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60. LAT NA RYNKU

Nagrodzone
rozwój i efektywne
zarządzanie

ÔÔPEKAES, Fot. PEKAES

PEKAES obchodzi w tym roku okrągły jubileusz – 60 lat działalności na rynku. Z tej okazji firma postanowiła przypomnieć
najważniejsze momenty ze swojej historii oraz podsumować
największe sukcesy. Oto, jak polska firma transportowa z lat 50.
rozwinęła skrzydła, stając się czołowym operatorem logistycznym.
Spółka powstała 22 grudnia
1958 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Międzynarodowych
Przewozów Samochodowych
PEKAES. Rozwój firmy i sukcesywne powiększanie taboru
przyczyniło się do przeniesienia
siedziby z Warszawy do Błonia.
W 1982 roku powołano do życia spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, którą w latach 90.
przekształcono w organizację
holdingową. W 1999 roku PEKAES Auto-Transport SA przyjął
nazwę PEKAES SA. W 2013 roku
firma rozwinęła usługi intermodalne, wykorzystując infrastrukturę i kompetencje swoich spółek zależnych – SPEDCONT oraz
CHEMIKALS.
DYNAMICZNY ROZWÓJ
Dziś Grupa PEKAES to nowoczesne przedsiębiorstwo o profilu
logistyczno-intermodalnym.
W tegorocznym 23. rankingu
firm TSL opublikowanym przez
Dziennik Gazetę Prawną PEKAES uplasował się na I miejscu
w kategorii przychodów z de-

klarowanej głównej działalności
– spedycji drogowej.
Obecnie PEKAES posiada 16
partnerów zagranicznych w 32
kluczowych krajach Europy
i Azji, a zasięg działalności obejmuje niemal cały świat. Firma
sukcesywnie rozwija swoją sieć
połączeń międzynarodowych.
Oprócz tworzenia nowych linii
drobnicowych w Europie, PEKAES postawił na rozwój usług
intermodalnych. Rozbudowa
kolejowego terminalu kontenerowego SPEDCONT w Łodzi
umożliwiła obsługę dużego
wolumenu towarów na nowym
Jedwabnym Szlaku pomiędzy
Chinami a Europą.
BIZNES MIERZONY
KILOMETRAMI I METRAMI
SZEŚCIENNYMI
Grupa PEKAES dysponuje
jedną z najefektywniejszych
sieci drobnicowych w Polsce.
Oprócz 19 krajowych terminali
dystrybucyjnych spółka operuje w 6 magazynach logistycznych, 1 kolejowym terminalu

ÔÔDachser, Fot. Dachser

Maciej Bachman

kontenerowym, 2 kolejowych
terminalach granicznych do
przeładunku towarów masowych. Grupa zatrudnia blisko
1 100 pracowników.
– PEKAES stawia na rozwój,
innowacyjność i stałe podnoszenie jakości usług. Wszystkie te
elementy wzajemnie się przenikają i mają jeden wspólny mianownik, którym jest orientacja
na potrzeby Klienta. Uważnie
obserwujemy trendy rynkowe,
a przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy naszych Klientów, ponieważ to oni są motorem napędowym tego rozwoju.
To dla nich rozbudowujemy sieć
dystrybucji, inwestujemy w infrastrukturę i nowe technologie, otwieramy nowe lokalizacje
magazynowe oraz odkrywamy
potencjał usług intermodalnych.
– przyznaje Maciej Bachman,
Prezes Zarządu PEKAES.
Społecznie odpowiedzialni
PEKAES od lat angażuje się
w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dbając
o środowisko naturalne, budując świadomość ekologiczną wśród swoich pracowników
oraz wspierając społeczności
lokalne poprzez firmowy wolontariat pod nazwą „PEKAES
Pomaga”. Działania w ramach
wolontariatu to już w spółce
tradycja, a pomaganie trwa tu
przez cały rok.

Dachser, globalny operator logistyczny, został laureatem rankingu Top500
i uzyskał tytuł „Najefektywniej Zarządzana Firma Logistyczna”. Podstawą
jego przyznania było zajęcie pierwszego miejsca na liście klasyfikującej
kilkaset najlepszych przedsiębiorstw
z polskiej branży TSL na bazie ich kluczowych wskaźników finansowych.
Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło
się podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, na której nagrodę dla
Dachser odebrał prezes firmy, dr inż.
Grzegorz Lichocik.
Branżowy ranking Top500 przygotowywany jest w oparciu o wyniki
finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe. Zestawienie opracowywane jest od wielu lat przez Data
Group Consulting oraz Wydawnictwo Eurologistics na podstawie
wskaźników opisujących rentowność, finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów oraz płynność
finansową przedsiębiorstw.
– Przyznany Dachser Polska tytuł jest uhonorowaniem naszych
nieustannych starań w dążeniu do
rozwijania firmy i zapewnienia jak
najwyższej jakości usług. Zdobycie
pierwszego miejsca w rankingu 500
wiodących firm z branży logistycznej to wynik wieloletniej i owocnej
współpracy całego zespołu Dachser. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie pozwoliło na osiągnięcie tak dobrej oceny – daje nam to
motywację, by dalej pracować na
wspólny sukces w kolejnych latach
– mówi dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców
miało miejsce podczas gali w Warszawie w obecności 500 przedstawicieli top managementu z polskiej
branży TSL.
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ODPOWIEDZIALNE DZIAŁANIA
W OPARCIU O CELE NAUKOWE SBT
ÔÔPrologis, Fot. Prologis

Działając jako lider rynku w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), Prologis realizuje cele bazujące na badaniach
naukowych (SBT1), zakładające podjęcie pilnych działań niezbędnych do ograniczenia
zmian klimatu. To uznane na arenie międzynarodowej podejście nadzorowane przez
Inicjatywę SBTi2, którego celem jest wsparcie firm w wyznaczaniu celów w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych w oparciu o badania naukowe.
Jak wynika z opublikowanego niedawno
sprawozdania Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu (IPCC), aby zapobiec
przewidywanym katastrofalnym skutkom zmian klimatu do 2030 r., konieczne
jest podjęcie natychmiastowych działań.

emil

Prologis należy do wybranej grupy przedsiębiorstw, które przyjęły proaktywne
podejście, opracowując cel bazujący na
badaniach naukowych i uzyskując zgodę
na jego realizację. Spośród 492 międzynarodowych firm, które zobowiązały się
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wyznaczyć cele SBT, niecałe 25 procent
uzyskało zgodę Inicjatywy SBTi, pośród
których znalazło się tylko 11 firm działających na rynku nieruchomości. Prologis
jest pierwszym REIT-em logistycznym, który
uzyskał zgodę na realizację celu bazującego
na badaniach naukowych.
Zgodnie z celem SBT „Prologis zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym
o 21 procent do 2025 r. i o 56 procent do
2040 r. od roku bazowego 2016. Prologis
zobowiązuje się również do redukcji emisji
gazów cieplarnianych z zakresu 3 w ujęciu
bezwzględnym o 15 procent do 2025 r.
i o 40 procent do 2040 r. od roku bazowego 2016.”
Informacje na temat gazów cieplarnianych emitowanych przez Prologis w roku
bazowym 2016 są dostępne w Raporcie
Zrównoważonego Rozwoju Prologis za
2017 r.
Prologis aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu – między
innymi osiągając swój plan redukcji emisji
gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 20
procent do 2020 r. z czteroletnim wyprzedzeniem. Zaakceptowany plan realizacji
celów firmy bazujących na badaniach naukowych obejmuje podjęcie następujących
działań:
W siedzibach, biurach i nieruchomościach Prologis nadal wdrażane będą nowe
technologie, a budynki będą projektowane
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności.
Prologis będzie kontynuować współpracę z klientami, aby pomóc im w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko, korzystając
z najlepszych praktyk i technologii, oferując
takie programy jak LightSmart, w ramach
którego wykorzystywane są retrofity LED,
oraz zapewniając wsparcie przy instalowaniu urządzeń wykorzystujących energię
słoneczną.
Wewnętrzny zespół ds. ESG nadal będzie
współpracował z pracownikami Prologis na
całym świecie, opracowując długoterminowe inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego
gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz strategię redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób nasze perspektywiczne podejście do
ESG, a także projektowanie, rozwój, działania i kultura organizacyjna w zakresie
zrównoważonego rozwoju tworzą długoterminową wartość dla naszych klientów,
inwestorów, pracowników i społeczności.
SBT (ang. Science-Based Target) – cel bazujący na
badaniach naukowych
2
SBTi (ang. Science-Based Target Initiative) – inicjatywa
na rzecz celów bazujących na badaniach naukowych
1
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RUSZYŁO CENTRUM
W GARDNIE
ÔÔZalando, Fot. Zalando

Zalando – wiodąca europejska platforma modowo-lifestyle’owa,
oficjalnie oddało do użytku centrum logistyczne pod Szczecinem.
Inwestycja jest kolejnym krokiem w poszerzaniu sieci logistycznej Zalando, mającym na celu zapewnienie wysokiej jakości
obsługi rosnącej grupie klientów, która liczy obecnie ponad 25
milionów konsumentów na 17 rynkach.
Centrum w Gardnie ma 130 tys.
m. kw. powierzchni i zaliczane
jest do największych obiektów logistycznych w Polsce.
Wyposażone jest w najnowocześniejsze rozwiązania intralogistyczne, w tym dwie pięciopoziomowe wieże wysokiego
składowania, które mogą pomieścić do kilkunastu milionów
sztuk towaru. Wysoki poziom
automatyzacji zapewniają cztery sortowniki marki Optimus
Sorters, które sortują produkty pod konkretne zamówienie.
Centrum zarządzane jest przez
zewnętrznego podwykonawcę
– firmę FIEGE, która na potrzeby obsługi centrum zatrudnia
już około 1.000 pracowników.
Obiekt obsługiwać będzie zamówienia głównie z Polski, Niemiec, Austrii, Austrii, Szwajcarii,

Nowe wyzwania
Marzeny Wal

ÔÔHUB logistics, Fot. HUB logistics
Z początkiem grudnia do zespołu
Hub Logistics – polskiej spółki fińskiego lidera usług logistyki kontraktowej – dołączyła Marzena Wal,
obejmując funkcję dyrektora ds.
rozwoju biznesu.
Marzena jest związana z branżą
TSL od ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc

Holandii i krajów nordyckich.
Prace budowlane w centrum
rozpoczęły się w sierpniu 2016
roku, a pierwsza przesyłka została wysłana z końcem ubiegłego roku. Obiekt zaopatrywał
też sieć logistyczną Zalando
podczas tegorocznego, rekordowego Black Friday.
Sieć logistyczna Zalando
rozwija się zgodnie z ogólnie
przyjętą strategią firmy. Nowo
otwarty obiekt pod Szczecinem dołącza do bazy jedenastu centrów logistycznych na
pięciu rynkach. Zalando przygotowuje się do otwarcia kolejnych dwóch centrów w Polsce: pod Łodzią i w Olsztynku,
obsługującego dostawy klubu
zakupowego Zalando Lounge.
Uruchomienie obu obiektów
planowane jest na 2019 rok.

funkcje menadżerskie w działach
sprzedaży i operacji, zarówno po
stronie odbiorców jak i dostawców
usług logistycznych. Do jej głównych zadań należało tworzenie
struktury sprzedaży, budowanie
i utrzymywanie relacji z klientami
oraz zarządzanie procesami logistycznymi i transportowymi.
Przed dołączeniem do HUB logistics, Marzena miała okazję spotkać
się z zespołem oraz przyjrzeć się,

Ranking brokerów
usług kurierskich

ÔÔOmnikack, Fot. Omnikack

Nawet 1210,33 zł za jedną paczkę
– tyle może zaoszczędzić właściciel
e-commerce, jeśli wybierze dobrego brokera usług kurierskich. Jak
analizować stawki, żeby nie ponosić
ukrytych kosztów? Przedstawiamy
raport – wielkie porównanie polskich brokerów, który pokazuje
i ocenia najbardziej i najmniej korzystne zasady współpracy.
Zarówno ceny, jak i oferta brokerów usług kurierskich są bardzo
różnorodne. Wynika to z umów pomiędzy brokerami a operatorami
kurierskimi. Ci zaś mają powody,
by – jak czytamy w raporcie – niechętnie negocjować ceny z pośrednikami swoich usług.
Parę rzeczy pozostaje jednak
niezmiennych. To konieczność poszerzania usług o elementy, które
dla klientów stają się coraz bardziej
oczywiste oraz wyraźny nacisk na
realizowanie przesyłek międzynarodowych. Aż 5 z 8 porównywanych
firm brokerskich już oferuje dostawy
w sobotę, a cała ósemka poszerzyła
swoją ofertę o wysyłki zagraniczne,
konkurując ze sobą zwłaszcza w ramach przesyłek do krajów sąsiadujących – Niemiec czy Czech.
Co sprawia brokerom największy
kłopot? Wyraźny problem można
zauważyć przy próbie wysyłek o niestandardowych gabarytach. Dotyka
to szczególnie takich branż, jak meblarska, wyposażenia wnętrz, AGD
jak działa organizacja i jakie ma zaplecze kompetencyjne oraz technologiczne. Oto, jakie są jej pierwsze
wnioski i wrażenia: „Chciałabym,
aby firmy rozważające outsourcing
dla logistyki w pierwszej kolejności
myślały o partnerstwie z Hub Logistics. Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa logistycznego na rynku polskim Logisys
oraz projektowania systemów IT
(m.in. Agilero WMS) stanowią doskonałą podstawę do wdrażania
dopasowanych rozwiązań dla firm,
których głównym celem jest skupienie się na swojej działalności
podstawowej i jej rozwoju. Ponadto, Hub Logistics na rynku fińskim
jest absolutnym liderem w zakresie
realizacji w pełni zautomatyzowanych magazynów. W Polsce firmy
coraz śmielej myślą o takich roz-
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i RTV. Aby to sprawdzić, autorzy
raportu pokusili się o eksperyment
polegający na próbie nadania krzesła biurowego za pośrednictwem
brokera. Jak się okazuje, 3 z 8 firm
brokerskich zupełnie nie poradziło
sobie dostarczeniem paczki o takich
wymiarach. Nadanie tzw. kłopotliwego gabarytu jest również najbardziej nieprzewidywalną usługą pod
kątem cenowym – jej koszty wahają
się od ok. 160 do 1400 zł brutto!
Co ciekawe, brokerzy usług kurierskich wciąż nie wdrożyli pewnych usług, które obecnie dla
e-commerce są elementem przewagi konkurencyjnej. Przykładem
takiej usługi jest same-day delivery
(dostarczenie paczki tego samego
dnia), której nie oferuje żaden
z porównywanych brokerów. Natomiast sklepy internetowe, które
zdążyły już osiągnąć pewną skalę
działań, to podmioty, które najczęściej poszukują partnera logistycznego.

Marzena Wal

wiązaniach, głównie ze względu
na rosnące wyzwania związane
z zapewnieniem potrzebnej liczby
pracowników magazynowych, ale
także ze względu na konieczność
zwiększania wydajności i efektywności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.”
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GWARANCJA STABILNEGO ROZWOJU BIZNESU
ÔÔLogicor, Fot. Logicor

Firma Raben Logistics Polska,
będąca obecnym najemcą parku Logicor Stryków, przedłużyła umowę najmu na około
11 000 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w budynku nr 1.
Na części powierzchni Raben
świadczy usługi dla jednego
z wiodących światowych koncernów naftowych i gazowych.
Moduł ten jest dostosowany do
ponadstandardowych potrzeb
tego klienta. Pozostała część
wynajmowanej powierzchni

jest wykorzystywana jako standardowy magazyn do składowania towarów.
Grupa Raben jest operatorem logistycznym z ponad 87
letnim doświadczeniem, który
oferuje rozwiązania nie tylko
dla dużych firm, ale również
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zdecydowały
się na outsourcing swoich procesów logistycznych. Grupa ma
swoje oddziały na terenie 12
krajów Europy, dysponuje ponad 7500 środków transportu, zatrudnia prawie 10 000

pracowników. Grupa Raben,
która jest obecna na polskim
rynku od ponad 27 lat, od wielu
jest największym operatorem
transportowo-logistycznym
w Polsce.
– Nasza długoletnia współpraca z firmą Logicor, oparta na partnerskich relacjach
oraz elastyczne podejście do
modyfikacji przestrzeni magazynowej zgodnie z potrzebami zarówno naszej firmy, jak
i naszych klientów, sprawiły że
zdecydowaliśmy o przedłużeniu umowy najmu w parku Logicor Stryków. Doskonałe położenie parku, wysoka jakość
i bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań oraz sprawdzony partner są gwarancją
stabilnego rozwoju biznesu
w kolejnych latach – powiedział
Sebastian Ociepka, Dyrektor
Regionu, Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Park Logicor Stryków to nowoczesne centrum magazynowe, składające się z trzech
budynków o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 107 000
mkw. Jest on zlokalizowany

w centralnej Polsce, zaledwie
5 km od skrzyżowania autostrady A1 i A2, łączących Wschodnią
i Zachodnią Europę. Dodatkowym atutem parku jest jego
usytuowanie w odległości zaledwie 15 km od centrum Łodzi,
co zapewnia ułatwiony dostęp
do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
– Stryków to obecnie kluczowa lokalizacja magazynowa w centralnej Polsce dla firm
prowadzących ogólnopolską
działalność dystrybucyjną takich jak Raben. Doskonałe położenie blisko węzła łączącego
dwie autostrady oraz nieduża
odległość od dwóch wielkich
aglomeracji łódzkiej i warszawskiej sprawiają, że liczba
metrów kwadratowych wynajętych w tej lokalizacji wzrosła
blisko dwukrotnie zaledwie
w ciągu roku. Pomimo dużej
podaży i ciągle powstających
nowych magazynów, wskaźnik
pustostanów w tej lokalizacji
należy do jednych z najniższych w kraju – powiedziała
Anna Mazepa, Senior Asset
Manager w Logicor.

ZESPÓŁ DEDYKOWANY SEKTOROWI
NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWYCH
ÔÔSavills

Międzynarodowa firma doradcza Savills utworzyła zespół doradztwa inwestycyjnego dedykowany sektorowi nieruchomości
magazynowych i przemysłowych. Firma zatrudniła trzy nowe
osoby, w tym Johna Palmera, który stanął na czele zespołu.
– Ogromne doświadczenie Johna oraz naszych nowych kolegów, w połączeniu z wiedzą
obecnego zespołu, sprawia, że
dysponujemy aktualnie najsilniejszymi kompetencjami na
rynku doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości
magazynowych i przemysłowych w Polsce. Decyzja o utworzeniu zespołu dedykowanego
tej klasie aktywów ma charakter
strategiczny, podyktowany m.in.
dynamicznym rozwojem branży
e-commerce. Nowy zespół w Savills od pierwszych dni budzi
ogromne zainteresowanie ryn-

ku, w wyniku czego rozpoczął
już realizację pierwszych projektów. Potwierdza to bardzo duże
zapotrzebowanie na najwyższej
jakości doradztwo wyspecjalizowane w tym obszarze – mówi
Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.
John Palmer posiada ponad
20-letnie doświadczenie na
rynku nieruchomości. W trakcie zaledwie trzech ostatnich
lat doradzał przy transakcjach
inwestycyjnych na łączną kwotę
ponad miliarda euro. W Savills
jako dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sekto-

rze nieruchomości magazynowych i przemysłowych będzie
rozwijał usługi skierowane do
inwestorów zainteresowanych
nabyciem lub sprzedażą aktywów na rynku nieruchomości
logistycznych. Oprócz wsparcia transakcyjnego, zespół będzie oferował usługi doradcze
oraz niezależne analizy rynkowe typu underwriting, co
jest odpowiedzią na dużą popularność transakcji forward
funding w tym sektorze. John
w przeszłości pracował w BNP
Paribas Real Estate, gdzie pełnił
funkcję dyrektora działu wycen,
a następnie objął stanowisko
dyrektora działu rynków kapitałowych w sektorze powierzchni
przemysłowych i magazynowych w Europie Środkowo-
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-Wschodniej. Wcześniej był
również dyrektorem na region
EŚW działu dedykowanego
inwestycjom w sektorze magazynowym w CBRE. Posiada
prestiżowy tytuł członka nadzwyczajnego (fellow – FRICS)
Królewskiego Stowarzyszenia
Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Należy także do stowarzyszenia doradców na rynku nieruchomości SIOR (Society
of Industrial Office Realtors).
Oprócz Johna Palmera zespół doradztwa inwestycyjnego
w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych
tworzyć będą Daniel Oponowicz
oraz Krzysztof Skrodzki, którzy
również dołączyli do Savills.
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Krok w rozwoju
międzynarodowej
oferty

ÔÔAXI IMMO

NAJLEPSZY
DORADCA
ÔÔColliers, Fot. Colliers

Dział Powierzchni Biurowych Colliers International zdobył tytuł Działu Biurowego Roku
w Polsce (Office Agency Team of the Year)
w prestiżowym konkursie branży nieruchomości Eurobuild Awards 2018. Na przestrzeni
roku firma pośredniczyła w 216 transakcjach
najmu o łącznej powierzchni 312 458 mkw.

Firma AXI IMMO została nowym członkiem międzynarodowej sieci firm specjalizujących
się w sektorze nieruchomości
logistycznych IRELS (International Real Estate Logistics
Solutions). IRELS został założony w 2017 przez francuską,
niezależną agencję doradczą
EOL, w celu rozwoju międzynarodowej współpracy i realizacji
ponadnarodowych projektów
logistycznych dla klientów firm
stowarzyszonych.
Firma AXI IMMO jako wiodący doradca na rynku nierucho-

mości magazynowo-logistycznych w Polsce z przyjemnością
dołączyła do sieci. W gronie
firm doradczych zrzeszonych
w ramach sieci IRELS są: EOL
z Francji, INVERTICA z Hiszpanii, LOGIVEST z Niemiec, 108
AGENCY z Czech i Słowacji.
Aktualnie sieć tworzy 18
biur i 200 ekspertów rynkowych wspierających klientów
w różnego typu projektach
nieruchomościowych od
identyfikacji istniejących nieruchomości po przeprowadzenie procesów inwestycji BTS,
doradztwo przy poszukiwaniu
gruntów inwestycyjnych czy
sprzedaż inwestycyjną.
– Jestem przekonana, że
członkostwo w sieci IRELS

to kolejny krok w rozwoju
międzynarodowej oferty AXI
IMMO. Ścisła współpraca z naszymi partnerami, pracującymi w tych samych, wysokich
standardach i wyznających te
same wartości, będzie wartością dodaną dla naszych
klientów – komentuje Renata
Osiecka, Partner Zarządzająca
AXI IMMO.
Rozmowy z kolejnym niezależnymi agencjami doradczymi
specjalizującymi się w doradztwie w sektorze logistycznym
w innych europejskich krajach
są na zaawansowanym etapie.
Więcej o IRELS na stronie:
www.irels.net

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród
odbyło się 5 grudnia w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton. Uroczystą galę
poprowadziła Ewa Andrzejewska, redaktor
naczelna miesięcznika „Eurobuild CEE” – organizatora konkursu, oraz prezenter telewizyjny Piotr Kraśko. Nagrody przyznawane
są za wyniki biznesowe firm oraz kluczowe
osiągnięcia mające wpływ na sytuację na
rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Wyboru zwycięzców dokonuje jury
złożone z reprezentantów czołowych firm
związanych z rynkiem nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym
m.in. przedstawicieli deweloperów, inwestorów, banków oraz firm konsultingowych.
– Jesteśmy niezmiernie dumni z tej nagrody, podkreśla ona pozycję Colliers jako lidera
w zakresie doradztwa na polskim rynku biurowym. Nasz dział tworzy zespół 46 zaangażowanych w swoją pracę specjalistów, którzy
z roku na rok zwiększają zarówno liczbę,
jak i wartość przeprowadzonych transakcji
– mówi Monika Rajska-Wolińska, Partner
Zarządzający Colliers International w Polsce.
Szefowie stojący za sukcesem nagrodzonego Działu Powierzchni Biurowych to Paweł Skałba i Robert Karniewski. W okresie,
który uwzględniała tegoroczna edycja konkursu, czyli między październikiem 2017
i wrześniem 2018 r., Colliers pośredniczył
w wynajmie 312 458 mkw. powierzchni
biurowej w 216 transakcjach. Firma 161
razy reprezentowała interesy najemców
i 55 razy właścicieli nieruchomości. Łączna
wartość tych umów wynosi ponad 380 mln
euro. Aż 68% klientów Działu Powierzchni
Biurowych Colliers, to klienci powracający.
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PUBLIKACJA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
ÔÔFOB, Fot. FOB

Dwudziestolecie międzywojenne to czas formowania się zarówno nowej państwowości, jak i polskiej gospodarki. W okresie
przemian pojawiły się również inicjatywy przedsiębiorców, którzy stali się prekursorami społecznej odpowiedzialności biznesu
w kraju. Temat ten ukazuje najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydana z okazji 100. rocznicy uzyskania
przez Polskę niepodległości, pt. Raport„Odpowiedzialny biznes
w Polsce 1918–1939. Dobre praktyki”. Partnerami publikacji są:
PKN ORLEN, PGNIG.
Premiera raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce
1918–1939. Dobre praktyki”
miała miejsce 17 grudnia br.
Ogłoszeniu publikacji towarzyszyła debata online, a jej
zapis dostępny jest pod tym
LINKIEM.
POBIERZ PDF PUBLIKACJI
Polska po 1918 roku, odzyskująca niepodległość i jednocząca pozaborowe ziemie, to
kraj zróżnicowany pod kątem
legislacyjnym, społeczno-kulturowym i rozwojowym. Władze
odrodzonej Rzeczpospolitej
stanęły przed trudnym wyzwaniem gospodarczej odbudowy państwa, w tym stworzenia fundamentów polskiej

przedsiębiorczości. Pojawiły
się pierwsze akty regulujące
kwestie dotyczące prawa pracy
m.in. określające podstawowe
obowiązki pracodawców czy
warunki zatrudnienia. Jednak
część inicjatyw prospołecznych
wynikała także z wrażliwości
przedsiębiorców, dając początek myśli odpowiedzialnego
biznesu, a także niosąc swój
wkład w zrównoważony rozwój kraju.
– Raport „Odpowiedzialny
biznes w Polsce 1918–1939.
Dobre praktyki” w swojej formie nawiązuje oczywiście do
wydawanego od wielu lat przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu zestawienia dobrych
praktyk z zakresu społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorców w Polsce, ma jednak

Medialnie logistyczna TOP Marka

ÔÔSchenker, Fot. Schenker

DB Schenker został uznany za najbardziej medialną markę w branży. Firma zajęła pierwsze miejsce
w rankingu TOP Marka 2018 w kategorii transport i logistyka. Wyniki
badania na temat najsilniejszych
marek opublikował magazyn Press
we współpracy z PRESS-SERVICE
Monitoring Mediów.
TOP Marka to największe badanie siły medialnej marek działających na polskim rynku. O pozycji
w rankingu decydował wskaźnik
siła marki. To wypadkowa kilku
zmiennych: liczby publikacji, impaktu, czyli potencjału dotarcia do
odbiorców i indeksu sentymentu –
oceny komunikatów pod względem
wydźwięku pozytywnego, neutralnego lub negatywnego.

W badanym okresie operator
logistyczny docierał do odbiorców,
komunikując m.in. wdrożenia ekologicznych rozwiązań w logistyce
i transporcie, w tym działania mające na celu zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla. Uwagę zwróciły
informacje o testach platooningu
realizowanych przez DB Schenker
we współpracy z MAN, czy otwarciu
korporacyjnego centrum IT w Warszawie. W publikacjach pojawiały
się również informacje dotyczące
oferowanych rozwiązań, np. uruchomienia linii oceanicznej z Karaczi
do Gdańska a także zaangażowania
firmy w wolontariat pracowniczy
i w akcje typu Szlachetna Paczka.
Raport powstał po przeanalizowaniu materiałów z prasy, internetu
i social mediów, które pojawiły się

nieco inny, bardziej naukowy
charakter. Autorkom książki
zależało na ukazaniu szerszego kontekstu funkcjonowania
przedsiębiorczości w okresie
międzywojennym – na tym
tle zaś przedstawiły, opierając się na dostępnych materiałach źródłowych, obszerny
katalog różnorodnych praktyk
prospołecznych stosowanych
przez właścicieli fabryk z tamtego okresu. I choć współcześnie niektóre z tych działań
mogą wydawać się oczywiste
(np. kwestie ubezpieczeń pracowników czy bezpieczeństwa
w miejscu pracy), jednak wówczas były znakiem innowacji
i niesztampowego myślenia
przedsiębiorców – podsumowuje we wstępie do publikacji
Marzena Strzelczak dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Raport „Odpowiedzialny
biznes w Polsce 1918–1939.
Dobre praktyki” prezentuje obraz II Rzeczypospolitej
z perspektywy prekursorów
społecznego zaangażowania,
stanowiącego podwaliny tego
co współcześnie nazywamy
społeczną odpowiedzialnością.
od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca
2018 roku. XI edycja Top Marek 2018
uwzględniła blisko 500 marek z 50
branż. W każdej z nich wyłoniono
10 marek, o których pisano najwięcej. W kolejnym etapie szczegółowo
przeanalizowano materiały dotyczące
każdej z nich. Dzięki przeprowadzonemu badaniu firmy mogą ocenić skuteczność komunikacji i wprowadzić
ewentualne zmiany w jej sposobie.
DB Schenker to wiodący dostawca zintegrowanych usług logistycz-
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Pierwsza część publikacji ukazuje rozwój gospodarczy ziem
Rzeczypospolitej w okresie międzywojnia. Druga przedstawia
działania odpowiedzialnego
biznesu w obszarach: praktyki
w miejscu pracy, środowisko
naturalne, zaangażowanie
i rozwój społeczności lokalnej.
Raport kończy dossier firm,
które wyróżniały się na tym tle
w latach 1918–1939.
Autorki publikacji:
dr Małgorzata Łapa
dr Agata Gruszecka-Tieśluk
Wydawca:
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
nych dla biznesu. Jako globalny
operator dostarcza kompleksowe
rozwiązania logistyczne: lądowe
(drogowe, kolejowe, intermodalne),
oceaniczne, lotnicze oraz logistykę
kontraktową. DB Schenker posiada
na świecie 2 tys. lokalizacji i zatrudnia prawie 70 tys. pracowników.
W Polsce, w 17 terminalach, 12
magazynach i w agencjach celnych
operator zatrudnia ponad 2 tys.
osób. Firma jest częścią koncernu
Deutsche Bahn AG.
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ZNAMY FINALISTÓW
KONKURSU EKOPRAKTYKI
ÔÔJMP, Fot. JMP

7 finalistów konkursu EKOpraktyki odjechało rowerami przekazanymi przez
organizatorów: Rekopol i Biedronkę.
Nagrodzeni podzielili się swymi poradami: jak odkurzać w rytmie slow, na czym
polega plogging, jak ekologicznie zapakować produkty na wagę oraz planować
zakupy i przygotowywać posiłki, by nie
marnować żywności? Więcej szczegółów
na dedykowanej konkursowi stronie internetowej www.ekopraktyki.biedronka.pl.
Jury doceniło ekopraktyki mające pozytywny wpływ na środowisko, oryginalne, użyteczne oraz najłatwiejsze w powszechnym
zastosowaniu. W konkursie, który trwał od
23 października do 23 listopada br., zarejestrowało się ponad 600 uczestników, którzy
przesłali blisko 400 różnych ekopraktyk.
Jury wybrało 7 z nich, nagradzając je rowerami turystycznymi, crossowymi marki
KROSS, model Evado 4.0.
– Los naszego środowiska zależy m.in.
od codziennych nawyków i decyzji każdego
z nas. Dlatego niezmiernie cieszy nas duże
zainteresowanie konkursem EKOpraktyki.
Jury wybrało 7 najciekawszych i jednocześnie najprostszych w powszechnym zastosowaniu pomysłów. Wierzymy, że będą one
inspiracją dla szerszego grona odbiorców
– mówi Jakub Tyczkowski, prezes zarządu
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
S.A., przewodniczący Kapituły Nagrody.

– Biedronka jest eko i stosuje ekopraktyki – np. podobnie jak finaliści konkursu
przeciwdziała marnowaniu żywności, a organizując kampanie edukacyjne zachęca
klientów do zmiany nawyków na bardziej
przyjazne naturze. Gratulujemy finalistom
konkursu, którzy są prawdziwymi mistrzami ekopraktyk i życzymy im kolejnych,
równie inspirujących pomysłów – mówi
Dagmara Łakoma, menedżer ds. ochrony
środowiska w Jeronimo Martins Polska S.A.
Konkurs EKOpraktyki skierowany był do
osób, którym losy planety nie są obojętne.
By wziąć w nim udział należało opisać jedną
stosowaną przez siebie na co dzień ekopraktykę, która przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego. Głównym celem
inicjatywy była popularyzacja właściwych
zachowań ekologicznych.
Finałowe prace dotyczyły różnych obszarów, wśród nich były pomysły na przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Nagrodzono sposób na przemyślane zakupy,
które należy zaczynać od zaplanowania
menu na cały tydzień i na jego podstawie
przygotowania listy zakupów, oraz sposób na wykorzystywanie produktów, które aktualnie mamy w lodówce, także tych
z upływającym terminem przydatności do
spożycia.
Inna propozycja nagrodzona rowerem
crossowym zachęcała do uprawiania ploggingu, czyli ekobiegania. Sposób ten łączy przyjemne z pożytecznym – w czasie
joggingu zbieramy napotykane po drodze
puszki, butelki czy papierki. Plogger zawsze ma więc przy sobie worek na śmieci,
których niestety nie brakuje na ulicach,
w parkach i lasach.
Finaliści konkursu EKOpraktyki dzielili
się również pomysłami na oszczędności.
By oszczędzać wodę wystarczy zbierać tę,
którą spuszczamy z kranu do momentu
aż popłynie ciepła (taką wodę można zbierać do butelki i np. podlewać nią kwiaty);
zaoszczędzimy pieniądze – a przy okazji
zmniejszymy ilość śmieci – gdy będziemy
przecinać na pół każdą tubkę wydawałoby
się już zużytego kosmetyku i wykorzystywać pozostałą w niej zawartość. Z kolei
oszczędzimy energię, a dzięki temu także
pieniądze i czas, gdy będziemy odkurzać
w rytmie slow – zamiast szybko, wielokrotnie przeciągać odkurzaczem w tę i z powrotem, należy bardzo wolno przesuwać
ssawkę po podłodze, dając odkurzaczowi
okazję, by pochwycił nawet najmniejszy
pyłek. – Takie odkurzanie trwać będzie

Trendy w eCommerce

ÔÔOEX, Fot. OEX

Spółka z Grupy OEX zaprezentowała szóstą edycję raportu wskazującego najważniejsze kierunki
rozwoju sektora e-commerce, zarówno w obszarze B2C jak i B2B. W tym roku w badaniu
wzięło udział 150 przedstawicieli branży, którzy
wypowiedzieli się na temat 70 trendów.
Według raportu Divante w 2019 roku na rynku
e-commerce kluczową rolę odegrają rozwiązania
Business Intelligence, CRM, content marketing,
CRM, Big Data i chatboty.
– Już od kilku lat obserwujemy wzrost znaczenia Big Data, który jednocześnie napędza rozwój
narzędzi z obszaru BI, zarządzania relacjami
z klientem czy conversational commerce – powiedział Tomasz Karwatka, CEO Divante.
Raport eCommerce Trends prezentuje także
trendy, które w ciągu najbliższych 5 lat będą miały największy wpływ na rynek sprzedaży online.
Wśród nich znalazły się m.in. takie rozwiązania
jak Alexa, Big Data, rozszerzona rzeczywistość
czy personalizacja.
W sektorze e-commerce obserwujemy także
coraz większe znaczenie mobile, szczególnie na
dojrzałych rynkach. Obecnie ten kanał generuje
ok. 20 proc. sprzedaży, dlatego wyzwaniem dla
e-sklepów jest optymalizacja konwersji z tego
źródła – dodaje Tomasz Karwatka.
Z opracowania Divante można dowiedzieć się
także o najbardziej efektywnych inwestycjach
z obszaru e-commerce i poznać aktualne inspiracje. W raporcie nie zabrakło także wypowiedzi
ekspertów i praktyków rynku e-commerce.
POBIERZ RAPORT

krócej, bo jest skuteczniejsze – zachwala
laureatka EKOpraktyk.
Jak radzi inna laureatka konkursu, podczas zakupów warto zawsze mieć przy
sobie nie tylko własne torby, oczywiście
te wielokrotnego użytku, ale też woreczki
na produkty na wagę. Woreczki można
wykonać samemu np. z firanek. – Są półprzezroczyste, więc dobrze widać produkty
w środku, a dodatkowo są bardzo lekkie,
więc nie dodają wagi do zakupów – uzasadnia laureatka.
Więcej informacji na temat konkursu
można znaleźć na stronie internetowej
projektu:
https://ekopraktyki.biedronka.pl/
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10 KLUCZOWYCH TRENDÓW
ÔÔSavills, Fot. Savills

Rosnące zainteresowanie sektorem magazynowym na rynku inwestycyjnym, luka podażowa
w segmencie biurowym w Warszawie i awans Polski w międzynarodowych ratingach, tym żył
rynek nieruchomości w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach wiele
będzie się mówić m.in. o alternatywnych klasach aktywów i prawdopodobieństwie wystąpienia
spowolnienia gospodarczego. Firma doradcza Savills przedstawia wstępne podsumowanie 2018
roku na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz prognozy na kolejne 12 miesięcy.

Według Savills, oprócz dalszego
dynamicznego wzrostu podaży i rekordowego popytu na
powierzchnie magazynowo-przemysłowe na rynku najmu,
sektor ten cieszył się w 2018 r.
również coraz większą popularnością na rynku inwestycyjnym.
Z kolei obraz aktualnej sytuacji
rynku biurowego w Warszawie
zacierała nieco liczba nowych
inwestycji w pasie między rondem ONZ i rondem Daszyńskiego. Budynki te nie zostaną
oddane do użytku przed 2020
r. przez co obecnie mamy do
czynienia z luką podażową.
Głośnymi wydarzeniami 2018 r.
było również wejście w życie

ograniczenia handlu w niedzielę, a także zaklasyfikowanie Polski do grona rynków rozwiniętych w indeksie FTSE Russell.
Polska jest pierwszym od niemal dekady krajem, który tego
dokonał, co być może przełoży
się na większe zainteresowanie
ze strony funduszy skupionych
na inwestowaniu wyłącznie
w najbardziej dojrzałe rynki.
2019 rok może stać pod
znakiem alternatywnych klas
aktywów. W Polsce powoli budowana jest podaż prywatnych
akademików, apartamentów na
instytucjonalny wynajem i domów senioralnych, które stają
się coraz bardziej pożądanym
produktem inwestycyjnym.
W ciągu najbliższych dwóch lat
nastąpi też chwila prawdy dla
biur serwisowanych i coworków, które zakorzeniły się już
w Polsce, powoli odmieniając
sposób funkcjonowania rynku
najmu powierzchni biurowych.
Dalszy rozwój nowych technologii sprawi z kolei, że inteligentne
rozwiązania ze statusu wyróżni-

ka nieruchomości staną się już
standardem. W dalszym ciągu
w centrum zainteresowania będzie jednak człowiek, a o użytkowników budynków biurowych
coraz częściej dbać będą specjaliści ds. zarządzania społecznością (community managers).
„Wysoka aktywność inwestorów na rynku nieruchomości
komercyjnych może w tym roku
zaowocować absolutnie rekordowym wolumenem transakcji.
Nieruchomości zlokalizowane
w Polsce są pożądanym produktem inwestycyjnym. Prze-

kłada się to na kompresję stóp
kapitalizacji, które w 2018 r.
spadły w sektorze biurowym
poniżej, dotychczas nieprzekraczalnej bariery 5%. Pomimo
optymistycznych prognoz na
najbliższe 12 miesięcy i chęci
uniknięcia efektu samospełniającej się przepowiedni, w przyszłym roku prawdopodobnie
będzie dało się już dostrzec
pierwsze symptomy zwiększonej ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W związku z tym możemy obserwować chęć dywersyfikacji
portfeli i tym samym rosnącą
popularność nieruchomości
magazynowych oraz alternatywnych klas aktywów” – mówi
Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.

CZOŁOWA 10. WYDARZEŃ NA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
ÔÔDominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International, Fot. Colliers

Kolejny rok na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
dobiega końca. Choć podsumowania liczbowe ostatnich 12
miesięcy jeszcze przed nami, możemy pokusić się o ocenę, że
był to zdecydowanie dobry okres dla polskiego rynku. Eksperci
Colliers International wybrali 10 wydarzeń, które istotnie wpłynęły na kształt rynku nieruchomości w Polsce.
1. Wejście do Polski giganta
co-workingu – WeWork
Firma podpisała umowy najmu
w czterech lokalizacjach w Warszawie. W grudniu otwarto
pierwsze biuro WeWork w budynku Cedet przy ul. Kruczej.
Trwają przygotowania do pozostałych biur w Browarach

Warszawskich, Mennica West
Building oraz w Europejskim.
2. Wrocław przekracza
granicę 1 mln mkw.
powierzchni biurowej
Stolica Dolnego Śląska jest
drugim po Krakowie rynkiem
regionalnym, gdzie zasoby
nowoczesnej powierzchni biu-

rowej przekroczyły poziom
1 mln mkw.
3. E-commerce motorem
napędowym popytu na rynku
magazynowym w 2018 r.
Największą transakcją na rynku
w roku 2018 z udziałem firmy
zajmującej się handlem internetowym było wynajęcie magazynu BTS przez spółkę Hillwood dla firmy Zalando. Obiekt
o powierzchni 120 tys. mkw.
powstaje w Olsztynku.
4. Polska Centralna
największym magazynowym
placem budowy w kraju
Na koniec roku w regionie łódz-

Bilans

kim w budowie pozostaje ponad 500 tys. mkw. powierzchni
przemysłowo-magazynowej.
Wśród realizowanych inwestycji można wymienić m.in. budowę centrum logistycznego dla
sieci Zalando (126 tys. mkw.)
w Głuchowie (Tuszyn) oraz budowę największego magazyny
dla sieci Leroy Merlin (124 tys.
mkw.) w Piątku.
5. Polska Strefa Inwestycji
zastąpiła Specjalne Strefy
Ekonomiczne
Wejście w życie Ustawy o wspieraniu inwestycji (w czerwcu
tego roku), w ramach której
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niemal 100% terenów inwestycyjnych w kraju objętych zostało możliwością uzyskania ulg
podatkowych przez inwestorów polskich i zagranicznych.
Okres zwolnienia wynosi w PSI
wynosi 15 lat, a zatem jest prawie dwukrotnie dłuższy niż ten
przyznawany w ostatnim czasie
w ramach SSE (8,5 roku).
6. Wprowadzenie pierwszych
ograniczeń dotyczących
handlu w niedziele
Od stycznia br. w Polsce obowiązują przepisy wprowadzające stopniowo zakaz handlu
w niedziele. W roku 2018 han-

del był dozwolony w dwie niedziele w miesiącu, w roku 2019
handlowa pozostanie tylko jedna niedziela, a od stycznia 2020
obowiązywać będzie całkowity
zakaz handlu w niedziele.
7. Budynki mix-used
otwierają się na lifestyle
Ważnym wydarzeniem na rynku warszawskim było otwarcie
Centrum Praskiego Koneser
i rozpoczęcie budowy kilku kolejnych obiektów o funkcjach
mieszanych, w tym: Elektrowni
Powiśle, ArtN i Browarów Warszawskich. W odróżnieniu od
standardowych budynków mix-used, obiekty te prócz funkcji
mieszkaniowej, biurowej, handlowej, łączą w sobie także
funkcję prospołeczną. Poprzez
tworzenie i udostępnianie terenów publicznych dla mieszkańców i organizację otwartych
eventów już na etapie budowy,
stają się ważnym elementem
kształtowania tkanki miasta.
8. Otwarcie hotelu marki
Raffles w Europejskim

To trzeci obiekt tej luksusowej
marki w Europie. Hotel został
otwarty w Warszawie w miejscu dawnego Hotelu Europejskiego.
9. Wejście na rynek nowego
kapitału z Azji
Inwestorzy z Korei Południowej, Malezji i Filipin dokonali
pierwszych zakupów inwestycyjnych na rynku polskim. GLL
Real Estate Partners w imieniu
koreańskiego funduszu nabył
biurowiec CEDET w Warszawie, Savills Investment Management w imieniu funduszu
Employees Provident Fund of
Malaysia (jednego z największych funduszy emerytalnych
na świecie) zakupił Galerię
Katowicką, natomiast filipiński fundusz ISOC Holdings
Inc. swoją aktywność na rynku
polskim rozpoczął od zakupu
dwóch budynków Silesia Business Park w Katowicach.
10. Sprzedaż Domów
Towarowych „Wars Sawa
i Junior” w Warszawie

Transakcja opiewała na kwotę
ponad 300 mln EUR, czyli niemal 1,3 mld PLN. Dokonano
jej przy najniższej odnotowanej w historii polskiego rynku
inwestycyjnego stopie zwrotu
szacowanej na ok. 4%. Nowym
właścicielem Warsa, Sawy i Juniora została spółka Atrium European Real Estate Limited.
Biorąc pod uwagę wydarzenia z tego roku możemy spodziewać się, że przyszły rok
przyniesie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, np. jaki
skutek dla rynku będzie miał
wprowadzony w 2018 r. zakaz
handlu w niedzielę, co stanie
się z REIT-ami i czy nowa ustawa o PSI faktycznie przełoży
się na wzrost inwestycji w Polsce ze strony zarówno dużych
międzynarodowych koncernów, jak również rodzimych,
małych i średnich firm. Z uwagą będziemy śledzić wszystkie
wydarzania, które mają wpływ
na polski rynek nieruchomości.

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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TECHNOLOGICZNE WSPARCIE
W OSZCZĘDZANIU
ÔÔGrinn, Fot. Grinn

Dane branżowych specjalistów wskazują, że straty energii w przedsiębiorstwach mogą sięgać nawet 50 proc. Dlatego też przedsiębiorstwa
i firmy działające w Polsce chętnie szukają możliwości optymalizacji
zużycia. Jak to robią? Korzystając z nowoczesnych technologii.
Energia elektryczna, ale także pozostałe media jak woda
i gaz są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, także z branży produkcyjnej. Koszty ich nabycia często
mają bezpośrednie przełożenie
na cenę produktu końcowego.
Tymczasem, jak wskazują specjaliści nawet 50 proc. mediów
może być stracone przez brak
wiedzy na temat ich zużycia
i nieefektywne zarządzanie.
Według aktualnego raportu
agencji konsultingowej Ayming
93 proc. przedsiębiorstw energochłonnych uważa, że wydatki na
energię elektryczną odgrywają
istotną rolę w kosztach produkcji.
Co więcej, aż 69 proc. badanych
widzi w swoim przedsiębiorstwie
pola do optymalizacji kosztów
energii elektrycznej, najczęściej
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej procesów
produkcji i ograniczeniu zużycia
prądu w innych obszarach.
„ŚWIADOMOŚĆ TO KLUCZ”
O ile kontrola zużycia mediów
w mniejszych firmach może być
łatwiejsza i sprowadza się do odczytów z licznika głównego, o tyle
w przypadku większych przedsiębiorstw istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystywania bardziej
zaawansowanych rozwiązań. Po-

wierzchnia zakładu produkcyjnego, zmienne w postaci różnych
urządzeń pracujących w różnych
trybach sprawiają, że oszacowanie realnego zużycia mediów jest
praktycznie niemożliwe, a w dodatku zajmuje sporo czasu.
– Kluczowa jest świadomość
kierownictwa o skali zjawiska.
Otóż aż do 50 proc. mediów
w budynkach się traci przez niewłaściwą logistykę i brak informacji o ich ubytkach. Co ważne,
wśród decydentów firm produkcyjnych widoczny jest trend wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie monitoringu
zużycia mediów – mówi Tomasz
Kiebus, product manager Grinn,
zarządzający i odpowiedzialny
za rozwój Rhino, nowoczesnego
systemu wspierającego optymalizację procesów.
Co równie istotne według
branżowych szacunków w I kwartale 2019 r. może nastąpić wzrost
cen energii dla firm nawet w granicach 50 proc. Z uwagi m. in. na
potrzebę utrzymania konkurencyjności cen produktów, firmy
powinny szukać dodatkowych
środków w innych obszarach, np.
wdrażając nowoczesne technologie przemysłu 4.0.

ABONAMENT MIESIĘCZNY
NA URZĄDZENIA MOBILNE
ÔÔRedip, Fot. Redip

Panasonic ogłosił nową usługę TOUGHBOOK-as-a-Service (TaaS),
czyli abonament miesięczny na urządzenia TOUGHBOOK. Jest to
rodzaj subskrypcji, która pozwoli firmom korzystać ze wzmocnionych notebooków i tabletów Panasonic bez ponoszenia wysokich
kosztów początkowych. Abonament obejmie też usługi dodatkowe, takie jak akcesoria, oprogramowanie czy aktualizacje.
TaaS jest formą subskrypcji obsługiwanej przez europejskiego
dostawcę usług cyfrowych, Econocom. Pozwala firmom płacić
za urządzenia TOUGHBOOK co
miesiąc przez trzy lata. Co ważne, subskrybenci TaaS płacą
tyle samo co przy zakupie gotówkowym, mimo że płatności
są rozłożone na dłuższy okres.
Jednocześnie firmy nie ponoszą
dużych kosztów początkowych
i mogą korzystać z rozwiązania
opartego na OPEX, a nie CAPEX.
Usługa TaaS obejmuje dostęp do urządzeń Panasonic
TOUGHBOOK, dostawę, 3-letnią gwarancję, pomoc techniczną i usługi poeksploatacyjne,
takie jak odbiór sprzętu, recykling i czyszczenie danych.
Oprócz samych urządzeń klienci w ramach miesięcznej opłaty
z oprocentowaniem 0% mogą
wybrać dodatkowe akcesoria
i usługi, w tym uchwyty do zamocowania w pojeździe i stacje
dokujące, specjalistyczne aplikacje oraz gwarancje.
Subskrypcja TaaS jest indywidualnie dostosowywana do
użytkownika pod względem:
okresu obowiązywania umowy,
zawartości pakietu, częstotliwości opłat czy też czasu aktywności usługi. Można skorzystać
też z opcji zarządzania urządzeniami mobilnymi czy analizy danych, a także z programu wymiany urządzeń, który
umożliwia korzystanie z najnowszych modeli i regularną
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modernizację technologii.
– Wytrzymałe urządzenia
mobilne Panasonic poprawiają wydajność i komfort pracy
praktycznie w każdej branży,
od handlu i hotelarstwa, poprzez produkcję i logistykę, aż
po opiekę zdrowotną i służby
ratunkowe. Teraz dzięki usłudze TaaS również mniejsze
organizacje będą mogły korzystać z wiodących na rynku rozwiązań Panasonic, wybierając
usługi dopasowane do swoich
potrzeb i bez ponoszenia wysokich kosztów początkowych
– mówi Kevin Jones, Managing
Director w Panasonic Mobile
Solution Business.
– Wytrzymałe rozwiązania
Panasonic są niezwykle popularne wśród pracowników
mobilnych oraz pracodawców.
Oferując usługę TaaS Panasonic, jesteśmy w stanie udostępnić urządzenia TOUGHBOOK
większej liczbie firm w przystępnej cenie. Nasz model
subskrypcji zapewnia przedsiębiorcom sprzęt bez wysokich
nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie umożliwia aktualizację i odświeżanie zasobów IT
firmy w zależności od potrzeb
– mówi Chris Labrey, Managing
Director w Econocom UK i IRL.
Usługa Panasonic TaaS jest
już dostępna w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Do końca 2018
roku zostanie wprowadzona
w całej Europie.
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FAKTURY POD LUPĄ
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
ÔÔInFakt, Fot. InFakt

Śledzenie operacji na koncie, możliwość blokady każdego rachunku na 72 godziny
– wokół STIR, czyli nowego narzędzia administracji skarbowej pojawia się wiele
pytań i kontrowersji. Eksperci z firmy inFakt wyjaśniają, czym jest to narzędzie i czy
rzeczywiście przedsiębiorcy mogą mieć powody do obaw.
CZYM JEST STIR?
STIR to System Teleinformatyczny Izby
Rozliczeniowej. Wykorzystuje niejawne algorytmy do analizy danych pochodzących
m.in. z JPK_VAT, CEIDG, KRS oraz danych
o zakładanych rachunkach bankowych.
Banki oraz SKOKi są zobowiązane dostarczać izbie rozliczeniowej informacje
o nowo otwieranych oraz prowadzonych
dla podmiotów kwalifikowanych rachunkach bankowych. STIR ma z założenia być
jednym z elementów składających się na
większy program uszczelnienia systemu
podatkowego w Polsce.
Warto nadmienić, że podmiotami kwalifikowanymi są:
a) osoby fizyczne będąca przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
b) osoby fizyczne, które prowadzą działalność zarobkową na własny rachunek,
ale niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a;
c) osoby prawne;
d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną.
Jak w praktyce działa nowy system? STIR
nie rzadziej niż raz dziennie automatycznie ustala wskaźnik ryzyka dla podmiotu
kwalifikowanego. Następnie o podmiotach
o podwyższonym wskaźniku ryzyka informowany jest szef Krajowej Administracji
Skarbowej, a także banki i SKOKi – w zakresie prowadzonych przez nie rachunków.
Co istotne, sami zainteresowani, czyli podmioty kwalifikowane, nie otrzymują takich
informacji. Eksperci z firmy inFakt wskazują, że wszystkie rozwiązania związane ze
STIR dotyczą rachunków rozliczeniowych.
Wynika z tego, że obostrzenia opisane poniżej nie dotyczą mikroprzedsiębiorców,
którzy w ramach prowadzonej działalności
korzystają z rachunków osobistych.

skarbowych lub do czynności, które mogą
do nich bezpośrednio prowadzić. Na takie
postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Ponadto szef KAS może przedłużyć czas
blokady rachunku do 3 miesięcy w przypadku uzasadnionej obawy, że podmiot
nie wykona zobowiązania podatkowego
przekraczającego równowartość 10 tys.
euro. W tym wypadku podmiot już będzie
mógł złożyć zażalenie.
– Jeśli nie będzie można zaskarżyć działania szefa KAS, to wówczas będzie on
mógł dowolnie blokować rachunki bankowe przedsiębiorców, dla których został
wyliczony podwyższony wskaźnik ryzyka
– zauważa Piotr Ciszewski, ekspert ds. podatków w firmie inFakt, oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe.
Warto również podkreślić, że algorytmy
stosowane przez STIR są niejawne. – Obecnie system monitoruje ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych. Na
podstawie tych danych system „uczy się”
działania i być może jego pierwsze analizy
nie będą do końca trafione. Z danych na
październik wynika, że w wyniku działania
STIR dokonano blokady 20 rachunków bankowych, w tym 17 na więcej niż 72 godziny.
W wyniku blokady zabezpieczono około
6 mln zł, co pokazuje skalę działania danego mechanizmu – wyjaśnia Piotr Ciszewski.
– Pamiętajmy jednak, że STIR działa w oparciu o uczenie maszynowe, więc w miarę
funkcjonowania i uzupełniania go coraz
większą ilością danych powinien być coraz
bardziej precyzyjny.
Do tej pory, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, STIR wskazał około
26 tysięcy podmiotów wysokiego i podwyższonego ryzyka wykorzystania sektora
finansowego do wyłudzeń skarbowych.

CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) jest upoważniony do zarządzenia
blokady rachunku na czas nie dłuższy niż
72 godziny. Dzieje się tak, jeśli dane wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać banki lub SKOK-i do wyłudzeń
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Cyberbezpieczeństwo
w 2019 roku

ÔÔFortinet, Fot. Fortinet

Firma Fortinet przedstawia prognozy dotyczące
cyberzagrożeń na rok 2019. Według przewidywań analityków z laboratorium FortiGuard
Labs organizacje powinny być gotowe na coraz
bardziej zaawansowane cyberataki oparte na
automatyzacji i sztucznej inteligencji.

CYBERPRZESTĘPCZA EKONOMIKA
Wiele organizacji cyberprzestępczych przygotowuje ataki nie tylko pod kątem ich efektywności,
lecz również kosztów związanych z ich tworzeniem, modyfikowaniem i wdrażaniem. Obecnie
profesjonalni hakerzy do wynajęcia tworzą za
opłatą eksploity na zamówienie. Nawet takie
nowości, jak szkodliwe oprogramowanie typu
ransomware oferowane jako usługa (ang. Ransomware-as-a-Service), wymagają zaangażowania inżynierów, którzy zajmują się tworzeniem
i testowaniem eksploitów.

SZTUCZNA INTELIGENCJA NA RATUNEK
Warto pamiętać, że na powodzenie ataków mają
wpływ technologie, procesy i ludzie. Biorąc to
pod uwagę, niektóre przedsiębiorstwa wdrażają
rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego
i automatyzacji. – Nowe strategie obrony wpłyną
na działalność cyberprzestępców, którzy zmienią dotychczasowe metody ataków i przyspieszą opracowywanie kolejnych – mówi Jolanta
Malak, regionalna dyrektor Fortinet w Polsce.
– Spodziewamy się, że środowiska cyberprzestępcze zaczną stosować innowacyjne sposoby,
do których będzie musiała się dostosować cała
branża cyberbezpieczeństwa. Planując strategie
obronne, warto zastosować funkcje automatyzacji i sztucznej inteligencji, które skrócą czas
upływający między włamaniem do sieci a zastosowaniem odpowiednich środków. To lepsze
rozwiązanie niż angażowanie się w nieustający
„wyścig zbrojeń”.
Według ekspertów Fortinet nowe działania, które cyberprzestępcy będą podejmować
w 2019 roku, to:
Fuzzing sztucznej inteligencji (ang. Artificial
Intelligence Fuzzing, AIF) i wykorzystywanie luk
w zabezpieczeniach
Fuzzing to zaawansowana technika, która jest
stosowana w środowiskach laboratoryjnych.
Korzystają z niej specjaliści ds. badania zagrożeń w celu wykrywania luk w zabezpieczeniach
sprzętu i oprogramowania. Tymczasem hakerzy
zaczynają wykorzystywać uczenie maszynowe
do tworzenia programów automatycznego fuzzingu. Pozwoli im to szybciej wykrywać nowe
luki w zabezpieczeniach oraz zwiększyć liczbę
ataków typu zero-day wymierzonych w różne
programy i platformy.
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ROBOTY, KTÓRE ZASTĘPUJĄ PRACOWNIKÓW
ÔÔAntal, Fot. Antal

Wystawianie i księgowanie faktur, wprowadzanie zleceń do systemu, zamykanie rachunków
bankowych, weryfikacja klientów, wysyłka zamówień – to zadania, które już dziś zastępują
roboty. Przykładem jest Bonifacy – robot wcielony w szeregi rekruterów Antal, czy Honorata,
zajmująca się księgowaniem faktur transportowych od jednego z dostawców w międzynarodowej
firmie. Jak wskazują eksperci – zastępowanie powtarzalnych procesów przez roboty jest możliwe
w branżach takich jak: księgowość, finanse, bankowość, controlling czy logistyka.
innego jak możliwość wdrożenia lub wypożyczenia robotów
do wykonywania najbardziej
żmudnej pracy. Standaryzacja
i automatyzacja wspomnianych
procesów umożliwi pracownikom skupienie się na zadaniach
kreatywnych, ambitnych i ukierunkowanych na rozwój, a to
zapewni firmom nieustanny,
ekonomiczny wzrost – mówi
Artur Skiba, prezes Antal.

Jak wynika z danych GUS – nigdy
nie powstało tak dużo wakatów
jak w pierwszym półroczu 2018
roku – 426 tys. nowych miejsc
pracy. Jednocześnie nieobsadzonych jest ponad 160 tys.
stanowisk. Problemy z pozyskiwaniem pracowników, brak
kandydatów oraz odpowiednich kwalifikacji niezbędnych
szczególnie na stanowiskach
specjalistycznych, stanowi dziś
barierę do rozwoju wielu firm.
BONIFACY – ROBOT, KTÓRY
ZOSTAŁ REKRUTEREM
Dzisiejsze procesy rekrutacyjne wymagają doskonale
dopasowanych do preferencji
kandydatów oraz sprawnie
przeprowadzanych działań
rekrutacyjnych. Najczęściej
jednak kandydaci wysyłają
swoje aplikacje nie zapoznając
się wcześniej z ogłoszeniami
i wymaganiami na danym stanowisku. W pozostałych przypadkach – w ogóle nie szukają
aktywnie zatrudnienia. Stąd aż
72% pracodawców przyznaje,
że potrzebuje wsparcia nowych technologii w docieraniu
do kandydatów i pozyskiwaniu
ich aplikacji.
W 2018 roku Antal zatrudnił
w swoich szeregach wirtualnego pracownika – Bonifacego.
Bonifacy jest robotem, algorytmem napisanym we współ-

pracy konsultantów Antal wraz
z partnerem zewnętrznym.
Robot szybciej od ludzi przeprowadza rekrutację i skraca
proces o jedną trzecią. Można
mu przekazać najbardziej pracochłonne i kosztowne zadania takie jak poszukiwanie oraz
selekcję kandydatów. Bonifacy
został stworzony właśnie w celu
maksymalizacji efektywności
tej części procesu. Dzięki temu
rekruterzy zyskali więcej czasu
na spotkania i rozmowy z kandydatami, które są sensem
działania każdego headhuntera. Teraz mogą przeznaczyć go
na dbałość o jakość współpracy
i prowadzonych rekrutacji.
– Powyższe doświadczenia
oraz potrzeby obecnego rynku pracy, zainspirowały nas
do pójścia o krok dalej i wdrożenia robota na stanowiskach
w innych branżach. Tak powstała Agencja Pracy Robotów w ramach dywizji Antal
Robotic Process Automation.
Roboty mogą zostać wdrożone wszędzie tam, gdzie mamy
do czynienia z pracą rutynową
i powtarzalną. Mowa o takich
zadaniach jak wystawianie
i księgowanie faktur, wprowadzanie zleceń do systemu,
zamykanie rachunków bankowych, weryfikacja klientów czy
wysyłka zamówień. Agencja
Pracy Robotów to zatem nic

KSIĘGOWA HONORATA
Kolejnym robotem, funkcjonującym z sukcesem, jest Honora-

Wdrożenie typu
Express

ta, która zajmuje się księgowaniem faktur transportowych od
jednego z dostawców w międzynarodowej firmie. Wdrożenie polegało przede wszystkim
na optymalizacji wolumenowej
części procesu. Miesięcznie
firma otrzymuje aż 2000 faktur od jednego z dostawców
za transport towarów. Dane
z dokumentów muszą zostać
wprowadzone do systemu SAP.
Dedykowany do tego pracownik robił to ręcznie, jednak ta
praca była dla niego monotonna i nużąca. Ponadto w dziale
finansowym firmy czekało na
niego wiele projektów, znacznie
ciekawszych i bardziej rozwijających.

Bazując na 40-letniej historii i doświadczeniu z 500 wdrożeń, firma
Consafe Logistics zaproponowała
nowy model prowadzenia projektu
magazynowego – flagowy system
Astro WMS® został wzbogacony
o formułę Express. Pierwszym
klientem w Polsce, który skorzysta z tego rozwiązania jest Grupa
VIVE – organizacja, specjalizująca
się w recyklingu tekstyliów, obecnie
stawiająca pierwsze kroki na rynku
3PL. Magazyn firmy zlokalizowany
w nowo powstającej inwestycji Panattoni Park Kielce liczy ponad 26
000 m kw. nowoczesnej powierzchni z przeznaczaniem pod logistykę.
– Dostosowanie pracy magazynu
do najwyższych standardów rynkowych to jeden z kluczowych celów,
gdyż będą one miały bezpośredni
wpływ na jakość obsługi naszych
Klientów. Przed nami debiut na
rynku 3PL, a to wiąże się z potrzebą elastyczności, ponieważ każda
branża ma swoją własną specyfikę

w swej ofercie wdrożenie typu
Express – wyjaśnia Igor Jeliński,
Dyrektor Zarządzający Grupy VIVE.
Gdy w grę wchodzi presja czasu,
pojawia się obawa, czy usługa nie
straci na jakości. Consafe Logistics
udowadnia, że uproszczony pakiet
wdrożeniowy oparty na zdefiniowanych procesach i wstępnie skonfigurowanym systemie to świetna
opcja, która oznacza szybką implementację i gwarantuję najwyższą
jakość.
– Pierwsza faza pracy nad
wdrożeniem odsłoniła potrzebę
standaryzacji procesów. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż nasz nowy
Klient, VIVE Group, podjął decyzję
o ekspresowym wdrożeniu, które
zrealizujemy w ciągu najbliższych
kilku miesięcy. W ten sposób będziemy mogli dostarczyć w szybkim tempie system WMS działający według standardu, co pozwoli
Klientowi efektywnie, bezpiecznie
i niskokosztowo rozwijać się zarówno w obszarze recyklingu, jak i na
nowym polu usług logistycznych.
W przyszłości, gdy pojawi się potrzeba rozbudowy programu o do-

i przeróżny wachlarz produktów.
Dlatego zdecydowaliśmy się na
rozwiązanie firmy Consafe Logistics, która nie tylko posiada bogate doświadczenie i specjalizuje
się w obszarze 3PL, ale także ma

datkowe funkcjonalności, będziemy mogli wykorzystać potencjał
zaawansowanych modułów Astro
WMS® – tłumaczy Marcin Figlarek,
Application Consultant w Consafe
Logistics.

ÔÔVIVE Group

Technologie
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HUB MONITOR NA LOTNISKU W DUBAJU
ÔÔEmirates, Fot. Emirates

Pasażerowie Emirates podróżujący z lotniska Dubai International
(DXB) lub przesiadający się na nim mogą liczyć na mniej opóźnień
związanych z postojem samolotów między kolejnymi lotami dzięki
innowacyjnej, autorskiej aplikacji Emirates o nazwie Hub Monitor.
Personel operacyjny Emirates
w Dubaju korzysta z aplikacji
w celu udostępniania i monitorowania w czasie rzeczywistym
informacji dotyczących różnych
czynności przygotowujących
samolot do odlotu. Poprzez
system monitorowania i aktywnego ostrzegania aplikacja
pomaga uniknąć opóźnień, co
przekłada się na lepszą jakość
podróży pasażerów.
Adel Al Redha, wiceprezes
i dyrektor operacyjny linii Emirates: – Aplikacja Hub Monitor
to wyjątkowe i innowacyjne
narzędzie opracowane zgodnie
z naszą wizją ciągłej weryfikacji
naszych procesów oraz wprowadzania inteligentnych i wydajnych środków usprawniających
naszą pracę z korzyścią dla pasażerów. Nasz dział operacyjny we
współpracy z działem IT stworzył
system w rekordowym czasie

pięciu miesięcy na bazie rozwiązania opracowanego wcześniej
przez Emirates Engineering. Zespół sprawdzający na bieżąco
różne funkcje aplikacji pracuje
nad jej kolejnymi modułami
– następny zostanie wdrożony
jeszcze w tym miesiącu.

sprawnie przygotować samolot
lądujący w Dubaju do kolejnego
odlotu bez zaniedbywania jakości ani bezpieczeństwa.
Obecnie przygotowanie Airbusa A380 Emirates – największego samolotu pasażerskiego
na świecie – do startu z portu
przewoźnika w Dubaju zajmuje
około 105 minut, a Boeinga 777
– około 90 minut.
Postój samolotu wiąże się
z szeregiem najróżniejszych prac.

Należy do nich m.in. dokładne
wysprzątanie wnętrza samolotu, uzupełnienie wody i obsługa
toalet, obsługa cateringu pokładowego i załadunek posiłków dla
pasażerów na pokład, podłączenie zasilania zewnętrznego (APU),
tankowanie paliwa, obsługa techniczna oraz załadunek bagażu
pasażerów i cargo. Opóźnienie
w jednej z tych czynności może
wpłynąć na całość operacji.

POSTÓJ SAMOLOTÓW
EMIRATES W DUBAJU
Emirates to największe międzynarodowe linie lotnicze na
świecie, a ich flota składa się
z 270 nowoczesnych i szerokokadłubowych samolotów
Airbus A380 i Boeing 777. Codziennie linie Emirates wykonują około 255 lotów z Dubaju
do kierunków na sześciu kontynentach. Loty trwają od niecałej
godziny do przeszło 17 godzin.
Aby uniknąć opóźnień lotów
i niedogodności dla pasażerów, należy przede wszystkim

TRANSPORTOWE WAHADŁO ZE STRYKOWA DO HOLANDII
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego
Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki drobnicowe nadawane przez polskich eksporterów
są dostarczane w ciągu dwóch dni do dowolnego miejsca na terenie Królestwa Niderlandów.
Żółto-niebieskie ciężarówki z logo Dachser wyjeżdżają w tę trasę we wszystkie dni robocze.
Linia obsługuje zarówno eksport, jak i import. Przesyłki
drobnicowe odebrane od klientów z Polski, po skonsolidowaniu, jeszcze tego samego dnia
są wysyłane do trzech obsługujących Holandię oddziałów
Dachser. Trafiają do Zevenaar,
odpowiadającego za południo-

wą i środkową część kraju, do
Waddinxveen, obsługującego
rejony wzdłuż wybrzeża oraz do
niemieckiego Rheine, skąd polskie przesyłki mają najbliżej do
północnej części Niderlandów.
Stamtąd przesyłki są rozwożone do adresatów. Uruchomienie przez Dachser Stryków linii

do Holandii pozwala skrócić
czas transportu o jeden dzień
w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem, kiedy na tej
trasie konieczny był dodatkowy
przeładunek w Niemczech.
– Do Holandii wozimy towary producentów z centralnej
i wschodniej Polski. Są to bardzo
różne produkty, ale sporą cześć
stanowią meble oraz elektronika użytkowa. Z naszych usług
korzystają też firmy eksportujące lub importujące chemię.
Wszystkie samochody, które
jeżdżą na tej trasie są wyposażone w sprzęt do przewożenia
materiałów niebezpiecznych,
a kierowcy są w tym kierunku
przeszkoleni i mają stosowne
uprawnienia. Z naszej oferty

Logistyka kontraktowa

korzystają na przykład firmy
wysyłające rozpuszczalniki albo
substancje chemiczne do galwanotechniki – wymienia Jarosław
Wojnarski, regionalny kierownik
sprzedaży ze strykowskiego oddziału operatora.
Oddział w Strykowie jest największym terminalem przeładunkowym Dachser w Polsce.
Do swojej siatki codziennych
linii drobnicowych regularnie dodaje nowe destynacje.
W przyszłym roku polscy eksporterzy będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń
drogowych do Włoch i Francji.
Obecnie oddział Dachser Stryków obsługuje 23 bezpośrednie
linie drobnicowe, w tym 14 do
Niemiec oraz codzienne trasy
na północ (państwa bałtyckie),
południe (Czechy, Słowacja,
Włochy), a także na zachód
Europy (Holandia, Francja,
Hiszpania).
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OPERACYJNE DOSTOSOWANIE POTRZEB
ÔÔRedip, Fot. Redip

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, konsekwentnie
rozszerza zakres współpracy z Norauto Polska, siecią sklepów
motoryzacyjnych i serwisów samochodowych. Teraz operator odpowiada za obsługę logistyczną zamówień, składanych w sklepie
internetowym www.norauto.pl. Tym samym w mszczonowskim
centrum dystrybucji Norauto, zarządzanym przez ID Logistics,
scentralizowano obsługę wszystkich kanałów sprzedaży sieci
w Polsce, zarówno stacjonarnej jak i e-commerce.
W ramach obsługi e-commerce, ID Logistics odpowiada za
kompletowanie, kontrolę poprawności przygotowanych
zamówień oraz, przy współpracy z firmą kurierską, wysyłkę zakupionych artykułów do
klientów. Asortyment towarów,
dostępny w centrum dystrybucji, jest bardzo zróżnicowany
i obejmuje 2 700 SKU (rodzajów) artykułów składowanych
w magazynie oraz sezonowych,
dostarczanych przez dostawców zewnętrznych. Są to artykuły i akcesoria samochodowe,
o różnych wymiarach, kształcie
i wadze, od żarówek, wycieraczek, akumulatorów, części
zamiennych po opony, foteliki

samochodowe i bagażniki dachowe.
„Najmniejszym, skompletowanym przez nas zamówieniem w ramach obsługi kanału
e-commerce, było pojedyncze
etui na kluczyki samochodowe, a największym bagażnik
dachowy. Z punktu widzenia
obsługi magazynowej, głównym wyzwaniem będzie dla nas
obsługa sprzedaży sezonowej,
przede wszystkim opon” uzupełnia Paweł Gajda, kierownik
działu obsługi Norauto, ID Logistics Polska.
Rozszerzenie
zakresu
współpracy o obsługę kanału
e-commerce wymagało od ID
Logistics wprowadzenia zmian

zapewniających efektywną obsługę magazynową. Dotyczyły
one m.in. nowej organizacji
miejsc składowania, związanej z dostosowaniem ich do
przechowywania artykułów
czekających na wysyłkę i zwrotów. Kluczowe znaczenie dla
operatora miała też integracja
systemu zarządzania magazynem z systemem firmy kurierskiej doręczającej zamówiony
towar do klientów, co pozwala
m.in. na drukowanie etykiet
oraz przygotowanie wysyłek
pobraniowych. Ze względu na
znaczny wzrost ilości obsługiwanego towaru, zatrudniono
także nowych pracowników.
„Dynamicznie rozwijający
się w Polsce rynek e-commerce wymaga od operatorów
logistycznych dostosowania
operacji i powierzchni magazynowych do potrzeb tego
kanału dystrybucji. W procesie obsługi klienta z sektora e-commerce zadanie operatora
logistycznego polega nie tylko
na wywiązywaniu się z zadań
w zakresie logistyki, ale również

Logistyka kontraktowa

stanowi integralną część kreowania wizerunku marki klienta. Profesjonalne przygotowanie i kompleksowe rozwiązania
logistyczne, jakimi dysponuje
ID Logistics, umożliwiły nam
sprawne przeprowadzenie
projektu uruchomienia platformy e-commerce w magazynie
w Mszczonowie. W kolejnych
miesiącach planujemy wspólną optymalizację procesów e-commerce” mówi Agnieszka
Tuszyńska-Pączkiewicz, koordynator ds. logistyki, Norauto
Polska.
„E-commerce ma kluczowe
znaczenie w naszej strategii
rozwoju na polskim rynku.
Obsługa sklepu internetowego
Norauto to pierwszy krok, teraz będziemy wzmacniać ofertę skierowaną do tej branży.
Z pewnością skorzystamy z doświadczenia i know-how Grupy
ID Logistics, europejskiego lidera w obsłudze e-commerce”
podsumowuje Sylwia Dunn,
dyrektor ds. rozwoju, ID Logistics Polska.
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ROZSZERZENIE GLOBALNEJ SIECI KN PHARMACHAIN
ÔÔKuehne + Nagel

Kuehne + Nagel otwiera dedykowany branży farmaceutycznej
magazyn, jeden z największych w swojej globalnej sieci KN PharmaChain, rozszerzając tym samym swoją ujednoliconą ofertę,
zgodną z dobrymi praktykami GxP dla branży farmaceutycznej.
Nowy obiekt, zlokalizowany
strategicznie w bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska w Lublanie,
będzie prowadzić ogólnoświatową dystrybucję gotowych produktów, a także przechowywać
i dystrybuować materiały produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego. Przyjazne środowisku centrum, spełnia najwyższe
standardy bezpieczeństwa,
wyposażone zostało w najnowocześniejszą technologię, aby
zwiększyć obecne możliwości
operacyjne. Obiekt zapewnia
powierzchnię około 38 000 m2,
pojemność około 65 000 miejsc
paletowych do odbioru, magazynowania i dystrybucji produktów wrażliwych na temperaturę

i obejmuje trzy komory chłodnicze, do pracy w temperaturze od
15 do 25 °C i od 2 do 8 °C.
Zbudowany obiekt oznacza
ciągłe angażowanie się firmy
Kuehne + Nagel w rozszerzanie
usług multimodalnych i wymagających temperatury kontrolowanej w zakresie spedycji
międzynarodowej i magazynowania. Dzięki globalnej sieci
blisko 200 certyfikowanych oddziałów, 600 000 m2 dedykowanej powierzchni magazynowej
i zespołowi specjalnie wyszkolonych operatorów, KN PharmaChain zaspokaja potrzeby
Klientów z branży farmaceutycznej, aby uzyskać ujednoliconą, niezawodną i wymagającą

logistykę, oferując rozwiązania
typu end-to-end.
Jednocześnie firma umacnia
swoją obecność na rynku słoweńskim, wzmacniając pozycję
w regionie.
Gianfranco Sgro, Członek
Zarządu Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny za
logistykę kontraktową: „Branża
farmaceutyczna i przemysł medyczny są wśród jednych z najważniejszych czynników wzrostu

SPOŻYWCZY ŁAŃCUCH DOSTAW
ÔÔColdChain Poland, Fot. ColdChain Poland

Transport (zarówno lądowy, jak i morski oraz powietrzny), jest
wymagającą i skomplikowaną gałęzią biznesu. Obłożony jest
wieloma regulacjami oraz zasadami przewozu towarów. Szczególnie trudny jest jednak transport produktów świeżych oraz
mrożonych – wiąże się z koniecznością zachowania nieprzerwanego łańcucha chłodniczego. Co to oznacza dla przewoźników?
URZĄDZENIA W CHŁODNICZYM
ŁAŃCUCHU DOSTAW
Na samym początku warto
zwrócić uwagę na wszelkie
urządzenia pojawiające się
w całym łańcuchu dostaw
w temperaturze kontrolowanej.
Dotyczy to zarówno magazynu(chłodni), jak i samych środków
transportu. Sprzęt ten ma nie
tylko pozwolić na zachowanie
idealnej temperatury (innej dla

różnych produktów), ale także
jak najbardziej ułatwić pracę,
czyli załadunek i rozładunek
– należy pamiętać, jak cenny
w przypadku chłodniczego łańcucha dostaw jest czas i odporność na warunki zewnętrzne.
Zróżnicowanie temperatur,
w których muszą być przechowywane produkty spożywcze
Choć w lodówce konsumenta zwykle żywność przechowy-

wana jest w jednej, stałej temperaturze, to w chłodniczym
łańcuchu dostaw żaden przewoźnik nie będzie mógł sobie
na to pozwolić. Różnice są zauważalne, przykładowo w przypadku produktów mlecznych
wymagania dotyczące temperatury wyglądają następująco:
• Mleko pasteryzowane, świeży nabiał, masło: +6°C
• Mleko sterylizowane UHT:
warunki otoczenia, maksymalnie +25°C
• Lody: maksymalnie do -22°C
• Ser żółty i sery wędzone: +10°C.
Podobne różnice występują
w przypadku każdej grupy produktów spożywczych. Szczególne obostrzenia dotyczą
mrożonek, które muszą mieć
zachowaną temperaturę przynajmniej -18°C podczas całego
łańcucha chłodniczego.
CO CHŁODNICZY ŁAŃCUCH
DOSTAW OZNACZA DLA
OPERATORA LOGISTYCZNEGO?
Przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, zaopatrzenie
się w cały sprzęt umożliwiający
i ułatwiający przechowywanie

Logistyka kontraktowa

dla Kuehne + Nagel. Dlatego ma
to strategiczne znaczenie we
wzmocnieniu naszej zintegrowanej sieci KN PharmaChain. Najnowocześniejszy obiekt w Brniku
jest kamieniem węgielnym osiągnięcia celu i umożliwia Kuehne
+ Nagel oferowanie unikalnych
rozwiązań farmaceutycznych dla
rozszerzonej bazy Klientów.”
Zachęcamy do zapoznania się
z pozostałymi informacjami prasowymi, odwiedzając newsroom.

oraz transport. Kluczowe są
między innymi systemy monitorowania i zarządzania energią elektryczną, monitoring
temperatury i wilgoci, zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe oraz systemy i urządzenia
chłodnicze. Nie wolno zapominać także o pracownikach oraz
zapewnieniu im specjalistycznej odzieży oraz obuwia.
Należy przy tym pamiętać
o szczególnym ryzyku – nieprzystosowanie się do zasad obowiązujących w chłodniczym łańcuchu dostaw wiąże się ze stratami
i koniecznością utylizacji zepsutych produktów spożywczych.
Jesteś producentem urządzeń oraz systemów wspierających chłodniczy łańcuch dostaw oraz transport produktów
w temperaturze kontrolowanej?
Nie może Cię zabraknąć na jedynych w Polsce targach chłodniczych łańcuchów dostaw – ColdChain Poland! Już dziś zapytaj
o możliwość zaprezentowania
swojej oferty ponad 7000 przedstawicielom branży spożywczej.
Strona ColdChain Poland
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NOWE OPŁATY DLA DEWELOPERÓW?
ÔÔAnna Maksymiuk, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

W podpisanej przez Prezydenta nowej ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, znajduje się nieprecyzyjny i niepokojący dla deweloperów zapis. Wynika z niego,
że deweloper może przekroczyć – wraz z automatycznym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności – limit pomocy de minimis w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości. Wówczas będzie on musiał uiścić
dopłatę do wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia.

Anna Maksymiuk

Uwłaszczenie z mocy prawa
użytkowników wieczystych
dotknie nie tylko pojedynczych
właścicieli lokali mieszkalnych
w budynkach położonych na
gruntach w użytkowaniu wieczystym, ale również deweloperów. Jeśli do dnia wejścia
w życie ustawy (czyli do 1 stycznia 2019r.) nie sprzedadzą oni
wszystkich mieszkań – a nawet,
jeśli swoją inwestycję mieszkaniową oddadzą do użytkowania
już po 1 stycznia 2019r – mogą
być narażeni na konsekwencje.
Udzielenie przedsiębiorcom
wsparcia przekraczającego li-

mit pomocy de minimis wymaga zgłoszenia tego faktu Komisji
Europejskiej i przeprowadzenia
skomplikowanej procedury.
Wprowadzenie zapisu o dopłacie różnicy pomiędzy wartością rynkową nieruchomości
a sumą rat za przekształcenie
teoretycznie załatwia Państwu
problem z potencjalnym przekroczeniem limitu pomocy de
minimis, ale skutkuje wprowadzeniem bardzo niejasnej
sytuacji prawnej dla deweloperów, której koszty obecnie są
niezwykle trudne do oszacowania, z powodu lakoniczności
przepisu.
Art. 12 ustawy przewiduje
dopłatę do wartości rynkowej
nieruchomości określonej na
dzień przekształcenia – przy
czym wysokość dopłaty będzie
ustalana w drodze decyzji administracyjnej, a koszt operatu będzie musiał ponieść
dotychczasowy użytkownik
wieczysty. Przepis nie pre-

cyzuje, czy chodzi o dopłatę
do wartości rynkowej prawa
własności nieruchomości czy
do wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, a różnice pomiędzy tymi wartościami tej
samej nieruchomości mogą
być ogromne. Wartość użytkowania wieczystego spada
wraz z upływem czasu trwania
użytkowania wieczystego. Im
mniej czasu pozostało do końca okresu użytkowania wieczystego, tym wartość tego prawa
jest mniejsza. W przypadku
prawa własności wartość nie
jest korygowana o czas trwania
prawa własności. Bywa i tak,
że wartość prawa użytkowania
wieczystego jest niższa o połowę od wartości prawa własności tej samej nieruchomości.
Kolejnym zagrożeniem
dla deweloperów jest brak
odpowiedniego odesłania
do przepisów ustawy, które
przewidywałyby obowiązkowe

rozłożenie na raty (maksymalnie na 20 lat, ale nie krócej
niż 10 lat) w razie złożenia
takiego wniosku przez dotychczasowego użytkownika
wieczystego. Brak takiego
odesłania oznacza, że dopłata
będzie musiała zostać uiszczona w całości, co wpłynie negatywnie na ostateczny koszt inwestycji deweloperskiej. Przy
podpisanych już umowach
deweloperskich nie będzie
możliwości, aby ten koszt dodać do ceny mieszkania.
Niejasny zapis art. 12 stanowi potężne zagrożenie dla
deweloperów, albowiem daje
podstawę do rozbieżnych interpretacji. Dotychczasowa
postawa organów administracji publicznej pokazuje, że jeśli wysokość opłaty może być
wyższa, to organy stosują taką
interpretację – aby osiągnąć jak
najwyższą wartość, co przekłada się na większy wpływ do budżetu miasta.

SĄDY POLUBOWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
MAŁO POPULARNE
ÔÔUltima Ratio

W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt sądów polubownych, najczęściej przy szanowanych instytucjach biznesowych. Arbitrami są tam znane osobistości ze świata prawa
czy biznesu, nierzadko noszące tytuły pracowników naukowych wyższych uczelni,
eksponowani adwokaci i radcowie prawni, byli ministrowie i politycy z pierwszych
stron gazet. Sądy te nie są jednak specjalnie popularne.
Rozpoznają od kilku do kilkuset spraw rocznie,
a średnia wartość przedmiotu sporu w takich
sprawach znacznie przekracza milion złotych,
chociaż oczywiście zdarzają się także spory o wartości kilkunastu czy kilkudziesięciu
milionów złotych. Dlaczego arbitraż gospodarczy nie przyjął się w masowym obrocie?
Na to pytanie stara się odpowiedzieć Robert
Szczepanek, współtwórca ULTIMA RATIO,
pierwszego w Polsce elektronicznego sądu
polubownego tworzonego przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP.
Znane nazwiska na listach arbitrów mają
wzbudzić szacunek, zapewnić koncylia-

cyjną, przyjazną atmosferę i sprawić, że
strony będą szanowały wydane w sprawie
orzeczenie. Aby efekt ten mógł w ogóle
zaistnieć, strony muszą osobiście zetknąć
się z arbitrami, mieć szansę z nimi porozmawiać, przekonać ich do swoich racji. To
oczywiście wszystko trwa.
„Jeżeli jedna ze stron na arbitra wybiera
znaną osobistość, druga stara się, by „jej”
arbiter również posiadał taki przymiot. Wybranym w ten sposób arbitrom trudno jest
w konsekwencji uzgodnić rychły termin na
przeprowadzenie rozprawy. Jeżeli jednak
rozprawa ma się odbyć, sądy polubow-

Komentarze

ne wiedzą jak sprawić, by strony czuły się
komfortowo. Rozmowy o interesach mają
miejsce w dużych, klimatyzowanych salach
konferencyjnych, przy kawie i ciastkach.
W końcu gra idzie o kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych”- komentuje Robert Szczepanek współtwórca Ultima Ratio.
To wszystko powoduje, że istniejące sądy
polubowne doskonale radzą sobie z rozstrzyganiem spraw o wielkiej wartości przedmiotu sporu. Przedsiębiorcy po prostu liczą się
z tym, że rozstrzygnięcie takich spraw musi
trochę potrwać i sporo kosztować. Lepiej jest
jednak, by skomplikowane sprawy o zapłatę milionów złotych rozpoznawali arbitrzy
o uznanej reputacji i dorobku zawodowym.
Jeżeli nawet nie przyda się ich wiedza, to być
może coś podpowiedzą? Doprowadzą do
ugodowego załatwienia sprawy?
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