOCZENIE
REGULACYJNE
1. Holandia
2. Pozostałe kraje Europy
Środkowo-Wschodniej*
3. Polska
4. Niemcy
5. Wielka Brytania

ÔÔ DOSTĘPNOŚĆ
PRACOWNIKÓW
1. Polska
2. Holandia
3. Pozostałe kraje Europy
Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy
5. Belgia

ÔÔ INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA
1. Holandia
2. Niemcy
3. Belgia
4. Francja
5. Polska

ÔÔ CAŁKOWITY KOSZT/
PROPOZYCJA WARTOŚCI
1. Holandia
2. Polska
3. Pozostałe kraje Europy
Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy
5. Belgia

* Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej to Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Turcja i Rosja

Niniejszy raport stanowi kontynuację naszych dotychczasowych badań dotyczących lokalizacji, w których wskazaliśmy
czynniki determinujące wybór
nowych lokalizacji w Europie.
Główne wnioski z naszych
badań:
1. Bezpośredni dostęp do
głównych centrów konsumpcji jest kluczowy
2. Główne skupiska ludności
o najwyższym poziomie konsumpcji mają coraz większe
znaczenie
3. Koszty całkowite mają relatywnie małe znaczenie
4. Rosnące znaczenie zatrudnienia, zarówno pod
względem dostępności
pracowników, jak w przypadku Europy Zachodniej
(np. w Holandii), jak i pod

względem kosztów pracy,
jak w przypadku Polski.
CO TO OZNACZA?
Inwestycja w infrastrukturę
i dostępność pracowników są
kluczem do sukcesu dla danej
lokalizacji logistycznej. Dostępność pracowników i bliskość
ośrodków gospodarczych to
czynniki mające wpływ na
podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji. Dlatego
też, aby móc cieszyć się falą
wzrostu w sektorze logistyki,
decydenci polityczni powinni
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej.
Zrozumienie tych długoterminowych czynników kształtujących popyt jest kluczowe
dla inwestorów. Podczas gdy

inne składowe (np. dynamika
podaży, kompresja stóp kapitalizacji itd.) są ważne dla
stworzenia długoterminowej
wartości, zrozumienie dynamiki klienta i zmian zachodzących

Bilans

w sieciach logistycznych jest
niezbędne dla podejmowania
właściwych decyzji inwestycyjnych.
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ledwie co czwarte z nich planuje zaciągnąć dług w banku, aby
pozyskać środki na nowe inwestycje. Aktualnie obserwuje się
wysokie wykorzystanie przez
firmy mocy produkcyjnych,
przy najniższym od dekady
tempie odnawiania majątku.
W tej sytuacji dynamicznie rozwijają się alternatywne wobec
kredytu źródła finansowania.
Jednym z podstawowych jest
leasing.
Podobnie jak w trzech
ostatnich latach, również w 1H

2017 aktywny portfel leasingowy rósł dynamiczniej niż rynek kredytów inwestycyjnych.
Ta tendencja, mimo pewnego
wyhamowania w 2Q, powinna się utrzymać. Sytuacji nie
zmieni raczej zapowiadane
przez niektóre banki, pierwsze od roku lekkie złagodzenie polityki kredytowej wobec
małych i średnich przedsiębiorstw.

CELEM LEPSZA FIRMA, PLANETA I SPOŁECZNOŚCI
ÔÔŹródło: Brambles, grafika: Brambles

Grupa Brambles, lider z obszaru logistyki łańcucha dostaw, działająca w ponad 60 krajach głównie za pośrednictwem marek CHEP
i IFCO, opublikowała Przegląd zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2017 (FY17). Raport zawiera zaktualizowane informacje
dotyczące programu zrównoważonego rozwoju CHEP i IFCO oraz postępach w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2020.
Cele te są oparte na firmowym programie zrównoważonego rozwoju Lepsza firma, Lepsza planeta, Lepsze społeczności i ściśle
powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
Przykłady osiągnięć Brambles
przedstawionych w Przeglądzie Zrównoważonego Rozwoju 2017 w następujących
obszarach:
Lepsza firma – Usprawnienie łańcuchów dostaw klientów i inwestowanie w bezpieczne środowisko pracy,
w którym pracownicy mogą
się rozwijać.
Brambles wykorzystuje
rotacyjny model biznesowy,
specjalizując się w udostępnianiu i współużytkowaniu
platform, w tym ponad 590
milinów palet, skrzynek i pojemników. W roku finansowym 2017 klienci korzystający
z nośników CHEP i IFCO ocalili
1,6 miliona drzew oraz zmniejszyli emisję CO2 o 2,5 miliona ton, zaś odpadów stałych
o 1,4 miliona ton. Firma Brambles zainicjowała również projekty współpracy transportowej z ponad 200 klientami
w celu wyeliminowania ponad 64,7 milionów kilometrów
„pustych” przejazdów ciężarówek ze światowych łańcuchów
dostaw.
Te osiągnięcia zapewniły
firmie wiele nagród branżowych, w tym nagrody EcoVadis

Gold przyznawanej na podstawie specjalistycznej analizy zrównoważonego rozwoju
dostawców. Firma Brambles
zalicza się również do najlepszych w swojej kategorii firm
w ratingu World Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) oraz
uzyskała wskaźnik AAA w ratingach Morgan Stanley Capital

International (MSCI) i Sustainalytics.
Aby utworzyć zrównoważone środowisko pracy, Brambles zobowiązuje się przestrzegać polityki Zero Harm. Firma
poczyniła duże kroki w realizacji tego celu w jednostkach
organizacyjnych CHEP i IFCO,
poprawiając wyniki w zakresie

Bilans

bezpieczeństwa w roku finansowym 2017. Równocześnie
w tym roku odnotowano 78%
wzrost godzin nauki, a każdy
pracownik poświęcił średnio
1,73 dnia na szkolenia i doskonalenie zawodowe.
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Pionierskie technologie
w logistyce
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Wzmocnione tablety zamiast dokumentacji papierowej
ÔÔŹródło: Panasonic, fot. Panasonic

West Atlantic, europejskie linie lotnicze cargo
wprowadziły elektroniczny system zarządzania
informacją, tzw. Electronic Flight Bags (EFB). Zastępuje on papierową dokumentację lotniczą,
zapewniając efektywne zarządzanie procesami
logistycznymi. Rozwiązanie zostało stworzone
w oparciu o wzmocnione tablety Panasonic
Toughpad FZ-G1.
West Atlantic Group to spółka holdingowa
dwóch europejskich przewoźników, West Air
Sweden i Atlantic Airlines, specjalizująca się
transporcie przesyłek pocztowych, towarów
niebezpiecznych i ładunków drobnicowych.
Przez lata linie korzystały z papierowej dokumentacji lotniczej. Były to tradycyjne segregatory zawierające liczne instrukcje, mapy
i informacje o załadunku. Aby ograniczyć ilość
materiałów fizycznie znajdujących się na pokładzie samolotu i jednocześnie zapewnić załodze łatwy i szybki dostęp do informacji, West
Atlantic wprowadziło tablety Toughpad FZ-G1.
Dostarczono je co najmniej 25 załogom, a każda
z nich została wyposażona w dwa takie urządzenia – po jednym dla każdego z dwóch pilotów
na pokładzie.
EFB zaprojektowano tak, by mógł całkowicie zastąpić dokumentację papierową, w tym
instrukcje użytkowania statku powietrznego,
instrukcje operacyjne oraz mapy nawigacyjne. Dzięki digitalizacji wszystkich informacji

i wykorzystaniu tabletów FZ-G1 załoga może
błyskawicznie sprawdzić obciążenie samolotu
czy też odpowiednio wyregulować temperaturę
na pokładzie. Wystarczy kilka kliknięć, by zaktualizować lub sprawdzić informacje na temat
transportowanego ładunku. Ponadto EFB może
obsługiwać dodatkowe aplikacje zaprojektowane do konkretnych zadań, na przykład do
obliczenia optymalnej prędkości startu.
Jako narzędzie do obsługi EFB wybrano
0wzmocnione tablety Panasonic Toughpad FZG1. Model spełnia równie restrykcyjne kryteria
niezawodności, co wszystkie inne systemy sterowania znajdujące się w kokpicie. Urządzenia
są używane zarówno w czasie lotu, jak i w czasie
załadunku i rozładunku towarów. O ich wyborze przesądziła wzmocniona obudowa, a także
wysoka jasność ekranu. 10-calowy dotykowy
wyświetlacz oferuje jasność od 0,5 do 960 nitów, co oznacza że jest w stanie zapewnić doskonałą widoczność zarówno, gdy jest ciemno,
jak i przy intensywnym oświetleniu. Jednocześnie model z powodzeniem wytrzyma upadek
z wysokości 180 cm.
– Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru
rozwiązania była odporność na wstrząsy oraz
upadki, ponieważ warunki, w których pracujemy bywają ciężkie – mówi Magnus Klasson,
Operations Manager w West Atlantic. – Urządzenia często upadają podczas załadunku
i rozładunku, dlatego nie moglibyśmy używać
sprzętu, który nie jest wzmocniony. Tablety
Toughpad FZ-G1 są dla nas idealne. Są wytrzymałe i mogą być wykorzystywane w każdych
warunkach – zarówno w deszczu, jak i w pełnym
słońcu – dodaje Magnus Klasson.
Film prezentujący wykorzystanie tabletów
Toughpad FZ-G1 w West Atlantic można zobaczyć TUTAJ.
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Dachser rozpoczął ścisłą współpracę z Instytutem Przepływu Materiałów i Logistyki działającym przy Fraunhofer, największej w Europie organizacji badań stosowanych. W nowo
powstałym Dachser Enterprise Lab w Dortmundzie, eksperci operatora będą pracować
z naukowcami nad projektami badawczymi
i rozwojowymi, które wpisują się w działalność
Dachser w zakresie Road Logistics oraz Air &
Sea Logistics. Celem pracy tego zespołu jest
dalszy rozwój pionierskich technologii, ukierunkowany na zastosowanie ich w praktyce.
– Od lat współpraca z wieloma uniwersytetami
oraz partnerami w zakresie R&D stanowi podstawę naszej strategii korporacyjnej. Dachser Enterprise Lab wzbogaca nasz potencjał badawczo-rozwojowy o kluczowe kompetencje oraz zapewnia
nam elastyczny dostęp do specjalistów – mówi
Bernhard Simon, CEO Dachser.
Zaznaczył on również, że Instytut Fraunhofera posiada wiedzę fachową na najwyższym
poziomie, najnowsze laboratoria oraz zespół
zmotywowanych i kreatywnych naukowców.
Bernhard Simon uważa, że w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem specjalistów Dachser taka współpraca przyspieszy innowacyjny
rozwój firmy.
– Stworzyliśmy Enterprise Labs, aby wyniki
badań można było jak najszybciej wykorzystywać do pracy nad produktami i modelami
biznesowymi. Poprzez przyjęcie nowych i interdyscyplinarnych form współpracy w zakresie
rozwoju, co skraca dystans pomiędzy nami,
możemy wejść na wysoki poziom wymiany między nauką i przemysłem. Dzięki temu możliwe
jest elastyczne oraz szybkie wdrażanie nowych
technologii, trendów czy strategii biznesowych
do zastosowania w praktyce. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna dla działającego
globalnie biznesu logistycznego, jak Dachser,
ze swoją gęstą siecią połączeń i strukturami
danych. Nasz nowy Enterprise Lab stworzony
z Dachser stanowi punkt odniesienia we wspólnym rozwoju logistycznym i technologicznym
– mówi Prof. Michael ten Hompel, Dyrektor
Zarządzający Instytutu Przepływu Materiałów
i Logistyki Fraunhofera.
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EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW
ÔÔŹródło: Indoorway, grafika i fot. Indoorway

Indoorway wprowadza na rynek zestaw narzędzi służących do monitorowania i analityki ruchu wewnątrz fabryk i magazynów.
Pilotażowe wdrożenie ma miejsce w fabryce Electrolux, gdzie technologia Indoorway Industry 4.0 pomaga optymalizować
procesy produkcyjne.
Zwiększenie wydajności oraz poprawa
bezpieczeństwa obiektów przemysłowych
to jedne z ważniejszych wyzwań stojących
przed ich zarządcami. Optymalizacja produkcji i magazynowania pozwala na lepsze
wykorzystanie zasobów firmy, przynosząc
oszczędności finansowe oraz przyspieszając wszelkie procesy. W wielopoziomowym i stale zmieniającym się otoczeniu
produkcyjnym liczy się każda sekunda,
każdy pracownik oraz racjonalne zagospodarowanie powierzchni, pojazdów i innych
sprzętów. Wychodząc naprzeciw potrzebom przemysłu, Indoorway wprowadza
do swojej oferty usługę biznesową polegającą na pomiarach przepustowości danej
hali produkcyjnej czy centrum logistycznego. To rozwiązanie w duchu czwartej
rewolucji przemysłowej, które łączy świat
maszyn i technologię informacyjną.
HALE PRZEMYSŁOWE WKRACZAJĄ
W CYFROWĄ ERĘ
Indoorway Industry 4.0 pozwala zbierać
dokładne dane na temat ruchu pracowników, wózków widłowych i innych pojazdów wewnątrz obiektu przemysłowego.
Określanie lokalizacji maszyn i osób jest
możliwe dzięki informacjom zbieranym
z czujników umieszczonych na pojazdach
oraz sensorów znajdujących się w urządzeniach mobilnych.
Firma daje także dostęp do intuicyjnego
panelu analitycznego. To w nim managerowie fabryk i magazynów mogą obserwować w czasie rzeczywistym natężenie
ruchu na danej platformie czy hali. Panel

pozwala także analizować dane historyczne, które pomagają zidentyfikować np.
poziom wykorzystania maszyn i dystanse przebyte przez pojazdy. Narzędzie to
umożliwia również analizę danych na graficznych “heat mapach” oraz w podziale
na poszczególne strefy i obiekty. Z ekosystemu sensorów i usługi B2B od Indoorway można korzystać stale, dla trwałego
usprawnienia procesów i podniesienia
komfortu pracy, lub przez kilka tygodni,
aby zbadać bieżącą wydajność zakładu.
DIGITALIZACJA FABRYKI ELECTROLUX
Pierwszym producentem, który wprowadził Indoorway Industry 4.0 do analizy
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procesów produkcji, jest Electrolux. Pilotażowym wdrożeniem została objęta
fabryka zmywarek w Żarowie, a dokładnie
tzw. strefa przyjęć w magazynie komponentów.
– To miejsce strategiczne, w którym
zaczyna się proces logistyki wewnętrznej.
Każde opóźnienie na tym etapie może
mieć konsekwencje dla całej produkcji.
Dzięki danym zebranym przy pomocy
rozwiązania Indoorway sprawdziliśmy
poziom wykorzystania każdej z ramp rozładunkowych, przeanalizowaliśmy pracę
poszczególnych zmian, a także monitorowaliśmy ruch wózków widłowych. Analiza
tych informacji pozwoli nam ustandaryzować pracę zespołów, lepiej monitorować
środki trwałe oraz optymalizować procesy
logistyczne – mówi Kamila Gudzowska-Krzyżak, Supply Chain Manager, Electrolux Żarów.
Dzięki dokładnym algorytmom pomiarowym Indoorway zmniejszył liczbę sensorów potrzebnych do zdigitalizowania
budynku, co sprawia, że rozwiązanie to
jest niemal trzykrotnie tańsze od podobnych systemów. Zespół zajmuje się całym
procesem implementacji, który może zostać przeprowadzony podczas nocnej lub
weekendowej zmiany. Pokrycie beaconami przestrzeni 3500 m2 w fabryce Electrolux i dostosowanie urządzeń mobilnych
zajęło pracownikom Indoorway jedynie
8 godzin. Więcej informacji na stronie
indoorway.com, w zakładce Industry 4.0.
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TRANSPORT W TEMPERATURZE KONTROLOWANEJ
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

Produkty farmaceutyczne wymagają szczególnej uwagi i odpowiedzialności ze strony operatora logistycznego, który powinien
zapewnić im określone warunki podczas transportu, głównie w postaci stałej temperatury. Jej nieprzewidziane wahania mogą
bowiem poważnie uszkodzić towar, zmieniając jego właściwości lecznicze.

Polskie farmaceutyki stanowią jedną z najbardziej eksportowych branż polskiej gospodarki. Tylko w pierwszych
czterech miesiącach bieżącego
roku, nasz rodzimy eksport leków przekroczył miliard euro.
W porównaniu z tym samym
okresem 2016 roku, sektor zanotował wzrost o ponad 100
mln euro. Zgodnie z raportem
opracowanym przez firmę doradczą McKinsey & Company,
polska branża farmaceutyczna systematycznie się rozwija. Jej wartość wynosi obecnie ok 1 proc. naszego PKB,
co oznacza, że Polska stała się
największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do
wielkości w Unii Europejskiej.
ROHLIG SUUS Logistics od
lat z powodzeniem obsługuje
w transporcie lotniczym klientów z sektora farmacji, którzy
oczekują od operatora logistycznego nie tylko kompleksowości oferowanych usług ale

również ich wysokiej jakości.
Od momentu wprowadzenia
w 2015 roku kodeksu Dobrych
Praktyk Dystrybucyjnych firmy
farmaceutyczne zdecydowanie
bardziej przykładają uwagę do
kontroli wskazanych tam zaleceń. W praktyce DPD to zbiór
zasad, których stosowanie zapewnia jakość i niezmienność
produktu leczniczego podczas
dystrybucji. Dokument obejmuje swoim zakresem przyjmowanie, transportowanie,
przechowywanie i wydawanie
produktów leczniczych.
Jak wskazuje Mariusz Filec,
Dyrektor Frachtu Lotniczego
W ROHLIG SUUS Logistics – Na
rynku istnieją dwa warianty realizacji transportów lotniczych
w temperaturze kontrolowanej – wariant pasywny (np.:
2°C – 8°C, 15°C – 25°C) oraz
wariant aktywny czyli tzw. specjalne kontenery chłodnicze.
Z uwagi na specyfikę produktów, klienci oczekują od opera-

tora logistycznego utrzymania
stałej temperatury na każdym
etapie łańcucha logistycznego
oraz skrócenia czasu dostawy
towaru do minimum, bowiem
im dłuższy czas transportu,
tym większe ryzyko wystąpienia skoków temperatur, które wpływają na właściwości
produktu. Jest to szczególnie
istotne w przypadku substancji
aktywnych np. szczepionek,
które zawierają materiał biologiczny – podkreśla przedstawiciel operatora.
Z uwagi na tak wrażliwe produkty jakimi są leki, w transporcie stosuje się dodatkowe
zabezpieczenia w postaci kocy
termicznych. To coraz bardziej
popularne w Polsce rozwiązanie, które za jakiś czas może
stać się standardową procedurą. Do udokumentowania
odpowiedniej temperatury
transportu leków służą natomiast rejestratory temperatur
tzw. datalogery, umieszcza-
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ne w przesyłkach, które mają
na celu gromadzenie danych
na temat możliwych, nagłych wzrostów temperatury.
W ROHLIG SUUS Logistics koce
termiczne oraz datalogery kupowane są od sprawdzonych
dostawców, po preferencyjnych stawkach, przez co klienci
mają zapewnioną usługę w ramach jednego pakietu.
Mimo, że żadna instytucja
nie nadzoruje operatorów logistycznych pod kątem świadczenia usług według kodeksu
Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych, klienci samodzielnie
kontrolują firmy przeprowadzając coroczne audyty. Nowe
standardy w zakresie transportu produktów farmaceutycznych w przemyśle lotniczym
zaproponowała jednak IATA
– Międzynarodowe Zrzeszenie
Przewoźników Powietrznych.
Uzyskanie certyfikatu CEIV,
pociąga za sobą udokumentowanie kontroli całego łańcucha
dostaw (od magazynu do magazynu) podczas transportu.
Mariusz Filec podkreśla – ROHLIG SUUS Logistics
współpracuje m.in. z liniami
lotniczymi Air France KLM,
Lufthansa, Turkish Cargo czy
Cargolux, które jako jedne
z pierwszych na świecie posiadają tego typu globalne licencje. Ponadto nasza wiedza
i wieloletnie doświadczenie,
wyniesione ze współpracy
z dużymi graczami z branży
farmaceutycznej, umożliwia
nam bezpieczną i sprawną realizację transportów w temperaturze kontrolowanej – dodaje reprezentant firmy.
Obecnie w Polsce wyżej wymienione regulacje znajdują
się w fazie wczesnego rozwoju,
jednak bardzo prawdopodobne, że na przestrzeni najbliższych 3 lat certyfikat stanie
się tak popularny jak koce
termiczne i będzie wymogiem
klientów międzynarodowych.
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Nowa usługa operatora
ÔÔŹródło: PEKAES, fot. PEKAES

GIEŁDY ŁADUNKÓW –
KTÓRĄ WYBRAĆ?
ÔÔŹródło: TransPoland, fot. TransPoland

W 2016 roku polskie firmy transportowe przewiozły 1546,6 mln ton ładunków, tj.
o 2,7% więcej niż w roku poprzednim1, a liczebność flot wyniosła przeszło 205 000
pojazdów, co stanowi ok. 11 procentowy wzrost w stosunku do roku 20152. Dynamiczny rozwój sektora transportu wiążę się jednakże z coraz większą konkurencją na
rynku. Co więc można zrobić, by nie pozostać w tyle wobec innych przedsiębiorców?
1 GUS, Transport – wyniki działalności w 2016 r.
2 BTM – GITD, 2016

Jednym z rozwiązań może być korzystanie z wielu dostępnych na rynku narzędzi, które mają pomóc właścicielom
firm transportowych w skutecznym
i sprawnym zarządzaniu flotą. Dużą
popularnością cieszą się giełdy ładunków – wygodne platformy komunikacji
między załadowcami, przewoźnikami
i spedytorami, które w znacznym stopniu
ułatwiają codzienne prowadzenie działalności TSL. Pozwalają na optymalizację
przestrzeni załadunkowej i na zmniejszenie lub wyeliminowanie pustych przejazdów, a co za tym idzie – redukcję kosztów
ponoszonych przez przedsiębiorcę. Oferta
na rynku jest dosyć bogata, warto więc
dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne propozycje i wybrać taką, która
najlepiej pasuje do naszych potrzeb.
Może to być dosyć czasochłonne, a jak
wiadomo – czas jest obecnie towarem luksusowym. Istnieje jednak prosty sposób
aby rozeznać się na rynku nie poświęcając
godzin na przeczesywanie stron internetowych lub na rozsyłanie niezliczonych maili. Wystarczy zapoznać się z przeglądem
giełd ładunków, który dostępny będzie na
targach TransPoland Translogistica. Jest to
kompleksowe, przekrojowe zestawienie,
które w jednym miejscu zbiera najważniej-

sze informacje na temat kluczowych giełd
na rynku polskim i europejskim. W skróconej, internetowej wersji przeglądu – http://
trans-poland.pl/Strefa-Przewoznika/Gieldy-ladunkow – można znaleźć odpowiedzi
na pytania dotyczące ilości ofert na giełdzie, możliwości bezpłatnego testowania,
kosztów użytkowania oraz dodatkowych
świadczeń zapewnianych przez giełdę.
Daje więc on szansę na szybkie i wygodne
porównanie usług, oferowanych przez
operatorów tych platform.
Pełna oferta opisywanych firm będzie dostępna na targach TransPoland Translogistica między 8 a 10 listopada 2017 w EXPO XXI Warszawa.
Podczas trzech dni trwania targów rekordowa liczba wystawców – w tym
również przedstawiciele giełd ładunków – będzie prezentować swoje usługi
i produkty na największym w tej części Europy spotkaniu profesjonalistów z branży
TSL.
Zapraszamy do zapoznania się z treściami zawartymi w przeglądzie oraz do
rejestracji online na stronie http://trans-poland.pl/Odwiedzajacy/Rejestracja-online i odwiedzenia targów. TransPoland
Translogistica – biznes branży TSL w jednym miejscu (8–10 listopad 2017).

PEKAES stawia na nieustanny rozwój i innowacyjne podejście do potrzeb Klientów. Odpowiedzią na nowe wyzwania logistyczne jest wzbogacenie oferty o przewozy ponadnormatywne.
Nowy serwis PEKAES obejmuje transport
ładunków, które z uwagi na wymiary czy ciężar
wymagają indywidualnych rozwiązań. Wśród
bogatej palety tego typu towarów znajdują się
między innymi konstrukcje stalowe, maszyny
i urządzenia przemysłowe, budowlane, rolnicze, prasy a także potężne kotły, transformatory i generatory. PEKAES zorganizuje również
transport łodzi, jachtów, ogromnych zbiorników, pieców przemysłowych, elementów elektrowni wiatrowych czy nowoczesnych pojazdów
szynowych, jak i wielu innych dużych ładunków.
– Do obsługi zleceń w tym zakresie dedykowaliśmy w PEKAES zespół ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w realizacji przewozów
ponadgabarytowych. To co wyróżnia nasz serwis
od innej tego typu oferty dostępnej na rynku, to
wysoka jakość świadczonych usług, ogromne zaangażowanie i indywidualne podejście naszych
ekspertów do każdego zlecenia. – stwierdza
Maciej Bachman, Prezes Grupy PEKAES.
Operator w ramach nowej usługi zapewnia
koordynację przewozów ponadgabarytowych
w całym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem
różnych środków transportu: począwszy od
drogowego, poprzez morski, lotniczy, kolejowy
czy śródlądowy. PEKAES oferuje również przeładunek towarów ciężkich i ponadgabarytowych,
weryfikację trasy przejazdu oraz organizację zezwoleń specjalnych. Jeśli transport danego towaru będzie wymagał aranżacji eskorty policji, służb
cywilnych czy sprawdzenia przejazdu, PEKAES
można także powierzyć realizację takich zadań.
– Zapewniamy naszym Klientom również
pełną obsługę celną i wiele usług dodatkowych. Wśród nich wymienię m.in. ekspertyzy
mostowe, czasowy demontaż infrastruktury
drogowej. Możemy przeprowadzić najbardziej
złożone operacje logistyczne i podjąć się różnych wyzwań, takich jak na przykład usługi
dedykowane dla producentów maszyn i urządzeń polegające na rozładunku i precyzyjnym
ustawieniu maszyn czy też urządzeń na fundamentach. Do każdego zadania podchodzimy
indywidulanie, z największym zaangażowaniem
– dodaje Robert Alot, Kierownik Działu Przewozów Ponadgabarytowych PEKAES.
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KOLEJOWE POŁĄCZENIE AZJI Z EUROPĄ
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Po sześciu miesiącach od uruchomienia serwisu kolejowego KN Eurasia Express, Kuehne + Nagel kontynuuje strategiczne rozszerzenia połączeń. Po raz pierwszy usługi dotyczą również ładunków z północnego regionu Chin, Japonii, Korei Południowej
i krajów Południowo-Wschodniej Azji do lokalizacji w Europie.
Wśród nowych miejsc pochodzenia towarów jest Changchun, przemysłowa metropolia w północnych Chinach, która będzie
teraz połączona z Hamburgiem cotygodniowymi wyjazdami pociągów. Trasa ta
jest szczególnie atrakcyjna dla klientów
z branży motoryzacyjnej.
Po raz pierwszy Kuehne + Nagel oferuje
również przesyłki między Japonią i Koreą
Południową, do miejsc docelowych w Europie z wykorzystaniem połączonych usług
morskich i kolejowych. Dodatkowo usługa
KN Eurasia Express została rozszerzona na
kraje Azji Południowo-Wschodniej, które są
połączone przez istniejącą sieć transportu
lądowego Kuehne + Nagel w regionie.
Kuehne + Nagel jest pierwszym operatorem logistycznym, oferującym przesyłki
kolejowe LCL (mniej niż ładunki pełnokontenerowe) między Chinami i Rosją za
pośrednictwem centralnego terminalu
w Moskwie (Vorsino). W rezultacie ponad
50 punktów konsolidacyjnych ładunków
w Chinach będzie powiązanych z ponad
20 punktami docelowymi w Rosji. W sumie
czasy tranzytu do Moskwy wyniosą maksymalnie do 24 dni, czyli prawie o połowę
krócej w porównaniu z transportem drogą
morską. Ponadto Kuehne + Nagel oferuje
pierwsze bezpośrednie połączenie między

Xian w Chinach a Kouvola w Finlandii. Czas
tranzytu trwa około 14 dni.
„KN Eurasia Express to historia sukcesu. Czas dostawy jest znacznie krótszy
w porównaniu do transportu morskiego,
a koszty są dużo niższe od kosztów transportu lotniczego, co czyni je atrakcyjnym
produktem dla naszych klientów. Obecnie
poszerzamy tę usługę o centra handlowe
w północnych Chinach, Korei Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Jako

Dwa nowe produkty w bogatym portfolio
ÔÔŹródło: DHL, fot. DHL

Od 1 sierpnia DHL Parcel wzbogacił swoje portfolio o dwa nowe produkty: DHL Parcel Return Polska
oraz DHL Parcel Return Connect.
Dzięki nim oferta skierowana do
klientów sektora e-commerce jest
najbardziej konkurencyjną na rynku. Sklepy internetowe sprzedające swoje towary w Polsce jak i za
granicą, mogą teraz zaoferować

swoim klientom najwygodniejszą
i dopasowaną do ich potrzeb ofertę zwrotów.
DHL Parcel Return Polska to
zwrot przesyłki na terenie Polski.
Klienci biznesowi mogą przekazywać etykiety zwrotne wewnątrz
przesyłek (etykieta w pudełku) lub
pocztą elektroniczną (załącznik do
e-maila). Poza przekazaniem go-

pierwszy dostawca logistyczny oferujący przesyłki skonsolidowane LCL między
Chinami i Rosją łączymy dwie największe
gospodarki na świecie. Klienci wysyłający
przesyłki za pośrednictwem KN Eurasia
Express czerpią korzyści z pełnej przejrzystości informacji o stanie ich dostaw,
dzięki naszej platformie informacyjnej KN
Login” - wyjaśnia Otto Schacht, członek
zarządu Kuehne + Nagel International AG,
odpowiedzialny za fracht morski.

towej etykiety zwrotnej, produkt
daje możliwość samodzielnego
tworzenia etykiet przez nadawcę
zwrotu, dzięki formularzom online.
Przesyłki zwrotne można nadawać
w punktach DHL Parcel lub zamawiać kuriera po ich odbiór, o ile
klient biznesowy uaktywni tę opcję
nadania.
Nadawcy zwrotów na terenie
Polski mogą korzystać z dedykowanej strony www.dhl24.com.
pl/zwroty. Strona udostępnia
wybór opcji nadania, lokalizację
najbliższego punktu DHL Parcel,
zamówienie przyjazdu kuriera, jak
również wybór sposobu wydruku
dokumentów przewozowych.
W ramach produktu DHL Parcel
Return Connect klienci biznesowi
mogą przekazywać etykiety zwrotne wewnątrz przesyłek eksportowych (etykieta w pudełku) lub
pocztą elektroniczną (załącznik
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do e-maila). Nadawcy zwrotów za
granicą mogą nadawać przesyłki
zwrotne w rozległej sieci punktów
i automatów.
Sprzedający i kupujący, mogą się
cieszyć różnorodnością rozwiązań
i docenić wygodę obsługi. Tak jak
chcesz!
– Mamy ogromną przyjemność
poinformować, że wprowadziliśmy najwygodniejsze rozwiązanie
dla zwrotów konsumenckich na
rynku. Umożliwiliśmy wygodny
proces nadawania paczek, na który konsumenci czekali od dawna.
Natomiast sprzedawcy, dzięki unikalnemu rozwiązaniu, sami decydują, jak przekazywać etykietę
nadawcy. Dzięki elastycznym rozwiązaniom oferowanym przez DHL
Parcel, sklepy internetowe mogą
szybciej rozwijać sprzedaż krajową
i zagraniczną. – Vice President ds.
Marketingu Anna Kania-Okieńczyc.

22

KOM EN TARZE

BITCOIN – JAKIE SĄ
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
WIRTUALNEJ WALUTY?

ÔÔdr Joanna Worona, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, fot.
Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Mimo wielu korzyści, posługiwanie się bitcoinem rodzi również
zagrożenie prawne. Użytkownik gromadzi bitcoiny na dysku
twardym swojego komputera. W przypadku fizycznego zniszczenia urządzenia, czy też ataku hackera, może on bezpowrotnie utracić zgromadzone na dysku środki finansowe. Ponadto,
co jest szczególnie istotne, posługiwanie się bitcoinami może
w niektórych przypadkach rodzić odpowiedzialność karną.
Pozytywnymi cechami bitcoinów jest to, że waluta jest
całkowicie zdecentralizowana, w założeniu nie jest
uzależniona od jakiegokolwiek kraju (w tym jego sytuacji ekonomicznej i polityki),
ma ogólnoświatowy zasięg,
a część sklepów internetowych oraz innych podmiotów
zaczęła dopuszczać bitcoiny
jako środki płatnicze. Ponadto
koszy użycia tej waluty są niskie – bowiem brak jest opłat
dodatkowych, transakcje są
anonimowe i nie pozostawiają za sobą śladu. By dokonać
transakcji potrzebne jest jedynie urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
Pieniądz wirtualny, w tym
bitcoin, ma nieuregulowany
status prawny. W przypadku
tradycyjnych środków płatniczych ich obrót regulowany
jest przez odpowiednie instytucje finansowe, które sprawują
nad nimi nadzór ostrożnościo-

wy. Podobnych zabezpieczeń
brak niestety w przypadku
walut wirtualnych, co znacznie
zwiększa ryzyko oszustw i manipulacji. Bitcoin nazywany
jest e-walutą drugiej generacji,
kryptowalutą czy też walutą
wirtualną. W założeniu bitcoin
jest pierwszym cyfrowym, prywatnym pieniądzem – za pomocą którego dokonuje się
rozliczeń bezpośrednio między
stronami (ang. peer-to-peer),
z pominięciem konieczności
korzystania z rachunków (bankowych lub niebankowych).
By wyjaśnić kwestię jego
regulacji należy zacząć od elementów technicznych – formy
bitcoinów. Tworząc omawianą
kryptowalutę z góry założono,
że ilość jednostek bitcoinów
automatycznie ograniczono do
21 milionów, każda jednostka
zaś dzieli się na 100 000 000
mniejszych jednostek.
Bitcoiny można nabyć na
dwa sposoby. Pierwszym

dr Joanna Worona

z nich jest nabycie bitconów
w internetowym kantorze
(tak jak każdej innej waluty),
drugim zaś – użycie własnego
komputera do tzw. procesu
„wydobywania” bitcoinów.
W jakikolwiek sposób wejdziemy w posiadanie bitcoinów
musimy wiedzieć, jaki jest ich
status prawny, co możemy
zyskać a co stracić nabywając
waluty wirtualne.
Użycie bitcoinów w niektórych przypadkach może rodzić
odpowiedzialność karną. Taka
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sytuacja może mieć miejsce
w przypadku tzw. „zatrucia”
transakcji. W trakcie dokonywania transakcji jest możliwość
zawarcia w jej kodzie dodatkowych informacji (plików,
obrazów, danych tekstowych).
Dodatkowe dane mogą być zawarte bez wiedzy kontrahenta. Może mieć zatem miejsce
sytuacja, gdy ktoś „zatruwa”
transakcje – a otrzymany wówczas przelew oprócz środków
finansowych może zawierać
inne – niechciane przez nas
pliki (np. pornografię dziecięcą
bądź inne pliki zakazane przez
ustawodawstwo danego kraju).
Niejasny status prawny powoduje, że bitcoinami nierzadko posługują się cyberprzestępcy (do prania brudnych
pieniędzy, tworzenia piramid
finansowych, nielegalnego hazardu czy finansowania terroryzmu). Na niestabilność
kryptowalut mogą mieć wpływ
decyzje polityczne i prawne innych krajów świata – gdy chiński rząd podjął decyzję o zamknięciu trzech największych
giełd bitcoinowych w Chinach,
cena tej waluty spadała o kilkadziesiąt procent.
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UPADŁOŚĆ JAKO SZANSA NA
UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ
PRZEDSIĘBIORCÓW

ÔÔPiotr Glonek, radca prawny z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Doradca restrukturyzacyjny wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, fot. Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni

Szanse na umorzenie swoich zobowiązań w wyniku przeprowadzonego
postępowania upadłościowego mają także przedsiębiorcy, a dokładnie
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne osoby fizyczne, których upadłość prowadzona jest przy zastosowaniu przepisów o upadłości przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek jawnych i partnerskich).1
Instytucja umorzenia zobowiązań nie dotyczy innych kategorii przedsiębiorców – osób prawnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółek akcyjnych). Oddłużenie nie następuje też automatycznie – musi
zostać poprzedzone ustaleniem przez Sąd i wykonaniem przez dłużnika
tzw. planu spłaty wierzycieli.

Piotr Glonek

1 Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie niezaspokojonych w postępowaniu zobowiązań upadłego. Funkcja oddłużeniowa postępowania upadłościowego szczególnie akcentowana jest w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej, których liczba znacznie zwiększyła się po dokonanej
z początkiem 2015 roku i liberalizacji zasad ogłaszanie tego rodzaju upadłości.

Oddłużenie osób fizycznych
posiadających status przedsiębiorcy dopuszczalne jest po zakończeniu postępowania, gdy
w ramach postępowania przeprowadzono likwidację całego
majątku upadłego, a jednocześnie nie udało się zaspokoić
wszystkich zobowiązań dłużnika. Sposób regulacji i ukształtowania przesłanek umorzenia
zobowiązań upadłego przedsiębiorcy nadaje tej instytucji
charakter wyjątkowy, w tym
znaczeniu, iż z jej dobrodziejstwa skorzystać mogą tylko
rzetelni dłużnicy. Podobnie, jak
w przypadku upadłości konsumenckiej, ocena postępowania dłużnika na użytek zasadności orzekania o umorzeniu
zobowiązań dotyczy okresu
zarówno przed ogłoszeniem
upadłości, jak i w trakcie postępowania.
Cała procedura prowadząca do umorzenia zobowiązań
upadłego jest w znacznej mierze zbliżona bądź nawet analogiczna do tej, z jaką mamy do
czynienia w przypadku upadłości konsumenckiej. Wszczynana jest z inicjatywy dłużnika, na
jego wniosek złożony w określonym w ustawie terminie
(trzydzieści dni) po zakończeniu postępowania upadłościowego i obejmuje w pierwszym
etapie ustalenie przez sąd
planu spłaty wierzycieli. Plan

spłaty określa w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż trzy lata) dłużnik ma
spłacać zobowiązania uznane
na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
a jednocześnie niezaspokojone na skutek nie uzyskania
wystarczających środków z likwidacji majątku upadłego.
Ustawodawca sformułował
kilka przesłanek wyłączających
możliwość oddłużenia przedsiębiorcy, a więc wskazał na
okoliczności (zdarzenia), które
powodować będą, że wniosek
upadłego przedsiębiorcy nie
będzie mógł być uwzględniony:
Po pierwsze, w sytuacji gdy
stwierdzone zostanie istnienie podstaw do zastosowania
wobec upadłego, przewidzianej przepisami ustawy prawo
upadłościowe szczególnej
sankcji w postaci czasowego
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu. Sankcja ta jest
nakładana przez sąd upadłościowy, w szczególności w sytuacjach gdy upadłemu można
przypisać zawinione i jednoznacznie naganne zachowania
polegające np. na niszczeniu
bądź ukrywaniu swojego ma-

jątku. Niemniej jednak może
być także orzeczona w przypadku, gdy zostanie wykazane,
iż upadły nie bez swej winy
nie zgłosił w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie
upadłości.
Po drugie, ustawodawca
zadbał o to aby niewypłacalni
przedsiębiorcy nie korzystali
z instytucji umorzenia zobowiązań jako stałego elementu
swojej działalności. Stąd wyłączono możliwość oddłużenia
przedsiębiorcy, jeżeli w ciągu
ostatnich 10 lat przed dniem
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w której mają
być umarzane zobowiązania
upadłego, zostało wobec danego dłużnika przeprowadzone
postępowanie upadłościowe,
w którym umorzono jego zobowiązania bądź też nie doszło
do umorzenia zobowiązań na
skutek niewykonywania przez
upadłego i uchylenia ustalonego planu spłaty.
Po trzecie, ustawodawca
odmawia prawa oddłużenia
tym przedsiębiorcom, których
czynności (w okresie 10 lat
przed dniem złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości) zostały
zaskarżone przez wierzycieli
i prawomocnie uznane przez
sąd za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Po czwarte, na oddłużenie
nie mogą liczyć przedsiębiorcy,
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którzy nie wykonywali rzetelnie obowiązków nałożonych
na nich w postępowaniu upadłościowym.
Co istotne, ustawodawca
przewidział jednak, iż w wyjątkowych sytuacjach, nawet
pomimo zaistnienia wyżej
wymienionych negatywnych
przesłanek oddłużenie może
nastąpić, gdy sąd uzna że umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest uzasadnione względami słuszności
lub względami humanitarnymi.
Umorzenie nie obejmuje też
wszystkich rodzajowo zobowiązań upadłego przedsiębiorcy. Z zakresu objętego umorzeniem wyłączono należności,
którym generalnie na gruncie
ustawy Prawo upadłościowe
przyznaje się status uprzywilejowanych, np. należności
alimentacyjne, zobowiązania
wynikające z renty z tytułu
odszkodowania za wywołanie
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, itp.
Umorzenie nie będzie obejmować także tych zobowiązań,
których upadły umyślnie nie
ujawnił, jeżeli wierzyciel nie
brał udziału w postępowaniu
upadłościowym. Skutkiem materialnoprawnym uprawomocnienia się wydanego przez sąd
orzeczenia, jest wygaśnięcie
zobowiązań upadłego objętych zakresem umorzenia.
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