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Nowy manager
ds. sprzedaży
w Continental
ÔÔContinental, Fot. Continental

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Marcin Cywiński objął funkcję managera ds. sprzedaży opon specjalistycznych w Continental Opony Polska. Na nowo utworzonym
stanowisku będzie odpowiadał za rozwój
segmentu radialnych opon rolniczych
oraz ogumienia przeznaczonego do maszyn OTR Radial.
WIĘCEJ na str. 2

Guillaume Sauzedde

Zmiany w Dachser Air & Sea
Logistics
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Jochen Müller objął stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) Dachser Air
Nowy Prezes
& Sea Logistics. Z początkiem nowego
w Kuehne +
roku zastąpił dotychczas sprawującego
tę funkcję Thomasa Reutera, który po
Nagel Polska
39 latach pracy w Dachser przeszedł na
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel
Guillaume Sauzedde (45) przejął odpo- emeryturę. Jochen Müller dołączył do zewiedzialność za działalność operacyjną społu Dachser w 2016 r., by przygotować
polskiego oddziału firmy w styczniu 2018 się do pełnienia obowiązków COO.
roku. Zastąpił on Ingo Goldhammera,
który awansował na stanowisko Dyrek- Jako COO Dachser Air & Sea Logistics oraz
zarządu, Jochen Müller będzie
tora Regionalnego na Południową i Cen- członek
kontynuował pracę swojego poprzednitralną Amerykę w Kuehne + Nagel.
ka. Jego główne zadanie to dalszy rozGuillaume Sauzedde ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku logistyki
i transportu. W tym czasie obejmował
wiele menadżerskich stanowisk w firmach
zlokalizowanych na terenie całej Europy,
które są międzynarodowymi dostawcami usług logistycznych i transportowych.

WIĘCEJ na str. 2

Marcin Cywiński

wój globalnej sieci transportu lotniczego
i morskiego, powiązanie jej z europejską
siecią połączeń drogowych i budowanie
dla klientów wartości dodanej dzięki logistyce intermodalnej.
Jochen Müller, urodzony w 1964 roku
w niemieckim Worms, w 2011 roku dołączył do zarządu Schenker Deutschland AG,
gdzie był odpowiedzialny za fracht lotniczy
i sprzedaż w obszarze Air & Sea w Europie
Środkowej, a także za globalne usługi lo-

Jochen Müller

gistyczne związane z relokacjami, targami
i imprezami sportowymi. Wcześniej pełnił
funkcję prezesa zarządu brytyjskiego oddziału Schenker, odpowiadając za usługi
transportu lądowego, morskiego i lotniczego, jak również za obszar związany
z obsługą targów.
– Jochen Müller wdrożył się w pełni
w struktury korporacyjne i zapoznał się
z wymaganiami oraz procesami naszej
firmy na poziomie międzynarodowym
– mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.

WIĘCEJ na str. 3
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Nowy Prezes w Kuehne + Nagel Polska
– ciąg dalszy ze strony 1.

Nowy manager ds. sprzedaży w Continental
– ciąg dalszy ze strony 1.

Guillaume Sauzedde dołączył w 2008 roku, do regionalnej centrali Kuehne + Nagel na Europę Wschodnią,
mieszczącej się w Wiedniu, gdzie był odpowiedzialny
za logistykę kontraktową dla sektora motoryzacyjnego. Tę pozycję zajmował do końca 2011 roku, do
czasu gdy został Dyrektorem Logistyki Kontraktowej
w Kuehne + Nagel w Polsce (2012-2015). W 2015 roku
objął stanowisko Starszego Wiceprezesa Logistyki
Kontraktowej na Region Centralnej i Wschodniej
Europy.
„Jestem bardzo podekscytowany przejęciem odpowiedzialności jako Dyrektor Zarządzający Kuehne +
Nagel w Polsce. Jednocześnie nie mogę się doczekać
prowadzenia działań, które pozwolą naszej firmie na
zrównoważony rozwój oraz implementację kreatywnych rozwiązań” – powiedział Guillaume Sauzedde.
“Guillaume Sauzedde posiada rozległą wiedzę
w zarządzaniu logistyką i transportem w wymiarze
międzynarodowym. Dodatkowo, jego umiejętności
zarządzania, zdolność do przewidywania zachowań
rynkowych i adaptacji do zmieniającego się środowiska gwarantują, że jako firma dostarczymy naszym
klientom serwis wysokiej jakości, który cechuje innowacyjność oraz fachowe wsparcie” – powiedział dr.
Hansjörg Rodi, Regionalny Menadżer, Kuehne + Nagel
w regionie Centralnej i Wschodniej Europy.

Marcin Cywiński rozpoczął pracę
w Continental Opony Polska w 1999
roku w dziale logistyki, od początku
specjalizując się w oponach do pojazdów użytkowych. Konsekwentnie rozwijał swoją karierę w strukturach firmy, aby w 2005 roku objąć
stanowisko marketing managera
w dziale opon użytkowych, na którym odpowiadał za planowanie
i wdrażanie strategii marketingowej oraz nadzorował projekty komunikacyjne marek opon ciężarowych należących do koncernu
Continental (Continental, Semperit,
Uniroyal, Barum a później również
Matador). W styczniu 2018 roku objął stanowisko w strukturach Continental Speciality Tires, na którym
będzie odpowiadał za rozwój biznesu nowoczesnych opon rolniczych
i klasy OTR.
Oferowanie specjalistycznego
ogumienia wymaga fachowej wiedzy i doradztwa, które pozwolą naszym Klientom wybrać odpowiedni

D.A.S. w nowym biurze
ÔÔD.A.S.

Główna siedziba firmy D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. została
przeniesiona do nowoczesnego kompleksu biznesowego Business Garden przy ul.
Żwirki i Wigury 18A.
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Publikacja specjalistyczna

model opony do maszyny rolniczej
lub budowlanej. Dlatego moim
priorytetem na nowym stanowisku
będzie zbudowanie strategii sprzedaży opon specjalistycznych oraz
rozwój tego rynku w Polsce. Jestem
przekonany, że moje wieloletnie
doświadczenie oraz wiedza zdobyte
w strukturach Continental zarówno
w kraju, jak i za granicą w dziale
opon użytkowych ułatwią mi realizację tego zadania – powiedział Marcin Cywiński, manager ds. sprzedaży w Continental Opony Polska.
Continental posiada ponad
70-letnie doświadczenie w produkcji opon rolniczych. Pierwsza opona
do holowników została wyprodukowana już w 1928 roku, natomiast do
2004 roku opony radialne produkowano w czeskiej miejscowości Otrokovice. W 2017 roku Continental
wprowadził do oferty pierwsze opony radialne premium – Tractor70
oraz Tractor85 – przeznaczone do
maszyn i pojazdów rolniczych.

Przeprowadzka do nowego biura to rezultat dynamicznego rozwoju D.A.S. w Polsce. Minione
miesiące były bardzo udane dla naszej firmy.
Z wstępnych wyliczeń wynika, że 2017 rok zakończyliśmy z 50% wzrostem sprzedaży. Dobre
wyniki są efektem nowej strategii D.A.S. Intensywnie inwestujemy w rozbudowę zewnętrznych kanałów dystrybucji, nowoczesne narzędzia sprzedażowe dla agentów i brokerów,
a także coraz bardziej wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe. Jestem przekonany,
że nowe biuro pozwoli nam jeszcze sprawniej
realizować powierzone nam zadania, zarówno
w zakresie obsługi klientów, jak i współpracy
z naszymi partnerami biznesowymi. Nadchodzące miesiące zapowiadają się dla nas bardzo
obiecująco – komentuje Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń
Ochrony Prawnej S.A.
Nowa siedziba D.A.S. mieści się w parku biznesowym Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18A w Warszawie., który charakteryzuje
się nowoczesnymi powierzchniami biurowymi,
konferencyjnymi, hotelowymi oraz usługowymi. Ponadto kompleks wyróżnia się kameralną
formą oraz proekologicznymi rozwiązaniami,
podkreślanymi niską gęstością zabudowy i wysokością budynków oraz unikalnym wewnętrznym ogrodem. Strefa relaksu, taka jak przynależący do biura D.A.S. zielony taras, sprzyja
regeneracji sił pracowników oraz podnoszeniu
ogólnego komfortu pracy.
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Ruszyła skandynawska platforma
ÔÔEkol, Fot. Ekol

Realizując strategię, zgodnie z którą Ekol Logistics chce być kluczowym dostawcą rozwiązań
intermodalnych w oparciu o własne zasoby, w styczniu 2018 roku firma uruchomiła operacje na
terenie Szwecji, otwierając spółkę „Ekol Nordics”. Jest to szesnasty kraj w którym Ekol posiada
swoje oddziały.
Na samym początku Ekol
w tym regionie będzie koncentrował się na branży detalicznej, motoryzacyjnej, elektronicznej, papierniczej oraz
drzewnej. Warto nadmienić,
że Ekol świadczy usługi dla
tych sektorów już od wielu lat
i jest laureatem wielu nagród
przyznanych za jakość usług
w obsłudze tych właśnie branż.
„Ekol Nordics będzie oferował usługi międzynarodowych
transportów zarówno FTL, LTL
jak i drobnicowych. Na początku połączymy kraje skandynawskie z Turcją, Bliskim Wschodem oraz pozostałymi krajami,
gdzie działają spółki Ekol. Następnym etapem będzie uruchomienie połączeń z całą Europą” – mówi Jarmo Halonen,

Dyrektor Regionu
Ekol Nordics.
Ekol Nordics
planuje również,
w drugiej połowie
2018, uruchomić
usługi transportu
morskiego na krótkich trasach, łączące Skandynawię
z Morzem Śródziemnym. Ekol
jest świadomy swojej odpowiedzialności za środowisko
oraz lokalną społeczność i dlatego kieruje się zasadami etyki.
Będąc właścicielem 6 statków
typu Ro-Ro, 2 portów oraz
operatorem ponad 48 składów
pociągów tygodniowo, Ekol
pragnie wykorzystać oferowane przez siebie ekologiczne
usługi do wzmocnienia swojej

obecności na kontynencie europejskim. Dzięki oferowanym
rozwiązaniom intermodalnym
Ekol „oszczędza” 365 000
drzew miesięcznie (co odpowiada lasowi o powierzchni
850 boisk do piłki nożnej) oraz
oszczędza wystarczającą ilość
paliwa do okrążenia kuli ziemskiej 365 razy.

Zmiany w Dachser
Air & Sea Logistics
– ciąg dalszy ze strony 1.
Poprzednik Müllera, Thomas
Reuter (ur. 1957 r.) pracował
w Dachser od 1978 r., a do zarządu
spółki wszedł w roku 2006. Odegrał
znaczącą rolę w internacjonalizacji
firmy poprzez zbudowanie globalnej sieci oddziałów obsługujących
transport lotniczy i morski. Obecnie Dachser Air & Sea Logistics to
172 oddziały, w których pracuje
ponad 4 tys. osób i które w 2016
r. wygenerowały łączne obroty na
poziomie około 1,5 miliarda euro.
Były dyrektor operacyjny
Dachser Air & Sea Logistics nadal
pozostanie związany z Dachser.
Będzie działał między innymi w komitetach niezwiązanych z główną działalnością firmy. Thomas
Reuter pozostaje także członkiem
zarządu World Air Cargo Organisation. Oprócz tego będzie także
reprezentować interesy Dachser
w spółkach joint venture: Jet-Speed GmbH and NNR + Dachser
GmbH.

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

Chronometr wydarzeń

www.exide.com

3

Ch ro n o me tr wydarze ń

Elektryzująca prezentacja Still RX 20
ÔÔŹródło: Still, Fot. Still

Na konferencji prasowej w STILL ARENA
w Hamburgu zaprezentowano wprowadzoną na rynek nową generację elektrycznego
wózka czołowego RX 20. Ten elektryczny
wózek widłowy wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania nad którymi pra-

cowano przez wiele lat. Rozwiązanie, które
zrewolucjonizowało branżę, stosując jako
pierwsze boczną wymianę baterii, zostało
poddane gruntownej modernizacji. Jest
jeszcze bardziej kompaktowe i ergonomiczne niż poprzednie modele.

Przedstawiamy relacje z tej elektryzującej, pełnej dynamiki i rzeczowej prezentacji konferencji prasowej.

Dla wykorzystania
potencjałów
ÔÔDachser

Firma Dachser, czołowy operator logistyczny, dołączył do grona
członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Nawiązana
z organizacją reprezentującą branżę chemiczną współpraca jest
kolejnym etapem w rozwoju dywizji Dachser Chem-Logistics.
Celem Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego jest wspieranie
działań na rzecz rozwoju branży chemicznej. Dachser jako
członek PIPC będzie mógł dzielić się swoją specjalistyczną
wiedzą ze współpracującymi
firmami i wspólnie inicjować
działania mające na celu stworzenie korzystnych rozwiązań
dla rozwoju i funkcjonowania

przemysłu chemicznego. Jednym z nich jest zapewnianie
bezpieczeństwa podczas magazynowania i transportowania produktów chemicznych
– obszar w którym Dachser ma
szerokie doświadczenie.
– Dachser jest nie tylko rzetelnym partnerem w biznesie,
ale także w sprawach społeczno-ekonomicznych. Dołącze-

nie do izby przyczyni się nie
tylko do polepszenia jakości
świadczonych przez nas usług
przedsiębiorcom z branży
chemicznej, ale także mam
nadzieje, dzięki wykorzystaniu

wspólnych potencjałów, przyniesie wiele korzyści całemu
sektorowi – komentuje Ewelina Staszewska, Business Development Manager Dachser
Chem-Logistics w Polsce.

Akwizycja na rynku
spedycji kontenerowej
C.Hartwig Gdynia, wiodący krajowy i międzynarodowy operator

2018 roku. To finalny krok konsolidacji obu firm, którego celem
jest usprawnienie obsługi klientów
korzystających dotychczas z usług
obu spedytorów i uproszczenie
struktury Grupy Kapitałowej OT

Gdynia – najstarsza polska firma
spedycyjna, działający nieprzerwanie od 1858 roku – będzie kontynuować dotychczasową działalność
Sealand Logistics, umacniając swoją pozycję jednego z liderów pol-

sowe usługi pod marką C.Hartwig
Gdynia. Fuzja obu firm pozwoli
na dostarczenie klientom bardziej
konkurencyjnych rozwiązań świadczonych przez jedną firmę. Klienci
C.Hartwig Gdynia zyskają dodat-

spedycyjny z Grupy Kapitałowej
OT Logistics, łączy się z Sealand Logistics, swoją spółką zależną, specjalizującą się w międzynarodowej
spedycji kontenerowej. Formalne
połączenie nastąpiło z początkiem

Logistics.
Formalne połączenie obu podmiotów nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku oraz praw
Sealand Logistics na C.Hartwig
Gdynia. W konsekwencji C.Hartwig

skiego rynku morskich przewozów
kontenerowych i multimodalnych.
Zespół przejmowanej spółki dołączy do doświadczonego zespołu
C.Hartwig Gdynia i będzie wspólnie oferował klientom dotychcza-

kowe możliwości w transporcie towarów, w szczególności w spedycji
kontenerowej.

ÔÔRedakcja
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Wsparcie edukacyjnego projektu
ÔÔRedakcja, Fot. KUKE

KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA należąca do Grupy PFR – po raz kolejny włączyła się w projekt
wspierający merytorycznie polskich przedsiębiorców. Wraz z Partnerami służy doświadczeniem i wiedzą w cyklu seminariów dla
polskich przedsiębiorców zainicjowanych przez Związek Banków Polskich (ZBP) pod nazwą „Ekspansja zagraniczna w praktyce”.
Pierwsze seminarium odbyło się pod koniec 2017 roku w Katowicach. W tym roku odbędą się 4 kolejne. Nad stroną merytoryczną
seminariów czuwa Rada Programowa złożona z przedstawicieli ZBP, KUKE, BGK i PAIH.
Piotr Stolarczyk(foto), Wiceprezes Zarządu
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. powiedział że: „KUKE aktywnie
uczestniczy we wspieraniu polskich przedsiębiorstw podczas ekspansji zagranicznej
nie tylko przez produkty ubezpieczeniowe
– również te z gwarancją Skarbu Państwa
– ale także oferując swoje doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania na
arenie międzynarodowej. Zdajemy sobie
sprawę z potencjału, jaki tkwi w polskich
przedsiębiorcach i ich często innowacyjnych produktach, ale nawet najbardziej
nowatorskie rozwiązanie nie będzie w stanie skutecznie zaistnieć za granicą bez
odpowiedniego zaplecza. Tym zapleczem
jest nie tylko – co oczywiste – finansowanie
przedsięwzięcia, ale także wiedza jak poruszać się na danym rynku. Niezrozumiałe
przepisy prawne, gąszcz formalności, czy
nawet odmienność kulturowa w kwestii

relacji międzyludzkich lub sposobie prowadzenia biznesu w danym kraju mogą
być przeszkodą nie do przejścia dla pojedynczego przedsiębiorcy. Dlatego właśnie
KUKE wychodzi naprzeciw takim firmom
i chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy mające na celu podniesienie wiedzy
polskich spółek, a tym samym zachęcenie
ich do bardziej aktywnego i odważnego
realizowania wzrostów przez ekspansję
zagraniczną. Jestem przekonany, że takie
inicjatywy, jak seminaria „Ekspansja zagraniczna w praktyce” przełożą się na wzrost
eksportu. To niezwykle istotne, ponieważ
handel zagraniczny jest jednym z filarów
wzrostu polskiej gospodarki”
„Ekspansja zagraniczna w praktyce” to
cykl seminariów przeznaczonych dla firm
różnej wielkości, które mają przybliżyć
poszczególne rynki zagraniczne i sposoby
na skuteczną ekspansję. W Katowicach

poruszono tematykę Azji, Afryki i Europu
Środkowo-Wschodniej w kontekście najlepszych praktyk w handlu zagranicznym,
kluczowych czynników sukcesu, narzędzi
wspierania firm, ekspansji inwestycyjnej
i ryzyk związanych z eksportem. W 2018
roku KUKE wesprze kolejne 4 seminaria.

Piotr Stolarczyk, wiceprezes KUKE

reklama
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Kolejny rok z rzędu cenny tytuł
ÔÔŹródło: EFL, Fot. EFL

Po raz siódmy EFL został laureatem prestiżowego konkursu „Firma Przyjazna Klientowi”. W badaniu główny indeks dla spółki
wyniósł aż 93% i był najwyższy w dotychczasowej historii. Co więcej, we wszystkich obszarach badania klienci ocenili EFL wyżej
niż w ubiegłym roku.
Wartość indeksu „Firma Przyjazna Klientowi” uzyskana przez EFL w tegorocznej
edycji jest o jeden punkt procentowy wyższa niż średnia uzyskana przez laureatów
Programu w 2016 roku i jeden punkt procentowy wyższa niż wynik uzyskany przez
EFL w roku 2016.
Niemal wszyscy klienci uznali pracowników EFL za uprzejmych (98%) i kompetentnych (95%). 95% badanych zgadza się
też ze stwierdzeniem, że pracownik EFL na
samym początku informuje o wszystkich
wymaganych formalnościach w takcie
załatwiania leasingu. W porównaniu do
edycji 2016 roku o 15 p.p. wzrósł odsetek
osób skłonnych polecić firmę (promotorów). Za silną stronę firmy, respondenci
uznali również szybkość załatwiania spraw
i dobre warunki leasingu.
– Tytuł „Firmy Przyjaznej Klientowi”
jest dla naszej firmy szczególnie cenny,
ponieważ przyznają go sami klienci. Od
siedmiu lat regularnie poddajemy się
badaniu i konsekwentnie pracujemy nad
poprawą jakości obsługi klienta, modyfikujemy ofertę i wprowadzamy nowe rozwiązania. Tegoroczna najwyższa w historii badania ocena jest potwierdzeniem,
że podejmowane przez nas działania są
efektywne i doceniane przez klientów.

Szczególnie cieszą nas lojalność, skłonności do rekomendacji i ogólne zadowolenie z oferty produktowej i jakości obsługi
– mówi Radosław Woźniak, Wiceprezes
Zarządu EFL.
Godło „Firma Przyjazna Klientowi” przyznawane jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, która jako jedyna
w Polsce prowadzi kompleksowy projekt
badawczo-rozwojowy, diagnozujący obszary, w których relacje firmy z klientami

opierają się na wymianie wartości. Program jest realizowany na rynku polskim
od 13 lat.
W badaniu uwzględniono takie wskaźniki jak: ocenę współpracy z EFL i łatwości
kontaktu z firmą, ocenę prawdopodobieństwa rekomendacji EFL oraz ogólne zadowolenie klientów EFL. Dodatkowo badano
ocenę infolinii EFL. Badanie zrealizowano
na próbie 300 klientów EFL we wrześniu
2017 roku.

Nowy marketing manager w Continental
ÔÔContinental, Fot. Continental

Z początkiem roku stanowisko marketing managera opon użytkowych w Continental Opony Polska objęła Marta Oknińska.

Marta Oknińska

Marta Oknińska z branżą
oponiarską jest związana
od ponad 8 lat. Od 2012
roku swoją karierę zawodową rozwija pracując
w Continental Opony Polska. Przez ostatnie 3 lata
była Retail Marketing Managerem i odpowiadała
za rozwój sieci serwisów
BestDrive, wdrożenie rebrandingu sieci oraz działania marketingowe, ze
szczególnym naciskiem na
działania w e-commerce.
Do jej obowiązków
jako marketing managera opon użytkowych będzie należało planowanie
oraz wdrażanie strategii

marketingowej, a także nadzorowanie
projektów komunikacyjnych marek opon
ciężarowych należących do koncernu Continental, takich jak: Barum, Uniroyal, Semperit, czy Matador.
Oknińska zastąpiła Marcina Cywińskiego, który objął funkcję managera ds.
sprzedaży opon specjalistycznych i na
nowo utworzonym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój segmentu radialnych
opon rolniczych oraz ogumienia przeznaczonego do maszyn OTR Radial.
Marta Oknińska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
nauki polityczne. Ukończyła także studia
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku project
management. Interesuje się literaturą
przygodową oraz podróżami.

Chronometr wydarzeń
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Dachser
rozrasta się
w Sosnowcu
ÔÔBIK, Fot. BIK

Operator logistyczny zwiększył wynajmowaną powierzchnię magazynową
w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu do łącznie około 8.520 m2, z czego jedna trzecia zostanie przystosowana do celów cross-dockingu. Dachser
przedłużył jednocześnie umowę najmu
na kolejnych siedem lat.
Firma logistyczna Dachser podpisała
z Biurem Inwestycji Kapitałowych umowę
dotyczącą najmu przez kolejnych siedem
lat łącznie około 8.520 m2 powierzchni
w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu. Około 2.900 m2 zostanie przystosowane na potrzeby cross-dockingu,
4.760 m2 przeznaczone będzie na cele
magazynowe, a ponad 860 m 2 na cele
socjalno-biurowe.
Dachser jest wieloletnim klientem Biura Inwestycji Kapitałowych. Współpraca
rozpoczęła się w październiku 2008 r.,
a dotychczas firma korzystała łącznie
z 4.715 m 2 powierzchni magazynowej
i biurowej znajdującej się w hali nr 1.
Dachser doceniając długoletnią współpracę ze spółką BIK S.A., po 9 latach najmu przeniesie się do nowo budowanej
hali nr 5 i jednocześnie prawie podwoi
wynajmowaną powierzchnię. Przekazanie powierzchni planowane jest w kwietniu tego roku.
Dachser jednym ze światowych liderów branży logistycznej. Model biznesowy firmy opiera się na usługach logistyki
transportowej i magazynowej.
Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym
przez Biuro Inwestycji Kapitałowych. Na
powierzchni 9,5 ha zbudowane zostały
dotychczas hale magazynowe o łącznej
powierzchni 35 tys. m2, z czego 2 tys.
m2 przeznaczone jest na powierzchnie
biurowo – socjalne. Obiekty wyposażone
są we wszystkie nowoczesne rozwiązania
w zakresie składowania i bezpieczeństwa.
Centrum jest obecnie w trakcie rozbudowy. Powstająca hala nr 5 będzie oferowała 11,5 tys. m2. Biuro Inwestycji Kapitałowych dysponuje również pozwoleniem
na budowę drugiej hali o powierzchni
13,5 tys. m2, której realizacja zaplanowana jest w roku 2018.

reklama

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
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Nagrodzeni liderzy kompleksowego
zrównoważenia
ÔÔCHEP, Fot. CHEP

Podczas szóstej edycji konkursu Automotive Global Awards, firma CHEP, lider w rozwiązaniach dla łańcucha dostaw, otrzymała
prestiżową nagrodę Environmental Sustainability Award za wiodącą rolę w promocji zrównoważonego rozwoju w globalnym
łańcuchu dostaw. Wręczenie odbyło się 6 listopada w Londynie. Tę samą nagrodę otrzymał partner biznesowy CHEP – firma
Endurance Technologies, lider w branży produkcji podzespołów samochodowych zlokalizowany w Indiach. Obydwie firmy wyróżniono za wspólne działania na rzecz redukcji emisji CO2 oraz zapobieganiu procesom deforestacji w globalnym łańcuchu dostaw.
Jury Automotive Global Awards
doceniło doskonałe wyniki w 22
kategoriach logistyki automotive, zaopatrzenia i łańcucha dostaw. Na organizowaną przez
dom medialny Three6Zero,
coroczną światową galę wręczenia nagród zapraszani są
liderzy branży przemysłowej
i logistycznej, producenci OEM
oraz zewnętrzni usługodawcy
logistyczni (LSP), aby wspólnie
celebrować innowacje i wzrost
w branży samochodowej.
DK Rai, dyrektor CHEP Automotive India, podsumowuje:
„Starania samej tylko firmy
CHEP zapewniają ochronę około 360 drzew rocznie w zakresie
pozyskiwania materiału i emisji
CO2. Szeroki zakres działań operacji automotive i logistycznych
w Indiach są dobrym przykładem na to, jak niewielka zmiana
może zyskać duży wpływ w razie
wdrożenia na dużą skalę”.
Firma CHEP już od 1975
roku współpracuje z ponad

3000 klientów z całego świata,
w tym także z najważniejszymi
producentami samochodów
oraz wytwórcami z segmentu
Tier1. Świadcząc proekologiczne, ograniczające koszty usługi

poolingu nośników transportowych różnego typu, firma
CHEP redukuje całkowity koszt
łańcucha dostaw, jednocześnie
poprawiając jego wydajność
i minimalizując ślad węglowy

uczestniczących klientów. Ponadto CHEP optymalizuje trasy
transportowe w celu redukcji
pustych przebiegów.

Nowy Dyrektor
Handlowy Michelin

ÔÔMichelin, Fot. Michelin

Cedric Binoit został mianowany nowym Dyrektorem Handlowym Grupy Michelin
w Regionie Europy Centralnej i Północnej. Z warszawskiego biura firmy będzie zarządzał sprzedażą w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie, Łotwie i Estonii.

Cedric Binoit

Cedric Binoit jest związany z Michelin od
20 lat. Swoją karierę rozpoczynał w zagranicznym oddziale spółki w Republice
Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce, a na-

stępnie przez 7 lat pracował we Francji
jako Regionalny Kierownik Sprzedaży oraz
Key Account Manager.
W 2006 r. został mianowany Dyrektorem Handlowym Opon Osobowych w Rumunii, a cztery lata później – Dyrektorem
Handlowym Opon Osobowych i Ciężarowych na Rumunię i Bałkany. Od 2013 r.
w Michelin Oceania zarządzał rynkami
Australii, Nowej Zelandii i wysp leżących
na Pacyfiku.
– Cieszę się, że mogę dołączyć do dynamicznego zespołu rozwijającego sprzedaż
w tej części Europy. Naszym głównym

wyzwaniem jest zwiększenie udziałów
wszystkich linii produktowych Michelin
na rynkach Europy Centralnej i Północnej.
Ponieważ zadowolony klient jest dla nas
najważniejszy, dlatego będziemy nadal
rozwijać współpracę z naszymi partnerami odpowiadającymi za sprzedaż detaliczną, hurtową czy internetową – powiedział
Cedric Binoit.
Cedric Binoit ma 44 lata. Wraz z żoną
oraz dwoma synami i córką zamieszkają
w Warszawie. Jego pasją są nowe technologie oraz muzyka. W wolnych chwilach
gra na saksofonie i pianinie.

Chronometr wydarzeń
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Pierwszy najemca
w Hillwood Zagłębie

Mapa powierzchni
magazynowych
w Polsce

ÔÔAXI IMMO, Fot. Hillwood

Pierwszym najemcą parku magazynowego Hillwood Zagłębie została firma Investa. Spółka wynajęła ponad 5 000 m2. powierzchni
magazynowej i biurowo-socjalnej.
Klienta w transakcji reprezentowała agencja AXI IMMO.
Pierwszym najemcą parku Hillwood Zagłębie zlokalizowanego
w Sosnowcu została firma Investa Sp. z o.o., która jest jednym
z liderów polskiej branży hutniczej
(dystrybucji stali nierdzewnej i aluminium). Spółka o zasięgu ogólnokrajowym ma siedzibę w Pruszczu
Gdańskim, centralny magazyn
w Strykowie oraz kilka oddziałów
regionalnych – w Olsztynie, Mosznej-Parceli, Wrocławiu, Luboniu
oraz Sosnowcu.
Investa Sp. z o.o. podpisała umowę z deweloperem Hillwood na wynajem 5 225 m2. powierzchni magazynowo-biurowej. Kompleksowe
doradztwo klientowi w transakcji
zapewniali konsultanci AXI IMMO.
Investa już po raz kolejny skorzystała z usług AXI IMMO, która doradzała jej również w negocjacjach warunków umowy najmu powierzchni
przemysłowej w Centralnej Polsce.
Konsekwencją podpisania umowy z deweloperem będzie przeniesienie śląskiego oddziału firmy
z dotychczasowej lokalizacji do
nowopowstającego, nowoczesnego parku magazynowego. Kontrakt przewiduje najem na okres

ÔÔCresa

10 lat z możliwością przedłużenia. Zajmowana przez najemcę
powierzchnia będzie dodatkowo
przystosowana zgodnie z jego wymaganiami m.in. poprzez ponadstandardową nośność posadzki,
dedykowane, ponadwymiarowe bramy z poziomu zero oraz
wzmocnienia konstrukcyjne.
Oferując najnowsze technologie odnosimy sukcesy rynkowe
w dystrybucji stali nierdzewnych
i sprzedaży aluminium, dlatego
sukcesywnie zwiększa się nasze zapotrzebowanie na wielkość i jakość
powierzchni magazynowej i biurowej. Zdecydowaliśmy się relokować nasz oddział w Sosnowcu do
Hillwood Zagłębie. Jestem pewien,
że nowy budynek, zlokalizowany
w samym centrum aglomeracji,
a dodatkowo przy głównej trasie i z doskonałym dojazdem dla
klientów detalicznych spełni nasze
oczekiwania – komentuje Dariusz
Czapiewski, prezes Investa.

GTFL z magazynem w Błoniach

ÔÔCresa

Firma GTFL Sp. z o.o. wynajęła ponad 3,5 tys. m2.
powierzchni magazynowo-biurowej w obiekcie Hillwood Błonie I. Spółkę GTFL reprezentowała globalna
firma doradcza Cresa, specjalizująca się w wyłącznej
reprezentacji najemców.
GTFL Sp. z o.o. to polska firma transportowo-logistyczna, specjalizująca się w dostarczaniu produktów
szybko zbywalnych (ładunków częściowych, drobnicowych i całopojazdowych) działająca na rynkach
krajowych i międzynarodowych. Nowa powierzchnia
magazynowo-biurowa ma ponad 3,5 tys. m2. w ramach parku Hillwood Błonie I. Główna siedziba firmy,
która wcześniej mieściła się w Grodzisku Mazowieckim, została przeniesiona już do nowej lokalizacji.
– W związku z dynamicznym rozwojem firmy GTFL
poszukiwaliśmy nowego magazynu, który spełni
nasze wymagania. Duża część naszych klientów to
branża FMCG, dlatego istotne dla nas było wyposa-

Prowadzona z sukcesami działalność firmy Investa pozwoliła na powiększenie jej kolejnego oddziału.
Projekt Hillwood doskonale trafił
w potrzeby i oczekiwania Klienta,
a my jesteśmy dodatkowo zaszczyceni faktem, że Investa po raz kolejny zaufała AXI IMMO wybierając
nas na doradcę w transakcji najmu
powierzchni magazynowej – mówi
Anna Głowacz, Head of Industrial –
Leasing Agency z AXI IMMO.
Hillwood Zagłębie to nowa inwestycja dewelopera na Górnym
Śląsku. Docelowo, w ramach projektu powstanie hala magazynowa klasy A o łącznej powierzchni
48 000 m2. Atutem obiektu jest
strategiczne położenie w Sosnowcu, przy drodze krajowej nr S86.
Park dysponuje również bezpośrednim sąsiedztwem komunikacji
miejskiej i aglomeracyjnej, a także połączeniem z Drogową Trasą
Średnicową i oddaloną o n 6,5 km
autostradą A4.

żenie obiektu w odpowiednią liczbę doków oraz strategiczna lokalizacja, która umożliwi dogodny dostęp
do kontrahentów w kraju i za granicą – mówi Piotr
Godlewski, Prezes GTFL Sp. z o.o.
Hillwood Błonie I położony jest 31 km na zachód od
centrum stolicy, w miejscowości Błonie. Powierzchnia
magazynowa centrum logistycznego to 23 500 m2.
Park jest położony przy drodze krajowej nr 92 oraz
w pobliżu węzła „Tłuste” autostrady A2 z Berlina do
Moskwy. Atutem parku jest bliskie sąsiedztwo zachodniej obwodnicy Warszawy, dzięki której ułatwiony jest
transport w kierunku Gdańska oraz Katowic.
– Rynek warszawski pozostaje największym obszarem koncentracji powierzchni magazynowej w Polsce.
Pomimo dużej podaży znalezienie powierzchni magazynowej „od zaraz” z możliwością dalszej ekspansji
bywa wyzwaniem. Cieszymy się, że przy naszym wsparciu, firma GTFL pozyskała strategiczną powierzchnię,
która pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój firmy –
mówi Jowita Spiżarska, Doradca w dziale powierzchni
przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.

Chronometr wydarzeń

Dział powierzchni przemysłowych i magazynowych polskiego
oddziału międzynarodowej firmy
doradczej Cresa wydał „Mapę Powierzchni Magazynowych w Polsce”. Przedstawia ona lokalizacje
istniejących i planowanych obiektów magazynowych wraz z aktualnym i planowanym stanem infrastruktury drogowej w całym kraju.
Mapa obejmuje 11 kluczowych
regionów Polski: aglomerację warszawską, Polskę Centralną, Górny i Dolny Śląsk, Kraków, Poznań,
Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń,
Szczecin i Polskę Wschodnią (Białystok, Lublin i Rzeszów). Dodatkowo przedstawione są także rynki
wschodzące: Zielona Góra, Kielce,
Kalisz i Zgorzelec.
Mapa odzwierciedla obecną
sytuację na rynku nieruchomości
magazynowych w Polsce. Pokazuje
główne obszary, w których koncentruje się działalność przemysłowa
i logistyczna wraz z dokładnym
przebiegiem dróg i autostrad
w kraju.
– Polski rynek magazynowy nadal doskonale się rozwija, będąc
niezwykle atrakcyjnym dla najemców, deweloperów i inwestorów.
Uważnie śledzimy działalność deweloperską i inwestycyjną wszystkich najważniejszych graczy na
rynku przemysłowo-logistycznym
w Polsce, aby przekazywać naszym
klientom szczegółowe i aktualne
dane dotyczące dostępnych powierzchni, które pozwolą im podjąć właściwe decyzje biznesowe
– mówi Tom Listowski, Partner,
Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na
Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cresa. – Mapa przedstawia położenie obiektów magazynowych
w poszczególnych regionach oraz
obrazuje potencjał lokalizacji pod
kątem obecnej i przyszłej infrastruktury drogowej oraz korytarzy
logistycznych.
„Mapa Powierzchni Magazynowych w Polsce” firmy Cresa została
wydana w wersji papierowej. Aby
ją otrzymać, prosimy wysłać wiadomość na adres:
info.poland@cresa.com.
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Podsumowanie
2017 roku
ÔÔRaben, Fot. Raben

Zwiększenie powierzchni magazynowej pod Poznaniem o 20%, powstanie
nowej spółki Raben East, uruchomienie
dedykowanego działu badań i rozwoju.
A także, przejęcia czterech spółek i gotowość do otwarcia własnej sieci logistycznej w Niemczech, uruchomienie dwóch
nowych oddziałów w Rumunii i zakup
20% udziałów we włoskiej spółce Sittam.
To tylko niektóre z najważniejszych wydarzeń mijającego roku u lidera polskiej
branży TSL.
Branża logistyczna nazywana jest papierkiem lakmusowym gospodarki, często
na jej podstawie analitycy szacują kondycję całego rynku. Mijający rok, pomimo licznych zmian i wyzwań, takich jak
chociażby niedobór wyspecjalizowanych
pracowników czy nowe wymogi unijne,
Grupa Raben, jako jeden z największych
operatorów logistycznych w Europie może
zaliczyć do udanych.
„W Grupa Raben od lat stawiamy na
innowacje i w bardzo elastyczny sposób
podchodzimy do nadchodzących zmian,
min. inwestując w ekologiczną flotę
i wprowadzając liczne udogodnienia dla
swoich pracowników, w tym zwłaszcza
kierowców, aby pozyskać i utrzymać tych
najlepszych. Jednocześnie mamy świadomość stale zmieniającego się środowiska
i jesteśmy do tych zmian przygotowani.”
– mówi Aleksander Kroll, Menedżer operacyjny, Grupa Raben
Raben w Polsce
Najważniejszą inwestycją dla rynku polskiego w 2017 roku była rozbudowa centrum logistycznego pod Poznaniem. Nowa
hala nr 10 to innowacyjny magazyn wysokiego składu, o powierzchni 20 500 m²,
dostosowany do przechowywania 34 000
palet, z wydzieloną powierzchnią 400 m²
do obsługi usług dodatkowych VAS oraz
570 m² przeznaczonych na biura. Dzięki
niej, dotychczasowa powierzchnia magazynowa Grupy Raben w Gądkach zwiększyła się o ponad 20%. Na początku roku
firma otworzyła także nowoczesny magazyn w Gniewomierzu, na terenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w podstrefie Legnickie Pole. Obiekt mieści się na
powierzchni około 15 000 m2.
Spółka Fresh Logistics Polska, specjalizując się w obsłudze produktów świeżych (wymagających temperatury od

+2°C do +6°C), obchodziła w mijającym
roku 15-lecie swojej działalności. Obecnie
firma posiada w Polsce 8 oddziałów. W jej
szeregach zatrudnionych jest ponad 600
osób. Dysponuje 44 000 m2 powierzchni
magazynowej i 500 środkami transportu. W ostatnim czasie Fresh rozszerzył
zakres usług o produkt UltraFresh, dedykowany towarom wymagającym kontrolowanej temperatury w zakresie od 0 do
+2 stopni Celsjusza. Była to odpowiedź
na rosnące zapotrzebowanie branży mięsnej i rybnej w zakresie outsourcingu
usług logistycznych.
Również w odpowiedzi na stałe rosnące zainteresowanie kierunkiem Wschód,
Grupa Raben w lipcu postanowiła uruchomić spółkę Raben East sp. z o.o.. Nowy
podmiot świadczy usługi międzynarodowego transportu drogowego, w tym regularne połączenia drobnicowe w takich
krajach jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Irak, Kazachstan, Kirgistan,
Mołdawia, Mongolia, Rosja, Tadżykistan,
Turkmenistan, Turcja, Ukraina i Uzbekistan. Spółka działa jako niezależny pod-
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miot, korzystając z dostępnych rozwiązań
Grupy w Europie. Siedziba Raben East
znajduje się w Robakowie pod Poznaniem, a jej główne lokalizacje to Grodzisk
i Gliwice.
„Rok 2017, pomimo licznych wyzwań,
którym musieliśmy stawić czoła, takim
jak nowe wymogi unijne czy chociażby
niedobór kierowców, oceniam bardzo
pozytywnie. Przede wszystkim, udało nam
się zrealizować wiele planów na rynku
polskim i niemieckim.” – podsumowuje
Ewald Raben, CEO Grupy Raben – „W Polsce znacznie powiększyliśmy swoją powierzchnię magazynową. Natomiast
Niemcy to największy rynek w Europie,
z 80 milionami konsumentów. Chcemy,
aby do końca 2018 r. stał się dla nas rynkiem porównywalnej wielkości do rynku
polskiego. Dlatego od stycznia uruchamiamy w Niemczech własną, niezależną sieć
dystrybucyjną, z ponad trzydziestoma oddziałami. Uważam, że będzie to ogromna
wartość dodana dla nie tylko dla wszystkich naszych spółek, ale przede wszystkim
dla naszych klientów w całej Europie.”
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włoski jest zorientowany na eksport i ten
potencjał jest dla nas interesujący” – wyjaśnia Ewald Raben
Minionego lata Grupa Raben nawiązała
współpracę z nowym partnerem strategicznym, operatorem Borusan Lojistik.
Poszerzając tym samym portfolio swoich
usług o usystematyzowane połączenia
drobnicowe pomiędzy Unią Europejską
i Turcją. Turecki sojusznik jest liderem
z ponad 44-letnim doświadczeniem w rodzimym sektorze logistycznym.

Raben w Niemczech
Rok 2017 był dla Grupy Raben bardzo pracowity na rynku niemieckim. Przebiegał
pod znakiem przygotowań do uruchomienia własnej sieci transportowej, zaplanowanego na początek 2018 roku. Spółka nie
przestała się rozwijać od 2005 r., kiedy to
pojawiła się na rynku niemieckim. Obecnie Raben Germany jest gotowy oferować
usługi transportowe na terenie całego kraju
z 32 własnych lokalizacji i zatrudnia 3 000
pracowników. W mijającym roku, poza
inwestycjami w nowe centra logistyczne,
Raben przejął w Niemczech kilka firm, między innymi były to dawne oddziały spółki
Rhenus, położonych w Fellbach oraz Weilimdorf, firmy transportowe i logistyczne
Exice GmbH i RLZ Baden GmbH w Karlsruhe. A także doszło do przejęcia oddziału
SCHMALZ + SCHÖN Logistik Gruppe w Kamen w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz
udziałów Busse Logistik, z siedzibą w Kassel.
Raben w Europie i nie tylko
2017 rok dla Grupy Raben to także liczne inwestycje w Europie. Między inny-

mi, otwarcie dwóch kolejnych oddziałów
w Rumunii, w Sibiu oraz Cluj w Transylwanii. Obecnie Raben Logistics Romania
oferuje klientom magazyny tranzytowe
o powierzchni 5 400 m² obsługiwanych
przez blisko 40 wykwalifikowanych pracowników. Warto podkreślić, że spółka
działa na rynku rumuńskim zaledwie od
2016 roku i bardzo dynamicznie się rozwija
Raben przejął także 20% udziałów
w spółce Sittam, która jest liderem na włoskim rynku międzynarodowego transportu drobnicowego: drogowego, morskiego
i powietrznego. Siedziba spółki i jej centralny magazyn zlokalizowane są w Cornaredo, niedaleko Mediolanu. Zakup ma
na calu wzmocnienie partnerstwa miedzy
spółkami. Sojusz z firmą Raben jest istotną
alternatywą dla zarządu spółki SITTAM,
umożliwiającą rozwój europejskiej sieci logistycznej, na wypadek zaistnienia
jakichkolwiek nieprzewidzianych zmian
w ich własnej sieci transportowej.
„Dzięki współpracy z SITTAM w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej, nasza sieć
wzbogaca się o jeszcze jeden kraj. Rynek
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Stawiamy na innowacje
Cyfryzacja i digitalizacja wkraczają obecnie
we wszystkie realizowane procesy logistyczne, transportowe i dystrybucyjne. Dlatego
właśnie, z myślą o śledzeniu nowych trendów i badaniu możliwości ich wdrożenia
w firmie, z początkiem 2017 roku w Grupie
Raben powstał dedykowany dział ds. badań
i rozwoju, o nazwie Genius Lab. W obszarze
zagadnień, którymi w pierwszej kolejności
zajął się zespół, znajdują się m.in.: analityka
predykcyjna, zagadnienia przetwarzania
obrazów, automatyka przemysłowa oraz
szeroko pojęta idea stworzenia procesów
logistycznych bez konieczności używania
dokumentacji papierowej.
Grupa Raben od wielu lat wprowadza
innowacyjne rozwiązania w procesach
magazynowych i transportowych. Dlatego
dziś może pochwalić się faktem, iż flota
będącą pod bezpośrednią kontrolą spółek
Grupy Raben w Polsce ma współczynnik
udziału środków transportu spełniających
normę EURO 5 i 6 na poziomie 100%.
Z kolei tylko dla silników spełniających
wymogi normy EURO 6 wynosi on aż 60%
w stosunku do łącznej liczby własnych
środków transportu.
Biznes odpowiedzialny
społecznie
Prawie 12 000 palet i ponad 7 000 ton
przewiezionych charytatywnie w ramach
współpracy z Bankami Żywności, prawie
10 000 posadzonych drzew w ramach akcji
e-faktura=wyższa kultura, ponad 15 000
dzieci objętych programem edukacyjnym
„Transport jest Potrzebny” oraz 13 sesji
dialogowych z udziałem 116 interesariuszy. To krótkie podsumowanie działań
firmy z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Grupa Raben realizuje strategię zaangażowania społecznego, która jest częścią
strategii przedsiębiorstwa. Uwzględnia
ona potrzeby interesariuszy zgłoszone
podczas sesji dialogowych oraz światowe
trendy i wyzwania CSR. Kluczowe dla firmy
obszary to: społeczności lokalne, środowisko naturalne, edukacja oraz bezpieczeństwo drogowe.
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Wyniki operacyjne za IV kwartał w Prologis
ÔÔPrologis, Fot. Prologis

Prologis Europe zamknął czwarty kwartał ze współczynnikiem zajętości portfolio na poziomie 96,6 procent. W tym okresie firma
podpisała nowe umowy najmu obejmujące 384 000 metrów kwadratowych oraz przedłużenia kontraktów wynoszące łącznie
650 000 metrów kwadratowych. Natomiast w całym 2017 roku podpisane umowy najmu i przedłużenia wyniosły 3,9 miliona
metrów kwadratowych.
22 procent stanowiły budynki
typu build-to-suit, a 78 procent
obiekty spekulacyjne, wynajęte
już w 25 procentach. W całym
2017 roku Prologis rozpoczął
40 budów o łącznej powierzchni 917 500 metrów kwadratowych.

2017 był kolejnym historycznym rokiem dla Prologis w Europie. Silny popyt na kontynencie sprzyjał wzrostowi zdrowej
podaży i znaczącej aktywności
najmu powierzchni magazynowych. Byliśmy jednym z najbardziej aktywnych deweloperów w 2017 roku. Nasze
obecne inwestycje budowlane
spełniają wysokie zapotrzebowanie na nową powierzchnię

magazynową i rosnące potrzeby rozwoju naszych klientów.
– mówi Ben Bannatyne, prezes
Prologis na Europę
Napędzany na kontynencie
i utrzymujący się popyt w Wielkiej Brytanii doprowadził do
rekordowej w tym roku absorpcji netto, która wyniosła
8,6 miliona metrów kwadratowych – 27 procent więcej niż
w 2016 roku.

Kluczowe nowe umowy najmu w czwartym kwartale:
• 81 740 metrów kwadratowych z firmą Cdiscount
w Moissy Chanteloup we
Francji
• 45 144 metrów kwadratowych z Grupą Empik w Sochaczewie w Polsce
• 24 078 metrów kwadratowych z firmą XPO Supply
Chain w Isle d’Abeau w Lyon
we Francji
• 11 238 metrów kwadratowych z firmą Thethford B.V.
Etten Leur w Holandii
Rozpoczęte inwestycje
Podaż na obiekty dystrybucyjne wzrosła, szczególnie dzięki
podaży w Polsce i kolejnym inwestycjom w Wielkiej Brytanii.
W czwartym kwartale Prologis
Europe rozpoczął 15 budów
o łącznej powierzchni 216 000
metrów kwadratowych w Czechach, Włoszech, Hiszpanii, na
Słowacji i w Wielkiej Brytanii.
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Nowe inwestycje:
• 35 585 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej, Prologis Park Nitra
DC2, na Słowacji, wynajęty
w 57 procentach
• 27 572 metrów kwadratowych build-to-suit dla firmy
SDA, Bologna DC17 i DC16,
we Włoszech
• 26 443 metrów kwadratowych build-to-suit dla firmy
ID Logistics EU, Penedes,
Barcelona w Hiszpanii
• 16 500 metrów kwadratowych build-to-suit dla firmy
Kering Italia Spa, Padwa, we
Włoszech
Transakcje kupna
i sprzedaży
W czwartym kwartale Prologis
nabył budynki o łącznej wartości 37,5 miliona Euro i łącznej
powierzchni 55 000 metrów
kwadratowych a także trzy
grunty o łącznej powierzchni 134 000 metrów kwadratowych we Włoszech, Szwecji
i Wielkiej Brytanii. W całym roku
2017 spółka nabyła budynki
o łącznej wartości 116,9 miliona Euro i powierzchni 134
291 metrów kwadratowych,
oraz 24 grunty o łącznej powierzchni 1,96 miliona metrów
kwadratowych. W ubiegłym
roku Prologis sprzedał nieruchomości w Austrii, Czechach,
Francji, Niemczech, Włoszech,
Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Słowacji na łączną
sumę 545,7 miliona Euro.
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Czynniki wzrostu
ÔÔDPD, Fot. DPD

Ubiegły rok zakończył się dla DPD Polska rekordowym wolumenem oraz przychodami. Grupa kapitałowa obsłużyła w tym czasie
126 mln paczek, notując wpływy w wysokości ponad 1,6 mld zł. Mijający rok przyniósł także znaczący wzrost popularności płatności kartą u kuriera i rozwój sieci DPD Pickup, a także nowe ułatwienia dotyczące zwrotów oraz promocję usług międzynarodowych.
W minionym roku firma obsłużyła 126 mln paczek, czyli
niemal 23% więcej niż w 2016.
Średnio w sieci DPD Polska
znajdowało się ponad 500 tys.
paczek dziennie, a w okresie
szczytu paczkowego było ich
znacznie więcej. Rekordowe
wolumeny (blisko 900 tys.
paczek, czyli średnio 30 doręczeń na sekundę) zanotowano 18 grudnia 2017. Średnia

dzienna liczba paczek krajowych w grudniu wynosiła prawie 600 tys., a ogółem w tym
okresie firma doręczyła ich aż
11,3 mln. Przychody grupy kapitałowej DPD Polska za rok
2017 r. wyniosły ponad 1,6 mld
zł, co stanowi przeszło 19%
wzrost w porównaniu do 2016.
– 2017 r. przyniósł istotne
wzrosty przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Tak do-

Wysoka roczna dynamika wzrostu

ÔÔTrans Polonia

Trans Polonia S.A, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas
bitumicznych, osiągnął w grudniu
2017 r. 16,6 mln zł przychodów
ze sprzedaży (+ 6 proc. r/r). Jednocześnie Spółka zaprezentowała
orientacyjne dane przychodowe za
cały ubiegły rok: 225,5 mln zł oznacza roczną dynamikę na poziomie
28 proc. Nawiązanie nowych relacji handlowych, start realizacji
Programu Inwestycyjnego na lata
2018-20, zakończona sukcesem
oferta publiczna akcji i otwarcie
Szkoły Kierowców to najważniejsze
wydarzenia operacyjne ub. roku.

Osiągnięcie lepszych wyników było możliwe m.in dzięki
rozwojowi sektora chemicznego w Europie – dane organizacji
branżowej CEFIC (The European Chemical Industry Council)
wskazują na wzrost produkcji
(+3,7 proc. r/r) i zużycia chemikaliów (+7,9 proc r/r.). Analogicznie korzystne dane z krajowego
rynku paliw prezentuje Polska
Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego (wzrost konsumpcji
oleju napędowego o 16,6 proc.
i benzyny o 6,2 proc.). Trzecim
sprzyjającym obszarem było silne
odbicie w drogowych inwestycjach infrastrukturalnych.

bre wyniki to rezultat świetnej
koniunktury w e-commerce
i wysokiego poziomu konsumpcji w gospodarce, ale
także odpowiedniej wydajności naszej sieci i właściwych
procedur w okresie grudniowego szczytu – wyjaśnia Rafał
Nawłoka, Prezes Zarządu DPD
Polska.
W 2017 roku firma DPD
Polska zakończyła wdroże-

nie płatności elektronicznych
u kuriera za przesyłki pobraniowe, a odbiorcy stali się
bardziej świadomi, że mogą
wygodnie zapłacić kurierowi
kartą lub BLIKiem. W minionym roku DPD Polska zrealizowała także swoje cele dotyczące rozwoju sieci punktów
nadania i odbioru DPD Pickup
– dziś liczba placówek wynosi
blisko 2000.

– Trans Polonia S.A. ma za
sobą dobry i udany rok: spółka
zanotowała wzrost przychodów
we wszystkich obszarach. Spodziewamy się, że trendy rynkowe
w 2018 r., zarówno w Polsce jak
i Europie będą nadal korzystne,
co w połączeniu z jakością oferowanych usług i rosnącą pozycją
konkurencyjną TPG może pozwolić
nam na wypracowanie dalszych
dwucyfrowych wzrostów. Tego
życzymy spółce i naszym akcjonariuszom – powiedział Dariusz
Cegielski, Prezes Zarządu Trans
Polonia S.A.
Głównym projektem Grupy
w 2018 r. będzie kontynuacja
programu rozbudowy floty przewozowej – według pierwotnych

założeń będąca do dyspozycji flota
zwiększy się w 2020 r. o ponad 140
jednostek. Przedsięwzięcie jest
odpowiedzią TPG na rosnące zapotrzebowanie Klientów na usługi transportowe. Program został
ogłoszony w marcu 2017 r., a na
przestrzeni II-IV kw. już zrealizowano harmonogram planowany
na 2018 rok.
– W II połowie 2017 roku istotnie
przyspieszyliśmy realizację ogłaszanych wiosną br. inwestycji flotowych. Nowo kupowane cysterny
w bieżącym kwartale rozpoczynają
prace. Widąc silne zapotrzebowanie na naszą ofertę przewozów,
w dalszym ciągu będziemy nabywać kolejne jednostki – uzupełnił
Dariusz Cegielski.
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Inwestycja w technologie zakupowe
Redakcja, Fot. OEX
ÔÔRedakcja, Fot. OEX

Firma OEX E-Business sp. z o. o. nowy rok rozpoczyna od zakupów, na podstawie umowy zawartej w grudniu 2017 roku nabyła
mniejszościowy pakiet udziałów NextBuy sp. z o. o., firmę oferujacą cyfrową platformę zakupową, łączącą kupców i dostawców.
Spółka NextBuy działa na rynku od 2011 roku, a obecnie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się platform oferujących
klientom rozwiązania w chmurze, które pozwalają na optymalizację zakupów. Do grona obecnych klientów NextBuy należą
między innymi AXA Polska, Amica, Bakalland i Tchibo Polska.
– Akwizycja jest kolejnym etapem realizacji strategii budowania kompleksowej
oferty Grupy OEX w obszarze E-biznes.
Do oferowanych już usług dokładamy
nowoczesną technologię, która pozwoli
klientom B2B optymalizować proces zakupowy w firmie i usprawniać zarządzanie wydatkami. Rozwiązanie to będziemy
stosować do obsługi klientów również
w naszej Grupie, co znacznie zoptymalizuje procesy związane z zarządzaniem
zakupami – powiedział Artur Wojtaszek,
prezes spółki OEX E-Business i członek
zarządu OEX S.A. odpowiedzialny za segment E-biznes.
NextBuy jest rozwiązaniem typu cloud,
zaprojektowanym w modelu SaaS, dzięki
któremu wdrożenie platformy jest szybkie
i mało wymagające. Użytkownik może
zalogować się do platformy z przeglądarki internetowej, z każdego miejsca na

świecie. NextBuy wspiera cały proces zakupowy, m.in. dostęp do bazy dostawców,
aukcje elektroniczne, zapytania ofertowe i katalogi produktowe, automatyzując
i usprawniając pracę działów zakupów.
Wdrażanie cyfrowych technologii zaku-

powych daje klientom dostęp do bardziej
zróżnicowanego asortymentu i dostawców, a także skraca czas obsługi procesów
i formalności.

Sposób na najlepszy regał paletowy
ÔÔRedakcja, Fot. MGL

Z roku na rok w Polsce produkuje się coraz więcej palet, w roku ubiegłym rynek zasiliło blisko 20 mln nowych palet. W obrocie
towarowym funkcjonuje ich ok. 65 mln. Między kolejnymi etapami transportu, palety wraz z ładunkiem muszą być w prawidłowy
sposób składowane w magazynach – najlepiej na regałach paletowych.
Firma MGL Sp. z o.o. – Producent techniki
magazynowej – wydała właśnie bezpłatnego ebooka pt. „Naga prawda o regałach
paletowych”. Jej autorzy podjęli próbę
wskazania najważniejszych cech oraz zalet
i wad różnych rozwiązań służących przechowywaniu towaru na paletach w magazynach. Ciekawym fragmentem tej publikacji jest rozdział mówiący o tym, w jaki
sposób wybrać najlepszy regał paletowy
do swojego magazynu.
Raport ten może pomóc w podejmowaniu decyzji przez menadżerów magazynów, osoby odpowiedzialne za zakupy
oraz specjalistów ds. logistyki, którzy zamierzają wyposażyć swój magazyn w urządzenia do składowania towarów.
Ebook można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej wydawcy:
https://www.mgltechnika.pl/w-magazynie/rodzaje-regalow-paletowych

Technologie
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Monitorowanie dachów
hal magazynowych

ÔÔRedakcja, Fot. SENSE Monitoring

Budowanych jest coraz więcej hal magazynowych, budynki klasy A to najnowocześniejsze konstrukcje magazynowe, spełniające szereg rygorystycznych warunków.
W trakcie użytkowania te nowoczesne konstrukcje muszą być jednak pod stałym
nadzorem by zapewnić bezpieczeństwo i efektywność, dzisiaj nikogo już nie dziwi to,
że coraz więcej obszarów pracy podlega automatyzacji. Również w przypadku zarządzania dachem płaskim nie trzeba polegać
wyłącznie na ręcznym lub naocznym nadzorze. Można w tym celu wykorzystać nowoczesne technologie, ograniczyć ryzyko ludzkich błędów do minimum, osiągając jednocześnie oszczędności związane z zarzadzaniem dachem rzędu 40 proc. Przedstawiamy
rozwiązanie firmy SENSE Monitoring, które wdrożono w halach Llentab na przykładzie zakładu firmy Oknoplast.
Budynki wielkopowierzchniowe, ze względu na ekonomię, projektuje się z dachem
o małym nachyleniu, a odprowadzenie
wody bardzo często uzyskuje się przy zastosowaniu wpustów wewnętrznych. Rozwiązanie to, choć sprawdzone, wymaga
odpowiedniej kultury pracy obsługi, aby
na bieżąco sprawdzać ich drożność. Niemniejszą udręką mogą okazać się potencjalne przecieki, których częstą przyczyną
są uszkodzenia mechaniczne pokrycia
dachu powstałe podczas odśnieżania.
Również kontrolowanie dopuszczalnego
obciążenia śniegiem wymaga pracochłonnych i niezbyt dokładnych pomiarów ręcznych. A ewentualne zaniedbania mogą
być bardzo kosztowne lub wręcz tragiczne w skutkach – wystarczy wspomnieć
choćby niedawne przypadki zapadnięcia
się dachu hali po byłym salonie Media
Markt w Gdańsku czy zawalenia się dachu
w lubelskim salonie samochodowym lub
szeroko nagłośnioną, największą katastrofę budowlaną współczesnej Polski w hali
Międzynarodowych Targów Katowickich
sprzed lat.
Ryzyko podobnych wypadków można
jednak ograniczyć do minimum, stosując
automatyczne systemy pomiarowe. – Znając typowe problemy zarządców i kierowników utrzymania ruchu, wiemy, że każda
usterka może być przyczyną mniejszych
lub większych strat – mówi Przemysław
Gałązka, CEO firmy SENSE Monitoring,
producenta systemu S-One. – Dlatego oferujemy usługę, która na bieżąco rejestruje
zdarzenia potencjalnie niebezpieczne, poczynając od zatkanych wpustów, poprzez
nasiąkanie warstw izolacji, a kończąc na
ciężarze zalegającego śniegu.
System S-One opiera się na unikalnej
metodzie pomiarowej przy zastosowaniu stosunkowo prostych urządzeń. – Na
układ pomiarowy składa się sieć czujników laserowych montowanych w punktach oparcia dźwigarów dachowych
oraz tarcze pomiarowe rozmieszczone
w miejscach największych ugięć. Wyniki
pomiarów analizowane są w chmurze,

do której użytkownik uzyskuje dostęp za
pośrednictwem dedykowanej aplikacji
mobilnej – wyjaśnia Artiom Komardin,
konstruktor w firmie SENSE Monitoring.
– Nasz system pomaga zarządcy budynku w codziennej pracy, nie obciążając
przy tym personelu dodatkowymi obowiązkami. O przekroczeniu jakichkolwiek
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wskaźników automatycznie informujemy klienta za pośrednictwem e-mail lub
SMS, umożliwiając mu podjęcie środków
zaradczych, zanim sytuacja wymknie się
spod kontroli.
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Rewolucyjnie
odmieniony
bestseller STILL
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

STILL wprowadza na rynek nową generację elektrycznego wózka czołowego
RX 20. Rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę, stosując jako pierwsze
boczną wymianę baterii, zostało poddane gruntownej modernizacji. Jest jeszcze
bardziej kompaktowe i ergonomiczne niż
poprzednie modele.
Pierwszy elektryczny wózek czołowy
z funkcją bocznej wymiany baterii zaprezentowano w 2005 roku. Znacząco
ograniczając czas potrzebny na zastąpienie akumulatora w pełni naładowanym
egzemplarzem i redukując do minimum
ryzyko wykonania tej czynności, RX 20
zrewolucjonizował wtedy sposób myślenia o wydajności pojazdów transportu wewnętrznego i wkrótce potem stał
się ogólnoświatowym bestsellerem. Po
13 latach hamburski producent pomarańczowych wózków prezentuje nową,
jeszcze lepiej zoptymalizowaną generację
przeboju.
Paradoks przestrzeni: krótszy
i niższy, a miejsca w nim więcej
Podstawowym wyróżnikiem zmodernizowanego RX 20 jest skuteczne pogodzenie
dwóch pozornie sprzecznych dążeń. Wózek jest krótszy i niższy niż jego poprzednicy. Mimo to mieści się w nim bateria
o podwyższonej pojemności, a w kabinie
operatora jest więcej miejsca niż dotychczas. W modelach RX 20-14C i RX20-16c
o udźwigu 1,4 oraz 1,6 t, zastosowano
skróconą ramę, gwarantującą swobodne
manewrowanie w wąskich korytarzach
roboczych. Standardowa wysokość na
poziomie 2035 mm pozwala na rozładu-

nek kontenerów, a dostępny opcjonalnie
model z dachem obniżonym do 1949 mm
zmieści się także w niskich bramach i wagonach towarowych.
W porównaniu do poprzednich wersji,
warianty 3-kołowe mają nawet o 29 mm,
a modele 4-kołowe – o 171 mm mniejsze
wymiary. Dzięki przemyślanej konstrukcji
i udanej miniaturyzacji, tak kompaktowy
wózek można wyposażyć w baterię o pojemności 625 Ah.
Przestronna kabina dla lepszej
ergonomii
Pomimo zmniejszenia wymiarów całkowitych, operator ma więcej miejsca niż
kiedykolwiek wcześniej. Efekt uzyskano
obniżając o 60 mm dolną krawędź ograniczającą przestrzeń na nogi. Wnętrze kabiny jest w sumie o 16 mm wyższe. W parze
z ażurową konstrukcją dachu oraz zastosowaniem wąskich profili masztu w kształcie litery C, rozwiązanie gwarantuje dobrą
widoczność we wszystkich kierunkach.
Sterowanie na miarę naszych
czasów
Zmodernizowane wózki RX 20 wyposażono w szereg usprawnień wspomagających
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sterowanie i jazdę. Na monitorze wyświetlany jest komplet informacji o parametrach takich jak: prędkość poruszania,
kąt nachylenia podłoża, stabilność, stan
baterii, a dostępne na nim menu pozwala
dostosować tryb działania do obecnych
warunków. W pojeździe zastosowano dodatkowo systemy redukujące prędkość
na zakrętach oraz w sytuacji, gdy karetka
wideł jest uniesiona.
Warianty zaspokajające
zróżnicowane potrzeby
Nowa seria STILL RX 20 składa się łącznie
z 13 typów wózków o udźwigu nominalnym od 1,4 do 2 ton. Osiągają one prędkość do 20 km/h i są w stanie układać
palety na poziomie do 5900 mm. Maszyny
można dodatkowo wyposażyć w pojemne
i trwałe baterie litowo-jonowe.
Nowoopracowany moduł napędowy
z dwoma trójfazowymi silnikami jezdnymi
z obudową, aktywnym układem chłodzenia oraz nową wersją przetwornicy
nie wymaga częstych konserwacji nawet
przy intensywnej eksploatacji. Co więcej,
pozwala wózkowi pokonywać przy pełnym załadunku wzniesienia o nachyleniu
do 20%.
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Usprawnianie zarządzania mobilnością w firmie
ÔÔPanasonic, Fot. Panasonic

Panasonic, czołowy europejski producent wytrzymałych komputerów przenośnych, ogłosił rozszerzenie współpracy z SOTI,
dostawcą rozwiązań do zarządzania urządzeniami mobilnymi i IoT. Celem porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa wytrzymałych urządzeń Panasonic i ograniczenie przestojów w pracy.
Wzmocnione tablety Toughpad i notebooki Toughbook
należą do najmniej awaryjnych urządzeń przenośnych
na rynku. Dążąc do tego, aby
jeszcze bardziej obniżyć całkowity koszt ich posiadania (TCO)
Panasonic rozwija współpracę
z firmą SOTI. Dzięki niej zarządzanie mobilnością w firmie
ma być sprawniejsze, a przestoje w pracy wyeliminowane.
W ramach współpracy Panasonic ogłosił między innymi
certyfikację SOTI dla urządzeń
podręcznych Toughpad FZ-N1.
Jest to model zaprojektowany
dla pracowników poczty, firm
kurierskich, magazynów, handlowców i służb ratunkowych.
Dzięki specjalnie wyprofilowanemu czytnikowi kodów kreskowych jest ergonomiczny,
nie nadwyręża nadgarstków
pracowników i zwiększa wydajność pracy. Dodatkowo oferuje funkcje połączeń głosowych
i transmisji danych.
Model FZ-N1 został zintegrowany z aplikacją do zarządzania urządzeniami mobilnymi SOTI MobiControl Stage.

Dzięki temu administratorzy
IT mogą zdefiniować wszystkie
parametry urządzenia, w tym
dostępne aplikacje, domyślną
sieć komunikacyjną i ustawienie bezpieczeństwa. Co więcej,
MobiControl Stage generuje
kod kreskowy do użycia podczas konfigurowania wszystkich następnych urządzeń.
Gdy tylko w firmie pojawia się
nowy lub zastępczy tablet czy
notebook, wystarczy go włączyć, otworzyć zainstalowany
na nim program MobiControl
Stage i zeskanować kod kreskowy. W ciągu kilku sekund
MobiControl Stage automatycznie odtworzy na urządzeniu zastępczym odpowiednią
konfigurację.
Ta funkcjonalność jest
szczególnie przydatna podczas
wdrażania nowego sprzętu
IT w firmie, a także w trakcie
naprawy lub wymiany uszkodzonych modeli. Przykładowo
producent lub dystrybutor
może przechowywać kopię
kodu kreskowego, by w razie
konieczności wstępnie skonfigurowane urządzenia móc

wysłać bezpośrednio do pracowników terenowych danej
firmy. To oznacza maksymalne ograniczenie przestojów
w pracy.
Oprócz certyfikatu, Panasonic otrzymał podczas ostatniej
konferencja SOTI w Niagara
Falls w Kanadzie nagrodę
– Partnera OEM Roku. Jest to
wyróżnienie przyznawane za
wprowadzanie innowacji na
rynku profesjonalnych rozwiązań mobilnych, a także uznanie za dobre wyniki biznesowe
zarówno w obszarze przychodów, jak i wdrożeń. Obecnie
SOTI ma 150 partnerów OEM.
– Organizacje wkładają coraz
więcej pracy i zasobów w zarządzanie mnóstwem podłączonych do sieci urządzeń.
Szacując, że do roku 2022
globalna liczba pracowników
mobilnych wzrośnie do 1,87
miliarda, trudno się temu
dziwić – mówi Shash Anand,
VP Strategic Alliances w SOTI.
– Cieszymy się z rozwoju naszej współpracy z Panasonic.
Chcemy zagwarantować pełne
bezpieczeństwo i maksymalną
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wydajność wytrzymałych urządzeń firmy. Jako dwaj główni
gracze na rynku profesjonalnych rozwiązań mobilnych,
dążymy do tego, aby pracownicy na całym świcie mogli wykonywać swoje obowiązki tak
wydajnie i skutecznie, jak to
tylko możliwe – dodaje Shash
Anand.
– Nawiązaliśmy współpracę
z SOTI, aby móc zagwarantować klientom, że nasze urządzenia są bezpieczne i niezawodne. To niezwykle ważne,
aby Toughbooki i Toughpady
mogły być zarządzane zdalnie
i aby nasi klienci, nawet w przypadku najgorszego przebiegu
zdarzeń, mogli zminimalizować kosztowne przestoje. Dążymy do tego, by ewentualne
awarie nie zakłócały działania
pracowników terenowych,
czy to z firm dostawczych czy
karetek pogotowia. Rozwijające się współpraca pomiędzy
Panasonic a SOTI to klucz do
osiągnięcia tego celu – twierdzi
Sylvaine Smith, Business Development Manager w Panasonic
Business.

17

Lo gisty ka kontraktowa

Fabryka białka
kolagenowego w podróży

Monitorowanie
przychodów

Transport całego zakładu produkcyjnego z jednego kontynentu na drugi nie należy do
łatwych zadań, to nie lada wyzwanie, któremu mogą sprostać wyłącznie specjaliści
z szeroką wiedzą i doświadczeniem. Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, podjął się realizacji takiego projektu, który w ramach współpracy z firmą
Gelita AG przewiózł fabrykę z Azji do Ameryki Północnej.

ÔÔITD-PIP, Fot. ITD-PIP

ÔÔDachser, Fot. Dachser

Transport zdemontowanej fabryki światowego
dostawcy białka kolagenowego, Gelita, z chińskiej
prowincji Cangnan do oddalonego o 19 tys. kilometrów Sioux City w USA, był
ogromnym wyzwaniem nawet dla doświadczonych
specjalistów ds. projektów
logistycznych w Dachser
Air & Sea Logistics. W tym
przypadku ładunek osiągał
ponad 5 metrów wysokości
oraz 3,5 metra szerokości,
a niektóre elementy ważyły
nawet 25 ton. – Zrealizowanie takiego przewozu bez
odpowiedniego planu i dokładnego przygotowania,
byłoby niemożliwe. Przeniesienie całego zakładu
produkcyjnego to coś wyjątkowego, jednak dzięki
wiedzy i doświadczeniu
byliśmy w stanie sprostać
temu wyzwaniu – mówi
Hans-Ulrich Brüggemann,
Manager Sea Freight Projects w Dachser Air & Sea
Logistics w Kolonii.
Najtrudniejszą częścią
zadania był pierwszy odcinek drogi, czyli transport
z Cangnan do portu w Wenzhou oddalonego o 70
km. Podczas standardowej
procedury szczegółowego
sprawdzania możliwych

tras, okazało się, że istnieje ryzyko utknięcia w martwym punkcie – nie było
drogi, która umożliwiłaby
przejazd ładunku o wysokości ponad 5 metrów. Dlatego też po uzgodnieniach
z klientem zdecydowano,
że na czas transportu drogowego w Chinach największe części maszyn muszą
zostać ułożone na boku.
Takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie ich wysokości o 1,5 metra, czyli
dokładnie tyle, by zmieścić
się w maksymalnym limicie. Po zatwierdzeniu trasy przez władze, droga do
portu w Wenzhou wydawała się być prosta. Jednak
już na początku podroży
zaplanowanej na trzy noce,
pojawił się niespodziewany problem – prace drogowe zablokowały przejazd.
– Wiadomość o robotach
drogowych całkowicie nas
zaskoczyła. Na szczęście
problem udało się szybko
rozwiązać. To jednak potwierdza, że bez względu
na to, jak starannie się
planuje i przygotowuje do
tak dużych projektów, nie
da się całkowicie zapobiec
wszystkim niespodziankom – komentuje Hans-Ulrich Brüggemann.

W tym przypadku przyczyną kłopotów był brak
komunikacji między władzami, zajmującymi się tą
sprawą. Pomimo że trasa
została oficjalnie zatwierdzona, w rzeczywistości nie
była wcale otwarta.
W tej sytuacji najważniejsze było szybkie znalezienie skutecznego
rozwiązania – było nim
utorowanie buldożerami
drogi prowadzącej przez
plac budowy. Następnie
podróż kontynuowano
zgodnie z planem: ogromny ładunek został przetransportowany przez
statek przybrzeżny z portu
w Wenzhou do oddalonego o 300 km Szanghaju, po
czym płynął ponad 18 tys.
km przez Pacyfik, Kanał Panamski i Karaiby, trafiając
do Nowego Orleanu. Stamtąd przebył 1,2 tys. km
siecią dróg wodnych rzek
Missisipi i Missouri, docierając do punktu końcowego – Sioux City. Ostatnie 10
km na drodze do fabryki
Gelita również nie sprawiło problemu. Wszystko to
dzięki profesjonalnemu
podejściu do projektu i dokładnemu zaplanowaniu
transportu.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nawiązaliśmy współpracę z firmą
Dachser, wysoce kompetentnym partnerem, który
wsparł nas w realizacji tego
trudnego projektu. Jesteśmy im wdzięczni za tak
sprawne zorganizowanie
doskonałego transportu
– mówi Wolfgang Maurer,
Global Category Manager
Procurement Logistics
w firmie Gelita.

w transporcie
W nowym roku prowadzący działalność
transportową przedsiębiorcy muszą być
przygotowani na zmiany. Dotyczy to nie
tylko pojawienia się nowych przepisów
i rozporządzeń, wywołujących pewnego
rodzaju niepewność. To również dobry
moment, aby zweryfikować wewnętrzne
procedury i procesy w przedsiębiorstwie.
Transport to dynamiczna branża, w której
warto optymalizować pewne działania –
dotyczy to głównie sposobu rozliczania
i zatrudniania kierowców.
Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje
sobie sprawę z tego, jak ważne jest monitorowanie przychodów oraz kosztów
pojawiających się w firmie. Dotyczy to
zwłaszcza transportu. A jak się okazuje,
wielu właścicieli większych jak i mniejszych
podmiotów, nadal pozwala na działania,
które w ogólnym rozrachunku wpływają
negatywnie na kondycję przedsiębiorstwa. Dzięki radom ekspertów i dokładnej
analizie prawa, pomożemy zweryfikować
ewidencję czasu pracy. Dobre praktyki
pozwolą na oszczędności bez wpływu na
komfort pracowników.
Wysokość stawki zasadniczej
(minimalnej)
Zacznijmy od tego, że stawka minimalna to
nie to samo co stawka zasadnicza. Ustawa
o minimalnym wynagrodzeniu w Polsce
wymaga, aby dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę zagwarantowane
zostało wynagrodzenie złożone z różnych
składników na poziomie nie niższym niż
2100 zł brutto w 2018 roku. Na tę kwotę
składa się stawka zasadnicza (etat), która
może być na poziomie np. 1200 zł brutto
(i wcale nie ma potrzeby aby ją podnosić)
oraz inne dodatkowe składniki wliczane
do wynagrodzenia minimalnego zgodnie
z polską ustawą. Może to być wynagrodzenie za dyżury, premie, nagrody, dodatki
funkcyjne lub choćby wyrównanie płacy
minimalnej związane z oddelegowaniem
kierowców do pracy w innych krajach
(Francja, Niemcy, Austria, itd.)
Pamiętajmy jednak, że nie wolno do
minimalnego wynagrodzenia wliczyć
nadgodzin i dodatków za pracę w porze
nocnej. Jak zatem uzyskać nową wyższą
sumę wynagrodzenia? Można to zrobić
poprzez zwiększenie wynagrodzenia za
dyżur, ewentualną nagrodę lub kwotę
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wypłacaną tytułem płac minimalnych UE.
– Tutaj może pojawić się pytanie: dlaczego
nie zalecamy zwiększana stawki zasadniczej? Bo ma ona automatycznie wpływ na
wysokość wszystkich składników wynagrodzenia, co powoduje, że zwiększenie
kwoty zasadniczej o 100 zł, wpływa liniowo
na wszystkie stawki (dyżury, nadgodziny,
praca w dni wolne) – zatem ogólny wzrost
kosztów zatrudnienia będzie o wiele wyższy niż ustawowe 100 zł brutto – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
Weryfikując również swoje zasady pracy
i wynagradzania warto wrócić do podstaw: przypomnieć sobie jakie aktywności
związane z pracą kierowcy mają największy wpływ na wysokość składników dodatkowych wynagrodzenia.

Takie aktywności nie są czasem pracy i nie
wywołują dodatkowego wynagrodzenia za
pracę w nadgodzinach, porze nocnej czy
dni wolne. – Na szkoleniach prowadzonych
w firmach tłumacząc te zasady spotykamy się nie tyle z niechęcią kierowców do
takiego rejestrowania swoich aktywności,
ile ze zdziwieniem, że tak można. – dodaje
ekspert. Brak takiej podstawowej wiedzy
skutkuje zbyt wysoką liczbą godzin nadliczbowych, niewspółmiernymi dopłatami do
płac minimalnych w UE za godziny, które
w rzeczywistości nie były godzinami pracy.
Rozliczaj diety i ryczałty
noclegowe
Kolejny etap to weryfikacja wysokości naliczanych diet oraz ryczałtów noclegowych.

Jako składniki zagranicznych świadczeń
(wg zagranicznych przepisów te świadczenia są częścią płacy minimalnej) ich
wysokość wpływa na ostateczne wartości
dopłat do tzw. Miloga czy Loi Macron.
Korzystając z nowego roku rozliczeniowego i ostatnich uchwał Sadu Najwyższego
– ustalmy diety i ryczałty noclegowe na
poziomie pozwalającym spełnić wymagania przepisów UE oraz zoptymalizować
obciążenia podatkowe i ZUS-owskie w Polsce. – Diety i ryczałty za nocleg w kabinie
można dość elastycznie dopasować do
indywidualnych potrzeb i albo zrobić je
na tym samym poziomie dla wszystkich
krajów, albo zróżnicować odpowiednio
dla każdego kraju osobno. – radzi Mariusz
Hendzel.

Aktywności kierowcy
Zgodnie z wszelkimi zasadami rejestrowania aktywności kierowcy, oprócz standardowej „jazdy” kierowca wykonuje jeszcze
inne czynności pracy, np. załadunki, obsługa pojazdu, prace administracyjne. – Te
zdarzenia są zaliczane jako czas pracy
i wprost wpływają na liczbę nadgodzin,
dodatków za pracę w porze nocnej i przekroczenia średniotygodniowe. Warto zatem weryfikować czy aktywność typu „inna
praca” nie jest rejestrowana nadmiarowo,
np. podczas postojów czy oczekiwania.
Na takie sytuacje (oczekiwania, dyspozycji) przepisy przewidują osobny tryb
aktywności – a mianowicie „dyspozycja”,
rejestrowana na tachografie czy w pracy
aut poniżej 3,5t jako „koperta/kwadracik”
(ikona). – kontynuuje Mariusz Hendzel,
ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
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Logistyczne priorytety chemicznego giganta
ÔÔRedakcja, Fot. Ciech

Budowa zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną pozycją na rynkach międzynarodowych, to jeden z priorytetów Grupy
CIECH na rok 2018 strategii rozwoju w obszarze logistyki. Jednym z priorytetów na rok 2018 jest udoskonalenie poziomu obsługi klientów, między innymi poprzez rozwój zaplecza i kompetencji w obszarze logistyki oraz transportu. W tym celu CIECH
zamierza modernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować
proces budowy i automatyzacji swoich magazynów. Skorzystają na tym nie tylko klienci Grupy, ale również firmy transportowe
współpracujące z CIECH.
– Istotnym elementem naszych działań
jest dostarczenie kompleksowego serwisu klientom, dlatego podejmujemy
szereg działań w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji logistycznych.
W docelowym modelu chcemy oferować
partnerom biznesowym pełen zakres
usług w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. W praktyce oznacza to nie
tylko zabezpieczenie usługi transportu,
lecz także budowanie partnerstwa biznesowego, wymianę informacji, określanie
wspólnych celów oraz tzw. „stewardship”,
czyli inicjowanie i promowanie dobrych
praktyk. Takie podejście jest szczególnie
ważne i doceniane przez naszych klientów
w obszarze sody – mówi Hubert Frasunkiewicz, dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw.
Priorytetem Grupy CIECH jest ograniczanie czasu załadunku towarów, m.in.
poprzez zwiększenie liczby punktów załadunkowych, modernizację istniejących
terminali załadunkowych oraz budowę
nowych wag samochodowych, które mają
przyśpieszyć proces ważenia pojazdów

Światowy gracz w gronie
klientów operatora

ÔÔŹródło: ID Logistics, Fot. ID Logistics

PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów
spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics,
dostawcę usług logistycznych, na operatora
zarządzającego nowym magazynem konsolidacyjnym PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim. Do zadań ID Logistics należy zapewnienie

przed i po załadunku. Takie terminale
powstały już w zakładach w Inowrocławiu
i Janikowie (gdzie produkowana jest soda
i sól), kolejne są w trakcie budowy i będą
uruchomione do połowy 2018 roku. Na-

tomiast nowe wagi działają już w Nowej
Sarzynie (gdzie produkowane są żywice
i środki ochrony roślin).

niezawodnej obsługi dostaw krajowych do
największych sieci handlowych w Polsce oraz
eksportowych, m.in. do Czech, Węgier, Słowacji,
krajów bałtyckich oraz na Ukrainę i Bałkany. Docelowo magazyn konsolidacyjny w Grodzisku
Mazowieckim ma stać się największym centrum
dystrybucyjnym PepsiCo w Polsce.
Nowy magazyn konsolidacyjny PepsiCo został
operacyjnie uruchomiony w listopadzie 2017
roku. Jego powierzchnia wynosi 21 tys. m², za-

trudnienie znajdzie tu 70 osób. W ramach umowy ID Logistics odpowiada za obsługę przyjęć
towaru z zakładów produkcyjnych PepsiCo oraz
efektywne i kompleksowe zarządzanie procesami magazynowymi, w tym co-packing. Obecnie
w grodziskim magazynie składowane są słone
przekąski i chipsy, produkowane w 2 fabrykach
PepsiCo, w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim. Współpraca pomiędzy
firmami będzie stopniowo rozwijana, docelowo
magazyn ma obsługiwać 4 zakłady produkcyjne,
a asortyment zostanie poszerzony o napoje.
„Niezawodność dostaw jest najważniejszym
elementem obsługi naszego klienta, firmy
PepsiCo. Obejmuje ona prawidłową realizację
zamówień, czyli dokładność, kompletność, terminowość dostaw oraz minimalizację ryzyka
wystąpienia strat w procesie. Ze względu na sezonową sprzedaż, związaną z licznymi akcjami
promocyjnymi, od nas jako operatora wymagana jest także duża elastyczność prowadzonych
operacji magazynowych” mówi Anna Trenda,
dyrektor magazynu ID Logistics w Grodzisku
Mazowieckim.
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Logistyka dla PartyDeco

ÔÔDachser

Szczeciński producent artykułów dekoracyjnych 60% swoich obrotów czerpie ze sprzedaży zagranicznej, dlatego
logistykę powierzył firmie wyspecjalizowanej w obsłudze
eksporterów. Firma Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych, zapewnia transport produktów firmy PartyDeco na europejskie rynki.
PartyDeco to szybko rosnąca firma, która zajmuje się
produkcją elementów dekoracyjnych na różnego rodzaju
uroczystości i okazje, takie jak urodziny, śluby, wesela czy
święta. Większość artykułów powstaje w kraju, a następnie
jest eksportowana na zachód Europy. Dekoracje polskiego
producenta za pośrednictwem Dachser trafiają najczęściej
do Francji (30% przesyłek), Niemiec (26%) i Włoch (17%).
Produkty PartyDeco przypadły do gustu także mieszkańcom
krajów skandynawskich, takich jak Dania i Szwecja. Współpraca z Dachser, która trwa od 2012 r., rośnie w miarę zdobywania przez eksportera kolejnych rynków. Tylko w 2016
r. Dachser dostarczył europejskim odbiorcom PartyDeco
o ponad 150% przesyłek więcej niż rok wcześniej.
– Wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem sprzedaży za granicą coraz większe znaczenie ma skracanie czasu dostaw,
często wliczając w to precyzyjne określenie momentu dostawy. Dachser zapewnia tu różne opcje w ramach produktów z grupy entargo, z możliwością dostawy ekspresowej
w wybranych krajach. Dzięki temu nasi partnerzy, w tym
PartyDeco, mogą oferować swoim klientom szybki czas
realizacji zamówienia, zwiększając tym samym swoje szanse
na dalszy rozwój za granicą – mówi Karolina Paradowska,
specjalista ds. klientów kluczowych ze szczecińskiego oddziału Dachser.
PartyDeco odnosi korzyści ze współpracy z Dachser,
dzięki konsolidacji przesyłek przez operatora. Polega to na
łączeniu przesyłek wielu klientów w jednym transporcie
i rozdzieleniu ich dopiero w kraju docelowym oraz dostarczeniu do finalnych odbiorców. Pozwala to na obsługę
zagranicznych rynków, nawet odległych, przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów, co jest szczególnie ważne dla mniejszych eksporterów.
Jednocześnie internetowa platforma Dachser – eLogistics
– daje możliwość sprawnego i przejrzystego zarządzania
zleceniami online. W szczególności klient może śledzić przesyłki na całej trasie przewozu, niezależnie od tego, przez
ile państw są transportowane, ponieważ Dachser nadaje
przesyłce jeden numer przewozowy. Takie rozwiązanie cały
czas jest wielką rzadkością w branży logistycznej.
– Po wielu próbach współpracy z różnymi operatorami,
zdecydowaliśmy się na ofertę Dachser ze względu na ich
doświadczenie w obsłudze eksporterów i dostęp do rynków
całej Europy dzięki dobrze rozwiniętej sieci bezpośrednich
połączeń. Atutem Dachser jest także wysoki standard
obsługi i zrozumienie potrzeb klienta. Firma stała się też
naszym doradcą w obsłudze logistycznych formalności,
przejmując od nas znaczną część zadań administracyjnych – mówi Bartłomiej Wasyłenko, dyrektor ds. logistyki
w PartyDeco.
Dla polskich eksporterów, którzy chcą rozszerzać skalę
działania bez zakładania zagranicznego oddziału, szczególnie istotne jest bezpieczeństwo, terminowość i czas
realizacji zleceń. Posiadanie szerokiej oferty usług logistycznych oraz wysoka elastyczność Dachser pozwala spełniać
te potrzeby.

Wyzwania polskiego
transportu
ÔÔRedakcja, Fot. Blulog

Dobra passa branży transportowej
trwa – polski eksport ma się dobrze, a firmy transportowe sukcesywnie zwiększają flotę. Aby jednak
zachować tempo wzrostu i nie dopuścić do stagnacji przedsiębiorcy
muszą zmierzyć się z wyzwaniami,
które ich czekają w rozpoczętym
właśnie roku oraz przyszłych latach.
Według danych GUS1 w ciągu ostatniej dekady (2006-16) liczba nowych
zarejestrowanych samochodów ciężarowych wzrosła niemal dwukrotnie. W 2006 roku zarejestrowano
279 tys. nowych pojazdów, dziesięć
lat później w 2016 roku odnotowano
ich już 508 tys. Przybywa również
nowych samochodów dostawczych
– według danych PZPM 2 w 2016
roku wydziały komunikacji zarejestrowały 59,8 tys., a w niedawno
zakończonym 2017 – już 61 tys. pojazdów. Świadczy to po pierwsze
o rozwoju branży, a po drugie – co
równie ważne – potwierdza, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców
jest na tyle dobra, by mogli inwestować w nową flotę.
Rynek pracownika
Rozwój branży wymusza nie tylko
potrzebę powiększania floty, ale też
zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Znalezienie osób o odpowiednich uprawnieniach, doświadczeniu, ale też
gotowych do pracy w delegacjach
to nie lada wyzwanie. Szacuje się, że
w branży transportowej jest około
100 tys. miejsc pracy do wypełnienia
od zaraz, zaś analizy Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
potwierdzają, że kierowca samochodu ciężarowego to najbardziej
deficytowy zawód w kraju.

1 GUS http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/
tablice-o-krajach-wedlug-tematow/transport-i-lacznosc/
2 PZPM na podstawie CEP http://www.
pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-osobowe-i-dostawcze/
Grudzien-2017r/Tabele-dot.-rejestracjisamochodow-osobowych-i-dostawczych-oDMC-3-5t-XII-2017r

Komisja Europejska szykuje
rewolucję
Z pewnością wpływ na funkcjonowanie branży transportowej w następnych latach będzie miało wprowadzenie przez Komisję Europejską
tzw. pakietu mobilności. Nowe przepisy mają objąć rynek wewnętrzny, przepisy socjalne oraz opłaty
za korzystanie z infrastruktury drogowej. Oto podstawowe założenia
„pakietu”:
• kierowca będzie traktowany
jako pracownik delegowany jeśli
w danym kraju spędzi więcej niż
3 dni w skali miesiąca i wówczas
powinien mieć zagwarantowane
minimalne wynagrodzenie według standardów danego kraju.
Również tzw. przewozy kabotażowe mają zostać objęte nowymi
regulacjami;
• obowiązek rejestrowania przez
GPS faktu, że transport przekroczył granicę;
• wprowadzenie tzw. boxu, dzięki któremu będzie można realizować płatności za korzystanie
z dróg całej Unii Europejskiej;
• walka z tzw. firmami skrzynkami
pocztowymi – założonymi, aby
obejść przepisy związane z podatkami, ubezpieczeniem społecznym lub wynagrodzeniem.
Komisja Europejska zakłada
zwiększoną współpracę oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy służbami poszczególnych
państw.
Szykowane zmiany mają wejść
w życie w ciągu dwóch lat. Dla polskich firm transportowych oznacza
to zwiększenie wydatków, ale też
potrzebę uporządkowania wielu
kwestii formalnych.
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Ko m en tarze

Zmiany w prawie,

które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku
ÔÔMulticonsult Polska

W rozpoczynającym się roku zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy będą musieli dostosować się do szeregu nowych obostrzeń
przewidzianych w regulacjach prawnych, które weszły w życie w drugiej połowie 2017 roku oraz tych, które mają zastosowanie od
1 stycznia 2018 roku. Zmiany wprowadzone zostały m.in. w prawie wodnym, przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz
kodeksie cywilnym. W tym roku planowane jest także wdrożenie założeń projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz nowelizacji kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Na które zmiany warto zwrócić szczególną uwagę podpowiadają eksperci kancelarii
Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy Adwokaci oraz Multiconsult Polska – firmy specjalizującej się w konsultingu inżynierskim.
Zmiany w Prawie wodnym
Z 1 stycznia tego roku ustawodawca powołał nowy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który sprawuje
zarząd nad wodami. Zwiększona została
także liczba Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – z 7 do 11 (ustanowiono
nowe RZGW w Bydgoszczy, Białymstoku,
Lublinie i Rzeszowie). Zlikwidowane zostały Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, a w ich miejsce powstało
49 Zarządów Zlewni. Do kompetencji Wód
Polskich należy wydawanie zgód wodnoprawnych we wszystkich przewidzianych
w ustawie trybach. Nowością w przepisach jest ponadto tzw. ocena wodnoprawna. Jej uzyskanie jest wymagane dla inwestycji lub działań, które mogą w znaczący
sposób wpłynąć na środowisko.
Wraz z wejściem w życie ustawy wygasły
wszystkie decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią wydane na podstawie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Co istotne nie dotyczą
one zmian w istniejących już obiektach
liniowych, jak również pozwoleń na budowę uzyskanych przed wejściem w życie
nowych przepisów. Ponadto wygaśnięcie
nie odnosi się do decyzji dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego
z wykonywaniem robót budowlanych lub
polegających wyłącznie na budowie drogi
rowerowej, urządzeń melioracji wodnych
lub budowli przeciwpowodziowych.
Warto również zwrócić uwagę na
włączenie – bez okresu przejściowego
– nowego organu uzgadniającego (Wody
Polskie) do procesów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Oznacza
to, że również w przypadku trwających
już procedur administracyjnych, związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentacji środowiskowej, a nawet
np. zaskarżaniem już wydanych decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych,
nowy organ powinien zostać uwzględniony. Może to powodować szereg problemów natury proceduralnej i utrudniać realizację projektów inwestycyjnych

– wskazuje Andrzej Krzyszczak, Multiconsult Polska.
Zmiany w prawie zamówień
publicznych
Zamawiających i wykonawców czekają
również zmiany w sposobie komunikacji.
W określonych przypadkach obowiązkowo będą musieli porozumiewać się
drogą elektroniczną. Zgodnie z nowymi
przepisami składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinny
być oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, jak również
oświadczania, a także formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Każdy dokument powinien zostać
opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – mówi ekspert Wojciech
Olobry z GKK Adwokaci.
Nowe zasady komunikacji, zakładające
określoną formę kontaktu, mają na celu
ułatwienie dostępu do zamówień potencjalnym wykonawcom. Choć właściwy w tym
zakresie przepis art. 10a ustawy został
wprowadzony na mocy nowelizacji z 2016 r.,
to w pełni wejdzie on w życie 18.10.2018 r.
Nowelizacja Kodeksu cywilnego
w zakresie solidarnej
odpowiedzialności inwestora
wobec podwykonawców
Wśród zmian prawnych, które będą oddziaływać na rynek inwestycji w 2018
roku warto wskazać przepisy dotyczące
powstania solidarnej odpowiedzialności
inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zgodnie z nimi
wykonawca lub bezpośrednio podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia zakresu
robót jeszcze przed ich rozpoczęciem.
Inwestor może zgłosić pisemny sprzeciw

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe,
nadzorowe oraz doradcze
w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następu-

w terminie 30 dni od doręczenia mu takiego zgłoszenia. Odpowiedzialność za
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
ograniczona jest do kwoty uzgodnionej
między inwestorem a wykonawcą za wykonanie określonego zakresu prac.
Aktualizacja projektu ustawy
o jawności życia publicznego
Aktualnie trwają prace nad projektem
ustawy o jawności życia publicznego.
Jeśli zmiany zostaną przyjęte a ustawa
zacznie już obowiązywać to inwestorzy
staną w obliczu obowiązku wprowadzenia
rejestru umów cywilnoprawnych.
Ponadto przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych pod groźbą kary od
10 000 do 10 000 000 zł oraz możliwości
wykluczenia z postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
Prace nad projektem ustawy
Kodeks urbanistyczno-budowlany
W 2018 roku obszar gospodarowania
przestrzenią zostanie objęty jednym
aktem prawnym. Nowa ustawa zastąpi
obecnie obowiązujące regulacje, takie jak
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz Prawo budowlane.
Bardzo ważną zmianą dla uczestników
procesu inwestycyjnego jest zastąpienie
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego jedną
decyzją – tzw. zgodą inwestycyjną – mówi
Jarosław Wielopolski. Nowością jest także
podział projektów budowlanych na sześć
kategorii. O zakwalifikowaniu do jednej
z nich decydować będzie spełnienie określonych wymogów formalnych – dodaje.

jących branżach: transport
i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym
sektor ropy naftowej i gazu.
Filozofia firmy to utrzymanie
najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym

Komentarze

zapewnieniem najwyższych
standardów etycznych, poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu
bezpieczeństwa i higieny
pracy.
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