9

2017
OSTATNIA MILA
W PARYŻU I …
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, pracuje nad rozwiązaniami na potrzeby dystrybucji miejskiej w europejskich metropoliach, gdzie transport napotyka coraz więcej ograniczeń.
Strategia dystrybucji drobnicy w ramach logistyki miejskiej jest
i będzie stałym wyzwaniem dla operatorów. Dlatego też Dachser
w swoich pracach koncentruje się na multimodalnym łańcuchu
dostaw, opracowaniu koncepcji dostarczania towarów w godzinach wieczornych i nocnych oraz wykorzystaniu pojazdów
specjalnie przystosowanych do poruszania się w coraz bardziej
utrudnionym ruchu miejskim i strefach zerowej emisji spalin.
– Naszym zadaniem jest bezpośrednie zmierzenie się z wyzwaniami w różnych przestrzeniach miejskich. Stale rosnąca indywidualizacja produkcji i handlu, szereg przepisów, zwiększająca się
ilość towarów w dostawie przy mniejszych przesyłkach, a także
coraz wyższe i bardziej szczegółowe wymagania klientów – to
tylko niektóre z czynników, którym musimy sprostać, a dodatkowo w każdym dużym mieście są one inne – wyjaśnia Hella
Abidi, Consultant Research & Development w DACHSER, która
prowadzi Projekt Miejskiej Dystrybucji.
Ciężarówka z napędem elektrycznym to jedno z rozwiązań
testowanych w Paryżu, w warunkach typowego dla dystrybucji
miejskiej częstego uruchamiania i wyłączania silnika. Pomimo
tego, że pojazd może pokonać dystans do 100 km, a jego maksy-

malna ładowność to tylko 2400 ton, okazał się być przystosowanym do jazdy w zatłoczonych obszarach miejskich i nie wytwarzał
zanieczyszczeń.
Kolejne rozwiązanie sprawdzane również w paryskim ruchu
miejskim to tzw. BIL, czyli koncepcja stworzona przy współpracy
z producentem nadwozi Libner. Ciężarówka transportuje do
miasta 2,5-metrowy, mobilny ciągnik elektryczny, który służy jako
pojazd do przewożenia towarów do sklepów zlokalizowanych
w strefach dla pieszych lub w wąskich uliczkach. Pojazd elektryczny nie emituje spalin, a dzięki wózkowi paletowemu istnieje
możliwość podnoszenia ładunków o wadze do 600 kg.

Stop dla naruszeń praw pracowniczych

Dyrektor Generalny UPS POLSKA

ÔÔŹródło: OT Logistics, fot. Stop nieuczciwym pracodawcom

Grupa Kapitałowa OT Logistics przystąpiła do akcji „Stop nieuczciwym
pracodawcom”, której celem jest
wspieranie pracowników w walce
z nadużyciami na rynku pracy. OT
Logistics jest jedyną spółką z branży
TSL zaangażowaną w tę inicjatywę.
„Stop nieuczciwym pracodawcom” to inicjatywa stowarzyszenia
o tej samej nazwie. Pomoc pra-

CZYTAJ DALEJ na str. 21

ÔÔŹródło: UPS, fot. UPS

cownikom udzielana przez Stowarzyszenie polega na darmowych
konsultacjach prawnych w przypadku sporów z pracodawcą i naruszeń praw pracowniczych. Stowarzyszenie – poprzez organizację
działań windykacyjnych – wspomaga również pracowników, którzy
starają się o odzyskanie należnego
wynagrodzenia. Pomocy udzielają
pro bono (do wysokości aktualnego stanu majątkowego Stowarzyszenia) prawnicy renomowanych
kancelarii szczecińskich, krakowskich i warszawskich.
CZYTAJ DALEJ na str. 5

Piotr Sitarek został powołany na
stanowisko Dyrektora Generalnego UPS w Polsce, będzie odpowiedzialny za działalność firmy, jej
rozwój oraz strategię biznesową.
Zastąpi on Pavla Adamovskyego,
który został Dyrektorem Generalnym UPS w Rosji i na Białorusi.
„Piotr dysponuje ogromną wiedzą logistyczną, która pozwala
świadczyć najwyższy poziom usług
dla klientów w Polsce,” powiedział
Nando Cesarone, prezes UPS
Europe. „Jestem przekonany, że
Piotr Sitarek

CZYTAJ DALEJ na str. 3
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NIEZWYKŁA PRZESYŁKA DLA
MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA
ÔÔŹródło: FedEx, fot. FedEx

FedEx Express, rozpoczyna już trzeci sezon w roli Głównego Sponsora rozgrywek
Ligi Europy UEFA i otwiera kolejne boisko piłkarskie w ramach projektu społecznego
„Field in a Box”. Celem FedEx jest wykorzystanie swojego zaangażowania w profesjonalny futbol, tak, aby poprzez łączenie ludzi i możliwości, wywierać pozytywny
wpływ na społeczności na całym świecie. Od 2016 roku, kiedy FedEx został Głównym
Sponsorem rozgrywek, firma pracowała wspólnie z UEFA Foundation for Children
nad stworzeniem programu, który pozwoliłby wykorzystywać futbol jako platformę
zmian społecznych.
Pierwszy „Field in a Box”
– czyli boisko ze sztuczną
murawą, dostarczone przez
FedEx w dwóch kontenerach – został podarowany
mieszkańcom Cañada Real,
dzielnicy Madrytu, w maju
2016 roku. W związku z powtórną wizytą w Madrycie
w czerwcu 2017 roku i korzyściami, jakie nowa przestrzeń sportowa przynosi lokalnej społeczności,
FedEx, wspólnie z UEFA
Foundation for Children
oraz globalną organizacją
non-profit Streetfootballworld, rozpoczęli
poszukiwania lokalizacji dla kolejnego
tego typu obiektu.
Finalnie zostało wybrane Mrągowo.
Stało się tak ze względu na duży potencjał
pozytywnego oddziaływania społecznego,
jaki niesie ze sobą uruchomienie boiska,
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AKTYWNE
WSPARCIE
EKSPORTERÓW
W BYDGOSZCZY
ÔÔŹródło: DHL, fot. DHL

Proeksportowy rozwój gospodarki
i instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu
to zagadnienia dzisiaj popularyzowane
i zyskujące coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Wynika
to z faktu, że polskie firmy w rozwoju
eksportu upatrują rozszerzenia skali swojej działalności i pozyskania trwałych
kontaktów handlowych poza granicami
kraju.
Źródłem wiedzy o rynkach zagranicznych,
potencjalnych kierunkach polskiego eksportu, jak również o możliwościach rozwoju
międzynarodowej ekspansji, są regionalne
spotkania dla przedsiębiorców, organizowane m.in. przez Kujawsko-Pomorskie
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE) wraz z partnerami.
Najbliższe z nich, któremu partneruje
dostawca międzynarodowych usług ekspresowych DHL Express, zaplanowane
zostało na 19 września br. w Bydgoszczy.
Tematem spotkania, skierowanego do
eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego, będzie potencjał rynku
irańskiego i rozwój współpracy handlowej.
Seminarium pt. „Iran – rynek otwierający się na świat. Szanse, możliwości,
zagrożenia” poświęcone będzie szeroko
pojętej tematyce proeksportowej do Iranu. Począwszy od omówienia możliwości,
praktyk i kultury biznesowej w ramach
polsko-irańskiej współpracy przedsiębiorstw, po prezentację zagadnień związanych z regulacjami podatkowo-prawnymi,
finansowymi, a także z transportem, logistyką i kwestiami celnymi. Spotkanie dostarczy również wiedzy na temat narzędzi
pozwalających spenetrować rynek irański
i potrzeby klientów, oraz instrumentów
wspierających polski eksport. Wydarzenie
skierowane jest do polskich przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących wymianę handlową z zagranicą lub planujących międzynarodową ekspansję.
O aspektach związanych z dostawą
towarów do Iranu i formalno-prawnych
wymaganiach w transporcie międzynarodowych przesyłek ekspresowych opowie
CZYTAJ DALEJ na str. 5
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Dyrektor Generalny UPS POLSKA
– ciąg dalszy ze strony 1.
wiedza i doświadczenie Piotra zapewni sukces
i trwały wzrost UPS na rynku w Polsce, który jest
dla nas kluczowy.”
Piotr Sitarek rozpoczął pracę w sektorze logistycznym w 1991 roku jako kurier w polskiej
firmie logistyczno-kurierskiej PPS Polkurier,
która w 1992 roku stała się oficjalnym partnerem operacyjnym UPS. Po kilku stanowiskach
operacyjnych, w 2001 roku, po przejęciu firmy
Polkurier, został awansowany na stanowisko
Dyrektora Operacyjnego. W latach 2006–2015,
Sitarek pełnił już funkcję Dyrektora Generalnego UPS w Polsce. Następnie został mianowany Dyrektorem Generalnym Logistyki
i Dystrybucji w Polsce, a także był odpowiedzialny za integrację z przejętą w 2014 roku
firmą Poltraf.
„To przyjemność móc kontynuować wielkie
dzieło, które Pavel razem z zespołem pracowników UPS stworzyli dla naszych klientów
w Polsce i dla samego UPS.” powiedział Sitarek. „Nasze najnowsze inwestycje w nowe
obiekty i szybsze czasy dostawy pozwolą nam
jeszcze lepiej połączyć polskich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, z rynkiem
globalnym”.

Charytatywny bieg operatora
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie, został sponsorem charytatywnego biegu biznesowego, organizowanego przez Fundację Poland Business Run.
Oprócz tego w szóstej edycji biegu, która odbędzie się 3 września 2017 roku wezmą udział
pracownicy Dachser. Inicjatywa ma na celu
zebranie środków na pomoc osobom z niepełnosprawnością.
Uczestnicy charytatywnego biegu w ośmiu
miastach Polski – Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku
i Lublinie – pomogą spełnić marzenia osobom
po amputacjach. Bieg ma charakter sztafety, do rywalizacji stają 5-osobowe drużyny,
a dystans dla każdego uczestnika wynosi około
3,8 km. Wystartuje w nim także załoga Dachser,
którego pracownicy w podziale na 6 zespołów pobiegną w Poznaniu, Łodzi i Katowicach.
W poznańskim biegu udział wezmą dwie drużyny reprezentujące operatora. W Katowicach
pobiegną natomiast pracownicy z oddziału
Dachser w Sosnowcu, którzy zgłosili trzy drużyny. W Łodzi zaś barwy Dachser będzie reprezentować jedna drużyna.
Dochód z biegu zostanie przeznaczony na
zakup protez lub innego zaopatrzenia orto-

pedycznego dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Wsparcie zostanie udzielone również
poprzez rehabilitację i konsultacje psychologiczne dla podopiecznych Fundacji Poland
Business Run oraz lokalnych stowarzyszeń
i fundacji.
– Dachser od wielu lat angażuje się w projekty pro społeczne i charytatywne, zarówno
w Polsce jak i za granicą. Najnowszą inicjatywą
tego typu jest pomoc podopiecznym Fundacji
Poland Business Run. Dzięki udziałowi naszych
pracowników w biegu, możemy w jeszcze większym stopniu włączyć się w projekt i wspólnie
przyczyniać się do poprawy jakości życia osób
z niepełnosprawnością – mówi dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

REKLAMA
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NOWY ZARZĄDCA 18 NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

W czerwcu br. międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przejęła w zarządzanie 18 nieruchomości komercyjnych
należących do niemieckiego Deka Immobilien w Polsce o łącznej powierzchni 473 363 m2.
Firma Cushman & Wakefield będzie zarządzała portfelem nieruchomości składającym się z 12 budynków biurowych

(197 508 m kw.): w Gdańsku (Waterside),
Warszawie (Atrium Garden, Atrium One,
Dom Alfa, Dom Beta, Grzybowska Park,

Helion, IBC, Luminar Office Building, Mokotowska Square i North Gate) i we Wrocławiu (Bema Plaza), trzech magazynów
(187 792 m kw.) w Bieruniu (MLP Bieruń),
Szczecinie (Tesco Distribution Center) i Tychach (MLP Tychy), dwóch hoteli (62 093
m kw.) w Warszawie (Intercontinental
Hotel) i Krakowie (Andel’s Hotel) oraz jednego obiektu biurowo-hotelowego (25
970 m kw.) w Poznaniu (Andersia Tower/
Office).
– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy
świadczyć kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami na rzecz firmy Deka
Immobilien w Polsce i dołączyć do naszych
kolegów w Holandii, Luksemburgu i Portugalii. Cieszymy się, że będziemy mogli
współpracować z firmą Deka oraz najemcami obiektów wchodzących w skład jej
imponującego portfela nieruchomości
– mówi Christopher Rasiewicz, Partner,
Dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w firmie Cushman & Wakefield
w Polsce.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, już od 10 lat współpracuje z międzynarodową organizacją charytatywną terre des hommes. Poprawa warunków życiowych i możliwości edukacyjnych dzieci ze stanu Uttar Pradesh w Indiach, lepszy start w przyszłość
dla młodych ludzi z Namibii, walka o przestrzeganie praw dziecka na terenie brazylijskiego miasta Limeira – to główne przedsięwzięcia, w jakie angażuje się Dachser w ramach współpracy z terre des hommes.
Głównym celem działań podejmowanych przez Dachser w ramach współpracy z terre des hommes jest m.in. niesienie praktycznej pomocy, promowanie świadomości ekologicznej, a także
długofalowa poprawa warunków życia i szans dzieci na lepszą
przyszłość. W wielu przypadkach oznacza to przede wszystkim
dbałość o edukację i ułatwianie dostępu do kształcenia zawodowego. Działalność międzynarodowego operatora logistycznego

w ramach organizacji terre des hommes to jeden z jego najszerzej rozwiniętych projektów z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu. Dachser w szczególności skupia się na wsparciu
długookresowym, ponieważ jest ono najskuteczniejsze i przynosi
najtrwalsze efekty.
– W ten sposób Dachser wspiera dążenia grup społecznych
do kształtowania przyszłości swojego własnego kraju – mówi
Bernhard Simon, CEO Dachser. – Jako firma międzynarodowa jesteśmy odpowiedzialni za to, by patrzeć na globalizację
przez pryzmat działań lokalnych, a także pomagać pielęgnować
tożsamość i korzenie danej społeczności oraz wspierać osoby
w trudnej sytuacji w tworzeniu czegoś nowego w ramach demokratycznych form społeczeństwa – dodaje Bernhard Simon.
Terre des hommes powstała w 1967 roku, co oznacza, że już
od 50 lat wspiera potrzebujących, skupiając się głównie na najmłodszych, w słabo rozwiniętych zakątkach globu. W tym czasie
organizacja zrealizowała 7 tysięcy projektów, w ramach których
udało jej się dotrzeć z pomocą do ponad 15 milionów dzieci.
Ta międzynarodowa instytucja charytatywna zajmuje się m.in.
walką ze stosowaniem przemocy wobec nieletnich z Azji, Afryki
i Ameryki Łacińskiej, a także zapewnianiem dostępu do edukacji
i ochrony zdrowia. Działa również na rzecz ochrony środowiska
i zasobów naturalnych.
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Kuehne+Nagel w parku logistycznym P3 Piotrków
ÔÔŹródło: P3, fot. P3

P3 Logistic Parks kontynuuje intensywny rozwój rozpoczynając budowę
magazynu o powierzchni 61,000 m2 w parku logistycznym P3 Piotrków
w centralnej Polsce. Głównym najemcą obiektu, który zajmie 56,000 m2
będzie Kuehne+Nagel.
Od początku roku, zgodnie z zapowiadaną strategią, P3 rozpoczęło
budowę magazynów w każdym z parków w Polsce.
Najnowsza rozpoczęta inwestycja to magazyn w pełni dostosowany
do potrzeb firmy Kuehne+Nagel. Zostanie wyposażony w chłodnie o po-

wierzchni prawie 6,000 m2, magazyn wysokiego składu, magazyn kompletacji i magazyn kosmetyków. Wszystkie operacje wykonywane będą na
terenie jednego budynku. W obiekcie zostaną zastosowane nowoczesne
rozwiązania energooszczędne, takie jak oświetlenie LED i panele PIR.
Oddanie obiektu do użytku planowane jest na styczeń 2018 r.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce, powiedział: „Jesteśmy zadowoleni, że tak rozpoznawalna marka jak Kuehne+Nagel obdarzyła nas zaufaniem. Efektem długotrwałych negocjacji
było znalezienie budynku, który spełni oczekiwania najemcy i umożliwi
bezproblemowe prowadzenie operacji dla jego klienta. Wybór parku P3
Piotrków potwierdza, że jest to doskonała lokalizacja, pozwalająca realizować dystrybucję i magazynowanie o zasięgu ogólnopolskim”.
Ingo Goldhammer, Managing Director w Kuehne+Nagel Polska, powiedział: „Powierzchnia, którą zaoferowało P3 umożliwi prowadzenie
wszystkich operacji dla naszego klienta w jednym miejscu, co jest dużym
atutem i było jednym z czynników decydujących o wyborze zaraz obok
doskonałej lokalizacji.”
W P3 Piotrków obejmuje 90,105 m² istniejącej powierzchni magazynowej oraz grunt umożliwiający wybudowanie kolejnych 400,000 m². Lokalizacja parku w centralnej części Polski sprawia, że jest to doskonałe miejsce
do prowadzenia dystrybucji w zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.
REKLAMA

Stop dla naruszeń praw pracowniczych
– ciąg dalszy ze strony 1.
Przykłady najczęstszych naruszeń kodeksu
pracy w Polsce to brak umowy lub niewłaściwy
rodzaj umowy, brak lub nieuzasadnione obniżenie wynagrodzenia, wypowiedzenie umowy
o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia, odmowa wydania świadectwa pracy,
praca w nieodpowiednich warunkach oraz
przypadki mobbingu czy molestowania. W ciągu ostatnich miesięcy Stowarzyszenie udzieliło
między innymi ponad 320 darmowych porad
prawnych i pomogło w przygotowaniu ponad
60 pozwów. Film promujący inicjatywę został
opublikowany tutaj.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.stopnieuczciwympracodawcom.pl.

Aktywne wsparcie eksporterów w Bydgoszczy – ciąg dalszy ze strony 2.
Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. celnych
DHL Express. – W globalną wymianę handlową
wpisuje się międzynarodowa działalność logistyczna DHL Express. Jako dostawca międzynarodowych lotniczych przesyłek ekspresowych
doskonale wiemy o tym, że podstawą współpracy handlowej polskich przedsiębiorców
z partnerami zagranicznymi jest gwarancja
bezpiecznego, terminowego i efektywnego
przepływu dóbr i usług w relacji eksport – import. Tym się zajmujemy na co dzień. Obok
sprawnej i terminowej obsługi przesyłek, oferujemy również wsparcie w kwestiach administracyjnych i celno-podatkowych. Niezależnie
od miejsca doręczenia przesyłki – czy jest to
Iran, czy jakikolwiek inny kraj na świecie, zapewniamy klientom szybką i kompleksową obsługę
celno-podatkową i logistyczną.”

5

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

AUTOMATYCZNY MAGAZYN WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA WE WRONKACH
ÔÔŹródło: Amica, fot. Log4.pl

W dniu 8 września Amica otworzyła przy swojej Fabryce Kuchni we Wronkach Magazyn Wysokiego Składowania – najwyższy tego
typu obiekt w Polsce i jeden z najwyższych w Europie. Magazyn jest główną częścią większej inwestycji, polegającej na rozbudowie
centrum logistycznego Grupy Amica. Inwestycja zamknie się kwotą 57 milionów złotych i umożliwi jeszcze sprawniejszą obsługę
klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Skałdowane duże AGD

Budowa magazynu wysokiego składowania we Wronkach rozpoczęła się
9 września 2016 roku uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego, a po
dwunastu miesiącach intensywnej pracy,
unikatowy w skali Europy budynek jest
już gotowy. Inwestycję podjęto w ramach
realizowanej od 2014 roku wieloletniej
strategii „Hit 2023”, która zakłada m.in.
znaczący wzrost produkcji, rozwój organizacyjny, zwiększenie zatrudnienia oraz

usprawnienie systemu dystrybucji produktów do klientów.
– Rozbudowa centrum logistycznego
i budowa nowoczesnego magazynu to
wynik rozwoju i rosnących potrzeb firmy.
W tej chwili sprzedajemy nasze produkty na ponad 55 rynkach zagranicznych
i jako tak duża firma musieliśmy znacząco
usprawnić logistykę przepływu zróżnicowanej gamy produktów dużego i małego
AGD do naszych odbiorców, niezależnie

od kraju i kontynentu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na budowę bardzo nowoczesnego magazynu, który pozwoli nam
na realizację długoterminowych celów
rozwoju Grupy, do jakich należy m.in.
dalsza dynamiczna ekspansja na rynkach
zagranicznych oraz wzmocnienie pozycji
w Polsce – mówi Jacek Rutkowski, prezes
Grupy Amica.
Magazyn Wysokiego Składowania to
ogromna konstrukcja o wysokości ponad
46 metrów i powierzchni 6,5 tys. metrów
kwadratowych. Znajduje się w nim 26
tys. miejsc paletowych, mogących pomieścić 230 tys. sztuk urządzeń dużego
AGD. W pełni zautomatyzowany system
sterowania pozwala układać około 1,6 tys.
artykułów na godzinę. Te zaawansowa-

Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica
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3. EDYCJA PLEBISCYTU „PRZYJAZNY
PRACODAWCA TSL”
ÔÔŹródło: Translogistica Poland

Ruszyła rejestracja ankiet i przyjmowanie zgłoszeń w ogólnopolskim plebiscycie „Przyjazny Pracodawca TSL’2017”. To już 3. edycja
jedynego konkursu w Polsce, który dedykowany jest wyłącznie pracodawcom z branży Transport – Spedycja – Logistyka. Plebiscyt
organizowany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl i V Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland Translogistica
(8–10 listopada 2017, EXPO XXI Warszawa).
Ideą plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL” jest
promowanie tych firm, które dbają o stabilność
i rozwój miejsc pracy, rozwój kompetencji i talentów oraz różnorodność w organizacji, zapewniając jednocześnie godne i przyjazne warunki
zatrudnienia. Kapituła konkursu wyróżnia trzy
firmy – małą, średnią i dużą, które w szczególny
sposób dbają o warunki zatrudnienia oraz wykazują się troską o pracownika.
Warto podkreślić, że nie są pobierane żadne
opłaty za udział w plebiscycie i jest on organizo-

wany non profit, a organizatorzy zapraszają do
udziału w nim wszystkich pracodawców – małe,
średnie i duże firmy. Każdy z pracodawców ma
szansę na tytuł i równe szanse na zmierzenie
się w obrębie grupy firm konkurencyjnych.
Nagroda jest przydzielana w trzech kategoriach:
• firmy małe zatrudniające do 50 pracowników;
• firmy średnie zatrudniające od 51 do 500
pracowników;
• firmy duże / korporacje powyżej 500 pracowników.

Ocena pracodawców dokonywana jest za
pomocą miarodajnej ankiety, którą wypełniają
firmy, zgłaszające się do Plebiscytu – o wygranej
decyduje liczba uzyskanych punktów. W tym
roku, Pracodawcy oceniani będą za działalność
w trzech obszarach:
• rozwój kadr,
• wynagrodzenie i motywacja,
• work-life-balance – praca a rodzina.

REKLAMA

ne technologicznie rozwiązania pozwolą
jeszcze szybciej i sprawniej pakować oraz
dostarczać produkty do odbiorców.
– Przy tak dużej inwestycji oszczędności
będą odczuwalne po latach. Dużo szybciej
osiągniemy cel jakim jest usprawnienie
logistyki i poprawa jakości naszej pracy.
Towar będzie trafiał do naszych klientów
przynajmniej o dobę szybciej, a zapas będzie praktycznie w jednym miejscu. Nowa
technologia pracy pozwoli też uprościć
nasze procesy zarządzania tak dużą ilością produktów i praktycznie natychmiast
kierować transport potrzebnych urządzeń
AGD na konkretne rynki – charakteryzuje
inwestycję dyrektor ds. logistyki, Paweł
Pszczółkowski.
Budowie nowego magazynu towarzyszyła troska o to, by był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Instalacja nie generuje
hałasu ani żadnego rodzaju zanieczyszczeń.
Jeszcze przed uruchomieniem nowego
magazynu firma wprowadziła awizowanie
transportów, żeby nie intensyfikować ruchu
ciężarowego w krótkim czasie i nie tworzyć
niedogodności związanych z ruchem kołowym dla okolicznych mieszkańców.

Wewnątrz magazynu

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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EKOLOGISTYKA
RECEPTĄ NA
FINANSOWY
SUKCES
ÔÔWojciech Podsiadły, fot. Still

Największe, odnoszące globalne sukcesy
organizacje gorliwie wdrażają inicjatywy zmierzające do ograniczenia środowiskowych kosztów obsługi łańcucha
dostaw. Z analiz ekspertów wynika, że
ma to związek nie tylko z utrzymaniem
korzystnego wizerunku, ale także wielowymiarową biznesową kalkulacją.
Firma Kimberly-Clark od 1872 r. produkuje chusteczki, pieluszki, waciki i inne
produkty higieniczne. Znajduje się na 155
miejscu listy Fortune 500 z rocznymi przychodami przekraczającymi 18 miliardów
dolarów. Po tym jak w pierwszej dekadzie
XXI wieku Greenpeace zarzucił organizacji
wykorzystywanie miazgi drzewnej pochodzącej z ponad 200-letnich kanadyjskich
lasów, dokonała ona radykalnej poprawy
w obszarze zrównoważonego rozwoju
i uchodzi dziś za wzór w tym zakresie.
W perspektywie sięgającej 2025 roku, koncern planuje zmniejszenie o 50% negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na
lasy względem stanu z 2011 roku. Zgodnie
z zaleceniami organizacji ekologicznych,
w 2016 roku 100% włókien wykorzystywanych w produkcji chusteczek pochodzi
z certyfikowanych źródeł, spośród których
89% klasyfikowanych jest jako przyjazne

środowisku. Z raportu Kimberly-Clark na
temat zrównoważonego rozwoju wynika,
że w swoich działaniach organizacja idzie
dalej. W porównaniu ze stanem na rok
2005, o 16,8% zmniejszyła emisję gazów
cieplarnianych, odzyskuje 95% odpadów
produkcyjnych i dba o to, by slogan „Dostarczać kluczowe produkty dla lepszego
życia” niósł ze sobą coś więcej niż tylko
zapewnienie, że nie zabraknie nam papieru toaletowego. Poprzez ściśle związaną
z kluczowymi produktami firmy aktywność z obszaru CSR, w ciągu 12 miesięcy
udało się pozytywnie wpłynąć na życie
przeszło 2 milionów osób. Cele sformułowane na 2022 przewidują zwiększenie
tej liczby do 25 milionów. Choć pomoc
ludziom w potrzebie oraz dbałość o środowisko naturalne to wzniosłe idee, któ-

rych realizacja bez wątpienia jest bardzo
chwalebna, powstaje pytanie, gdzie w tym
biznes? Z raportów analityków wynika, że
tego typu działania są bardziej opłacalne
niż mogłoby się wydawać.
BURZLIWA HISTORIA PRZYJAŹNI
Zapoczątkowana w 2004 roku i trwająca
przez 5 lat – do osiągnięcia pełnego sukcesu – wymierzona w praktyki Kimberly-Clark akcja Greenpeace miała wielowymiarowy charakter. Aktywiści zakłócali
akcje marketingowe firmy i blokowali zakłady produkcyjne. Protestowali łącznie
ponad 1 000 razy, kierując uwagę opinii
publicznej i mediów na mające negatywny
wpływ na środowisko działanie koncernu.
Straty wizerunkowe to jednak nie wszystko. Ekologowie namówili 22 szkoły wyższe do zerwania kontraktów na dostawę
środków higienicznych na ich kampusy
oraz przekonali 500 firm do bojkotu Kimberly-Clark.
Po pięciu latach organizacje doszły do
porozumienia. Koncern zwiększył wykorzystanie włókien z recyklingu i nawiązał
współpracę z organizacjami monitorującymi i certyfikującymi pochodzenie surowców. Od tego czasu Kimberly Clark
skutecznie buduje swoją markę przedsiębiorstwa wrażliwego społecznie i ekologicznie – łącznie z obchodami w 2014
roku jubileuszu pięciolecia zawarcia
współpracy z Greenpeace. W raporcie
„Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw – strategiczna odpowiedzialność”
firma konsultingowa Odgers Berndtson
pokazuje, że dbałość o transparentność
źródeł dostaw oraz ekologiczność procesów ma dziś jeszcze większe znaczenie niż
kilka lat temu.
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Wyższa kultura zarządzania
ÔÔŹródło: Kaizen Institute Poland

Co łączy kulturę, liderowanie i nawyki? KAIZEN™! Jayanth Murthy mówił, że nawyki i grupowe zachowania tworzą kulturę. KAIZEN™
polega na zmianie kultury, i jeśli nie zmienisz
nawyków, które występują u każdej osoby codziennie na GEMBA, wtedy nie zmienisz nic.
A Liderowanie? Wiadomo, siła idzie z dołu, ale
przykład musi iść z góry.
Liderowanie w kulturze KAIZEN™ będzie tematem przewodnim tegorocznego, XIV Międzynarodowego Kongresu GEMBAKAIZEN™. Wydarzenie to na stałe wpisało się już do kalendarza
polskich i europejskich przedsiębiorstw, dzięki
unikalnej formule prelekcje + warsztaty, wizyty
GEMBA Walk w firmach z wdrożonym KAIZEN™
oraz dodatkowe warsztaty także w firmach
naszych Partnerów.
Część merytoryczną otworzy sam Jayanth
Murty, ekspert w dziedzinie KAIZEN™ z 25 letnim doświadczeniem i świetny mówca. Wdrażał
rozwiązania optymalizacyjne w branży produkcyjnej i usługowej w ponad 30 państwach, m.in.
na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz Indiach.
Udowodnił, że wdrożenie KAIZEN™ jest możliwe
nawet w instytucjach państwowych po tym, jak
zoptymalizował rząd Mauritiusa, Kenii i Indii.
Pierwszego dnia wystąpią dla Was także
przedstawiciele firm: JTI, VELUX, PKP Ener-

getyka, Faurecia, UTC
Aerospace, Cooper
Standard, AutoStore.
Ponadto odbędą się
warsztaty do wyboru,
prowadzone przez
Faurecia, AutoStore,
TWI, ACE, Velux oraz
KAIZEN™ Institute.
Pierwszy dzień zakończy się uroczystym bankietem dla
wszystkich uczestników, a drugiego dnia
zabierzemy Państwa
do hal produkcyjnych najlepiej zoptymalizowanych firm w Polsce: Fiat Chrysler Automobiles,
Volvo Buses, Cooper Standard, UTC Aerospace,
VELUX, Wabco, Lear, JTI, Faurecia i US Pharmacia. Każda taka wizyta, zwana GEMBA™
Walk trwa cały dzień i jest świetną okazją do
zaczerpnięcia wiedzy i inspiracji. Nad wysokim
poziomem merytorycznym będą czuwać eksperci KAIZEN™ z danej firmy oraz Konsultanci
Kaizen institute. Uczestnicy, oprócz przejścia
się po hali produkcyjnej, wezmą udział w prezentacji firmy, spotkaniu z jej pracownikami
i zostaną poproszeni o przekazanie własnych
obserwacji. Każdy bowiem chce się doskonalić,
nawet firmy, które świecą przykładem!

Rok temu po raz pierwszy zaproponowaliśmy
Państwu solidną dawkę wiedzy i inspiracji trzeciego dnia, podczas warsztatów odbywających
się na terenie naszych partnerów – GEMBA™
Workshop Day. Warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem, więc w tym roku lista firm
w których odbędą się warsztaty powiększyła
się, i będą to Cooper Standard, VELUX oraz
UTC Aerospace.
Zapraszamy na stronę www.kongreskaizen.pl,
gdzie znajdą Państwo wszystkie potrzebne
informacje: program, ulotkę, formularz zgłoszeniowy oraz filmy z ubiegłorocznych edycji Kongresu. Do zobaczenia na Kongresie
GEMBAKAIZEN™!

REKLAMA
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Dobre nastroje
w sektorze MŚP
ÔÔŹródło: EFL

W III kwartale br. średnie firmy
po raz trzeci w tym roku najlepiej
w całym sektorze MŚP oceniły
swoją sytuację. Wartość „Barometru EFL”1 dla tej grupy wyniosła
64,8 pkt. Choć jest to wynik niższy niż kwartał temu (rekordowe
67,7 pkt.), to jednak i tak pozostaje
jednym z najwyższych od niemal
3 lat. Odczyty dla mikro i małych firm wyniosły odpowiednio
56,4 pkt. oraz 58,5 pkt. i również
są nieco słabsze niż w II kwartale
(-5,1 pkt. i – 3,3 pkt.).
W szczególności, najwyższy
wśród średnich firm jest odse1 „Barometr EFL” jest syntetycznym
wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj.
rozwoju rozumianego, jako stawianie
sobie przez przedsiębiorstwa celów
związanych ze wzrostem sprzedaży
i produkcji, ekspansją na nowe rynki
i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).
Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt
odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają
wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest
przez Ecorys na zlecenie Europejskiego
Funduszu Leasingowego SA., a jego
wyniki są publikowane co kwartał. Jego
uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600
mikro, małych i średnich firm. Aktualna
edycja badania odbyła się w dniach
3–11 sierpnia 2017 r.

tek optymistów inwestycyjnych
(47,8%), mali przedsiębiorcy liczą
na nieco większe zamówienia na
ich usługi i produkty niż w poprzednim kwartale, a mikro będą
nie tylko więcej sprzedawać, ale
i inwestować. – Spoglądając na
historyczne wyniki naszego Barometru widać, że w przypadku większości pomiarów, to średnie firmy
odnotowują najwyższe pomiary,
natomiast mikro – najniższe. Takie
wyniki mogą świadczyć o dwóch
rzeczach. Po pierwsze, mniejszej
skłonności do ryzyka najmniejszych podmiotów, nastawionych
w większej mierze na stabilność
funkcjonowania. Po drugie, na
wciąż jeszcze mniejszą świadomość zalet i korzyści, jakie przynoszą instrumenty finansowania
zewnętrznego jak choćby leasing,
które doskonale wspierają firmowe inwestycje i zwiększają skalę
prowadzonego biznesu – mówi
Radosław Kuczyński, prezes EFL.

ŚREDNIE FIRMY
W NAJLEPSZYCH
NASTROJACH
Subindeks „Barometru EFL”, który
informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, w III kwartale
2017 roku był ponownie najwyższy
wśród średnich przedsiębiorstw
i wyniósł 64,8 pkt. Mikro i małe
firmy nieco słabiej oceniły swoją
sytuacją – wartość odczytu wy-

niosła odpowiednio 56,4 pkt. oraz
58,5 pkt. Na nieco słabsze nastroje
wpływ miał m.in. mniejszy odsetek przedsiębiorców oczekujących
wzrostu inwestycji w średnich i małych firmach. Jednak warto podkreślić, że w przypadku średnich firm,
wciąż niemal połowa zapytanych

spodziewa się wzrostu inwestycji,
co jest bardzo dobrym wynikiem
(47,8% vs. 50% w IIQ2017). Wśród
małych firm odsetek ten wyniósł
30,5% (IIQ2017: 37,7%), a mikro
–36% (IIQ2017: 35,4%)

OTWARTE DRZWI DO WIELOMILIONOWEJ
INWESTYCJI
ÔÔŹródło: Porta, fot. Porta

Porta KMI Poland, największy producent drzwi w Europie Środkowo-Wschodniej, zainwestuje co najmniej 16,1 mln zł w nowoczesne centrum logistyczno-magazynowe. Na powierzchni ponad 3 ha w Nidzicy, w woj. warmińsko-mazurskim, powstaną dwie
hale: logistyczno-magazynowa oraz wysokiego składowania. Nowe centrum będzie obsługiwało cztery zakłady produkcyjne
Porty, przejmując w ten sposób główny ciężar operacji związanych z dystrybucją wyrobów gotowych.
– Ta inwestycja jest dla nas bardzo ważna ze względu na możliwości, jakie stworzy nowe centrum logistyczno-magazynowe.
Dzięki niej będziemy mogli sprawniej zarządzać łańcuchem
dostaw, a wydzielenie zadań logistycznych do wyspecjalizowanej jednostki w ramach struktur Porta zapewni przestrzeń do
rozwoju organizacji w obszarze produkcji. Planowany w Nidzicy
obiekt jest konsekwencją naszych wcześniejszych inwestycji
w moce produkcyjne, które wykorzystujemy w coraz większym
stopniu, a co za tym idzie, nasze zapotrzebowanie na sprawną
obsługę logistyczną systematycznie wzrasta – mówi Łukasz Luto,
dyrektor zarządzający Porta KMI Poland.

Bilans
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WYSOKA SZÓSTA POZYCJA W EUROPIE
ÔÔŹródło: ZPL, fot. ZPL

Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2016 roku wartość wszystkich nowych umów leasingowych, zawartych w Europie wyniosła 333,7 mld euro, co oznacza +10,3 proc. wzrost rynku w stosunku do 2015r. 1. Wysoki
trend wzrostowy, obserwowany w Europie od 2014 r. nie omija także naszego kraju. Polska branża leasingowa z +16,6 proc.
dynamiką w 2016r. (w porównaniu z 2015r.) i dwucyfrowym wzrostem w ostatnich 5 latach, znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie.
1

Dane Leaseurope: Leaseurope Annual Survey 2016.

Europejska branża leasingowa wkroczyła
w trzeci wzrostowy rok. Trend ten jest
zauważalny na wszystkich krajowych rynkach, biorących udział w badaniu statystycznym federacji Leaseurope. Wartość
nowych umów leasingowych odnoszących
się do pojazdów osobowych wzrosła w Europie o +12,6 % w 2016r. w porównaniu
z rokiem 2015, podczas gdy dynamika
segmentu samochodów dostawczych
wyniosła +13,1 %. Równie dobre wyniki
odnotowano w zakresie transakcji dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych (wzrost o 10,3 % r/r). W 2016r.
skromny, +1,8 proc. wzrost, europejska
branża leasingowa wypracowała w obszarze leasingu nieruchomości, natomiast
segment leasingu komputerów i maszyn
biurowych, odnotował spadek o – 7,4 %.
Sytuacja polskiego rynku leasingu,
którego dane do Leaseurope raportuje

Związek Polskiego Leasingu, jest bardzo
dobra. 2017 rok jest piątym z rzędu rokiem z dwucyfrowym tempem wzrostu
polskiego rynku leasingu. Według analiz
ZPL, po I półroczu 2017 wartość aktywnego portfela tj. inwestycji aktualnie finansowanych przez branżę leasingową
przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez
banki (120,7 mld zł na koniec czerwca
2017r). Związek szacuje, że w Polsce
z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tysięcy firm. Największą
grupą klientów polskich leasingodawców
pozostają mikro i małe firmy. Branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49
%), kieruje do najmniejszych firm, czyli
klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł.,
a ¾ wszystkich klientów stanowią firmy
mikro i małe

Bilans

„Dane Leaseurope za 2016r. i wcześniejsze lata pokazują, że sektor motoryzacyjny
jest stabilnym czynnikiem sprzyjającym
wzrostowi koniunktury branży leasingowej. Wyniki badania Oxford Economics2
potwierdzają tezę zgodnie z którą, firmy
korzystające z leasingu charakteryzują
się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej. Zarówno dane płynące z Europy
jak i z polskiego rynku leasingu świadczą
o tym, że firmy z sektora MŚP wykazują rosnący popyt na leasing, co może oznaczać
ich gotowość do inwestowania w środki trwałe także w kolejnych miesiącach
roku” – powiedział Mieczysław Woźniak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope.
2 Oxford Economics, The Use of Leasing Amongst
European SMEs, 2015
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PODWYŻKI W DHL EXPRESS
ÔÔŹródło: DHL Express

DHL Express, wiodący na świecie dostawca międzynarodowych usług ekspresowych, ogłosił dzisiaj doroczną ogólną regulację
średnich cen dla produktów Time Definite International i Day Definite International, obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. W Polsce,
średni wzrost ceny dla przesyłek Time Definite ważących do 70 kg wyniesie 4,2%. Z kolei średnio o 8,3% wzrosną stawki dla
cięższych i wielkogabarytowych przesyłek Time Definite o wadze przekraczającej 70 kg. Dla przesyłek Day Definite średni wzrost
cen wyniesie 4,9%.
„W każdym obszarze naszej działalności
dokładamy starań, aby wspierać rozwój
biznesów klientów i zapewniać im najwyższej jakości usługi przewozu przesyłek
międzynarodowych” – powiedział Tomasz
Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express
w Polsce. „Z myślą o naszych klientach
i ich potrzebach na przestrzeni ostatniego roku wprowadziliśmy wiele udoskonaleń w postaci efektywnych rozwiązań
w sferze obsługi klienta, usprawnienia
procesów operacyjnych, uruchomienia
nowych obiektów dedykowanych DHL
Expres, czy też zapewnienia pracownikom
możliwości rozwoju kompetencji. Dużą
wagę poświęcamy kwestii bezpieczeństwa

przesyłek międzynarodowych na całym
świecie, uwzględniając równocześnie wymogi naszych klientów, partnerów i władz
transportowych. Wieloletnie doświadczenie i dogłębna znajomość rynku, pozwalają nam szybko reagować na zmieniające
się potrzeby klientów, także w rosnącym
sektorze e-commerce. Ulepszając nasze
międzynarodowe usługi i wprowadzając
do oferty nowe rozwiązania kierujemy
się tym, aby proces doręczania przesyłek
był jeszcze bardziej wygodny dla naszych,
a również ich klientów w dynamicznie
rozwijającym się segmencie e-handlu.
Coroczne korekty cen umożliwiają nam
dokonywanie inwestycji koniecznych do

spełnienia oczekiwań klientów oraz dalszego wspierania ich sukcesów w długiej
perspektywie czasowej.”
DHL Express koryguje swoje ceny raz
do roku, uwzględniając inflację, dynamikę kursów walut i inne rosnące koszty,
takie jak wydatki związane z przestrzeganiem bardziej rygorystycznych przepisów
dotyczących bezpieczeństwa, w każdym
z ponad 220 krajów i terytoriów, gdzie
świadczy usługi. Korekty cen są różne
w poszczególnych krajach, w zależności
od warunków lokalnych, i dotyczą wszystkich klientów, z zastrzeżeniem zawartych
z nimi umów. Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.dhl.com.pl.

REKORDOWY ROK P3 LOGISTIC PARKS W POLSCE
ÔÔŹródło: P3, fot. P3

Prawie 130,000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej oddanej do użytku od początku roku, ponad 100,000 m2 w budowie
oraz kolejne planowane inwestycje – tak P3 realizuje ambitne plany ekspansji na polskim rynku powierzchni magazynowych.
W ciągu minionych miesięcy
P3 zakończyło budowy nowoczesnych obiektów magazynowych o łącznej powierzchni
około 130,000 m2 w parkach
logistycznych: P3 Poznań,
P3 Błonie i P3 Mszczonów.
Wszystkie nowo wybudowane
obiekty są niemal w pełni skomercjalizowane.
W parku P3 Błonie zostały
oddane do użytku dwie fazy
budynku numer 16 o łącznej
powierzchni 47,000 m2. Wśród
najemców, którzy zdecydowali się na ulokowanie na tej
powierzchni są m.in. Antalis,
Green Factory Logistics i Quick
Service Logistic Polska. Według
raportów rynkowych była to
jedna z największych inwestycji zakończonych w pierwszej połowie 2017 r. na rynku
powierzchni magazynowych
w Polsce. Obecnie w budowie jest trzecia faza budynku o wielkości 32,500m2 na
której wynajem zdecydował
się gigant branży e-commerce – eMAG. Odpowiadając na
nieustające zainteresowanie

ze strony najemców P3 przygotowuje budowy kolejnych
magazynów, które ruszą najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku.
W Mszczonowie P3 zakończyło budowę magazynu
o powierzchni 16,500 m2, którą
w znacznej części zajął wieloletni najemca w parkach P3
– firma FM Logistic.
Intensywne prace toczą się
także od początku roku w parku
P3 Poznań, gdzie przybyło ponad 63,000 m2 w trzech budynkach. Ich najemcami są m.in.
firmy British American Tobacco,
Clipper, FM Logistic i Geis.
Andrzej Wroński, Country
Head P3 w Polsce, powiedział:
„To najintensywniejszy czas
w historii P3 w Polsce. Jeszcze
nigdy nie prowadziliśmy tylu
budów jednocześnie. Tak, jak
zapowiadaliśmy, w tym roku
chcieliśmy rozpocząć budowy
nowych obiektów w każdym
z naszych czterech parków
w Polsce. Zakończyliśmy już
budowy w trzech parkach,
a w ostatnich tygodniach po-

informowaliśmy o rozpoczęciu
budowy obiektu o powierzchni
61,000 m2 dla firmy Kuehne +
Nagel w czwartym parku – P3
Piotrków. Tym samym dotrzymaliśmy słowa i już w tej chwili,
choć do końca roku zostało
jeszcze sporo czasu, zrealizowaliśmy nasz cel. Mimo to nie
zwalniamy tempa i końcówka
roku zapowiada się dla nas
równie pracowicie.”
Rekordowa ilość prowadzonych prac budowlanych wiążę
się z rekordowym poziomem
wynajmu w historii firmy. Tylko
w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku P3 podpisało
umowy na łączną powierzch-
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nię ponad 300,000 m2. Z tego
58,000 m2 to przedłużenia dotychczasowych umów.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Manager P3 w Polsce, powiedział: „W ciągu niecałych trzech kwartałów udało
nam się wynająć tyle samo powierzchni, co w ciągu całego
2016 r. Ponieważ przed nami
jeszcze kilka miesięcy pracy
i finalizacji obecnie prowadzonych negocjacji jestem przekonany, że ten rok zamkniemy
jeszcze lepszym wynikiem niż
ubiegłoroczny. To motywuje
nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla naszych obecnych i przyszłych klientów.”
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CHORWACKI PORT POD KONTROLĄ
ÔÔŹródło: OT Logistics, fot. OT Logistics

OT Logistics dzięki porozumieniu z innymi akcjonariuszami Luka Rijeka, będzie mogła operacyjnie kierować chorwackim portem.
Po tym jak OT Logistics zwiększyła swój udział w kapitale Luka Rijeka do 32,56% zawarto umowę współpracy z chorwackimi
funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. Łącznie akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują 56,56%
akcji Luka Rijeka.
Umowa wspólników została podpisana
na okres 7 lat i określa warunki, na jakich
strony będą zarządzać spółką i współpracować w zakresie przeprowadzenia
wezwania na sprzedaż akcji Luka Rijeka
d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone przez
OT Logistics S.A. Umowa zawiera również
zasady rozporządzania akcjami chorwackiej spółki. Strony zobowiązały się do lock-upu na akcjach Luka Rijeka d.d. przez
okres roku i 90 dni od dnia zakończenia
wezwania.
Chorwackie fundusze emerytalne Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o., kontrolują
odpowiednio 15,15% i 8,85% akcji Luka
Rijeka. Wraz z OT Logistics akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują
56,56% akcji chorwackiej Spółki.
– Dzięki zwiększeniu zaangażowania
w akcjonariacie Luka Rijeka i partnerskiej umowie z innymi akcjonariuszami
uzyskujemy realny wpływ na operacyjną

działalność portu. Rijeka to bardzo ważne
miejsce na transportowej mapie Europy.
Według nas może stać się bramą przez
którą popłyną towary z północy Europy
do Afryki, na Bliski Wschód i dalej na Półwysep Arabski. Nadal pozostaje aktualny

nasz cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50%
+1 akcja – mówi Zbigniew Nowik, Prezes
OT Logistics.

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

Bilans

www.exide.com
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DODATNIE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
ÔÔŹródło: OT Logistics, fot. OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w I półroczu 2017 r. 433,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny
wyniósł 7,2 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o ponad 11% w ujęciu rocznym do 34,1 mln zł. Grupa zanotowała stratę netto na
poziomie 4,3 mln zł.
W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej w wysokości 14,3 mln zł, co
świadczy o kontynuowaniu pożądanego
kierunku rozwoju. Pozytywny wpływ na
przychody w omawianym okresie miała zmiana struktury organizacji, będąca

następstwem wcześniejszych akwizycji.
Skonsolidowane zostały wyniki spółek:
Sealand Logistics, C.Hartwig Adria, OT
Nieruchomości oraz STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej.
Ujemny wpływ na zaraportowane wyniki I półrocza miały nakłady poniesione
w związku z koniecznością dostosowania

działalności nowych firm do oferty Grupy
i włączenia ich w realizowany w Grupie
proces logistyczny. Na ostatecznym wyniku negatywnie odbiły się także różnice
kursowe, co było efektem umocnienia się
polskiej waluty.

ROZPĘDZONA MAGAZYNOWA LOKOMOTYWA
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, fot. Cushman & Wakefield

Według ekonomistów z agencji ratingowych, polska gospodarka ma się całkiem dobrze, prognozy sa bardzo korzystne, a zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię logistyczną i produkcyjną w Polsce rośnie w dynamicznym tempie. W pierwszym
półroczu deweloperzy dostarczyli 707 000 m2. nowej powierzchni oraz odnotowano rekordowy popyt, który wyniósł 1 786 000
m2 – jak podaje międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w raporcie: „MARKETBEAT Rynek magazynowy w polsce
I połowa 2017 roku”.
Na koniec czerwca 2017 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce
wyniosły blisko 11,8 mln mkw. Najwięcej spośród 707 000 m2. nowej podaży
powstało w regionie Bydgoszczy-Torunia (113 000 m2), Poznania (112 000 m2)
i Polski Centralnej (91 000 m2). W budowie pozostaje 1 665 000 m2, z czego
77% zabezpieczone jest już umowami
najmu. Prawie połowa powierzchni (ok.
800 000 m2) powstaje w ramach inwestycji typu BTS (Build-to-Suit). Najwyższa
aktywność deweloperska utrzymuje się
w okolicach Warszawy (ok. 375 000 m2),
w Szczecinie (293 000 m2) i na Górnym
Śląsku (282 000 m2).
Pomimo znaczącej wielkości nowej podaży, na koniec czerwca 2017 roku stopa pustostanów osiągnęła poziom 5,4%
(634 000 m2). Nieznaczne wzrosty odnotowano w regionie Poznania (8,3%) i Wrocławia (7,3%), natomiast po raz kolejny
uległy one obniżeniu w Warszawie (6,9%)
i jej okolicach (5,7%). Rosnąca aktywność
deweloperska spowodowała wzrost ilości powierzchni niewynajętej w regionie
Krakowa (38 000 m 2, 12,7%), Szczecina (19 000 m2, 8,8%) i Lublina (18 000
m2,13,9%). Najniższą dostępnością powierzchni magazynowej wyróżnia się region Polski Centralnej (0,3%).
– Bardzo dobra sytuacja na rynku logistycznym w Polsce wynika z kilku czynników, wśród których najważniejsze to
rosnąca dynamika wzrostu gospodar-

czego, rosnący wolumen sprzedaży detalicznej, konkurencyjny rynek pracy,
a także rozwój infrastruktury drogowej
i szeroka dostępność gruntów pod nowe
inwestycje deweloperskie. Nowe inwestycje w infrastrukturę umożliwiają rozwój
inwestycji magazynowych poza głównymi
rynkami największych aglomeracji w Polsce. Przykładem jest rosnąca aktywność
deweloperska w okolicach Szczecina,
Bydgoszczy-Torunia, w zachodniej części
kraju, czy Lublina i Rzeszowa. W ostatnim
czasie zaobserwowaliśmy także pojawienie się nowych interesujących lokalizacji
wzdłuż tras S3 (m.in. Zielona Góra), S8
(Białystok) i S7 (Kielce) – powiedział Adrian Semaan, Konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych,
Cushman & Wakefield, autor raportu.
W pierwszej połowie roku popyt na
powierzchnie magazynowe osiągnął rekordowe 1 786 000 m2 Największy wolumen transakcji odnotowano w regionie
Polski Centralnej (423 000 m2), Górnego
Śląska (414 000 m2) oraz w regionie warszawskim (367 000 m2, w tym 333 000 m2
w okolicach). Najczęściej zawierano nowe
umowy 67%, a przedłużanie kontraktów
oraz powiększanie powierzchni najmu stanowiły odpowiednio 24% i 9% całkowitego
popytu. Najbardziej aktywne pozostają
firmy logistyczne (32%), sieci handlowe
(20%), branża lekkiej produkcji (10%), e-commerce (9%), branża motoryzacyjna
(7%) i AGD (6%).

Bilans

– Rekordowe wyniki rynku magazynowego w Polsce to między innymi wynik
rosnącego popytu branży e-commerce.
Polska dla tego segmentu jest niezwykle
atrakcyjną lokalizacją z uwagi na położenie
geograficzne, dobrą kondycję rynku pracy,
duży wewnętrzy rynek zbytu o rosnącej
konsumpcji oraz niskie koszty najmu – powiedziała Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych
i Logistycznych, Cushman & Wakefield.
Link do raportu:
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JUBILEUSZOWA LIMITOWANA EDYCJA
ÔÔŹródło: Mitsubishi Forklift Trucks, fot. Mitsubishi Forklift Trucks

W celu uczczenia 25-lecia działalności w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie firma Mitsubishi Forklift Trucks wprowadza specjalną rocznicową edycję nagradzanej gamy wózków magazynowych i widłowych. Europejska siedziba firmy w Almere w Holandii
została założona w czerwcu 1992 roku w celu dokładniejszego poznania potrzeb klientów i zapewnienia im lepszej obsługi.

Od tego czasu Mitsubishi Forklift Trucks
odnosi coraz większe sukcesy. 56 dealerów firmy obsługuje klientów na dwóch
kontynentach: od Norwegii po RPA i od
Irlandii po Uzbekistan.
Wózki z limitowanej edycji, która obejmuje wszystkie wózki spalinowe, elektryczne i magazynowe producenta, posiadają specjalną nalepkę informującą
o jubileuszu 25-lecia firmy. Pierwsze egzemplarze produktów ze specjalnej edycji
trafiają już do klientów.
Willem de Jong, dyrektor generalny działu obsługi klienta, mówi: „To dla
nas bardzo szczególny rok. Obchodzimy
w nim nie tylko 25-lecie naszej działalności, ale także 75 rocznicę powstania naszej
fabryki w Järvenpää w Finlandii. Co więcej,
liczba wózków spalinowych wyprodukowanych przez nasz zakład w Dalian od
czasu jego otwarcia w 2013 roku właśnie
przekroczyła 50.000 egzemplarzy. Ale nasze wielokrotnie nagradzane wózki to
tylko połowa sukcesu... Takie osiągnięcia
nie byłyby możliwe, gdyby nie jeden z najlepszych na rynku standardów obsługi

klienta oferowany przez naszą sieć autoryzowanych dealerów. Każdy z naszych
dealerów został wybrany po dokładnej
ocenie jego obiektu, posiadanej wiedzy
oraz zaangażowania na rzecz klientów.
Oznacza to, że klienci niezależnie od tego,
gdzie pracują — mogą polegać na facho-
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wej wiedzy i kompetencjach lokalnego
dealera, który pomoże im w dobraniu
optymalnego rozwiązania dla ich firmy”.
Więcej informacji na temat produktów
z nagradzanej gamy Mitsubishi Forklift
Trucks można uzyskać na stronie internetowej www.mitforklift.com.

15

TECHN O LOGIE

NOWA I UNIKATOWA KAMERA
SAMOCHODOWA W PORTFOLIO MIO
ÔÔŹródło: MiTAC, fot. MiTAC

Do rodziny wideorejestatorów Mio na rok 2017 dołącza kolejny model – MiVue 786 WIFI. Jest to pierwsza kamera na rynku, która
umożliwia prowadzenie transmisji na żywo za pośrednictwem serwisu Facebook w jakości Full HD.
na rynku rozwiązanie stanowi swoistą
polisę bezpieczeństwa wobec sytuacji,
kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Posiada jasny, szerokokątny obiektyw
z przesłoną F/2.0 i pozwala rejestrować
obraz w jakości Full HD (1080p). Instalowana jest przy pomocy długiego kabla, który
zapewnia zapewnia stałą transmisję, zasilanie oraz jest odporne na zakłócenia czy
interferencje. Kabel łączący przednią i tylną kamerę jest na tyle długi, aby montaż
nie sprawiał problemów nawet w dużych
autach typu kombi czy van.

Nowa kamera Mio MiVue 786 WIFI została zaprojektowana z myślą o łączności.
To pierwszy na świecie wideorejestrator,
który pozwala użytkownikom dzielić się
filmami z trasy w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem serwisu Facebook.
Ponadto, dzięki modułowi WIFI, kamera
umożliwia również szybkie przesyłanie
nagrań na inne kanały społecznościowe
oraz wykonywanie kopii zapasowych za
pomocą telefonu.
SONY EXMOR – WYSOKA JAKOŚĆ
NAGRAŃ
MiVue 786 WIFI posiada 2,7-calowy, przejrzysty wyświetlacz. Obsługę urządzenia
ułatwia czuły na dotyk ekran. Na szczególną uwagę zasługuje jednak to, co znaj-

dziemy we wnętrzu urządzenia. Nowy
wideorejestrator wyposażono w wysokiej
klasy matrycę Sony Exmor, która pozwala
uzyskać wysokiej jakości obraz. Nagrywa w jakości Full HD 1080p z prędkością 30 klatek na sekundę. W połączeniu
z 5-warstwowym szklanym obiektywem
oraz filtrem IR, przysłoną F/1.8 i kątem
widzenia 140 stopni, kamera znakomicie
radzi sobie z rejestrowaniem obrazu, gwarantując wysokiej jakości nagrania nawet
w trudnych warunkach oświetleniowych.
PODWÓJNY MONITORING
Wideorejestrator umożliwia rejestrowanie
zdarzeń mających miejsce za samochodem dzięki dodatkowemu akcesorium
– tylnej kamerze MiVue A20. To unikalne

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE
DLA KIEROWCÓW
Podobnie jak pozostałe wideorejestratory
z najnowszej serii, MiVue 786 WIFI zostało
wyposażone szereg przydatnych kierowcom funkcji. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS urządzenie rejestruje dokładną
pozycję pojazdu oraz jego prędkość. Prędkość może być opcjonalnie rejestrowana
w tle filmu, dając użytkownikowi możliwość zdecydowania, czy parametr ten
będzie wyświetlany na ekranie urządzenia
czy nie. W każdym jednak przypadku możliwe jest odczytanie jego wartości przy pomocy darmowej aplikacji MiVue Manager.
Moduł GPS z prawnego punktu widzenia odgrywa kluczową rolę w przypadku
kontroli prędkości, gdy kierowcy zarzucone zostanie złamanie przepisów. Zapis
z wideorejestratora stanowi wówczas linię
naszej obrony i pozwala zapobiec konsekwencjom prawnym.
BEZPŁATNA BAZA FOTORADARÓW
Informacje o położeniu są także wykorzystywane w połączeniu z wbudowaną bazą
fotoradarów. Gdy pojazd zbliża się do
punktu kontroli prędkości lub „czarnego
punktu” na drodze wideorejestrator za
pomocą sygnału dźwiękowego i komunikatu na ekranie wysyła kierowcy ostrzeżenie, a także przypomina o dozwolonej
prędkości jazdy. Baza fotoradarów nie
wymaga żadnych dodatkowych opłat ze
strony użytkownika. Można ją bezpłatnie
i bezterminowo aktualizować oraz dodawać własne punkty ostrzeżeń.
SYSTEM ADAS – W TROSCE
O BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY
Urządzenie zostało wyposażone w system
ADAS (Advanced Driver Asistance System),
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składający się z dwóch rozwiązań. Pierwsze
z nich, LDWS (Line Departure Warning System)
umożliwia wykrywanie przez wideorejestrator
białych linii pasów na drodze. Kierowca po
zmianie pasa otrzyma informację o czynności,
którą właśnie wykonał. Proces kalibracji umożliwia uruchomienie systemu ostrzeżeń przed
kolizją z pojazdem poprzedzającym, czyli FCWS
(Front Collision Warning System). Kamera dokonuje obliczeń odległości samochodu przed
obiektywem i zmian jego prędkości, posługując
się przy tym algorytmem rozpoznawania pojazdów, wyznaczaniem linii horyzontu oraz maski
samochodu. Uzyskane wyniki powodują wygenerowanie ostrzeżeń, które znacząco ułatwią
reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji
na drodze.

AKTUALIZACJA PRZEZ WIFI
Wkrótce, wraz z nową aktualizacją oprogramowania, dodana zostanie funkcja OTA (Over
The Air). Pozwoli ona na szybką i wygodną
aktualizację oprogramowania i bazy fotoradarów za pomocą WIFI, bez potrzeby podłączania
kamerki do komputera czy aktualizacji przez
kartę SD.
W nowym modelu można znaleźć także inne
rozwiązania Mio, znane z poprzednich modeli
MiVue. Dostępne są między innymi: trzyosiowy
czujnik wstrząsów, tryb parkingowych umożliwiający rejestrowanie zdarzeń nawet wtedy,
kiedy kierowca zostawi samochód na parkingu,
a także tryb aparatu fotograficznego. MiVue 786
WIFI obsługuje karty micro SD o pojemności do
128 GB.

Niech moc będzie z odkurzaczami

NOWE ETYKIETY
ENERGETYCZNE

ÔÔŹródło: Kärcher, fot. Kärcher

W ramach walki ze zmianami
klimatycznymi Unia Europejska,
a konkretnie Komisja Europejska
wprowadziła nowe regulacje dotyczące maksymalnej mocy odkurzaczy oraz wprowadziła nowe etykiety energetyczne dla tych urządzeń.
Z czym dla konsumenta wiążą się
te zmiany?
Od 1 września 2017 znamionowa moc wejściowa odkurzaczy na
sucho nie może przekraczać 900W.
Zmiany te wiążą się z obawami
konsumentów, że odkurzacze będą
z tego powodu gorzej pracować. To
mit. Wszyscy klienci firmy Kärcher
mogą mieć pewność, że nowe urządzenia będą nie tylko tak samo dobre jak ich poprzednicy, ale nawet
lepsze. Firma dołożyła bowiem wie-

lu starań aby ulepszyć parametry
urządzeń, uszczelnić systemy ssące
i zmodernizować akcesoria w ten
sposób, by skuteczność wzrosła
mimo spadku mocy urządzenia.
Firma Kärcher nie tylko szybko
dostosowuje się do zmian, ale je
kreuje. Przykładowo odkurzacze
Kärcher VC linii Home& Garden
były już na tyle zaawansowane
technologicznie, że aby sprostać
nowym normom nie wymagały
żadnych zmian konstrukcyjnych.
Firma Kärcher hołdując zasadzie
zrównoważonego rozwoju przykłada najwyższa wagę do dbałości
o środowisko i tak projektuje swoje
urządzenia, by były one ekologiczne (to znaczy podlegały recyklingowi, były energooszczędne i wy-

produkowane z wykorzystaniem
środków wtórnych).
Dla klienta korzystanie z nowych odkurzaczy wiązać się będzie
z oszczędnością, gdyż będą one
pobierały mniej prądu. Nowa dyrektywa ma zaoszczędzić w sumie
19TWh w skali roku na terenie UE
(jest to ilość warta 3 mld złotych).
Obliczono, że każde gospodarstwo
domowe zaoszczędzi na tej zmianie rocznie około 25 zł. Ale to nie
koniec oszczędności. Zyska bowiem także środowisko naturalne.
Szacuje się, że do atmosfery w Polsce nie zostanie wyemitowane
6 mln ton CO2. Odkurzacze będą
teraz także cichsze. Maksymalny
poziom hałasu przez nie generowany wyniesie 80 dB(A).

Technologie

Nowe regulacje wiążą się z wprowadzeniem nowej klasyfikacji
energetycznej odkurzaczy. Z rynku znikną całkowicie odkurzacze
o klasie wydajności energetycznej:
E, F i G, czyli te, które zużywały
najwięcej energii. Na nowych etykietach znajdziemy już tylko klasy
zaczynające się od A+++ a kończące się na D. Jak czystać etykiete
przedstawia infografika:
Zmiany proponowane przez
Komisję Europejską nie spowodują spadku skuteczności urządzeń
a przyczynią się przede wszystkim do
większego komfortu pracy (mniejszy
hałas), lepszej wydajności (nowe turbiny, nowe akcesoria, lepsze filtry)
i oszczędności zarówno dla portfela
konsumenta jak i środowiska.
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SYSTEMY
WSPOMAGAJĄCE
WEJŚCIE NA
NOWE RYNKI
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych na świecie, świadczy usługi
logistyczne dla brytyjskiej firmy Muc-Off,
wytwarzającej produkty do czyszczenia
i konserwacji samochodów, motocykli
oraz rowerów. Oferując kompleksową
NOWE USŁUGI W JEDNEJ
obsługę w ramach globalnych łańcuchów
dostaw, Dachser wspiera eksportową
LOGISTYCZNEJ
SIECI
ekspansję firmy, w tym rozwój na rynku
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot. DB Schenker
DB Schenker, dostawca zintegrowanych usług transportowo-logistycznych, wzmocnił amerykańskim.
swoją europejską sieć transportu lądowego wprowadzając dwa nowe paneuropejskie
Muc-Off powstała w 1991 roku
produkty zwiększając szybkość wymiany towarów w Europie. Wszystkie europejskie Firma
w Wielkiej Brytanii. Jej charakterystyczcentra biznesu mogą już teraz korzystać z codziennych połączeń transportowych sieci ny różowy spray do czyszczenia roweDB Schenker. Zapewniają one szybszą dystrybucję towarów, a tym samym umożliwia- rów i motocykli jest jednym z wiodących
ją większą elastyczność europejskich firm produkcyjnych i handlowych. Klienci mogą produktów na rynku w swojej kategorii.
wybrać jeden z dwóch prostych i wygodnych dla nich produktów, które są zestanda- W ofercie marki znajduje się także wiele
ryzowane w całej Europe: DB SCHENKERsystem oraz DB SCHENKERsystem premium. różnorodnych produktów do konserwacji
„DB Schenkersystem, nasz nowy standardowy produkt, stanowi najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą przemieszczać
swoje ładunki w szybki i niezawodny sposób – mówi Christian Drenthen, Executive Vice President, Land Transport w DB
Schenker. Jeśli czas dostawy ma kluczowe
znaczenie, nowym rozwiązaniem dla europejskich firm jest produkt DB SCHENKERsystem premium. Dzięki niemu klienci
będą mogli korzystać z najszybszej sieci
połączeń drogowych i najwyższej niezawodności w branży – z gwarancją czasu
dostawy!” – dodaje.
300 000 PRZESYŁEK DZIENNIE DLA
EUROPEJSKICH FIRM
Operator uruchomił codzienne połączenia
liniowe pomiędzy wszystkimi ważnymi
miastami europejskimi. Jako największy
dostawca usług transportu lądowego, DB
Schenker oferuje znaczne skrócenie czasu
transportu i ograniczenie emisji CO2 dzięki konsolidacji przesyłek i nowej strategii
dotyczącej platform przeładunkowych.
Ponad 20 000 pracowników w nowej europejskiej sieci przesyłek drobnicowych
pomaga we współpracy firmom z całej
Europy. Obsługują oni około 300 000 przesyłek dziennie i ponad 30 000 połączeń
liniowych tygodniowo w Europie. Dzięki
nowoczesnej technologii, status każdej
z tych przesyłek może być przez cały czas
monitorowany z dowolnego miejsca.

Nowa konfiguracja sieci z nowoczesnym systemem operacyjnym, łącząca
430 oddziałów DB Schenker w 38 krajach Europy, ma na celu zaspokojenie
rosnącego zapotrzebowania na przewozy
transgraniczne. W rezultacie w znacznym
stopniu skróci się czas realizacji usług
transportowych pomiędzy największymi
centrami biznesowymi w Europie. W niektórych przypadkach już teraz nie przekracza on 24 godzin.
„Tworzymy Europę bez granic dla transportu towarów w warunkach coraz większej złożoności powiązań ekonomicznych
i rosnących oczekiwań produkcji „just-in-time” – powiedział Christian Drenthen.
„Cieszymy się, że nasze krótsze terminy
realizacji przyczyniają się do zwiększenia
wydajności i efektywności naszych klientów” – dodał.
TRANSPORT DROBNICOWY
W logistyce ładunek drobnicowy odnosi
się do wszystkich towarów, które można
załadować jako pojedyncze elementy, są
to np. kartony, skrzynki, palety z maszynami lub komponentami do produkcji,
kable, papier, walce i bębny, a także beczki. Sieć przewozów liniowych i hubów firmy DB Schenker dla tego typu ładunków
obejmuje cały kontynent europejski, co
oznacza, że wszystkie pojazdy mogą być
wykorzystywane w pełnym zakresie w jak
najbardziej wydajny sposób.

różnych pojazdów – od smarów do łańcuchów, po produkty do pielęgnacji siodełek
rowerowych.
Produkty Muc-Off sprzedawane są
w całej Europie, a dzięki międzynarodowym dystrybutorom trafiają do odbiorców

FRANCUSKA
WSPÓŁPRACA
ÔÔŹródło: ID Logstics, fot. ID Logistics

Carrefour i ID Logistics rozszerzają zakres współpracy we Francji i uruchamiają
kolejną platformę logistyczną. W Brie-Comte-Robert właśnie otwarty został
nowoczesny magazyn z temperaturą
kontrolowaną o powierzchni 20 tys. m².
ID Logistics będzie odpowiadać za codziennie zaopatrzenie 461 sklepów
convenience* w regionie Paryża, obsługujących klientów w ramach trzech
sieci: Carrefour Contact, Carrefour City
i Carrefour Express.
Platforma logistyczna Carrefour w Brie-Comte-Robert, gdzie pracuje ok. 200
osób, działa przez całą dobę, sześć dni
w tygodniu. Składowane są tu m.in. owoce, warzywa, drób i chemia gospodarcza, a do sklepów rocznie wysyłanych
będzie ok. 17 mln sztuk paczek i 95 tys.
palet.
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również na całym świecie. W zarządzaniu
łańcuchem dostaw firmy bardzo ważną
rolę odgrywa Dachser. Operator, który
świadczy usługi logistyczne dla Muc-Off od
2014 roku organizuje dla swojego klienta dostawy komponentów z Dalekiego
Wschodu i realizuje znaczną część eksportu z magazynu firmy w miejscowości Swindon w Anglii. Dachser świadczy również
usługi z zakresu transportu morskiego
w ramach działalności Dachser Air & Sea
Logistics, dostarczając produkty marki
także na rynek amerykański.
Rozległa sieć dystrybucyjna, niezawodność i krótkie terminy dostaw to główne
czynniki, które zadecydowały o wyborze
przez firmę Muc-Off globalnego operatora. Kolejnym z nich jest możliwość monitorowania przez klientów przesyłek i dostęp
do informacji o nich w czasie rzeczywistym na terenie całej Europy. Opracowane
przez Dachser oprogramowanie Domino,
które pozwala zarządzać wszystkimi procesami przewozu towarów, począwszy
od planowania, przez zarządzanie zamówieniami, aż po śledzenie i przetwarzanie
faktur oraz dystrybucję materiałów do
pakowania okazało się skutecznym narzędziem we współpracy z Muc-Off.
– Elektroniczne potwierdzenie odbioru
jest dla nas jednym z najważniejszych
aspektów systemu śledzenia przesyłek firmy Dachser. Cenimy sobie również bezpośrednie relacje z pracownikami Dachser.
Eric Hémar, CEO i prezes Grupy ID
Logistics, komentuje: „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z uruchomienia nowej platformy dla wieloletniego klienta. Dzięki
eksperckiej wiedzy naszych pracowników,
połączonej z elastycznością i innowacyjnością, zarówno we Francji jak i za granicą jesteśmy w stanie proponować firmie
Carrefour dedykowane rozwiązania, które
będą wspierać procesy przekształcania
łańcucha dostaw.”
Nowy magazyn jest częścią uproszczonego i zmodernizowanego łańcucha
dostaw sieci Carrefour, który zapewnia
zaopatrzenie sklepów convenience w regionie paryskim, pozwala też na zmniejszenie kosztów transportu i ograniczenie
jego wpływu na środowisko. Budynek
magazynu, certyfikowany przez firmę
BREEAM, spełnia wszystkie wymagania
zrównoważonego budownictwa i ochrony
środowiska. Część biurowa została wyposażona w oświetlenie LED. W chłodni
wykorzystano najnowocześniejsze technologie, a odpowiednia izolacja pozwoli
na zmniejszenie strat energii.
„Nowoczesny magazyn Brie-Comte-Robert w pełni odpowiada naszym potrze-

Doświadczony zespół w siedzibie Dachser
w Dartford na południu Anglii jest zawsze
gotowy zaoferować nam pomoc i porady,
w szczególności w sytuacjach kryzysowych, gdy musimy się zmierzyć z trudnymi
warunkami eksportowymi w niektórych

regionach lub gdy jesteśmy pod ogromną presją czasową. Ten rodzaj usług jest
nieoceniony i pomógł nam dotrzymać
terminów, mimo napiętego harmonogramu – mówi Simon Jennings, Menedżer
Logistyki Muc-Off.

bom operacyjnym i będzie miał istotne
znaczenie dla rozwoju sieci sprzedaży
detalicznej w regionie paryskim” mówi
Florence Batchourine, Head of Carrefour
Supply Chain.
W Polsce ID Logistics współpracuje
z siecią Carrefour od ponad 9 lat. Obecnie operator zarządza trzema centrami
dystrybucji w Będzinie, Piotrkowie Trybu-

nalskim i Bydgoszczy, o łącznej powierzchni blisko 100 tys. m². Sprawną obsługę
zamówień zapewnia zespół ponad 970
pracowników. Z magazynów zaopatrywane są hipermarkety, supermarkety,
sklepy franczyzowe oraz convenience
sieci Carrefour w centralnej, południowej, północnej i północno-zachodniej
Polsce.
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Ewolucja logistyki miejskiej
w dobie e-commerce
ÔÔŹródło: CBRE

„Ostatnia mila” to końcowy, ale również ogromnie ważny i stanowiący niemałe wyzwanie element łańcucha dostaw. Najnowszy raport CBRE
podejmuje się analizy ewolucji tego zjawiska
oraz logistyki miejskiej na światową skalę, przygląda się wynikającym z tego implikacjom dla
rozwoju rynku i pokazuje, co to wszystko oznacza dla właścicieli oraz najemców powierzchni
logistycznych.
Dynamiczny rozwój logistyki miejskiej w ostatnim czasie świadczy o tym, iż obszary miejskie
na całym świecie ulegają przekształceniu w kierunku zaspokojenia potrzeby zintensyfikowanego poziomu transportu dóbr. Bezpośredni
wpływ na to miały i będą wciąż mieć wysokie
wymagania konsumentów, stale napędzane są
przez sektor e-commerce. Konsumenci chętnie korzystają z udogodnień takich jak opcja
dostawy do domu, najlepiej w dniu dokonania
zakupu przy utrzymaniu niskich kosztów dostawy. Według raportu CBRE jest to jeden z naj-

poważniejszych czynników destabilizujących
tradycyjny schemat funkcjonowania sektora
logistycznego, który prowadzi do wzmożonej
rywalizacji i transformacji w obszarze rozwiązań z zakresu organizacji łańcucha dostaw,

zmiany sposobu postrzegania nieruchomości
przemysłowych oraz transformacji rozwiązań
z zakresu „ostatniej mili”.

ZACHODNIA MINIMALNA NADAL STRASZY
ÔÔŹródło: IDT PIP, fot. ITD. PIP

Kilka lat po wprowadzeniu płacy minimalnej dla kierowców, polskie firmy nadal boją się jeździć za granicę. Ciągle zmieniające się
przepisy nie napawają optymizmem, a wizja kar i kontroli skutecznie zniechęca do przyjmowania niektórych zleceń. Nie pomaga w tym branża, w której wręcz grzmi od doniesień o mandatach, potyczkach z inspekcją i innych kłodach ochoczo rzucanych
pod nogi przez Unię. Eksperci odpowiadają jednoznacznie: nie ma się czego bać! Na rynku jest szereg rozwiązań, które nie tylko
pomagają polskim przedsiębiorcom, ale i niwelują ryzyko niemalże do zera!
Nie oszukujmy się – zawiłe formalności
nie pomagają. Serwisy zgłoszeniowe już
na samym wstępie witają lawiną błędów
i paradoksów, które skutecznie zniechęcają do dalszych wizyt. Jednak warto sobie zadać jedno pytanie – mam przestać
zarabiać? Czy strach jest odpowiednim
wytłumaczeniem w obliczu rezygnacji
z dobrych kontraktów? Odpowiedź jest
prosta i krótka: nie! Kiedy Ty robisz krok
do tyłu w obawie przed tym co nieznane,
Twoja konkurencja brnie do przodu. Je-

żeli obawiasz się działań na własną rękę,
skorzystaj z doświadczenia specjalistów
i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą
w – wydawałoby się – nierównej walce
z płacą minimalną.
SKĄD TEN STRACH?
Czy ten element rozliczenia to dieta czy
może nie? Jaką dokładnie powinna mieć
stawkę? Czy kierowca może spać w kabinie? Czy płaca minimalna w Niemczech
jest taka sama jak w Austrii? Czy muszę

rozliczać się według stawek niemieckich,
skoro jest to przejazd tranzytowy? A co
robić w trakcie kontroli? I co z tym nieszczęsnym przedstawicielem we Francji? Mnóstwo pytań i… jeszcze więcej odpowiedzi. Najczęściej sprzecznych. Tak
w skrócie można zobrazować dylematy
właściciela firmy, który zastanawia się
nad delegowaniem swoich pracowników
do krajów UE. – Rozmawiając z firmami
często słyszymy, że rezygnują z wyjazdów
zagranicznych tylko ze względu na zawiłe
formalności. Dla nas to niewyobrażalne,
że system w takim sposób blokuje przedsiębiorców przed zarabianiem pieniędzy.
Kontakty przepadają, bo zabierają je inni,
którzy albo nie boją się nowych przepisów
albo szukają innych rozwiązań, np. zlecają
prowadzenie ewidencji na zewnątrz lub
inwestują w oprogramowanie. Co gorsze, skala problemu jest naprawdę duża.
Znamy nawet przypadki, w których firmy
zostały zamknięte z powodu braku zleceń.
– mówi Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP.
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OSTATNIA MILA W MIEJSKICH PRZESTRZENIACH
ÔÔŹródło: Dachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, pracuje nad rozwiązaniami na potrzeby dystrybucji miejskiej w europejskich metropoliach, gdzie transport napotyka coraz więcej ograniczeń. Strategia dystrybucji drobnicy w ramach logistyki miejskiej jest i będzie
stałym wyzwaniem dla operatorów. Dlatego też Dachser w swoich pracach koncentruje się na multimodalnym łańcuchu dostaw,
opracowaniu koncepcji dostarczania towarów w godzinach wieczornych i nocnych oraz wykorzystaniu pojazdów specjalnie
przystosowanych do poruszania się w coraz bardziej utrudnionym ruchu miejskim i strefach zerowej emisji spalin.
– Naszym zadaniem jest bezpośrednie
zmierzenie się z wyzwaniami w różnych
przestrzeniach miejskich. Stale rosnąca indywidualizacja produkcji i handlu, szereg
przepisów, zwiększająca się ilość towarów
w dostawie przy mniejszych przesyłkach,
a także coraz wyższe i bardziej szczegółowe wymagania klientów – to tylko niektóre
z czynników, którym musimy sprostać,
a dodatkowo w każdym dużym mieście
są one inne – wyjaśnia Hella Abidi, Consultant Research & Development w DACHSER, która prowadzi Projekt Miejskiej Dystrybucji.
Ciężarówka z napędem elektrycznym to
jedno z rozwiązań testowanych w Paryżu,
w warunkach typowego dla dystrybucji
miejskiej częstego uruchamiania i wyłączania silnika. Pomimo tego, że pojazd
może pokonać dystans do 100 km, a jego

maksymalna ładowność to tylko 2400 ton,
okazał się być przystosowanym do jazdy
w zatłoczonych obszarach miejskich i nie
wytwarzał zanieczyszczeń.
Kolejne rozwiązanie sprawdzane
również w paryskim ruchu miejskim to
tzw. BIL, czyli koncepcja stworzona przy
współpracy z producentem nadwozi Libner. Ciężarówka transportuje do miasta
2,5-metrowy, mobilny ciągnik elektryczny,
który służy jako pojazd do przewożenia
towarów do sklepów zlokalizowanych
w strefach dla pieszych lub w wąskich
uliczkach. Pojazd elektryczny nie emituje
spalin, a dzięki wózkowi paletowemu istnieje możliwość podnoszenia ładunków
o wadze do 600 kg.
Ciężarówka Fuso Canter Eco Hybrid, to
niezwykle wydajny i ekologiczny pojazd,
który dostarcza towary w centrum Mona-

chium. Jego układ hybrydowy składa się
z 4-cylindrowego, turbodoładowanego silnika Diesla o mocy 110 kW oraz
ze sprawnej i wyjątkowo cichej
jednostki elektrycznej rozwijającej moc 40 kW. Silnik spalinowy uruchamia się tylko wtedy,
gdy potrzeba więcej mocy.
W hiszpańskiej Maladze, do
dowożenia towaru wykorzystuje się „El Carrito”. Ten niewielki i wyjątkowo cichy pojazd
z przyczepą zaprojektowano
z myślą o miejskiej dystrybucji towaru w strefach dla pieszych, gdzie ma miejsce 14%
transakcji handlowych w Maladze. Całkowicie załadowany pojazd osiąga mak-

symalną prędkość 7 km/h, a na noc jest
umieszczany w podziemnym garażu, gdzie
zostaje ponownie naładowany do pracy
następnego dnia.
W centrum Stuttgartu, a w niedalekiej
przyszłości również w Berlinie, Dachser
testuje elektrycznie wspomagane rowery
dostawcze dla ostatniej mili, które mogą
unieść 250 kg i działają we wszystkich
obszarach otwartych dla ruchu rowerowego. Na targach transport logistic Dachser zaprezentował prototyp specjalnie
zaprojektowanego roweru z wymiennym
nadwoziem, które można łatwo zdemontować za pomocą elektrycznie napędzanej dźwigni. Wysokość nadwozia wynosi
2 metry i zapewnia wystarczająco miejsca
dla ładunków.

Logistyka kontraktowa
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KRADZIEŻ DANYCH
INSTAGRAMA – JAK
ŁATWO MOŻNA STRACIĆ
PRYWATNOŚĆ

ÔÔArtur Szachno, CISA ekspert ds. systemów bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych,
UseCrypt, fot. UseCrypt

Mimo, że temat bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych coraz częściej podnoszony jest w mediach w tej materii
niewiele się zmienia. Masowe wykorzystanie rozwiązań udostępnianych użytkownikom urządzeń mobilnych służących do
zbierania, przetwarzania i udostępniania danych, jak Facebook
czy Instagram, bije rekordy popularności. Korzystanie z aplikacji mobilnych staje się nawykiem podobnym do czytania
gazet przez starsze pokolenia. Jest to efekt transformacji
społeczeństwa informacyjnego. Niski stopień skomplikowania
oraz przystępne koszty urządzeń do tworzenia produktów
cyfrowych w postaci zdjęć i filmów zachęcają rzesze twórców
do dzielenia się efektem.
Cyfryzujemy ważne, interesujące i zabawne zdarzenia z naszego życia. Dokumentujemy prace oraz korzystamy z aparatu
jak z notatnika – zamiast zapisać, wykonać
szkic czy narysować schemat konstrukcji
lub urządzenia. Ilość danych wytwarzanych cyfrowo lawinowo wzrasta. Takie
podejście wymaga istotnych zmian w sposobie wykorzystania rozwiązań IT. Jest to
istotne ze względu na migrację procesów
biznesowych i rozwoju działalności gospodarczych w cyberprzestrzeni. Szeroka
gama używanych technologii w istotny
sposób komplikuje projektowanie, budowę i zarządzanie systemami zapewnienia
bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Przykładem może być szeroko komentowany
atak na serwis Instagram, gdzie doszło
do kradzieży danych uwierzytelniających
w serwisie. Cyberprzestępcy wykorzystali
błąd w starszej wersji aplikacji mobilnej
Instagrama.
Z systemu korzysta 700 milionów osób
na całym świecie, przy czym codziennie
aktywnych jest od 150 do 200 milionów,
co obrazuje skalę zagrożenia. Materiały
udostępniane w portalu służą do promocji, kontaktu z fanami, wykorzystywane są
przez grupy o wspólnych zainteresowaniach, jak również jako substytut klasycznego albumu ze zdjęciami.
W związku z tym kwestie bezpieczeństwa danych są kluczowe dla milionów
użytkowników wierzących w bezpieczeństwo danych osobowych, jak i gromadzonych multimediów, przetwarzanych
i udostępnianych przez portal. Oprócz
funkcji gromadzenia danych ważne jest
kreowanie wizerunku. Odbywa się to nie-

zależnie od tego
czy jesteśmy osobą prywatną czy
też powszechnie
znaną. W ostatnich
miesiącach nie tylko profile gwiazd światowego show–biznesu – np. Seleny Gomez, Adriany Grande,
ale i popularnego sportowca Wojciecha
Szczęsnego – zostały zhakowane na portalu Instagram. W poprzednich latach
zostały przejęte konta m.in. blogerki Sary
Boruc (2016). Nie wszystkie z gromadzonych zdjęć użytkownicy udostępniają
publicznie. Niektóre z nich przechowują
w prywatnych kolekcjach. Takie pikantne zdjęcia z komentarzem pojawiły się

Artur Szachno

na profilach Seleny Gomez i Wojciecha
Szczęsnego.
O problemach z bezpieczeństwem systemu Instagram pisał portal defence24
w maju 2016 r. Zgłoszone do właściciela
portalu – Facebooka – błędy zostały usunięte, ale nie były to wszystkie usterki
w kodzie systemu. Atak w 2016 r. dotyczył
7 mln kont zawierających zdjęcia, wideo
i inne pliki.

Luka występuje w aplikacji mobilnej
Instagrama w wersji 8.5.1 opublikowanej w 2016 r. (bieżąca wersja to 12.0.0. ),
lecz wielu użytkowników nie przykłada
wagi do aktualizacji oprogramowania.

fot. NeONBRAND (unsplash.com)
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JAK OSZCZĘDZAĆ
U „BRATANKÓW”,
CZYLI ODPRAWA CELNA
NA WĘGRZECH

ÔÔZoltán Nyitrai, Branch Manager – Czech Rep., Hungary, Romania, Rusak Business Services, fot. Rusak Business Services

Kiedy Polak usłyszy słowo Węgry, na ogół
nasuwają mu się same przyjemne skojarzenia: wino, słońce, źródła termalne,
dobre jedzenie i bez wątpienia wyjątkowo pozytywne nastawienia miejscowych
do Polaków, rzadko spotykane pod inną
szerokością geograficzną. Gdyby nie ten
język...
Pan Michał od lipca bieżącego roku odprawia towar na Węgrzech. Wszystko zaczęło
się zwyczajnie, na jednym z najbardziej znanych kąpielisk termalnych w Budapeszcie,
gdzie bohater naszej opowieści – pan Michał – spędzał wakacje, ogrzewając w rozkosznie ciepłej wodzie swoje kości i lecząc
kręgosłup nadwyrężony siedzeniem przy
komputerze. Tego samego dnia ja również
spędzałem swój wolny czas w termach.
Obok nas miejscowi w ciszy i skupieniu
rozgrywali emocjonującą partyjkę szachów.
Oczywiście w wodzie. Moje dzieci jako pół-Polacy od razu znaleźli wspólny język z pociechami pana Michała, co skłoniło nas do
nawiązania konwersacji – najpierw o rzeczach „ziemskich” takich jak wino, wychowywanie dzieci i polityka, a później gładko
przeszliśmy do spraw zawodowych. Dowiedziałem się, że pan Michał jest właścicielem
zakładu produkcyjnego na Ukrainie i kosztuje go niemałe pieniądze importowanie towarów do Polski, gdzie towar magazynuje,
a następnie towar ten sprzedaje do Włoch.
W tym momencie obok nas zrobiło się
dziwne zamieszanie, gdyż jeden z grających w szachy źle rozegrał swój ruch,
nie przemyślał odpowiedniej strategii
i przegrał. Gracze ponownie rozstawili
pionki i rozpoczęli nową rozgrywkę, pomni strategicznego błędu nieuważnego
poprzednika.
„Ależ ja znam sposób, jak może pan
oszczędzić na transporcie i całkowicie
wyeliminować koszt magazynowania
w Polsce – poinformowałem swojego towarzysza. „I nie zapłaci pan przy tym ani
grosza podatku VAT. Oczywiście wszystko
to będzie zgodne z przepisami celnymi”
– dodałem pośpiesznie, kiedy pan Michał
podejrzliwie na mnie spojrzał. W kilku prostych zdaniach wyjaśniłem mu jak można
zoptymalizować koszty transportu.
Towar niepotrzebnie jedzie z Ukrainy,
z Rosji, z Kazachstanu, itd. na południe

Zoltán Nyitrai

Europy przez Polskę. Trasa południowa,
przez Węgry, jest dużo krótsza, a koszt
transportu jest nawet o kilkaset euro
niższy.
Towar jest dostarczony bezpośrednio
do magazynu odbiorcy we Włoszech,
w Austrii, czy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Chorwacji
– koszt magazynowania może być w ten
sposób eliminowany.
Zgłoszenie celne jest dokonane na Węgrzech (w procedurze 4200), gdzie władze
węgierskie przyznały agencji celnej prawo
występowania przy odprawie celnej jako
przedstawiciel podatkowy w imieniu klienta. To znaczy, że polski importer nie musi
być zarejestrowany na Węgrzech jako
podmiot gospodarczy, nie musi posiadać
węgierskiego NIP-u, nie musi zakładać
konta w banku. Przedsiębiorca nie ma
żadnego bezpośredniego kontaktu z władzami węgierskimi. Agencja celna występuje na rzecz klienta w swoim imieniu,
zabezpieczy za niego VAT przy odprawie
celnej.
Po zwolnieniu towaru, towar ten (z obowiązującym identyfikatorem transportu
– numerem EKAER) musi opuścić Węgry
w terminie do 30 dni i musi dotrzeć do
odbiorcy, który znajduje się w innym niż
Polska i Węgry państwie członkowskim
EU. Zgłoszenie do węgierskiego systemu
transportu drogowego EKAER zrobi oczy-
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wiście broker celny. Następnie importer
musi dostarczyć do agencji celnej potwierdzony przez odbiorcę dokument przejęcia
towaru (wystarczy potwierdzony CMR). Na
podstawie tego dokumentu urząd celny
na Węgrzech zwolni podatek VAT, zabezpieczony przez agencję celną – importer
nie płaci więc VAT.
„Co stanie się jednak, jeśli potwierdzenie przejęcia towaru nie wróci na Węgry?
Przecież wszystko może się zdarzyć, choćby wypadek drogowy albo nieuczciwy
importer…” – dopytywał coraz bardziej
zainteresowany pan Michał.
W przypadku takiej sytuacji węgierskie
władze celne uznają, że towar nie opuścił
Węgier i VAT będzie trzeba zapłacić na
Węgrzech. W całej transakcji istnieje duże
ryzyko, ale ryzyko to ponosi agencja celna.
W przypadku niedostarczenie dokumentu potwierdzającego odbiór towaru, VAT
musi zapłacić za importera właśnie broker
celny.
„Szach mat!” – rozległo się obok nas
i wśród szachistów wybuchła gorąca debata po węgiersku. „Ach, ten język…” – mruknął zniechęcony pan Michał. „Proszę się
nie martwić, w agencji celnej mówimy
po polsku, problemy komunikacyjne nie
istnieją”. Dzieci bawiły się w najlepsze,
a my kontynuując naszą rozmowę i postanowiliśmy szczegóły współpracy omówić
po urlopie.
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INWESTYCJA W NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ÔÔPiotr Korzeniowski, Adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, fot. kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych kluczowe znaczenie ma wnikliwa analiza jej stanu prawnego i faktycznego. To dzięki
niej kupujący uniknie ewentualnych trudności i bezpiecznie sfinalizuje transakcję. Inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestię pierwokupu, praw i roszczeń obciążających nieruchomość, narodowości nabywcy, a także zgód i pozwoleń na
użytkowanie budynków. Nie bez znaczenia pozostaje również weryfikacja aspektów ograniczających swobodę nabywcy wobec
nieruchomości, związana z ochroną środowiska oraz zabytków.

Piotr Korzeniowski

Zakup nieruchomości należy rozpocząć
od zbadania i określenia tytułu prawnego
sprzedającego do nieruchomości. Kupujący powinien posiadać pełną wiedzę związaną z nieruchomością. Musi zdawać sobie sprawę jakimi ewentualnymi prawami
czy roszczeniami jest ona obciążona1. Co
więcej, inwestor powinien poznać również
treść zgód i pozwoleń, które umożliwiły zabudowę działki i użytkowanie budynków2.
Jednym z potencjalnych zagrożeń dla
planowanej inwestycji jest kwestia pierwokupu3. Takie zastrzeżenie oznacza, że
istnieje podmiot posiadający pierwszeństwo kupna nieruchomości. Gdyby za1 M.in. chodzi o wszelkie prawa związane z nieruchomością i ją obciążających (ograniczone prawa
rzeczowe takie jak hipoteki, użytkowanie, służebności
gruntowe oraz służebności osobiste jak również prawa obligacyjne wynikające z podpisanych przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości umów,
np. umowy najmu, umowy dzierżawy bądź dożywocia)
lub roszczenia dotyczące przeniesienia własności czy
też użytkowania wieczystego nieruchomości
2 Inwestor powinien posiadać wiedzę o zapisach
umownych między sprzedającym a najemcami. Mogę
one bowiem mieć istotny wpływ na plany związane
z nieruchomością.
3 Pierwokup uregulowany na podstawie art. 596–
602 Kodeksu cywilnego

tem właściciel chciał ją sprzedać na rzecz
podmiotu trzeciego, to pierwszeństwo
zakupu rzeczonej nieruchomości posiada
inna strona. Oczywiście nieruchomość
może być kupiona przez podmiot trzeci, ale upoważniony musi zrezygnować
ze swojego prawa pierwokupu – termin
do wykonania prawa pierwokupu wynosi jeden miesiąc od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że strony
zastrzegły inne terminy. Jeżeli właściciel
lub użytkownik wieczysty sprzedał nieruchomość osobie trzeciej bezwarunkowo
wbrew swemu obowiązkowi4, to ponosi on
odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę5. Mimo to umowa sprzedaży zawarta
z osobą trzecią jest ważna, gdyż prawo
pierwokupu w ujęciu Kodeksu cywilnego
ma charakter względny. Jeżeli zaś prawo
pierwokupu przysługuje z mocy ustawy
Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi
4 w tym nie zawiadomił uprawnionego o sprzedaży
lub podał mu do wiadomości istotne warunki umowy
sprzedaży niezgodne z rzeczywistością (art. 599 §
1 Kodeksu cywilnego)
5 zgodnie z art. 599 § 1 Kodeksu cywilnego
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fot. Charles Forerunner (unsplash.com)

albo dzierżawcy, to sprzedaż jest wówczas
z mocy prawa nieważna6.
Ograniczenie w zakresie dostępu do
drogi publicznej wymagające nabycia dodatkowych działek bądź ustanowienia
na nich służebności prawa przechodu
i przejazdu to kolejne potencjalne zagrożenie. Przed podjęciem decyzji o zakupie
nieruchomości istotne jest sprawdzenie,
czy na wybranym terenie będzie możliwa
realizacja planowanej inwestycji. W tym
celu kluczowe jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bądź też w przypadku jego
braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dotyczącym terenu, na którym położona jest nieruchomość. W przypadku, gdy
przedmiotem umowy jest działka zabudowana, ważną kwestią jest weryfikacja
pozwoleń na budowę czy na użytkowanie.
Te dokumenty mogą bowiem kolidować
z planami, z którymi inwestor wiązał zakup
nieruchomości.

6

zgodnie z art. 599 § 2 Kodeksu cywilnego

24

