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NOWY ZARZĄDZAJĄCY
W FM LOGISTIC POLSKA
ÔÔFM Logistic, Fot. FM Logistic

Dyrektor Generalny FM Logistic na Europę Centralną– Piotr Sukiennik – podjął decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska z początkiem lutego br. Zarząd Grupy
FM Logistic zdecydował się powierzyć tę funkcję Panu Danielowi Franke.

Powodem decyzji Piotra Sukiennnika jest
chęć poświęcenia się nowym, własnym
projektom biznesowym. Jego kariera
w FM Logistic trwała 22 lata. Przeszedł
wiele szczebli zawodowych. W 2001 r.
objął stanowisko Dyrektora Transportu
na Polskę, następnie w 2005 r. Dyrektora Operacyjnego. Od stycznia 2011 r.
kierował polskim oddziałem firmy jako
jego Dyrektor Generalny. W listopadzie
2016 roku powierzono mu kierowanie
strukturami firmy w Europie Centralnej
(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). W ciągu
ostatnich lat firma była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Ostatnio, w marcu 2017 r., przez magazyn Businessman
tytułem „Mistrz Biznesu”, zaś w grudniu
2017 r., podczas dorocznej Gali Logisty-

ki, Transportu i Produkcji, FM
Logistic otrzymała złote godło
programu badawczego Operator Logistyczny Roku 2017.
– Nadszedł moment, w którym mogę powiedzieć, że po
22 latach pracy w FM Logistic, czas na nowe wyzwania
– mówi Piotr Sukiennik. – Nie
często się zdarza, że ma się
szansę na rozwój osobisty, który jednocześnie służy organizacji. Ja tę szansę w FM Logistic
otrzymałem i wykorzystałem.
Dzisiaj FM Logistic w Polsce
jest prężną i rozwiniętą strukturą, przyciągającą nowych
klientów, wdrażającą nowoczesne rozwiązania i sięgającą
z powodzeniem po innowacje,
które zmieniają rynek usług logistycznych i transportowych.
To w końcu marka, która zdoDaniel Franke
była uznanie wśród klientów
dzięki swojej otwartości, transparentnej
komunikacji i wiedzy, które pozwalają jej
na bycie ekspertem i doradcą w budowaniu i realizacji łańcuchów dostaw.
Daniel Franke – nowy Dyrektor Generalny FM Logistic na Europę Centralną – będzie kierował działalnością
magazynową, co-packingową i transportem krajowym w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Do głównych zadań
należeć będzie przygotowanie strategii
rozwoju firmy oraz kontynuowanie planu
poprawy doskonałości operacyjnej, tak
by marka FM Logistic stała się liderem
w łańcuchu dostaw na rynkach, na których
jest obecna.

Patrycja Ratajczak

LIDER

W CZWARTEJ EDYCJI
KONKURSU
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, Fot. Log4.pl

Dnia 23 lutego w hotelu Lamberton
w Ołtarzewie koło Warszawy odbyła się
konferencja podsumowująca wyniki konkursu „Bezpieczna praca w magazynie”,
organizowanego przez wydawnictwo
Log4.pl. „LIDEREM BEZPIECZNEJ PRACY
W MAGAZYNIE” za 2017rok została firma Kuehne + Nagel Sp. z o.o. magazyn
w Gądkach, uzyskując najwyższą ocenę
92,27% „współczynnika” bezpieczeństwa
pracy w magazynie.
Nagrodę – statuetkę i okolicznościowy
dyplom, z rąk przedstawicieli mecenasów
konkursu, Krzysztofa Polesiaka – Prezesa
Zarządu Camso Polska S.A. oraz Tomasza
Chojnackiego i Łukasza Perlaka z firmy
Metroplan Polska sp. z o.o., odebrała Patrycja Ratajczak Główny Specjalista ds.
BHP w Kuehne + Nagel sp. z o.o.
Od czterech lat portal wraz partnerami
wywodzącymi się z instytucji zajmującymi
się bezpieczeństwem pracy w magazynie
bada, jak wykorzystywane są nowoczesne
technologie, sprzęt oraz organizację pracy
poprawiającej jej bezpieczeństwo. Czynimy to w cyklicznym konkursie „Bezpieczna praca w magazynie”, wnikliwa analiza
i ocena konkursowych ankiet wyłania „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.
WIĘCEJ na str. 2
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Wysokie standardy
jakości
ÔÔFiege, Fot. Fiege

Początek roku przyniósł doskonałą wiadomość dla FIEGE w Polsce. Spółka została
uhonorowana prestiżowym
certyfikatem „QUALITY OF
THE YEAR 2017” przyznawanym przez Fundację Qualitas.
Honorowym patronatem tegoroczną edycję objęła European Organization for Quality
z siedzibą w Brukseli.
Jest to dla FIEGE niezwykle
cenna nagroda, biorąc pod
uwagę aktualne otoczenie
rynkowe. Rosnąca konkurencja i wymagający klienci sprawiają, że firmy decydują się
na coraz częstsze i większe
wykorzystanie zewnętrznych
usług logistyki kontraktowej.
Przed podjęciem decyzji biorą pod uwagę nie tylko cenę,
ale przede wszystkim jakość
usług, w tym terminowość,
kompletność i brak uszkodzeń. Nie bez znaczenia pozostaje też kompleksowość
usług.
„Jesteśmy niezwykle dumni
z otrzymanego wyróżnienia
„QUALITY OF THE YEAR 2017”.
Stanowi ono potwierdzenie
właściwych działań FIEGE
w zakresie jakości i w kierun-

emil

właściwego wdrożenia usług
odpowiadających tym oczeki-

Kohmann, Prezes Zarządu FIEGE Sp. z o.o.
Dla FIEGE bardzo ważne są
najnowsze trendy w logistyce.
Automatyzacja, rozwój systemów IT, dynamika e-handlu
oraz rosnąca liczba zwrotów
to zagadnienia, które są przez
spółkę czujnie śledzone. FIEGE przykłada dużą wagę do

waniom.
„Niezmiernie cieszy nas, że
to właśnie elementy, na które
w pierwszej kolejności zwracają uwagę nasi partnerzy oraz
usługi, będące trendami, były
przedmiotem wieloetapowej
oceny i audytu w ramach certyfikacji” – dodaje Piotr Kohmann.
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Lider w czwartej edycji konkursu
– ciąg dalszy ze strony 1.
Bezpieczeństwo pracy w magazynie to
ważny czynnik wpływający na jakość wykonywanych procesów, a nie wszyscy uczestnicy zdają sobie z tego sprawę. Ankieta
konkursu, opracowana przez znawców
tematyki bezpieczeństwa w magazynie,
w istotny sposób wpływa na zwiększenie
świadomości oraz poprawy bezpieczeństwa pracy w magazynie. Szczegóły konkursu dostępne na stronie http://bmlog4.
pl/konkurs,24,0.htm
Czwarta edycja konkursu, powiększyła
grono „Liderów bezpiecznej pracy w magazynie”, w dwóch pierwszych tryumfowała firma BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o. z Łodzi, w trzeciej
edycji zwyciężył magazyn firmy Kuehne
+ Nagel sp. z o.o. w Chorzowie. Magazyn
firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w Gadkach
uzupełnia poczatkującą listę „liderów”.
Magazyn Kuehne + Nagel w Gądkach,
jest średniej wielkości magazynem, jego
powierzchnia liczy 18 000 metrów kwadratowych, towar składowany jest na 9 500
miejscach paletowych, a w magazynie
jeździ 37 wózków widłowych. Działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w magazynie realizowane są przez cały
rok, wpisane w program rozwoju firmy
wolnej od wypadków i rzeczywiście, tych
wypadków w firmie nie ma. Firma wdrożyła szereg narzędzi wykorzystywanych
w realizacji założonych celów podnoszących świadomość pracowników w zakresie
własnego bezpieczeństwa, a tym samym
zmniejszenia liczby wypadków.

Chronometr wydarzeń
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NAGRODA ZA
EFEKTYWNOŚĆ

Nagroda konsumentów
ÔÔDHL Parcel

ÔÔGeorg Utz, Fot. Georg Utz

Firma Georg Utz laureatem rankingu
Efektywna Firma 2017, przeprowadzonego przesz Instytut Europejskiego Biznesu.
Zestawienie obejmuje firmy u których
stosunek zysku netto do przychodów wyniósł minimum 5 proc. Instytut Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową
firm na koniec marca 2015 i koniec marca
2016 przez porównanie ich wyników do
wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie powstał ranking najbardziej
efektywnych firm w Polsce w 2017.
Firma Georg Utz swoje bogate doświadczenie z rynków rozwiniętych gospodarek zachodnich skutecznie implementuje
w obszarach, które tego wymagają, stając
się kompetentnym dostawcą rozwiązań
w gospodarce magazynowej i logistyce.
Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć i wkładu w rozwój rynku. Obecność Georg Utz
w gronie najefektywniejszych polskich
firm świadczy ponadto o profesjonalnym

podejściu do rynku i klientów oraz podążaniem za ich potrzebami – powiedział
Wojciech Bytner, dyrektor generalny
Georg Utz Sp. z o.o
Firma jest producentem plastikowych
pojemników wielokrotnego użytku, palet
i wyprasek na części techniczne z tworzywa sztucznego. Stanowi część szwajcarskiej grupy Georg Utz Holding AG, założonej w 1947 r.

DHL Parcel został doceniony przez konsumentów za najwyższą jakość obsługi i uhonorowany
prestiżowym tytułem Gwiazda Jakości Obsługi
2018. Nagroda ta to potwierdzenie wysokiego
poziomu dbałości o klienta. Wyróżnienie przyznają sami klienci, najpierw poprzez głosowanie
w prowadzonym przez cały rok badaniu. Na
podstawie ich opinii wyłaniane są marki, które
biorą udział w dodatkowym badaniu ankietowym. Nagroda przyznawana jest firmom
z różnych branż, które otrzymały najwyższe
oceny konsumentów. Tworzą one grono najprzyjaźniejszych dla konsumentów firm i są
postrzegane jako godne zaufania.
– Tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi to sygnał
dla obecnych i potencjalnych klientów firmy,
pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz kontrahentów. Pokazuje, że charakteryzują nas takie wartości w biznesie jak
jakość, solidność i zaufanie. Jest nam miło, że
jako DHL Parcel już po raz kolejny otrzymaliśmy
to wyróżnienie. – podkreśla Elżbieta Mytych,
Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta.
Znak Gwiazdy Jakości Obsługi rozpoznaje
już 10 milionów Polaków. Klienci preferują rekomendowane przez innych marki, a z badań
wynika, że mając do wyboru dwie podobne
oferty, 8 na 10 konsumentów wybierze firmę
wyróżnioną Gwiazdą Jakości Obsługi.

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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Janusz Władyczak

NAJLEPSZA FIRMA
W PRESTIŻOWYM RANKINGU
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, po raz kolejny
zajął pierwsze miejsce w najnowszym rankingu „Top 100 der Logistik”
w segmencie europejskich przewozów drobnicowych. Firma poprawiła
także swój wynik na rynku transportu specjalistycznego, w tym logistyki
żywności, zmieniając pozycję z miejsca siódmego na czwarte.
Publikowany co dwa lata ranking
100 największych firm logistycznych
w Europie pod względem przychodów to wynik współpracy Centrum
Badań Stosowanych nad Obsługą
Łańcucha Dostaw (SCS) przy Fraunhofer z czasopismem branżowym
DVZ oraz Niemieckim Stowarzyszeniem Logistyki (BVL).
W tegorocznej edycji rankingu,
Dachser uplasował się na pierwszym miejscu w obszarze transportu przesyłek drobnicowych (LTL).
Tym samym, pod względem wartości sprzedaży firma wyprzedziła
dotychczasowego lidera – firmę DB
Schenker i od edycji 2013/14 prowadzi po raz drugi na europejskim
rynku. W przypadku transportu specjalistycznego, do którego zespół
Fraunhofera zalicza między innymi
logistykę żywności, Dachser awansował z siódmego miejsca na czwarte.

Według badań przeprowadzonych na podstawie wartości sprzedaży w 2016 roku, cały europejski
rynek usług logistycznych odnotował wzrost na poziomie ok. 2%, osiągając obrót w wysokości ok. 1 biliona
50 miliardów euro. Oznacza to, że
branża logistyczna rozwija się tak
równie dynamicznie jak rynki unijne,
gdzie wzrost PKB w ubiegłym roku
wyniósł 1,9%.
Ranking „Top 100” jest najbardziej prestiżowym raportem przedstawiającym rynek i konkurencję
w sektorze logistyki w Niemczech
oraz w Europie podstawie danych
finansowych. W badaniu branych
jest pod uwagę dziewięć segmentów
europejskiego rynku usług logistycznych. Najnowsze wydanie 2017/18
bazuje na wartościach sprzedaży za
rok 2016.

NOWY PREZES KUKE
ÔÔKUKE, Fot. KUKE

31 stycznia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych (KUKE S.A.) powołało nowego prezesa
zarządu. Stanowisko obejmie Janusz Władyczak,
który od czerwca 2016 roku pełnił funkcje wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za rozwój i sprzedaż
produktów ubezpieczeniowych.
Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie
w instytucjach finansowych zarówno w Polsce, jak
i poza jej granicami. Z KUKE S.A., jako wiceprezes
zarządu Spółki związany od połowy 2016 roku. Przez
ten czas był odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż
produktów ubezpieczeniowych, w szczególności
ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji
ubezpieczeniowych.
Wcześniej związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi.
W PKO TFI odpowiadał za kształtowanie strategii
produktowej, przemodelowanie oferty funduszy
inwestycyjnych oraz tworzenie i wdrażanie dedykowanych szerokiemu spektrum klientów, rozwiązań
inwestycyjno-oszczędnościowy. Z ramienia centrali
Raiffeisen Banku w Wiedniu wprowadzał na Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie, Vienna Stock
Exchange oraz pozostałe giełdy Europy Środkowo-Wschodniej certyfikaty strukturyzowane oraz warranty pozwalając osiągnąć bankowi pozycję lidera
w tym segmencie.
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AKTYWNE OGRANICZANIE MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI
ÔÔCHEP, Fot. Pixabay.com

Specjalizująca się w obsłudze łańcucha
dostaw, firma CHEP oraz Europejska
Federacja Banków Żywności (FEBA) od
2016 r. współpracują ze sobą w ramach
walki z głodem, biedą, niedożywieniem
i stratami żywności w Europie. W tym
czasie firma CHEP zapewniała know-how
z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw, darowizny rzeczowe, wolontariuszy
oraz wsparcie finansowe na rzecz FEBA.
Banki żywności korzystały z palet CHEP,
które okazały się nieodzowne do sprawnej
realizacji operacji logistycznych i efektywnej dystrybucji zebranej żywności. W minionych dwóch latach europejskie banki
żywności odebrały ponad 94 000 niebieskich palet CHEP z żywnością, a ich przeładunkiem i dystrybucją zajęły się setki pracowników CHEP w ramach wolontariatu.
W 2017 r. CHEP i FEBA na obszarze Europy wdrożyły następujące projekty:
• W Irlandii firma CHEP umożliwiła konsultacje między swoimi klientami a organizacją FEBA, tak aby zwiększyć wielkość donacji żywności do krajowego

banku żywności Cross Care. W rezultacie dziewięciu producentów i odbiorców detalicznych rozpoczęło zbiórki na
rzecz banków żywności.
• Projekt we Włoszech bazował na specjalistycznej wiedzy CHEP z zakresu
organizacji łańcuchów dostaw i zarządzania transportem. Dzięki temu Ban-

co Alimentare, włoski bank żywności,
zoptymalizował i zredukował koszty
transportu. Ta inicjatywa przyniosła
oszczędności transportowe dla Banco
Alimentare przekraczające 26 000 euro,
co odpowiada ponad 370 000 posiłków.

REKLAMA
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BRANŻOWY LIDER CSR
ÔÔCHEP, Fot. CHEP

CHEP Europe, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu obsługi łańcucha dostaw, ponownie została zaliczona do 1%
najlepszych dostawców ocenianych w kategorii zrównoważonego rozwoju przez niezależną agencję ratingową EcoVadis. To już
trzeci rok z rzędu firma CHEP Europe otrzymuje najwyższą nagrodę EcoVadis Gold Recognition Level. W ciągu ostatniego roku
Grupa CHEP otrzymała także nagrodę EcoVadis Gold Recognition Levels w Kanadzie i Australii.
Nagrodę w prestiżowej klasyfikacji Gold
przyznano firmie CEP Europe za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach
dotyczących środowiska, praktyk zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych
oraz łańcucha dostaw.
Metodologia EcoVadis bazuje na międzynarodowych standardach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, obejmujących inicjatywy Global Reporting,
ONZ Global Compact oraz normę ISO
26000 w odniesieniu do 150 kategorii

wydatków i 140 krajów. EcoVadis ocenił
35 000 dostawców z 99 krajów w 150 sektorach rynkowych.
CHEP należy do Grupy Brambles Limited, która specjalizuje się w obsłudze
łańcuchów dostaw i której przyznano najwyższą pozycję w globalnej kategorii „Dostawy i usługi komercyjne” na zrównoważonym indeksie Dow Jones Sustainability.
To także jedna z zaledwie sześciu firm
ujętych na liście Forests A 2017, publikowanej przez CDP, ekologiczną platformę

non-profit identyfikującą przedsiębiorstwa przodujące w działaniach na rzecz
zwalczania wylesienia. Te wyróżnienia są
efektem wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w Grupie Brambles w skali globalnej.
Brambles jest sygnatariuszem porozumienia ONZ Global Compact i jego założeń
2020 Sustainability Goals, aktywnie angażując się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

NAGRODZONE NAJWYŻSZE STANDARDY
WARUNKÓW PRACOWNICZYCH
ÔÔCHEP, Fot. CHEP

Firma CHEP, specjalizująca się w obsłudze łańcucha dostaw, otrzymała certyfikat „Top Employer Europe” na rok 2018, przyznany
przez Top Employers Institute (TEI) w uznaniu znakomitych warunków pracy dla zatrudnionych. Akredytacja obejmuje następujące kraje: Wielką Brytanię, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Belgię, Polskę i Irlandię. Aby otrzymać prestiżowy status „Europe”, firmy
muszą uzyskać certyfikację w co najmniej 5 krajach.
David Plink, CEO Top Employers Institute, podkreśla:
„Firma CHEP należy do ekskluzywnego, globalnego grona najlepszych pracodawców
i niezmiennie wykazuje znakomite osiągnięcia. Najpierw
aplikowano o certyfikację dla
poszczególnych krajów, ta-

kich jak Hiszpania lub Wielka
Brytania. Niedawno, po pozytywnej weryfikacji oddziału belgijskiego, francuskiego,
niemieckiego, irlandzkiego,
polskiego – i oczywiście hiszpańskiego oraz brytyjskiego
– firmie przyznano certyfikat
najlepszego pracodawcy eu-

ropejskiego Top Employer Europe 2018”.
„CHEP to firma koncentrująca się na wysokiej jakości nie
tylko w odniesieniu do swoich
produktów lub standardów bezpieczeństwa, ale także dbająca
o ekscytujące możliwości rozwoju kariery dla zatrudnionych
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w różnych lokalizacjach na całym świecie. Dzięki temu przedsiębiorstwo przyciąga utalentowanych kandydatów, oferując
niezwykle atrakcyjne warunki
oraz nieustannie dbając o rozwój umiejętności personelu”.
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TERMINAL GOTOWY DO OBSŁUGI HANDLINGOWEJ
ÔÔRedakcja

Od 1 lutego w Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka funkcjonuje punkt obsługi Służby Celno-Skarbowej. Zgodnie z decyzją
Dyrektora Izby Administracji – Skarbowej w Rzeszowie na terenie nowego terminala można realizować procedury pozwalające na
dopuszczenie towarów do wolnego obrotu na terytorium UE, wywóz towarów oraz przygotowanie innych procedur specjalnych.

Nowocześnie wyposażony Waimea Cargo
Terminal Rzeszów-Jasionka zlokalizowany
bezpośrednio przy płycie rzeszowskiego
portu lotniczego, w pełnym zakresie realizuje operacje handlingowe lotniczych

przewozów towarowych. Od początku lutego br. na terenie terminala działa także
punkt obsługi Służby Celno-Skarbowej,
który umożliwia realizację wszelkich procedur pozwalających na dopuszczenie towarów do wolnego obrotu na terytorium
UE, wywóz towarów oraz przygotowanie
innych procedur specjalnych. Inwestorem
obiektu o łącznej powierzchni 6 700 m2
jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej
Waimea Holding S.A.
– Wraz z uruchomieniem odpraw celnych na terminalu cargo jesteśmy w pełni
gotowi do obsługi handlingowej naszych

klientów – mówi Michał Tabisz, prezes
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka – Wieloletnia, wzorowa współpraca pomiędzy
Służbą Celną a lotniskiem to jeden z atutów jakie decydują o wyborze naszego
portu przez partnerów biznesowych
z kraju i zagranicy. W połączeniu z nowoczesną infrastrukturą i doświadczeniem
pracowników pozwala nam to jeszcze
bardziej usprawnić i przyspieszyć czas obsługi frachtu lotniczego, przy zachowaniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Ponad połowa wolumenu
inwestycyjnego
ÔÔCushman & Wakefield, Fot. Cushman & Wakefield

W Polsce firma Cushman & Wakefield przeprowadziła transakcje opiewające na blisko 2,5 mld
euro, czyli 52% łącznego wolumenu inwestycyjnego. Największą transakcją, w której uczestniczył
Cushman & Wakefield na polskim rynku w ubiegłym roku, był zakup wrocławskiego centrum
handlowego Magnolia Park. Wartość inwestycji
wyniosła prawie 380 mln euro. Powierzchnia
centrum to ok. 100 tys. m2, co czyni je jedną
z największych destynacji handlowych w regionie. W Magnolii Park znajduje się 241 sklepów,
a obiekt rocznie odwiedza blisko 11 mln klientów.
Na rynku powierzchni magazynowych Cushman & Wakefield pośredniczył w sfinalizowaniu
przejęcia firmy Logicor przez China Investment
Corporation (CIC). Logicor to jedna z wiodących
w Europie firm nieruchomościowych w sektorze nowoczesnych obiektów logistyczno-dystrybucyjnych. W Polsce posiada 28 magazynów
o łącznej powierzchni 900 tys. m2.
– Ubiegły rok obfitował w transakcje na rynku inwestycyjnym, a firma Cushman & Wakefield pośredniczyła przy największych z nich,
co ma swoje odzwierciedlenie w wyniku rocznym i pierwszym miejscu w zestawieniu. Mam
przyjemność kierowania najlepszym w Europie
Środkowej zespołem doradców specjalizujących
się w rynkach kapitałowych. Zawsze dążymy do
zapewnienia usług najwyższej jakości i jesteśmy
znani z umiejętności pozyskiwania nowego
kapitału dla naszych klientów – mówi James
Chapman, Partner w Dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield, który w ubiegłym
roku, podczas siódmej edycji konkursu CEE
Investment & Green Building Awards organizowanego przez EuropaProperty.com, otrzymał
prestiżowy tytuł Brokera Inwestycyjnego Roku.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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NOWY PRODUKT
W FIRMIE
ZEPPELIN
ÔÔZeppelin, Fot. Zeppelin

Firma Manitowoc porozumiała się Zeppelin Polska Sp. z o.o., na dystrybucję
dźwigów Grove w Polsce. Zeppelin Polska, z siedzibą w Kajetanach, jest uznanym dystrybutorem, który posiada sześć
warsztatów w całej Polsce i zatrudnia
zespół około 15 przedstawicieli handlowych, a także 53 techników terenowych.

NOWY DYREKTOR DS. ROZWOJU
W RUSAK BUSINESS SERVICES
ÔÔRBS, Fot. RBS

Piotr Sienkiewicz objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w Rusak Business Services.
Od dziś odpowiedzialny będzie za budowanie relacji z klientami oraz kreowanie
strategii rozwoju firmy.
Piotr Sienkiewicz posiada blisko 26-letnie
doświadczenie w usługach celnych. Pracował dla największych polskich i zagranicznych brokerów celnych głównie na terenie
Polski i Niemiec. Przez 17 lat związany
ze spółką JAS-FBG, gdzie przez ostatnich
osiem lat pełnił funkcję Dyrektora Agencji
Celnej zarządzając ponad 300 pracownikami w całym kraju. Zanim przeszedł do firmy
JAS-FBG był pracownikiem administracji
celnej gdzie odpowiadał między innymi za
audyt wewnętrzny w Izbie Celnej w Warszawie. W latach 2015 – 2016 zajmował
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ceł, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
Do zadań nowego Dyrektora należeć
będzie między innymi rozwój współpracy
z kluczowymi klientami oraz formalizacja

Jan David jest Dyrektorem Generalnym
firmy. „Jesteśmy bardzo podekscytowani
i zaszczyceni mogąc reprezentować markę
Grove w Polsce” – powiedział. „Naszym
klientom sprzedajemy produkty najwyższej jakości, a produkty Grove znajdują się w czołówce pod względem jakości
i produktywności wśród dźwigów i żurawi
terenowych. Wiemy, że są bardzo popularne wśród naszych klientów.”
Thorsten Bolender, Area Sales Manager w firmie Manitowoc Cranes w Polsce,
powiedział, że nowa nominacja, zapewni
klientom w Polsce doświadczonego dealera, który dobrze zna rynek ciężkiego
przemysłu budowlanego i będzie w stanie
dostarczać rozwiązania dedykowane dla
ich konkretnych potrzeb.
„Wierzymy, że ta nowa współpraca
z Zeppelin Polska, pomoże zwiększyć
obecność Grove w regionie i umożliwi
nam zaoferowanie wysokiego poziomu
wsparcia” – powiedział. „Wysoko wykwalifikowani technicy, którzy pracują w Zeppelin Polska.

i standaryzacja procesów obsługi partnerów biznesowych. Będzie on odpowiedzialny również za firmowe systemy szkoleń oraz rozwój sieci placówek w Polsce
i zagranicą.
– Miło nam powitać Piotra w naszym
zespole. Pozyskanie tak wysoko wykwalifikowanego oraz doświadczonego pracownika jak Piotr jest dla mnie największą
bombą transferową 2018 roku. Nasza
decyzja o rozbudowie zespołu zarządzającego wynika z konsekwentnej realizacji
celów strategicznych naszej firmy takich
jak: pozyskanie nowych klientów, rozwój
sieci oddziałów, budowa kompetentnego
i eksperckiego zespołu w obszarze usług
celnych – mówi Tomasz Rusak, Prezes
Zarządu Rusak Business Services.
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Piotr Sienkiewicz
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PONADPRZECIĘTNY WZROST I ROZWÓJ
ÔÔP3, Fot. P3

Firma P3 – długoterminowy inwestor, właściciel i zarządca obiektów logistycznych – odnotował rekordowy wzrost w 2017
roku. Portfolio firmy zwiększyło się do ponad 4 mln m2 obiektów logistycznych doskonałej jakości na dziewięciu europejskich
rynkach. Wskaźniki najmu osiągnęły rekordową wysokość, sięgając 97% na koniec roku. Firma kontynuowała aktywną działalność
deweloperską i inwestycyjną w całym regionie, rozpoczynając budowę blisko 600.000 m2 nowej powierzchni i finalizując strategiczne zakupy w wielu krajach – w tym nabycie na początku roku znacznego portfolio w Hiszpanii o wartości ponad 240 mln
EUR. Z końcem roku zespół deweloperski P3 pozyskał ponad 100 ha dodatkowych gruntów w Europie, gotowych do zabudowy.
P3 znacznie zwiększyło bazę swoich
klientów, witając w swoich progach nowe
firmy, takie jak Lamborghini-Ducati, British American Tobacco, Antalis i BSH
Electrodomésticos. Deweloper ukończył
także budowy obiektów dla dotychczasowych klientów, takich jak FM Logistic,
eMAG oraz Kuehne + Nagel. Obecnie
parki logistyczne P3 są domem dla ponad
360 firm.
Komentując osiągnięcia z 2017 roku, Ian
Worboys, CEO firmy P3, powiedział: „Realizując nasze długoterminowe cele, byliśmy
bardzo aktywni w 2017 roku, zarówno pod
względem działalności deweloperskiej,
jak i dokonywania zakupów. Wkraczamy
w 2018 rok z utalentowanym i rosnącym
zespołem specjalistów w dziedzinie nieruchomości, gotowych do partnerskiej
współpracy z klientami, aby realizować
ich długoterminowe potrzeby dotyczące nieruchomości. Zapotrzebowanie na
powierzchnię logistyczną najwyższej jakości nadal przewyższa podaż w prawie
wszystkich kluczowych lokalizacjach na
terenie Europy i nie widzę żadnych oznak
wskazujących na osłabienie tej tendencji.
W tym tempie może się okazać, że wartość

firmy podwoi się w ciągu kolejnych 3-5 lat.
Obserwujcie to razem z nami.”
Aby dotrzymać kroku tempa ekspansji
firmy, na koniec roku wprowadzono kilka
kluczowych zmian personalnych. Andrew
Stacey, dawniej Dyrektor Krajowy na Francję i Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami,
awansuje na stanowisko Dyrektora Operacyjnego, odpowiedzialnego za codzienną działalność firmy w całej Europie. Blake
Horsley, dawniej Dyrektor Krajowy na
Rumunię, obejmuje rolę Dyrektora Rozwoju Grupy, odpowiedzialnego za rozwój
handlowy firmy. Na koniec, Andrzej Wroński, dawniej Dyrektor Krajowy na Polskę,
awansuje na stanowisko Dyrektora ds.
Zarządzania Aktywami Grupy, przyjmując
odpowiedzialność za zarządzanie aktywami i obiektami w całym portfolio P3.
Warto także nadmienić, że firma P3
stała się pierwszym deweloperem powierzchni logistycznych na świecie, który
podpisał United Nations Global Compact,
największą na świecie inicjatywę skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, potwierdzając tym
samym swoje zaangażowanie na rzecz
zmniejszenia negatywnego wpływu na
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środowisko naturalne. W celu czuwania
nad działaniami firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju do załogi dołączył
Steffen Walvius, obejmując stanowisko
pierwszego Kierownika ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy.
Również w Polsce 2017 r. był dla P3
rekordowy. Spółka podpisała umowy najmu na ponad 400,000 m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej, z czego ponad
290,000 m2 stanowiły nowe kontrakty.
Andrzej Wroński, Group Head of Asset
Management w P3, podkreśla: „Miniony
rok był dla nas bardzo udany. Nie tylko
w pełni zrealizowaliśmy strategię rozwoju
w Polsce, ale także niemal trzykrotnie przekroczyliśmy, zakładany na początku roku
plan budowy nowych obiektów. W każdym
z naszych czterech parków rozpoczęliśmy
realizację nowych obiektów. Łącznie oddaliśmy do użytku 190,000 m2, a kolejne
88,000 m2 jest w budowie. Ten rok zapowiada się równie intensywnie, choćby ze
względu na planowane rozpoczęcie prac
na gruncie o powierzchni 50 ha, który kupiliśmy w ubiegłym roku, tuż obok parku P3
Poznań. Szukamy także nowych lokalizacji,
gdzie będziemy mogli się dalej rozwijać.”
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Koniunktura na rynku leasingu
ÔÔZPL, Infografika: ZPL

Dynamika branży leasingowej na koniec 2017r.
wyniosła 15,7 proc. W 2017r. firmy leasingowe
sfinansowały inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Digitalizacja procesu
leasingowego wśród priorytetów branży na
lata 2018–2020.
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący
polski sektor leasingowy, podsumował ubiegły
rok. W 2017r. branża leasingowa sfinansowała
inwestycje polskich firm o łącznej wartości
67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką, po trzecim kwartale wyniosła +14,3% (r/r), w ostatnich trzech
miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do
+19,5% (r/r), co przełożyło się na 15,7 proc.
wzrost rynku liczony rok do roku.
„Trzy ostatnie lata to czas, kiedy dynamika
sektora leasingowego utrzymywała się na wysokim, 16 proc. poziomie. W 2016r. – jako branża – sfinansowaliśmy inwestycje polskich firm
o wartości 58,6 mld zł, w ubiegłym roku było to
już 67,8 mld zł. Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą liczyć na utrzymanie podobnego
poziomu finansowania w 2018 roku. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60 proc. właścicieli firm z sektora MŚP. Jest to trzeci najwyższy
wynik w Europie, przy średniej europejskiej na
poziomie 48%” – powiedział Andrzej Krzemiński,
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
Źródła finansowania MŚP w Polsce, klienci
firm leasingowych

Zgodnie z wynikami badania SAFE, opublikowanego pod koniec 2017r. przez Komisję Europejską, dla 60 proc. polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, leasing
jest najbardziej istotnym źródłem finansowania
inwestycji. Jednocześnie rozważają oni skorzystanie z tego instrumentu w przyszłości. Szacunki
Związku Polskiego Leasingu pokazują natomiast,
że największą, bo ok 71 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do
20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe
firmy. 28,5% stanowią klienci o obrotach powyżej
20 mln zł, a klienci indywidualni – 0,5%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.
Interesująco wygląda zestawienie wartości
inwestycji sfinansowanych leasingiem i kredytem. Na koniec 2017r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie
119,3 mld zł była porównywalna z wartością
salda kredytów inwestycyjnych udzielonych
firmom przez banki (127,0 mld zł).

STRUKTURA RYNKU I WYNIKI
W KATEGORIACH PRODUKTÓW
Klienci firm leasingowych, w ubiegłym roku,
najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45 proc. udział w strukturze rynku), maszyny i inne urządzenia, w tym IT
(27,2 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego (25,9 proc. udział). Pozostałe transakcje
dotyczyły nieruchomości (1,3%) i finasowania
innych aktywów (0,6%).
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Niezwykle udany rok
P3 w Polsce
ÔÔP3, Fot. P3

Ponad 400,000 m2 wynajętej powierzchni oraz
190,000 m2 nowych magazynów oddanych
do użytku – tak P3 Logistic Parks zakończyło
2017 r. w Polsce. Jednak to jeszcze nie koniec
dobrych wiadomości. Najbliższe dwanaście
miesięcy zapowiada się równie owocnie.
Według badania „Trendy na rynku powierzchni magazynowych i usług logistycznych” przeprowadzonego pod koniec 2017 r. przez PMR
Consulting & Research na zlecenie Fiege i P3
Logistics Parks rosnące zapotrzebowanie na
powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne
będą kształtować rynek w najbliższych latach.
Deweloperzy tacy jak P3 Logistic Parks już od co
najmniej kilku kwartałów odczuwają coraz silniejszy wpływ tych trendów na ich działalność.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce, mówi: „Począwszy od 2016 r.
widzimy nieustannie rosnące zapotrzebowanie
na nowoczesne obiekty magazynowe. W minionym roku po raz kolejny udało nam się pobić
własny rekord wynajętej powierzchni. Rok 2017
zamknęliśmy umowami podpisanymi na sumę
400,000 m2, z czego ponad 290,000 m2 stanowiły nowe kontrakty.

PRACA WRE
Aż 84% firm w Polsce spodziewa się wzrostu
liczby zamówień w ciągu najbliższych dwóch,
trzech lat. To jeden z istotnych, choć nie jedyny, czynnik, który spowoduje, że deweloperzy
powierzchni magazynowych nadal będą mieli
ręce pełne roboty.
Andrzej Wroński, Managing Director Poland,
Group Head of Asset Management w P3 podkreśla: „Miniony rok był dla nas bardzo udany.
Nie tylko w pełni zrealizowaliśmy strategię
rozwoju w Polsce, ale także niemal trzykrotnie
przekroczyliśmy, zakładany na początku roku
plan budów. W każdym z naszych czterech
parków rozpoczęliśmy realizację nowych obiektów. Łącznie oddaliśmy do użytku 190,000 m2,
a kolejne 88,000 m2 jest w budowie. Ten rok
zapowiada się równie intensywnie, choćby ze
względu na planowane rozpoczęcie prac na
gruncie o powierzchni 50 ha, który kupiliśmy
w ubiegłym roku, tuż obok parku P3 Poznań.
Szukamy także nowych lokalizacji, gdzie będziemy mogli się dalej rozwijać.”
Co ciekawe, jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR CR, na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmieniła się wielkość magazynów wykorzystywanych przez firmy. Jeszcze
do niedawna obiekty mające kilkanaście tysięcy
metrów kwadratowych były rzadkością. Obecnie, aż 80% dużych przedsiębiorstw zajmuje co
najmniej 3,000 m2. Przy czym prawie połowa
(42%) korzysta z magazynów mających minimum 10,000 m2 a niemal jedna czwarta (23%)
z obiektów większych niż 30,000 m2.
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Popyt na najlepsze obiekty logistyczne
odpowiada za wzrost czynszów
ÔÔCushman & Wakefield, Fot. Okładka

Popyt na najlepsze obiekty logistyczne odpowiada za wzrost
czynszów (+0,6%) i kompresję stóp
kapitalizacji (-14 pb) w IV kw. Dalszy wzrost czynszów w budynkach
biurowych w Niemczech, głównie
w Berlinie i we Frankfurcie. Maleją
czynsze za powierzchnie handlowe przy jednoczesnej polaryzacji
pomiędzy najsilniejszymi i najsłabszymi rynkami

DROŻEJ W LOKALIZACJACH
LOGISTYCZNYCH
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce
mówi: „Firmy coraz częściej szukają dużych powierzchni magazynowych. Na przykładzie naszych
ostatnich doświadczeń możemy
stwierdzić, że z jednej strony najemcy, z którymi już współpracujemy, ze względu na swój dynamiczny rozwój chętniej powiększają
dotychczas zajmowane powierzchnie, a z kolei, jeśli rozpoczynamy
rozmowy z nowymi klientami często dotyczą one najmu większych
powierzchni, przekraczających
30,000 m2.”
Do największych podpisanych
przez P3 w minionym roku umów
można zaliczyć między innymi trzy
kontrakty na realizację obiektów
na terenie parku P3 Piotrków. Są
to magazyn dla Kuehne + Nagel
o powierzchni prawie 56,000 m2,
obiekt dla JYSK o powierzchni
ponad 36,000 m2 oraz dodatkowa powierzchnia (18,000 m2) dla
wieloletniego najemcy, firmy FM
Logistic, która jednocześnie zdecydowała się też na przedłużenie
umowy na dotychczas zajmowany obiekt w parku P3 Piotrków
o powierzchni ponad 36,000 m2.
Kolejna duża transakcja to najem
w magazynie numer 16 w Błoniu 26,000 m2 przez firmę Antalis – wiodącego, europejskiego
dystrybutora papieru, systemów
opakowaniowych oraz tworzyw
sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Łącznie, w trzech
fazach budynku nr 16 powstało 80,000 m 2 nowoczesnej powierzchni. Dwa pierwsze etapy
mające w sumie 47,000 m2 były
jedną z największych inwestycji

oddanych do użytku na polskim
rynku w pierwszej połowie 2017 r.

POZYTYWNE MYŚLENIE
Nieustannie rosnący popyt na powierzchnie magazynowe jest bezpośrednio związany z tym, jak firmy
postrzegają Polskę jako lokalizację
logistyczną. Według 84% firm biorących udział w badaniu trendów na
rynku powierzchni magazynowych
i usług logistycznych, nasz kraj jest
dobrym miejscem dla tworzenia
centrów logistycznych. Koszty pracy
i dostępność wykwalifikowanych
pracowników, stale ulepszana i rozwijana infrastruktura transportowa, a także wysokiej jakości obiekty
to czynniki, które w największym
stopniu decydują o atrakcyjności
Polski jako miejsca do lokowania
zakładów produkcyjnych i magazynów. Optymizmem napawa też
fakt, że firmy nadal chcą się tu rozwijać. Aż 54% uczestników badania
zadeklarowało chęć powiększenia
zajmowanej powierzchni magazynowej lub produkcyjnej, a jednocześnie 45% zamierza to zrobić
w perspektywie najbliższych 2-3 lat.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce
dodaje: „Warto zwrócić też uwagę
na fakt, że, jak wynika z badania,
nowopowstające obiekty będą służyły firmom nie tylko do obsługi
rynku polskiego, ale także innych
państw europejskich, szczególnie
z Europy Środkowo – Wschodniej.
Otwiera to przed nami jako krajem, szansę na stanie się interregionalnym centrum dystrybucji.”
Dla deweloperów oznacza to
jeszcze więcej pracy w najbliższych
latach.

Z najnowszego raportu „DNA of
Real Estate”, opracowanego przez
międzynarodową firmę doradczą
Cushman & Wakefield, wynika, że
popyt na powierzchnie logistyczne
przekłada się na wzrost czynszów
i spadek stóp kapitalizacji na terenie całej Europy.
W czwartym kwartale 2017 roku
czynsze za wynajem powierzchni
logistycznych wzrosły w skali całego
kontynentu o 0,6% w porównaniu ze
wzrostem o 0,4% w przypadku nieruchomości biurowych i spadkiem
o 0,3% na rynku handlowym. Stopy
kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości logistycznych znalazły się
pod najsilniejszą presją zniżkową
spośród wszystkich sektorów – w ciągu kwartału zmniejszyły się średnio
o 14 pb i o 39 pb na przestrzeni roku,
przy czym największe spadki odnotowano we Francji i Niemczech
(stopy kapitalizacji w tych krajach
wynoszą obecnie 6,15%).
Soren Rodian Olsen, Partner,
Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield, Polska, powiedział: „Przewidujemy, że w 2018
roku utrzyma się w Polsce presja
zniżkowa na stopy kapitalizacji
dla najlepszych nieruchomości we
wszystkich sektorach, przy czym
ich ceny będą nadal znacznie niższe niż na głównych rynkach europejskich, oferując inwestorom
atrakcyjną wartość w przypadku
aktywów wysokiej jakości. Ponadto
prognozowany wzrost czynszów
w kluczowych lokalizacjach logi-

stycznych może przyczynić się do
napływu dodatkowego kapitału do
naszego kraju”.

NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYCZNE
Nigel Almond, dyrektor działu
analiz danych w firmie Cushman
& Wakefield, powiedział: „Wzrost
czynszów w sektorze logistycznym
dotyczył tylko kilku miast – w minionym kwartale na ok. dwóch trzecich rynków czynsze obniżyły się
lub pozostały na dotychczasowym
poziomie. Na przykład w Barcelonie i Madrycie wzrosły odpowiednio o 8,3% i 5% za sprawą dużej
liczby zawieranych umów najmu,
w tym przednajmu większych
obiektów, głównie przez operatorów logistycznych 3PL i przedstawicieli sektora e-commerce”.
Spośród wszystkich rynków największy wzrost czynszów kwartał do kwartału zaobserwowano
w Wiedniu – aż o 10% (aczkolwiek
z niskiego poziomu). Wynikał on
między innymi z oddawania do
użytku nowoczesnych obiektów logistycznych na przedmieściach miasta i rosnącego popytu na tego typu
powierzchnie. Wzrosty odnotowano także w niektórych regionach
Wielkiej Brytanii – w Manchesterze
czynsze wzrosły o 7,1% ze względu na silny popyt ze strony operatorów e-commerce i konieczność
usprawnienia łańcuchów dostaw.
Popyt inwestycyjny utrzymuje
się na wysokim poziomie, a ubiegłoroczny wolumen transakcji inwestycyjnych może przekroczyć
wartość odnotowaną w 2016 roku.
Powoduje to presję zniżkową na
stopy kapitalizacji, które obniżyły
się na większości rynków w ujęciu
zarówno kwartalnym, jak i rocznym. Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych są
już na rekordowo niskim poziomie
na wielu rynkach i nie przewidujemy większych zmian w przyszłości.

NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYCZNE

WZROST CZYNSZÓW
(KW./KW.)

STOPY KAPITALIZACJI
– ZMIANA (KW./KW.)

Rynek wiodący

Wiedeń 10%

Lyon – 50 pb

Średnia europejska

0,6%

-14 pb

Bilans
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AKUMULATOR – CZY DOTRWA DO KOŃCA ZIMY?
ÔÔExide

Idą mrozy! Czy akumulator je wytrzyma? Gdy jest słaby, z pewnością może się zbuntować. Dlatego wielu kierowców zastanawia
się, czy jeszcze zaczekać i dotrwać do wiosny, czy może nadszedł już czas, aby wymienić akumulator…
trolitu nie wymaga ingerencji z zewnątrz
– a ta, w nowoczesnych akumulatorach,
często jest nawet niemożliwa – mówi
Krzysztof Najder.

REANIMACJA AKUMULATORA
Gdy samochód nie odpala, najszybszym
sposobem reanimowania akumulatora
jest oczywiście skorzystanie z kabli rozruchowych – przy ich pomocy, i oczywiście
drugiego auta, w miarę szybko jesteśmy
w stanie podładować akumulator na tyle,
by wystarczyło mu energii na rozruch
silnika. Jeśli jednak mamy obawę, że jednorazowe doładowanie i ładowanie podczas jazdy nie wystarczą, aby akumulator
uruchomił samochód następnego ranka
– a przecież wysyła energię elektryczną nie
tylko do rozrusznika i cewki zapłonowej,
ale także do wszystkich obwodów elektrycznych, to powinniśmy przyjrzeć mu
się uważniej, zapewnić dostępne sposoby
diagnostyki i regeneracji lub… porzucić pytanie „odpali czy nie odpali?” i kupić nowy,
lepszy model.
POZIOM ELEKTROLITU
Większość akumulatorów samochodowych opiera się na technologii kwasowo-ołowiowej, w której elektrolitem jest
roztwór kwasu siarkowego – zanurzone w nim dodatnie i ujemne płyty akumulatora wywołują reakcję chemiczną.
Tak powstaje energia elektryczna. – Jeśli

akumulator funkcjonuje bez zarzutu, jest
dobrze dopasowany do potrzeb energetycznych auta, a codzienna jazda owocuje
odpowiednim poziomem jego naładowania, to będzie służył długo, niezależnie od
pogody – mówi Krzysztof Najder, product
marketing manager w Exide Technologies S.A. – Jeśli jednak z jakichś powodów
zapotrzebowanie samochodu na energię
jest większe lub akumulator dostarcza
jej po prostu za mało, np. z powodu permanentnego niedoładowania, zaczynają
się problemy z rozruchem. Najczęściej
podczas mrozów – dodaje.
W sytuacjach awaryjnych kierowcy zaczynają baczniej przyglądać się akumulatorom. Pierwszym pytaniem, jakie sobie
stawiają, jest to dotyczące poziomu elektrolitu. W starszych typach akumulatorów, tzw. obsługowych, reakcje chemiczne
mogły powodować, że po pewnym czasie
woda wyparowała i tym samym zmniejszał się poziom elektrolitu. Dlatego należało regularnie sprawdzać jego poziom
i samodzielnie uzupełniać odnotowane
braki. – Współczesne akumulatory to zupełnie inne, dużo bardziej zaawansowane
konstrukcje – bezpieczne i bezobsługowe.
Jeśli nic nie zakłóca ich pracy, poziom elek-
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REGENERACJA, CZYLI KONSERWACJA
I ŁADOWANIE
W jaki sposób pomóc akumulatorowi
w okresie zimowej „zadyszki”? Przede
wszystkim, jeśli już zaglądamy pod maskę z powodu akumulatora, nie poprzestańmy na szybkim doładowaniu kablami
rozruchowymi – przyjrzyjmy się mu. Niektóre myjnie oferują czyszczenie silnika,
o akumulatorze niestety zapominamy.
A to błąd, ponieważ brudne klemy należy czyścić przynajmniej co trzy miesiące.
Czym? Czystą bawełnianą tkaniną lub specjalnymi szczotkami, a nawet papierem
ściernym, jeśli są bardzo mocno zabrudzone. Ich regularna konserwacja pozwoli
na prawidłowy przepływ prądu i zmniejszy
ryzyko wystąpienia zwarcia.
Oprócz utrzymania akumulatora w czystości, najważniejsze jest kontrolowanie
poziomu napięcia – w warunkach domowych przy pomocy woltomierza, zaś u mechanika lub wyspecjalizowanego sprzedawcy, dzięki profesjonalnemu sprzętowi
diagnostycznemu. W ten sposób możemy
szybko wykryć jeden z czynników, który
wpływa na obniżenie sprawności akumulatora – rozładownie lub przeładowanie.
– Nowoczesne auta, które mają zapewnić
kierowcy wygodę i bezpieczeństwo, są
pełne różnych odbiorników prądu (radio,
klimatyzacja, podgrzewane fotele, alarm,
etc.). Dlatego auto zostawione na parkingu na czas ferii zimowych, po tygodniu lub
dwóch mroźniejszych tygodniach może
odmówić posłuszeństwa. Tymczasem nie
tylko niska temperatura, ale każde rozładowanie obniża sprawność akumulatora, a w konsekwencji niepostrzeżenie
dochodzi do jego zasiarczenia – wyjaśnia
ekspert Exide.
Oczywiście możemy podjąć próby
„regeneracji” akumulatora – regularnie
kontrolować napięcie i wyrównywać jego
braki przez podłączanie akumulatora do
prostownika. Dobry prostownik może
pomóc i uratować akumulator, pod warunkiem, że wiemy jak się nim prawidłowo
posługiwać, a kolejne kontrole i ładowania
wykonujemy regularnie.
Oprócz długich zimowych postojów
akumulatorom nie służą także krótkie dy-
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stanse, które pokonują codziennie mieszkańcy dużych miast – auta użytkowane
na stosunkowo krótkich odcinkach „dom
– praca” i „praca – dom”, często nie mają
szansy optymalnie naładować akumulatora, co może szybko doprowadzić do
spadku jego wydajności.
Niebezpieczne dla akumulatora jest
także przeładowanie, np. przez zbyt
wysokie napięcie ładowania (złe użytkowanie prostownika) lub uszkodzony
regulator napięcia – czynniki te mogą
doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Dlatego warto zainwestować w nowoczesne prostowniki, które zapewniają
zautomatyzowane, optymalne ładowanie,
np. Exide 12/7.
NOWY AKUMULATOR?
Wielu kierowców zadaje sobie zimą pytanie – ratować czy wymienić? Ci mniej
cierpliwi, którzy nie chcą uruchamiać auta
kablami rozruchowymi w mroźny poranek (co przy okazji odbywa się zawsze ze
szkodą dla rozładowanego akumulatora),
albo nie mają czasu i chęci na kontrolę
i ładowanie akumulatora, nie czkają na
jego ostateczny koniec. A tym czasem stan
akumulatora nie pogarsza się drastycznie podczas jednej mroźnej nocy – przeciwnie, to często wielotygodniowy lub
wielomiesięczny proces, efekt niewiedzy
i zaniedbań. Niewłaściwa eksploatacja,
niesprawna instalacja elektryczna, awaria alternatora, zaśniedziałe lub brudne
klemy – to wszystko powoli, lecz skutecznie psuje akumulator. Dlatego, jeśli nie
chcemy co roku wymieniać akumulatora
na nowy, warto udać się do mechanika,
elektryka lub autoryzowanego sprzedawcy (np. na bezpłatną akcję diagnostyczną
Centra Mocy), aby skontrolować akumulator lub samochodowe podzespoły, które
mogą mieć wpływ na jego stan.
Jeśli jednak musimy już stanąć przed
dylematem wyboru nowego akumulatora,
pamiętajmy, aby dobrać właściwy produkt,
dopasowany m.in. pojemnością i prądem
rozruchowym do potrzeb naszego pojazdu. Dlaczego to takie ważne? Źle dobrany
akumulator może nie udźwignąć wymagań elektrycznych bogato wyposażonego
pojazdu lub przeciwnie, może być permanentnie niedoładowany z powodu źle
obliczonej, przesadnie dużej pojemności.
Dlatego warto zasięgnąć rady doświadczonych sprzedawców i mechaników lub
skorzystać ze specjalnych wyszukiwarek,
ułatwiających wybór akumulatora, jak ta
na portalu www.akumulator.pl.
A z nowym, dobrze dobranym i… zadbanym akumulatorem kolejne zimy nie będą
nam straszne.

WZMOCNIONY TABLET
Z CERTYFIKATEM ATEX
ÔÔRedakcja, Foto; Panasonic

Używanie tabletów w strefach zagrożonych wybuchem możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy posiadają odpowiednie homologacje. Nowa wersja tabletu FZ-G1 o parametrach spełniających wymogi unijnej dyrektywy ATEX, została zaprezentowana przez
firmę Panasonic. Model został certyfikowany do użytku w strefie drugiej zagrożonej
wybuchem, z myślą o zastosowaniu w takich sektorach, jak przemysł chemiczny,
naftowy i gazowy.

Toughpad FZ-G1 to
10,1-calowy model klasy
fully-rugged z systemem
operacyjnym Windows.
Urządzenie wyróżnia bateria o wytrzymałości do

14 godzin i jeszcze wyższa moc obliczeniowa niż
w poprzednich modelach.
Toughpad w nowej wersji, dzięki certyfikacji ATEX,
może być wykorzystywany
w drugiej strefie zagrożeń,
czyli w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu związane z obecnością takich substancji,
jak aldehyd octowy, benzyna czy etylen.
Wzmocniony Toughpad
FZ-G1 ATEX jest przeznaczony między innymi dla
sektora chemicznego,
naftowego i gazowego.
Może współpracować
z systemami informacji
geograficznej, zapewnia
możliwość projektowania
instalacji, zarządzania pracą kadry oraz aktywami
firmy. Pracownicy mobilni
wyposażeni w tablet mają
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stałą łączność z systemami biurowymi oraz swoimi
współpracownikami, mają
dostęp do dokumentów
i rysunków w wersji cyfrowej, mogą zamawiać części
zamienne online i szybciej
realizować zadania.
Ekran urządzenia Toughpad FZ-G1 został przystosowany do pracy w każdych warunkach, również
na zewnątrz. Bez problemu może być obsługiwany w deszczu oraz w rękawicach roboczych. Jest
też w pełni czytelny nawet
przy bardzo jasnym świetle
słonecznym.
Urządzenie jest wyposażone w system operacyjny
Windows 10 Pro i wydajny
procesor 6 generacji Intel
Core i5-6300u vPro.
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KASY FISKALNE DLA UBERA W POLSCE
ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

ZUK ELZAB S.A. („ELZAB”) z siedzibą w Zabrzu, zawarł w dniu 02 lutego 2018 r. umowę ramową pomiędzy ELZAB, a Uber
B.V., spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) („Uber”), określającą warunki współpracy stron
umowy na terenie Polski. Przedmiotem wskazanej umowy jest sukcesywna dostawa kas fiskalnych przez ELZAB S.A. na rzecz
partnerów Ubera.
Dostawy realizowane będą na podstawie
odrębnych zamówień składanych przez
partnerów Ubera. Umowa zawarta została na okres 1 roku z możliwością automatycznego wydłużenia okresu trwania
umowy. Pozyskanie klienta z nowego segmentu rynku, daje szanse ELZAB S.A. na
rozwój działalności w ramach współpracy
z podmiotami działającymi w ramach ekonomii współdzielenia.
„Cieszymy się z podjęcia współpracy
z Uberem, niekwestionowanym globalnym liderem firm działających w obszarze

nowoczesnych technologii. Mamy nadzieje, że wprowadzenie produktów fiskalnych
ELZAB pozwoli kierowcom korzystającym
w Polsce z aplikacji Uber lepiej dostosować się do potrzeb klientów. Jesteśmy
przekonani, że wieloletnie doświadczenie
ELZAB w obszarze rozwiązań dla branży
przewozowej przełoży się na sukces we
wprowadzaniu na rynek zaawansowanych
rozwiązań fiskalnych” – powiedział Krzysztof Urbanowicz, Prezes Zarządu ELZAB.
„Aplikacja Uber umożliwia swoim partnerom oferowanie bezpiecznych, wygod-

nych i przejrzystych cenowo przejazdów
w największych polskich miastach. Z Ubera korzysta już ponad półtora miliona
Polaków, a naszym celem jest oferowanie
im takich rozwiązań i funkcjonalności,
które będą odpowiadały ich potrzebom.
Dzięki współpracy z firmą ELZAB możemy zwiększyć zadowolenie użytkowników
a kierowcom korzystającym z aplikacji zaoferować nowe możliwości generowania
dodatkowych przychodów” – powiedział
Alexei Stakh, Dyrektor Generalny Ubera
w Europie Środkowo-Wschodniej.

NAGRODZONA CYBERNETYCZNA TARCZA
ÔÔGrey Wizard

Tarcza chroniąca przed hakerami przyszłości firmy Grey Wizard zwycięzcą w kategorii ochrona stron www (Website Security)
w konkursie Cybersecurity Excellence Awards 2018.
Grey Wizard Shield to rozwiązanie w chmurze chroniące przed cyberzagrożeniami
– atakami na strony internetowe, aplikacje, sieci IoT. Tarcza
oparta jest na inteligentnej
technologii i maszynowym
uczeniu, dzięki czemu skutecznie chroni także przed wcześniej niezidentyfikowanymi
zagrożeniami.
Zastosowana w Tarczy technologia maszynowego uczenia
pozwala na budowanie indywidualnych modeli ruchu dla
każdej witryny, co umożliwia
wykrywanie anomalii i blokowanie określonego zagrożenia
dla konkretnego klienta.
Grey Wizard Shield działa
jako serwer pośredniczący pomiędzy użytkownikami
a serwerami. Uruchomienie
i konfiguracja usługi zajmuje
15 minut.
– Nagroda ta jest dla nas
ogromnym sukcesem i szczególnym wyróżnieniem, ponieważ przyznają ją eksperci
z branży technologicznej. Dziękuję za wszystkie oddane głosy
– mówi Radosław Wesołowski,
współzałożyciel i prezes zarządu Grey Wizard. – Ogromne
podziękowania dla naszych

fanów, klientów, partnerów
i inwestorów za wiarę w nas
i nasz produkt. Szczególne
ukłony kieruję w stronę zespołu inżynierów, który na co
dzień dba o bezpieczeństwo
oraz szybkość stron i aplikacji
internetowych naszych klientów – podsumowuje Radosław
Wesołowski.
Cybersecurity Excellence Awards to konkurs na-

gradzający za wybitne osiągnięcia, innowacyjność
i wiodącą pozycję na rynku
w dziedzinie bezpieczeństwa
IT. Organizowany jest we
współpracy ze społecznością
ponad 300 000 specjalistów
bezpieczeństwa informacji,
którzy głosują na najlepsze na
świecie produkty, ekspertów
i organizacje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
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LO GIS T Y K A KON TRAKTOWA

MARKOWE BEZPIECZEŃSTWO I BIZNES
ÔÔRedakcja, Fot. PZPO; TLP2

Ilość samochodów wykorzystywanych w transporcie drogowym szacowana jest na ponad 600 tys. pojazdów. Dla każdego z nich
jedynym punktem styku z drogą są opony, które odpowiadają za przenoszenie napędu oraz trakcję. Na pokonanie oporu toczenia
zużywają prawie 30 proc. paliwa. Zastosowanie opon markowych o obniżonych oporach toczenia pozwala na oszczędność ponad
2 litrów paliwa na 100 km, czyli średnio niemal 5000 litrów paliwa rocznie1. Opony to 3-5 proc. kosztów, ale mają wpływ na 40
proc. wszystkich kosztów operacyjnych firmy transportowej. Dlatego jakość opon i ich stan techniczny ma wpływ na efektywność
prowadzonej działalności gospodarczej oraz na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
1 Przy średnim przebiegu 240 tys. km i zużyciu 30 L/100 km

PZPO i TLP przypominają – markowe
opony to:
• Większe bezpieczeństwo kierowcy i bezpieczeństwo na drodze
• Niższe koszty eksploatacji – wydłużona
żywotność i mniejsze zużycie paliwa
• Większa pewność dostaw – niewłaściwa
eksploatacja może zwiększać ryzyko
awarii o 60%
• Lepszy wpływ na środowisko – dzięki
technologiom umożliwiającym przedłużenie życia opony
Trzeba przy tym zwrócić uwagę, na to,
że np. opona niskiej jakości dla osi sterującej wystarczy na około 120-150 tys. km,
gdy tymczasem opony markowe pozwolą na bezpieczne pokonanie ponad
220 tys. km. Dodając do tego możliwość
ich bieżnikowania – żywotność sięgnie
nawet ponad 450.000 km. „Bardzo ważna
jest rozsądna, odpowiedzialna polityka zakupowa firm flotowych i transportowych.
Powinny one pamiętać, że zakup opon to
wprawdzie 3-5 proc. kosztów, ale mający

wpływ na 40 proc. wszystkich kosztów
operacyjnych. Kupno opon markowych
powinno być raczej inwestycją niż tylko
kosztem – nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo kierowców i innych użytkowników dróg. Opony tego typu zmniejszają
zużycie paliwa i mają większą wytrzymałość. A dzięki zastosowanym technologiom i możliwości bieżnikowania są także
bardziej przyjazne środowisku – mówi
Rafał Spirydon, prezes zarządu Polskiego
Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).
– „Z uwagi na projektowanie opon na
wiele żyć i mocniejsze karkasy, dzięki pogłębianiu i bieżnikowaniu można wydłużyć
bezpiecznie przebiegi. Niemarkowe opony
niskiej jakości to jedynie pozorna oszczędność, ale także potencjalne zagrożenie na
drodze i opóźnienia w dostawach oraz dodatkowe koszty usunięcia awarii” – dodaje
Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.
Opona po turbinie i wałku w silniku
jest trzecim najszybciej obracającym
się elementem samochodu. Warto więc
dbać, by były w dobrym stanie. Według

danych ADAC Truck Service awarie związane z oponami ciężarowymi to 30 proc.
wszystkich interwencji mechanicznych
na drodze i są po awariach elektroniki drugą przyczyną awarii na trasach
w Niemczech. „Oprócz obniżenia kosztów eksploatacyjnych floty, dla każdego
przedsiębiorcy istotne jest bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu.
Zależy nam na życiu i zdrowiu naszych
kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. A nasi klienci muszą
mieć pewność, że powierzone ładunki,
często o wartości kilkuset tysięcy euro,
dotrą nieuszkodzone do miejsca przeznaczenia w dokładnie wyznaczonym
czasie. Z kolei koszt nowego ciągnika siodłowego z naczepą to prawie pół miliona
złotych. Dlatego to my najlepiej wiemy,
że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Praktyka transportowa pokazuje,
że używanie dobrych opon to opłacalna
inwestycja” – mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „TRANSPORT
I LOGISTYKA POLSKA” TLP.
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EKSPORTOWA SKANDYNAWIA
ÔÔDachser, Fot. Dachser

O 43% zwiększył Dachser liczbę przesyłek zrealizowanych ze swojego szczecińskiego oddziału do krajów skandynawskich w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma spodziewa się dalszego wzrostu dynamiki przewozów ze względu na rosnący eksport
z Polski do tego regionu Europy.
Skandynawia znajduje się wśród głównych
kierunków polskiego eksportu. W III kwartale 2017 r. do Szwecji, Dani i Norwegii
sprzedano towary o łącznej wartości prawie 37 mld zł. To o ponad 6% więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku
– wynika z danych GUS. Wzrost wymiany
zagranicznej z północną Europą ma przełożenie na zwiększenie liczby przesyłek
transportowanych przez operatorów logistycznych specjalizujących się w obsłudze
eksportu, takich jak Dachser. Za pośrednictwem tej firmy do Skandynawii trafiają
produkty branży medycznej, elektronicznej, chemicznej, wyposażenia wnętrz oraz
towary dla sektora przemysłowego np.
części zamienne lub wyposażenie elektrowni wiatrowych.
– Skandynawia jest istotnym partnerem
handlowym Polski i stanowi atrakcyjny rynek zbytu dla rodzimych przedsiębiorców,
dlatego coraz więcej firm chce sprzedawać
do Szwecji, Danii czy Norwegii. Znaczna
ilość wymiany przypada też na towary wysyłane na północ przez skandynawskie firmy produkcyjne, które mają swoje zakłady
w naszym kraju. Biorąc pod uwagę korzystną koniunkturę gospodarczą, nieustanny
rozwój e-commerce i rosnące uznanie
dla polskich wyrobów u skandynawskich
odbiorców, spodziewamy się utrzymania

w przyszłości tych pozytywnych trendów
dla eksportu, a co za tym idzie, także dla
logistyki – mówi dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
Pięć dni w tygodniu z centrum logistycznego pod Szczecinem wyjeżdżają
ciężarówki z logo Dachser do oddziału
operatora w Kolding w pobliżu granicy
niemiecko-duńskiej. Stamtąd przesyłki są
transportowane do pozostałych rejonów
na terenie Danii oraz do Szwecji, Norwegii
i Finlandii. Posiadanie jednej z najbardziej
wydajnych sieci transportowych w Europie sprawia, że Dachser dostarcza przesyłki na terenie Półwyspu Jutlandzkiego
w standardzie przesyłek krajowych, czyli
w 24 godziny, a na wyspy duńskie w 48
godzin. Do Szwecji, która jest nieporównywalnie większa czasy dostaw różnią się
od jednego do kilku dni – na północ kraju
to 4-5 dni. W ramach połączeń liniowych
Dachser obsługuje zarówno zlecenia eksportowe, jak i importowe.
– Największym zainteresowaniem
wśród skandynawskich kierunków eksportowych obsługiwanych przez oddział Dachser w Szczecinie cieszy się Dania. Jest to
spowodowane ponadprzeciętnym udziałem bezpośrednich inwestycji firm z duńskim kapitałem na Pomorzu Zachodnim.
Ale nie brakuje tu także firm o szwedzkim

czy norweskim rodowodzie. Oprócz nich
za naszym pośrednictwem wysyłkę towarów do Skandynawii zlecają krajowi producenci, którzy także chcą być obecni na
perspektywicznych rynkach – mówi Karolina Paradowska, Specjalista ds. Klientów
Kluczowych Dachser w Szczecinie.
W przypadku obsługi eksportowej krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak
Norwegia, Dachser oprócz transportu zajmuje się także organizacją odprawy celnej,
co usprawnia proces wysyłki i jest dużym
ułatwieniem dla firm. Ponadto oddział
Dachser w Szczecinie posiada w magazynie przeładunkowym tzw. stałe miejsce
uznane, dzięki czemu nie ma konieczności
przedstawienia towarów w urzędzie celnym. Takie rozwiązanie pozwala skrócić
czas odprawy towarów oraz ograniczyć ich
transport na terenie miasta, co zmniejsza
ryzyko uszkodzenia.
Szczecin po Poznaniu jest kolejnym oddziałem Dachser obsługującym Skandynawię. Ze względu na swą lokalizację i bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze
Skandynawią zapewnia szybką realizację
zleceń transportowych do tego regionu.
Ponadto, Dachser Szczecin oferuje również inne codzienne połączenia liniowe,
dzięki którym przesyłki docierają do 37
krajów Europy
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PRZENOSINY FRANKFURCKIEJ SZKOŁY
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Relokacja uniwersytetu to wyjątkowo skomplikowane zadanie, któremu sprosta wyłącznie doświadczony operator logistyczny.
Dachser, jedna z wiodących w tej branży firm, zmierzył się z tak wymagającym projektem podczas przenoszenia Frankfurt School
of Finance & Management (Frankfurcka Szkoła Finansów i Zarządzania) ze starej siedziby do nowej. Przewóz obejmował 1000
metrów sześciennych najróżniejszych przedmiotów i materiałów, w tym 30 tysięcy książek, tysiąc metrów bieżących akt i katalogów oraz 150 metrów bieżących regałów.
Przeprowadzka na nowy kampus powierzona Dachser & Kolb, która specjalizuje
się w relokacjach, wypadła akurat w listopadzie, czyli w okresie kiedy na uczelni
dzieje się najwięcej. W przenosinach na
północny kraniec Frankfurtu brało udział
nawet do 40 osób, a także korzystano
z trzech specjalnie zaprojektowanych
ciężarówek z pneumatycznym zawieszeniem. – Dokonaliśmy nie lada wyczynu,
który polegał na przetransportowaniu
Frankfurckiej Szkoły bez przerywania jej
działania. To było duże wyzwanie – mówi
Volker Bandorf, kierownik ds. relokacji
w Dachser & Kolb.
Sam przewóz z punktu A do punktu
B to tylko jedno z wielu zadań w takim
projekcie. Przeniesienie tak ogromnego
obiektu wymaga wiele pracy, do której
należy np. skatalogowanie przedmiotów
i stworzenie szczegółowych wytycznych
dotyczących relokacji. Wyjątkowo ważnym działaniem w takich zleceniach jest
podział obowiązków pomiędzy klientem
a wykonawcą. Konieczne było jasne okre-

ślenie, co i kiedy powinno zostać zapakowane przez każdego z pracowników oraz,
w którym momencie wkraczają eksperci
z Dachser & Kolb. W przypadku Frankfurckiej Szkoły, pracownicy uniwersytetu
musieli się martwić jedynie o swoje rzeczy
osobiste. – Musieliśmy zdemontować
500 stanowisk pracy, rozłożyć komputery i umieścić je na wózkach, a następnie
ponownie je zainstalować w nowym budynku. Tylko przy tej czynności pracowało
12 osób przez pełne dwa dni, dbając o to,
aby sprzęt był gotowy do użycia – mówi
Bandorf.
Bardzo istotną kwestią było zadbanie o bezpieczeństwo ludzi, danych oraz
ochronę budynku. W miejscach, do których przenoszono ciężkie pudła, umieszczano wcześniej przeszkody i paski taśmy,
aby uniknąć ryzyka zranienia pracowników oraz studentów uniwersytetu. Ściany
i podłogi zostały zabezpieczone folią i innymi materiałami ochronnymi. Osobną
kwestię stanowiło bezpieczeństwo danych. Należało dokładnie zabezpieczyć

wszystkie poufne dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem. Z uwagi na
to, że w trakcie przenoszenia Frankfurckiej
Szkoły semestr akademicki się już toczył,
wszyscy pracownicy Dachser & Kolb musieli zostać zarejestrowani. Do otworzenia
automatycznych drzwi, które wymagają
zastosowania chipów, potrzebne były specjalne karty dostępu.
Ponadto przy realizacji tak skomplikowanego transportu konieczne było szybkie i nieprzerwane działanie. W dotychczasowej lokalizacji artykuły były pakowane
przez część pracowników Dachser & Kolb,
a inny zespół zajmował się rozpakowywaniem w nowej siedzibie. W każdym
z miejsc nad nadzorowaniem zespołu
i koordynacją wyjazdów trzech ciężarówek
czuwał kierownik projektu. Finalnie firma
Dachser & Kolb przetransportowała ponad 2 tys. pudeł do nowej siedziby uczelni,
przekształcając pustą powierzchnię blisko
38 tys. m2 w pełni wyposażoną i funkcjonalną przestrzeń dla studentów i pracowników szkoły.
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WEZWANIE DO
INNOWACJI
ÔÔID Logistics, Fot. ID Logistics

Start-upy mają swój czas, coraz więcej firm korzysta z ich
osiągnięć i nowatorskich rozwiązań, rynek jak się zdaje znajduje rozwiązanie dla mało aktywnych ośrodków akademickich, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, lecz ta
droga od pomysłu do przemysłu jest nadal zbyt długa. Małe
firmy, w których pracują pasjonaci zdają się być przyszłością
dla innowacji, nieskrępowane ideowo firmy nastawione są na
rozwiązywanie konkretnych problemów jakie zauważają ich
właściciele z „otwartymi umysłami”.
Firma ID Logistics, czołowy dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, zaprasza start-upy, firmy,
stowarzyszenia, studentów i entuzjastów nowoczesnych technologii do wzięcia udziału w programie „Wezwanie do Innowacji”.
Jego celem jest znalezienie i nawiązanie współpracy z firmami
lub osobami, które mają ciekawe i niestandardowe pomysły na
inteligentną logistykę – tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
możliwych do wdrożenia w magazynach zarządzanych przez ID
Logistics. Program „Wezwanie do Innowacji” jest polską edycją
programu Grupy ID Logistics „Call for Innovative Projects”, w którym uczestniczyły start-upy z Francji, Belgii i Szwajcarii.
Program ID Logistics „Wezwanie do Innowacji” rozpoczął się
7 lutego 2018, zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 31 lipca

2018 roku. Tematem przewodnim jest „Magazyn Smart”. Uczestnicy staną więc przed zadaniem przygotowania innowacyjnego
projektu logistycznego ukierunkowanego na zmianę procesów
operacyjnych w centrach dystrybucyjnych lub zdefiniowanie inteligentnego magazynu przez poprawę wydajności pracy i uproszczenie systemów zarządzania. Nagrodą główną będzie podpisanie
kontraktu z ID Logistics na wdrożenie pilota operacyjnego w jednym z magazynów w Polsce. Na realizację zwycięskiego projektu
przeznaczony będzie budżet do 200 tys. zł. Dodatkowo jego autor
otrzyma 20 tys. zł. W programie wyróżnione zostaną też dwa inne
projekty, możliwe do wdrożenia w magazynach ID Logistics. Ich
autorzy otrzymają po 10 tys. zł.

DWADZIEŚCIA LAT
DOŚWIADCZENIA
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, obchodzi
tego roku 20-lecie Dachser DIY-Logistics – globalnego rozwiązania logistycznego dla branży budowlanej, DIY i ogrodniczej.
Ponadto jako partner stowarzyszenia Heimwerken, Bauen und
Garten (BHB) firma ponownie wystąpi na Międzynarodowych
Targach Wyrobów Metalowych Eisenwarenmesse w Kolonii,
gdzie przedstawi swoje usługi usprawniające łańcuch dostaw
w sektorze DIY.
– Rynek DIY musi się stale zmieniać, aby pozostać konkurencyjnym. Jednak nie wystarczy samo wprowadzanie innowacji produktowych i usługowych. Cały łańcuch logistyczny, od produkcji
po wyłożenie towaru na półki, a w razie konieczności również
wliczając w to proces zwrotu, musi się rozwijać i wspierać zmiany
w branży – mówi Ralf Meistes, Dyrektor Dachser DIY-Logistics.
Dwadzieścia lat temu Dachser skupił swoje doświadczenie
oraz kompetencje w zakresie logistyki dla branży budowlano-remontowej w centralnym zespole w Kolonii, kierowanym przez
Ralfa Meistesa. Zespół osiągnął ogromny sukces: obecnie usługi
firmy dla sektora DIY obejmują całą Europę oraz kluczowe rynki
w Azji i USA, a Dachser dostarcza dla tej branży ponad 4,6 miliona przesyłek rocznie. Optymalizacja poprzez łączenie przesyłek,
a także korzystanie ze stałych okien czasowych w 18 tysiącach
europejskich sklepów z branży DIY zapewnia wydajność podczas
rozładunku towarów na sklepowej rampie. Dachser dysponuje
także zespołem merchandiserów, którzy zajmują się wyłożeniem
produktów bezpośrednio na półki w sklepach.

– Z sukcesem wspieraliśmy naszych klientów, zarówno ze strony producenckiej, jak i handlowej, podczas wszystkich zmian
zachodzących w branży przez ostatnie dwie dekady. Aktualnie do
największych wyzwań należą e-commerce, koncepcja omnichannel
oraz zrównoważony proces dostaw do centrów miast, gdzie sklepy
DIY coraz częściej stają się salonami wystawowymi. Jeden z trendów
jest jednak najbardziej znamienny: w ciągu ostatnich dwudziestu lat
logistyka z roli czynnika kosztowego przeszła na pozycję czynnika
wpływającego na sukces firm w branży – stwierdza Ralf Meistes.
Dla Dachser logistyka oznacza stałe bycie na bieżąco z wyzwaniami ekonomicznymi. W związku z tym czołowe miejsce
w programie firmy na tegoroczne targi Eisenwarenmesse, które odbędą się w Kolonii w dniach 4-7 marca, zajmuje kwestia
cyfryzacji. Na stoisku operatora zespół Dachser DIY-Logistics
zaprezentuje swoją ofertę, a także, w jaki sposób autorskie, ściśle
zintegrowane systemy zarządzania transportem i magazynem
umożliwiają niezakłócony przepływ danych oraz przejrzyste
śledzenie przesyłek w ramach rozwiązania DIY Supply Pipeline.
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ABC SKŁADU PODATKOWEGO
ÔÔJolanta Bruszewska, agent celny, kierownik biura Rusak Business Services, Fot. Bruszewska

Skład podatkowy posiada szczególny status. Jest to wyznaczone miejsce określone w zezwoleniu, spełniające określone ustawą
warunki, gdzie towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane czy przetwarzane. Do składu
podatkowego wyroby akcyzowe mogą być wprowadzane lub wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.
W składzie podatkowym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko towary własne prowadzącego skład celny, ale
także wyroby podmiotów należących do innych przedsiębiorców. Jest to możliwe w ramach usługowego składu podatkowego.
Działalność składu podatkowego dotyczy towarów objętych stawką akcyzy inną niż zero.
Instytucja składu podatkowego umożliwia
swobodne przemieszczania się wyrobów
akcyzowych pomiędzy poszczególnymi
państwami UE. Warunek jest by zarówno
wysyłający jak i odbiorca oraz pośrednik
zarejestrowany był i posiadał stosowne
zezwolenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Korzystanie ze składu podatkowego
usługowego daje przedsiębiorcy możliwości odroczenia płatności podatku akcyzowego do momentu opuszczenia składu
podatkowego w celu wprowadzenia towaru do obrotu czy skorzystania z usług
banderolowania. Importer w takim wypadku nie wysyła za granicę banderol co
oszczędza czas importerowi i w znacznym
stopniu ułatwia całą procedurę.
Warunki prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty
prowadzące składy podatkowe odbywają
się na podstawie przepisów ogłoszonych
w Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 24 lutego 2009, DU z dnia 19 marca
2014 poz. 353
By uzyskać takie zezwolenie należy
spełnić kilka warunków:
• Posiadać tytuł prawny do
nieruchomości.
• Posiadać odpowiednie
wyposażenie techniczne
umożliwiające prowadzenie składu. Należy dodać,
że wszystkie urządzenia
techniczne muszą spełniać
wymogi określone w odrębnych przepisach.
• Podmiot prowadzi działalność dotycząca wyrobów
akcyzowych w tym będąca
również własnością podmiotów trzecich-produkcja,
magazynowanie czy przeładowywanie.
• Jest podatnikiem czynnym
podatku VAT.
• Nie posiada zaległości celno-podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne i nie jest prowadzone postępowanie wobec
niego.

• Nie zostało mu cofnięte żadne zezwolenie wcześniej wydane.
• Spełniać warunki gwarantujące zapewnienie nienaruszalności i tożsamości
towarów akcyzowych.
• Towary musza być odpowiednio oznakowane.
• Prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji
podatkowej.
• Prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany do złożenia i utrzymywania generalnego zabezpieczenia akcyzowego.
Zezwolenie jest wydawane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
zgodnie z właściwością miejscową prowadzonej działalności i jest wydawane na
czas określony. Organami podatkowymi
w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu
skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji
skarbowej.
Prowadzący skład podatkowy ma obowiązek wpisania go do systemu informatycznego SEED. Jest to baza, która zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do
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produkcji, magazynowania, dokonywania
wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Każdy kraj unii europejskiej ma obowiązek
prowadzić taką bazę. Należy dodać, że
każdy kraj tworzy sam i zarządza bazą
SEED. Wszelkie zmiany w bazie wprowadzone w danym kraju są automatycznie
aktualizowane w domenie wspólnotowej
Komisji Europejskiej i automatycznie poprzez tę domenę są aktualizowane bazy
w każdym państwie członkowskim. Aktualizacja następuje w przeciągu 24 godzin
od ich wystąpienia. Pozwala to sprawdzić
podstawowe informacje o kontrahentach
np. ważność znaków akcyzowych czy rodzaje towarów w ramach prowadzonej
działalności.
Warto dodać, że przemieszczanie się
wyrobów akcyzowych zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym odbywa się w ramach Systemu
Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów
Akcyzowych EMCS. System ten służy weryfikacji i kontroli przemieszczania się
towarów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
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