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RYNEK POWINIEN MIEĆ
KONKURENCYJNE PRODUKTY

Kuehne + Nagel ma nowego dyrektora
zarządzającego w Polsce

ÔÔKuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Wojciech Sienicki został powołany na
Dyrektora Zarządzającego Kuehne +
Nagel w Polsce. Nowy Dyrektor Zarządzający posiada prawie 30 lat doświadczenia w branży logistyki i transportu,
obejmując w tym okresie wiele menadżerskich stanowisk. Sienicki dołączył
do Kuehne + Nagel w 2011 roku, gdy
objął odpowiedzialność za Dział Spedycji Drogowej i Kolejowej w Polsce,
który później został przekształcony
w Dział Spedycji Drogowej. Obejmował
on pozycję Dyrektora Działu Spedycji
Drogowej do czasu jego powołania na
obecne stanowisko.
Objęcie stanowiska Dyrektora Zarządzającego Kuehne + Nagel w Polsce to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale również wyzwanie. Jestem
przekonany, iż moje wieloletnie
doświadczenie wewnątrz firmy oraz
znajomość specyfiki polskiego rynku
logistycznego umożliwią efektywne
zarządzanie polską dywizją Kuehne
+ Nagel. Moim celem jest, abyśmy
dostarczali naszym Klientom usługi, które będą budować dodatkową

Z Janem Padewskim, właścicielem NDHP, producenta nowych
palet na rynku, o jakości rynku paletowego, nowych jego produktach i działaniach firmy rozmawiał Andrzej Szymkiewicz

Wojciech Sienicki

wartość dla ich biznesów – mówi
Wojciech Sienicki.
Wojciech Sienicki jest doświadczonym menadżerem branży logistycznej i transportowej z wieloma
sukcesami biznesowymi. Powołując
Wojciecha Sienickiego na stanowisko
Dyrektora Zarządzającego, mamy
pewność dalszej gwarancji usług
wysokiej jakości, których realizacja
będzie zgodna z naszą globalną strategią, zorientowaną na zapewnianie
naszym Klientom innowacyjnych
i efektywnych rozwiązań – powiedział dr. Hansjörg Rodi, Regionalny
Menadżer, Kuehne + Nagel w regionie Centralnej i Wschodniej Europy.

Pierwsze Ogólnopolskie
Targi Pracy Branży TSL

ÔÔRedip

Ruszyła rejestracja na Pierwsze Ogólnopolskie Targi
Pracy Branży Transport Spedycja Logistyka – TransLogistica Jobs’2018, które odbędą się w dniach 6 –
8 listopada 2018 r. w warszawskim Centrum Expo
XXI. To jedyna wystawa pracodawców w Polsce,
gdzie można spotkać w jednym miejscu tak wiele

Andrzej Szymkiewicz: Skąd
pomysł na paletę NDHP. Jaka
była geneza jej powstania?
Jan Padewski: Brakowało na
rynku paletowym takiego nośnika paletowego, który by był
certyfikowany, powtarzalny
i jakościowo sprawdzalny przez
niezależnych inspektorów, którzy mogli nadzorować te palety.
Mamy wszystkie potrzebne certyfikaty na tę paletę. Jest to pół-paleta o wytrzymałości 600 kg.
To dużo jak na pół-paletę.
Przeprowadzone testy wykazały taką nośność
Co jeszcze wyróżnia tę paletę od palety konkurencyjnej
jaką jest paleta DHP?

Jan Padewski

To co wyróżnia, to są wartości jakościowe, czyli są to deski zwymiarowane, wsporniki
metalowe o minimalnej grubości minimum 2 mm. Deski,
które – można powiedzieć – są
zwymiarowane tak, jak deski
w europalecie szerokością,
grubością i gwoździem, który jest bardziej wytrzymały.
Ta paleta spełnia wszystkie
wymogi jakościowe, które są
wymagane w całej branży handlowej…

DALSZY CIĄG WYWIADU na str. 2

czołowych firm z rynku logistycznego, które prezentują całe spectrum ofert pracy dla kandydatów
o różnych kompetencjach i wykształceniu.
Branża logistyczna to jedna z najdynamiczniej
rozwijających się w gospodarce. Polska jest nie
tylko potęgą w transporcie drogowym UE, ale
przede wszystkim stajemy się nowoczesnym hubem logistycznym dla całej Europy. To generuje
również tysiące miejsc pracy, a dynamiczny rozwój,
także w obszarze innowacji i technologii stwarza
olbrzymie możliwości zawodowe dla ludzi o różnorodnych kompetencjach i wykształceniu.
Każdy z trzech dni targów – TransLogistica
Jobs’2018 (dzień: Różnorodności, Wartości i Innowacji) będzie intensywny i bogaty w ciekawe
wydarzenia, tj. dyskusje, seminaria, poradniki,
autoprezentacje kandydatów, prezentacje wartości wystawców, a także spotkania z naukowymi

kołami logistycznymi z całej Polski i dyskusje
na temat pomysłów młodych ludzi na pracę
i rozwiązania logistyczne.
– Do odwiedzenia targów zapraszamy każdego,
kogo interesuje praca w branży transport – spedycja – logistyka, bez względu na doświadczenie
i wykształcenie. Możliwości rozwoju jakie daje ten
rynek pracy, są dużo większe od innych w naszej
gospodarce. To niepowtarzalna okazja do bezpośredniego kontaktu z TOP pracodawcami z rynku
logistycznego i spotkania ich w jednym miejscu
oraz możliwość poznania każdego indywidualnie.
Zapraszam do rejestracji już dzisiaj, jak też do
zgłaszania swojej autoprezentacji – mówi Beata
Trochymiak, redaktor naczelna Pracujwlogistyce.
pl, współorganizator TransLogistica Jobs.
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MONITORING POJAZDÓW
OBOWIĄZKOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA!
ÔÔGGS

Niespełna tydzień został do wejścia w życie przepisów o obowiązku przekazywania
danych geolokalizacyjnych dotyczących transportów towarów wrażliwych. W skrócie
oznacza to, że od 1 października każdy tego typu transport musi zostać wyposażony
w system lokalizacji. Jego brak oznacza dla przewoźnika 10 tys. zł kary, a dla kierowcy
nawet 7,5 tys. zł w razie nieuruchomienia funkcji śledzenia.
System monitorowania przewozu nie jest
nowością – został uruchomiony w kwietniu
zeszłego roku na podstawie przepisów,
która – jak wskazano w jej uzasadnieniu
wprowadzenia przepisów – ma być narzędziem do walki z procederem nielegalnego
handlu m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem
tytoniowym oraz wyłudzaniem podatku
od towarów i usług. Ustawa zobligowuje
wskazane w niej podmioty m.in. do zgłaszania transportu towarów tzw. „wrażliwych”,
dokonywanych po drogach publicznych
i sieci kolejowej do rejestru zgłoszeń SENT.

emil

ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK INFORMACJI LOGISTYCZNEJ

WYDAWCA
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
Os. Bol. Chrobrego 34/64
60–681 Poznań
NIP: 9720481162
REGON: 634238765
REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28
60–462 Poznań
Tel. 61 847 49 08
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4-emil.pl
REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
do systemu monitorowania przewozu
zostały wprowadzone zmiany polegające
na obowiązku przekazywania aktualnych
danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary. Wchodzą
one w życie 1 października 2018 r.
– Nowe przepisy mają ogromne znaczenie dla rynku monitoringu GPS. Będzie to
bowiem pierwszy przypadek obligatoryjnego monitorowania pojazdów przewożących
określony ładunek. Decyzja podjęta przez
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rząd ma szansę przyczynić się do popularyzacji usług lokalizacyjnych i monitoringu
pojazdów – zauważa Bogdan Kwiatkowski,
Dyrektor Sprzedaży Północ Polski w firmie Gannet Guard Systems. – Co prawda
ustawa wskazuje, że wystarczy zastosować dowolny lokalizator, w tym tablet lub
smartfona z aplikacją SENT GEO służącą do
monitorowania trasy przewozu towaru, ale
jestem przekonany, że firmy transportowe
chętniej sięgną po bardziej zaawansowane
systemy monitoringu. W ten sposób nie tylko wypełnią obowiązek wynikający z przepisów, ale i zapewnią sobie liczne korzyści
związane ze zwiększeniem efektywności
biznesu – podkreśla Bogdan Kwiatkowski.
W jaki sposób będzie to możliwe? Poza
obowiązkowymi danymi geolokalizacyjnymi, takimi jak współrzędne geograficzne
pojazdu, jego prędkość czy azymut (pozwalający na określenie kierunku poruszania się), bardziej zaawansowany system
monitoringu pozwala m.in. zbierać oraz
analizować wiele parametrów transportu i – dzięki raportom – optymalizować
koszty oraz zapobiegać stratom związanym m.in. z niekontrolowanymi ubytkami
paliwa. W grę wchodzi również nadzorowanie pracy kierowców oraz zwiększanie
ich bezpieczeństwa za sprawą szkoleń
wykorzystujących dane o stylu jazdy poszczególnych pracowników.
– Firmy z branży monitoringu pojazdów
posiadają rozwiązania odpowiadające zapisom w projekcie ustawy. Pozwalają one
zarówno śledzić pozycję, jak i monitorować szereg innych czynników dotyczących
stanu pojazdu. Moduły zapewniają wgląd
w trasy jakimi poruszają się wyposażone
w nie ciężarówki czy samochody dostawcze, ale także w dane związane z ilością
paliwa w zbiornikach, zużyciem paliwa, pracą lub wyłączeniem silnika. Przesyłają też
informacje w formie alarmów o otwarciu
lub zamknięciu części ładunkowej. Oznacza
to, że dzięki monitoringowi przewożony
towar znajduje się pod stałą kontrolą upoważnionej osoby – zauważa ekspert z firmy
Gannet Guard Systems.
Niedopełnienie obowiązku monitorowania przewozów może skończyć się dla przewoźnika karą pieniężną w wysokości 10 tys.
zł. Sankcje finansowe przewidziano również
dla kierowców. Kara od 5 do 7,5 tys. zł grozić
będzie, gdy kierowca nie uruchomi lokalizatora (o ile zachodzi taka konieczność) lub gdy
w przypadku stwierdzenia niesprawności
urządzenia czy systemu lokalizacji trwającej
dłużej niż godzinę nie zatrzyma się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Do
31 grudnia 2018 r. – w okresie przejściowym
– kary nie będą ani wobec przewoźników,
ani w stosunku do kierujących.
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Większe możliwości
operacyjne
oddziału w Seulu

ÔÔDachser, Fot. Dachser

ODPOWIEDZIALNY
PRZYWÓDCA W BIZNESIE
ÔÔFOB, Fot. FOB

Prezesi oraz członkowie zarządów firm – partnerów Forum
Odpowiedzialnego Biznesu weszli w skład Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Inicjatywa ma ułatwić najwyższej kadrze
menedżerskiej dzielenie się wiedzą oraz zdobywanie nowych
kompetencji w szeroko rozumianym obszarze zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Owocem prac gremium
będzie sformułowanie listy Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.
Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to forum współpracy,
w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie
i członkinie zarządów firm,
a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca
jej założenie, że inicjowanie
i realizowanie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju i CSR
jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem
funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej
w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących
z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia
2018 r. podczas 7. Targów CSR.
W ramach spotkań Rady,
przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej, wraz z zaproszonymi ekspertami i autorytetami, będą dyskutowali na takie
tematy jak: odpowiedzialne
przywództwo, odpowiedzialne
finanse, etyka, łańcuch dostaw,
tworzenie wspólnej wartości,
kultura organizacji, dostępność
produktów i usług czy przeciwdziałanie wykluczeniu. Owocem
ich prac będzie lista Dziesięciu

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, przeniósł
siedzibę oddziału w Korei Południowej do nowej, większej lokalizacji
w centrum Seulu. Decyzja o przeprowadzce związana jest z ciągłym
rozwojem firmy, a także stanowi
podstawę do dalszej ekspansji globalnych rozwiązań Dachser w zakresie łańcucha dostaw.
Nowe biuro operatora w stolicy
Korei znajduje się na dziewiątym
piętrze budynku Sangjin w centrum
miasta. Obiekt zapewnia dużo miejsca dla koreańskiego zespołu firmy,
zachowując jednocześnie możliwość
dalszej rozbudowy. Ponadto dzięki
dogodnej lokalizacji oddział jest łatwo dostępny zarówno dla pracowników, jak i klientów oraz innych firm.
Przeprowadzka ta była konieczna ze
względu na potrzeby zespołu, któ-

ry systematycznie rośnie w efekcie
zwiększania skali działalności Dachser w Korei w zakresie transportu
lotniczego, morskiego, a także magazynowania i usług dodanych.
– Abyśmy mogli dalej wzmacniać
solidne fundamenty, które położyliśmy w ciągu ostatnich trzech lat,
konieczne jest stałe budowanie
wysokoefektywnego zespołu, który umożliwi ciągły, znaczący wzrost
– powiedział Roman Mueller, dyrektor zarządzający Dachser Air &
Sea Logistics w Korei. – Przestrzeń
biurową zaprojektowaliśmy tak, aby
wyglądała naturalnie, sprzyjając
produktywnemu środowisku pracy,
które jest zgodne z naszym stałym
naciskiem na wzrost, jakość i wydajność – dodaje Roman Mueller.
Oprócz dostarczania kompleksowych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw Dachser w Korei
w ramach seulskiej lokalizacji, firma
stale rozszerza swoje usługi również w dwóch innych koreańskich
lokalizacjach w Incheon i Busan.

Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.
– W dobie szybko postępujących zmian w otaczającym nas
świecie, niezwykle ważna jest
współpraca i wzajemna motywacja do budowania organizacji opartych o zasady zrównoważonego rozwoju. Istotną
do odegrania rolę mają osoby
stojące na czele firm. To na nich
spoczywa odpowiedzialność za
kierunek rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw,
jak i całej gospodarki. Człon-

Istotną do odegrania rolę mają osoby
stojące na czele firm. To na nich spoczywa
odpowiedzialność za kierunek rozwoju
zarówno poszczególnych przedsiębiorstw,
jak i całej gospodarki
kowie Rady mogą więc być
dla siebie inspiracją, dzielić
się wiedzą i doświadczeniami
oraz wspierać w wyznaczaniu
standardów odpowiedzialnego
przywództwa – mówi Dominika
Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Rada Odpowiedzialnego
Przywództwa została powołana

przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Formuła Rady ma
za zadanie wzmocnić wśród
liderów potrzebę upowszechniana tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego zarządzania.
– Budowanie partnerstw
i współpraca są kluczowymi
wartościami w odpowiedzial-
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nym biznesie. Bez nich niemożliwa jest zrównoważona
przyszłość. Naszą rolą jest zaś
stwarzanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia
się inspiracjami, łączenie ludzi,
którzy zmieniają biznes, zgodnie
z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Marzena
Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
Informacje o działalności Rady
Odpowiedzialnego Przywództwa
znajdują się na stronie internetowej
www.odpowiedzialnybiznes.pl/ROP
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ZACHOWANIE KONTROLI NAD KOSZTAMI
KONSERWACYJNOOBSŁUGOWYMI MINIMALIZACJA
KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie

10 WARUNKÓW
MODERNIZACJI FLOTY
AKUMULATORÓW

W miarę jak silniki elektryczne w coraz większym stopniu zastępują silniki spalinowe w magazynach i w obszarach produkcyjnych, jakość i sprawność akumulatorów trakcyjnych staje się
obiektem coraz większego zainteresowania.
Podczas gdy tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe pozostają w dalszym ciągu popularne i niezawodne, nowsze i bardziej
innowacyjne technologie kwasowo-ołowiowe jak również rozwiązania alternatywne takie jak akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
oferują operatorom duże możliwości znaczącej poprawy swojej
codziennej strategii pracy, zmniejszając przy tym tzw. całkowity
koszt posiadania (TCO). Poniżej przedstawiamy 10 głównych
punktów jakie użytkownicy powinni uwzględnić, by móc czerpać
korzyści z tych nowych technologii.
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MAKSYMALIZACJA CZASU UŻYTKOWANIA
POJAZDÓW DO CELÓW PRODUKCYJNYCH
Wyzwanie

03

Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewanymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowanie musi
odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o określonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji zagrożenia zdrowia
i zanieczyszczenia produktu.

Rozwiązanie

Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas ładowania, a co za
tym idzie powyższe zagrożenia nie występują. Pozwala to również
na uniknięcie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym
odbywa się ładowanie a także konieczności przemieszczania
się pojazdów pomiędzy rejonem produkcyjnym, magazynem
a miejscem ładowania akumulatorów.

Wyzwanie

Akumulatory z ogniwami zalewanymi wymagają znaczącej obsługi,
obejmującej m.in. regularne uzupełnianie wody. Czynności te są
czasochłonne, niosą za sobą zagrożenia dla operatorów i zakładu
produkcyjnego a także – w dużych obiektach – generują wysokie
koszty zużycia wody.

Rozwiązanie

Akumulatory TPPL skracają czas obsługi, minimalizują zagrożenia
i koszty ponieważ – dzięki procesom wewnętrznej rekombinacji
– nie wymagają one uzupełniania wody.

W przypadku eksploatacji pojazdów wyposażonych w tradycyjne
akumulatory, pracujących w trybie wielozmianowym, wymiana
rozładowanego akumulatora oznacza stratę czasu. Ponadto niezbędne są również akumulatory zapasowe, które stanowią dodatkowy koszt i wymagają zapewnienia przestrzeni na składowanie.

Rozwiązanie

Akumulatory VRLA wykonane z cienkich płyt z czystego ołowiu (TPPL)
pozwalają na nieprzerwaną pracę pojazdów, również w systemie
wielozmianowym. Akumulatory TPPL umożliwiają stosowanie wysokich wartości prądu ładowania, a przy tym dopuszczają ładowanie
okazjonalne podczas naturalnych przerw w trakcie zmiany; akumulatory pozostają wewnątrz wózka, co eliminuje czas wymiany.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW „NA MIEJSCU” BEZ
ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA
PRODUKTU, PRZY ZACHOWANIU KONTROLI NAD KOSZTAMI
OBSŁUGI I MINIMALIZACJI KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie
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Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewanymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowanie musi
odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o określonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji zagrożenia zdrowia
i zanieczyszczenia produktu.

Rozwiązanie

Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas ładowania, a co za
tym idzie powyższe zagrożenia nie występują. Pozwala to również
na uniknięcie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym
odbywa się ładowanie a także konieczności przemieszczania
się pojazdów pomiędzy rejonem produkcyjnym, magazynem
a miejscem ładowania akumulatorów.

MINIMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie

04

Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają przeładowania na poziomie 10–20% aby wytworzyć mieszanie kwasu
i zminimalizować rozwarstwienie. To generuje koszty zużycia
energii i wpływa na tzw. ślad ekologiczny zakładu.

Rozwiązanie

W przeciwieństwie do powyższego akumulatory TPPL wymagają
niższego poziomu przeładowania wynoszącego zazwyczaj 8–10%.
Stosowanie akumulatorów TPPL wraz z odpowiednimi prostownikami pozwala na oszczędności energii rzędu 30%.

ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI
WYMIANY AKUMULATORÓW
Wyzwanie

05

Bieżące koszty kapitałowe tradycyjnych akumulatorów są wyższe
niż jest to naprawdę konieczne, co wynika z ich ograniczonej
trwałości eksploatacyjnej.

Chronometr wydarzeń
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Rozwiązanie

Akumulatory TPPL oferują oszczędność kosztów dzięki wyższej
trwałości eksploatacyjnej pozwalającej na 1500–1600 cykli przy
rozładowaniu na poziomie 60% przy obecnej konstrukcji. Akumulatory te doskonale nadają się do zastosowań, w których
wymagana jest praca w stanie częściowego naładowania.
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ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZESTRZENI
W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH
Wyzwanie

Do pracy w wąskich alejkach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni wymagane jest stosowanie wózków o budowie
kompaktowej.

Rozwiązanie

Dzięki zastosowaniu płyt o grubości zaledwie 1 mm w porównaniu z płytami o grubości 9 mm stosowanymi w tradycyjnych
bateriach, akumulatory TPPL zajmują o 30% mniej miejsca niż
ich odpowiedniki typu AGM.

KOSZT I ORGANIZACJA SKŁADOWANIA
AKUMULATORÓW ZAPASOWYCH
Wyzwanie

07

W czasie składowania akumulatory tradycyjne należy doładowywać z częstotliwością od 6 do 12 tygodni. Ponadto konieczne
jest zatrudnienie osób, które będą śledziły napięcie otwartego
obwodu akumulatorów posiadanych na stanie oraz – gdy będzie
to konieczne – dokonywały ładowania przyspieszonego.

Rozwiązanie

O ile w momencie rozpoczęcia składowania były one w pełni naładowane, akumulatory TPPL można przechowywać przez okres
dwóch lat w temperaturze 20°C; zmniejsza to potrzebę ich nadzoru,
konieczność ładowania przyspieszonego a także redukuje koszty.
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MINIMALIZACJA KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH AKUMULATORÓW
Wyzwanie

Branża przemysłowa jest mocno zainteresowana zastosowaniem
akumulatorów Li-Ion w zastępstwie ogniw kwasowo-ołowiowych.
Jedynym mankamentem tej technologii jest jej koszt.

Rozwiązanie

Stosunek kosztu akumulatorów TPPL do standardowych ogniw
typu kwasowo-ołowiowego wynosi od 1,4 do 1,6 podczas gdy
jeszcze niedawno współczynnik ten dla wielu akumulatorów
litowo-jonowych wynosił od 4 do 6.
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RECYKLING ZMNIEJSZAJĄCY KOSZTY
I NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Wyzwanie

Jako że trwałość eksploatacyjna wszystkich akumulatorów jest
ograniczona, istotną kwestią staje się ich odpowiedzialna utylizacja
przy zapewnieniu minimalnego oddziaływania na środowisko
i jak najniższego kosztu.

Rozwiązanie

Na tym tle okazuje się, że akumulatory litowo-jonowe mogą
stwarzać problem, ponieważ – niezależnie od ich typu – wymagają
analizy chemicznej w celu stwierdzenia ewentualnej zawartości
cennych materiałów. Recykling akumulatorów litowo-żelazowofosforanowych (LFP) jest jak na razie nieopłacalny, a w przypadku akumulatorów litowo-kobaltowych (LCO) istnieje możliwość
odzysku kobaltu, którego wartość stanowi ok. 10% ceny nowego

Współpraca
z niemieckim gigantem

ÔÔRBS

Grupa Heraeus, globalna firma
działająca w segmencie metali szlachetnych, materiałów medycznych,
czujników, szkła kwarcowego i zastosowań specjalnych dołączyła do grona klientów Rusak Business Services.
W ramach współpracy Rusak Business Services jest odpowiedzialny za
kluczowe procesy celne klienta takie
jak: eksporty do Rosji, kompleksowe
przygotowanie dokumentów: deklaracje eksportowe, świadectwa
pochodzenia, CMR (ze specyfikacją),
karnety TIR (ze specyfikacją).
– Cieszymy się, że firma z tak ugruntowaną pozycją na rynkach światowych jak Heraeus zaufała nam i dołączyła do grona naszych klientów,
powierzając naszej Agencji, między
innymi prowadzenie bardzo wymagających ze względu na wielopozycyjne
faktury, z bardzo różnorodnym towarem, eksportów do Rosji. Jak zawsze
zespół Rusak Business Services dokłada wszelkich starań, aby zapewnić firmie Heraeus profesjonalne
doradztwo oraz pełne bezpieczeństwo wszystkich realizowanych we
współpracy z nami transakcji celnych
– mówi Tomasz Rusak, Prezes Zarządu Rusak Business Services.
Grupa Heraeus to wiodąca na świecie grupa technologiczna. Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Hanau w Niemczech. Założone w 1851
r. przedsiębiorstwo, jest rodzinną
spółką portfelową, która łączy firmy

z różnych sektorów m.in. ochrony środowiska, energii, elektroniki, zdrowia,
mobilności i rozwiązań przemysłowych. W roku 2017 Heraeus uzyskał
przychód w wysokości 21,8 mld EUR.
Zatrudnia około 13 000 pracowników
w 40 krajach. Heraeus jest jedną
z 10 największych firm rodzinnych
w Niemczech, posiada ponad 100
oddziałów na całym świecie.
Rusak Business Services to jeden
z liderów w zakresie doradztwa
celnego na polskim rynku. Blisko
30-letnie doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego pozwoliło
brokerowi zbudować niezawodny
zespół ekspertów oraz wypracować
partnerskie relacje biznesowe z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami. Działania Agencji
koncentrują się w dwóch głównych
obszarach: outsourcingu obsługi
celnej i Customs Compliance, czyli
zapewnieniu zgodności z regulacjami celnymi. Profesjonalizm i wiarygodność Rusak Business Services
potwierdza certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), a także
wdrożony system jakości wg norm
ISO. Firma posiada ponad 20 oddziałów w całej Polsce, punkty obsługi
składów celnych oraz podatkowych,
a także szereg miejsc uznanych dla
procedury uproszczonej.

ogniwa. Przewiduje się jednak, że możliwość recyklingu akumulatorów litowo-jonowych będzie ulegać stopniowej poprawie.
W odróżnieniu od w/w akumulatorów ogniwa kwasowo-ołowiowe
są łatwo i niemalże w pełni odzyskiwalne.

10

NIEZAWODNE AKUMULATORY DLA WSZELKICH WYZWAŃ
Wyzwanie

Akumulatory mogą być narażone na trudne warunki środowiskowe, w tym wstrząsy, drgania, szeroki zakres temperatur roboczych
oraz niezbyt delikatne obchodzenie się ze strony niedoświadczonego personelu obsługowego.

Rozwiązanie

Ziarnista struktura czystego ołowiu stosowanego w akumulatorach
TPPL powoduje, że ich płyty nie są podatne na korozję. Dzięki swej
trwałej budowie i kompozycji materiałów akumulatory te są również
odporne na silne wstrząsy i drgania. Ponadto są one przystosowane do pracy w dużo szerszym zakresie temperatur w porównaniu
z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi innej konstrukcji.
Więcej informacji można uzyskać pobierając
za darmo ‘Motive Power White Paper‘.

Chronometr wydarzeń
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Nowy gracz na rynku
doradztwa inwestycyjnego

ÔÔRedip, Fot. Burlington

Temperatura na rynku nieruchomości po raz kolejny wzrosła po zapowiedzi nowej firmy wchodzącej na rynek. Znani
gracze z branży, Jason Sharman i Michał Grabara wspólnie
z Aleksandrą Dawidczyk i Anną Andrzejuk postanowili opuścić BSC Real Estate Advisors (panowie byli odpowiednio
Partnerem Zarządzającym i Dyrektorem działu inwestycji)
i założyć Burlington Real Estate.
Firma jest pierwszym doradcą na rynku nieruchomości
komercyjnych skupionym wyłącznie na rynku inwestycyjnym
– biurowym, magazynowym, handlowym oraz hotelowym.
Zakres świadczonych usług obejmuje doradztwo przy zakupie, sprzedaży oraz pozyskiwaniu finansowania, modelowanie finansowe, due diligence oraz rozwiązania związane ze
strategicznym zarządzaniem aktywami.
Partnerzy zarządzający Burlington Real Estate od dwóch
dekad współpracują z lokalnymi oraz międzynarodowymi
funduszami inwestującymi zarówno w Polsce jak i globalnie.
Jason i Michał zdobywali doświadczenie pracując w takich
firmach jak JLL, Deloitte, King Sturge, DTZ (obecnie C&W),
Knight Frank i Polskim Holdingu Nieruchomości..
– Burlington Real Estate jest doskonałą propozycją dla
inwestorów poszukujących najwyższej klasy niezależnego
oraz profesjonalnego doradztwa. Przez wiele lat współpracowaliśmy jako zespół, co w rezultacie sprawiło, że nasze
działanie jest odpowiednio zorganizowane i ukierunkowane na oczekiwania naszych klientów. Nasze pozytywne
i entuzjastyczne nastawienie przekłada się na wyjątkowy
optimizm w realizacji każdego zlecenia. Pracujemy aktualnie nad zamknięciem transakcji o wartości blisko EUR 240
mln oraz licznymi transakcjami w toku. Wraz z rozwojem
zespołu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów, jednocześnie pozostajemy wierni naszej filozofii
dostarczania spersonalizowanych usług – Jason Sharman
MRICS, Partner.
– Doradzamy szerokiej rzeszy inwestorów począwszy
od prywatnych przedsiębiorców po dużych instytucjonalnych graczy poszukujących doradztwa inwestycyjnego na
rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Naszym
celem jest realizacja oczekiwań naszych klientów poprzez dostarczanie wyjątkowej wiedzy na temat rynku
popartej najwyższej klasy doświadczeniem. Uważamy, iż
są to kluczowe czynniki do dostarczania strategii, która
zapewni osiągnięcie możliwie najlepszego rezultatu –
Michał Grabara CCIM, Partner.

Leonard Kubanek

Michał Vrba

WZMOCNIENIE
ZESPOŁU PROLOGIS
ÔÔPrologis

Prologis, Inc., światowy lider nieruchomości logistycznych, poinformował
dzisiaj o powołaniu dwóch osób na stanowiska związane z zarządzaniem
projektami w Europie Środkowo-Wschodniej. Realizowanie złożonych projektów o wysokiej jakości w ramach założonego budżetu i harmonogramu
zawsze było dla Prologis priorytetem, a wzmocnienie zespołu ma na celu
dodatkowe zwiększenie możliwości firmy w tym zakresie.
Michal Vrba otrzymał awans na stanowisko vice president, head of project management w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie odpowiadał
za całościowe zarządzanie inwestycjami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nadzorowanie wielu
projektów na wszystkich etapach
realizacji, z transakcjami zakupu
i sprzedaży włącznie. Vrba zastąpi
Balazsa Bellaka, który objął stanowisko vice president, head of project
management w Prologis Europe.
Jednocześnie Leonard Kubanek
dołączył do biura w Warszawie jako
director, project management, gdzie
będzie zarządzał zespołem projektowym oraz nadzorował działania inwestycyjne i budowlane firmy na terenie
kraju. Leonard będzie raportował do
Pawła Sapka, senior vice president
and country managera w Polsce oraz
Michala Vrba.
Interdyscyplinarne zespoły Prologis oferują pełen zakres usług w projektowaniu i budowaniu obiektów,
wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, by zarządzać projektem
klienta zapewniając mu dokładnie
to, czego potrzebuje – od wyboru
lokalizacji po oddanie budynku do
użytku – w formie pełnego pakietu
lub pojedynczej usługi.
– Jestem bardzo zadowolony, że
Michal otrzymał awans, a Leonard
dołączy do naszego zespołu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządzanie projektami to jedna z kilku dziedzin, w których Prologis naprawdę się

wyróżnia. Organizacja naszego działu
pozwala klientom czerpać korzyści
z tego, że odpowiedzialność za zarządzanie skupia się w jednym miejscu,
a realizacja nastawiona jest na dotrzymywanie terminów, co skutkuje
zrównoważonymi projektami, które
spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania – powiedział Martin Polák,
managing director, regional head na
Europę Środkowo-Wschodnią.
Vrba dołączył do Prologis w sierpniu 2011 roku. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w budownictwie
i zarządzaniu projektami. Zanim
związał się z Prologis, pracował jako
development and project manager
dla dewelopera obiektów przemysłowych VGP NV, gdzie zajmował
się nadzorem pracy w Czechach, na
Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii.
Kubanek ma ponad 15 lat doświadczenia w kierowaniu procesami projektowania, uzyskiwania
pozwoleń i realizacji projektów przemysłowych w Polsce. Zanim związał
się z Prologis, zarządzał procesami
inżynieryjnymi, zakupu i budowy jako
Head of Industrial Services in Building Consultancy w CBRE Polska oraz
pełnił funkcję Director of Industrial
Projects w Tebodin.
Z portfolio operacyjnym 4,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni logistycznych i przemysłowych,
Prologis jest wiodącym dostawcą
obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na
30 czerwca 2018 r.).
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6

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

OTWARCIE CENTRUM
LOGISTYCZNEGO KAMIENIA
ÔÔRedip

12 września, w podwarszawskim Parzniewie, odbyło się śniadanie prasowe, które oficjalnie otworzyło Centrum Logistyczne
hiszpańskiej firmy Cosentino, produkującej powierzchnie architektoniczne z andaluzyjskich kamieni.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mediów a także goście
specjalni – Vanessa Feo, zarządzająca komunikacją Grupy Cosentino oraz Influencerka – Katarzyna Będzińska, znana na
Instagramie jako minimaliving.
Grupa Cosentino jest rodzinną
firmą kamieniarską, ale o globalnym zasięgu. W lutym 2018 roku,
w podwarszawskim Parzniewie,

powstało pierwsze w Polsce Centrum Logistyczne Cosentino, oficjalnie zaprezentowane mediom
12. września br. Ambasadorami
marek, składających się na ofertę
firmy są: amerykańska supermodelka – Cindy Crawford oraz hiszpański tenisista – Rafael Nadal.
W zorganizowanym przez
agencję OKK! PR wydarzeniu
udział wzięli dziennikarze i przed-

stawiciele blisko 20. redakcji.
Event podzielono na trzy części.
W pierwszej z nich Miguel Sierra
– Dyrektor Generalny Cosentino
Polska oraz Aneta Konowrocka
– Koordynator Marketingu, przybliżyli gościom wizję i misję firmy,
a także marki składające się na
ofertę Cosentino, czyli – Silestone, Dekton oraz Sensa.
– Dlaczego otworzyliśmy
Centrum Cosentino Polska?

Zależało nam na tym, aby
stworzyć kamieniarzom przestrzeń, w której będą mogli
znaleźć wszystko to, czego
potrzebują. Dzięki takiemu
podejściu zapewniamy różnorodną i kompleksową ofertę,
ale zebraną w jednym miejscu
– Centrum Cosentino – Miguel Sierra, Dyrektor Generalny
Cosentino Polska.

REKLAMA

Pojemniki Eurotec
w automacie

ÔÔGeorg Utz, Fot. Georg Utz

Szpital Uniwersytecki w Zurychu (USZ) uruchomił najnowocześniejszy magazyn centralny
w szwajcarskim sektorze opieki zdrowotnej.
W tym w pełni automatycznym obiekcie wykorzystano 9200 pojemników Eurotec z tworzywa
sztucznego produkcji Georg Utz, w których są
przechowywane leki i sprzęt medyczny.
Centralny magazyn został zlokalizowany
poza obiektami USZ, w wynajętym budynku,
w miejscowości Schlieren, co w sposób znaczący
odciąży szpital i centrum miasta od ruchu komunikacyjnego, a także pozwoli wykorzystać
zwolnioną przestrzeń na podstawową działalność medyczną.
Nowa infrastruktura pozwoli szpitalowi podnieść jakość i wydajność logistyki oraz szybciej
reagować na nowe trendy w branży.
Pojemniki Eurotec, z oferty Georg Utz przydają
się przede wszystkim w automatycznej obsłudze we wszystkich popularnych systemach magazynowych. Są one wyposażone w specjalne
wpusty umożliwiające manipulację przez robot
przemysłowy i właściwe zamocowanie na automatycznych przenośnikach. Uchwyty muszlowe
i otwory uchwytowe umożliwiają jednocześnie
manualną obsługę pojemników.
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ
HR PRZYSZŁOŚCI?
ÔÔREDIP

Współczesne technologie pomagają rekruterom w szybkim kontakcie kandydata
z pracodawcą, a przede wszystkim ułatwiają znalezienie idealnie dopasowanego
pracownika do wymogów danego stanowiska pracy. Wykorzystując nowoczesne
rozwiązania cyfrowe i Virtual Reality, przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje
działania onboardingowe oraz podnieść skuteczność samej rekrutacji. Z tego względu
spółka OTTO Work Force zainwestowała we własne R&D – Innowations Lab, zajmujące
się opracowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w obszarze Zarzadzania Zasobami
Ludzkimi.
JAK ALGORYTMY POMAGAJĄ
W ZNALEZIENIU IDEALNEGO
PRACOWNIKA?
Dzięki pracy ekspertów z Innovations
Lab, udało się stworzyć inteligentny system Best Match, polegający na dobieraniu
pracowników na konkretne stanowiska
w firmie do konkretnych klientów. Działa
on poprzez przetwarzanie big data (dużej
ilości danych) na podstawie profilu idealnego kandydata („Best Performers”),
tworzonego przy udziale Klienta. Wykorzystanie tych funkcjonalności wpływa na
podniesienie produktywności i satysfakcji
przyszłego pracownika, minimalizuje również ryzyko szybkiej rezygnacji z podjętej
pracy, co również wykazał przeprowadzony
program pilotażowy.
Rekrutacja odbywa się natomiast poprzez zdigitalizowany proces wykorzystujący autoselekcję na podstawie formularzy zgłoszeniowych on-line. Algorytmy
dobierają najlepszych kandydatów, którzy
zostaną zaproszeni na rozmowę. Również
dopełnianie formalności związanych z zatrudnieniem zostało usprawnione – w tym
momencie około 90% umów w OTTO Work
Force zawieranych jest za pomocą podpisu
elektronicznego.
Cyfryzacja i jest nieodzowna w procesie
rekrutacyjnym. Korzystanie z narzędzi digitalowych oraz sztucznej inteligencji umożliwia optymalne dopasowanie pracownika
do stanowiska pracy, wyklucza element
przypadkowości, co podnosi satysfakcję
pracownika, a finalnie samego Klienta
– mówi Patrycja Liniewicz, International
Recruitment Director OTTO Work Force.
JAK WYKORZYSTAĆ WIRTUALNĄ
RZECZYWISTOŚĆ W SZKOLENIACH
PRACOWNIKÓW?
Niezmiernie ważnym elementem domykającym proces rekrutacji, jest wdrożenie
pracownika (onboarding) oraz skuteczne
dobranie szkoleń w tym etapie. W tym celu
ramach Innovations Lab zostały opracowane wirtualne narzędzie szkoleniowe.
Virtual Trainer wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do przygotowania pracowników

do działania w nowym środowisku pracy.
Virtual Trainer odwzorowuje miejsce pracy
u klienta, dzięki czemu pracownik uczy się
nowej przestrzeni i ćwiczy konkretne czynności jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
– Stosując program Virtual Trainer skracamy czas wdrożenia pracownika aż o 50%
– mówi Patrycja Liniewicz, International
Recruitment Director OTTO Work Force.
Stosowanie wirtualnych przestrzeni
szkoleniowych pozwala nam znacznie
skrócić proces wdrażania pracowników
i obniżyć związane z nim koszty – dodaje.
Specjaliści z OTTO postawili również na
aplikacje mobilną, dzięki którym pracownicy mogą brać udział w szkoleniach on-line.
E-cards umożliwia rozwiązanie testów bez
wychodzenia z domu – za pomocą smartfona lub komputera. Taka funkcjonalność
sprawdza się m.in. przy instrukcjach pracy
i sprawdzianach wiedzy z przepisów BHP.
Funkcjonalności elektroniczne ułatwiają
komunikację nie tylko pracodawcom. Użycie opcji Feedback w 15 sekund pozwala
pracownikowi na otrzymanie błyskawicznej
oceny jego pracy. System wykorzystuje
w tym celu emotikony, których użycie pokazuje stopień poziomu zadowolenia szefa
zespołu.
CO DALEJ?
Rozwój nowych technologii, przemiany
zachodzące w społeczeństwie i na rynku
pracy wymuszają nowe podejście do pozyskiwania i selekcji kandydatów. Stosowanie
zautomatyzowanych systemów rekrutacji
i szkoleń pracowników powoli staje się nieodłączną cechą branży HR.
Systemy wykorzystujące nowe technologie, pozwalają przyśpieszyć i zoptymalizować
procesy rekrutacji. Rynek pracy jest coraz
trudniejszy, dlatego wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Dużym wyzwaniem
jest nie tylko pozyskanie nowych pracowników, ale również ich utrzymacie i szkolenie.
Myślę, że w najbliższych latach mocno rozwinie się udział nowych technologii w całej
branży HR i pojawi się wiele ciekawych rozwiązań, nad którymi my również pracujemy
– podsumowuje Patrycja Liniewicz.

KLUCZOWY
PROJEKT
INWESTYCYJNY
PORTY W NIDZICY
ÔÔRedip

Grupa Porta KMI Poland, największy
producent drzwi w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła budowę magazynu centralnego w Nidzicy. Obiekt powstaje w ramach wartego ok. 40 mln zł
projektu inwestycyjnego. Celem tego
przedsięwzięcia jest scentralizowanie
i optymalizacja dystrybucji wyrobów gotowych grupy. Inwestycja w Nidzicy ma
być oddana do użytku w grudniu 2019 r.
Budowę nidzickiego centrum logistycznego
Porty zainaugurowała uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania
go w fundament obiektu, który powstaje przy ul. Przemysłowej 5 w Nidzicy. Na
zaproszenie spółki w wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych, kierownictwo wykonawcy inwestycji – firmy Allcon Budownictwo,
olsztyńskiej strefy ekonomicznej i firm
sąsiedzkich.
– Dzień symbolicznego rozpoczęcia budowy centrum logistycznego w Nidzicy to
dla Porty bardzo ważny moment. Ziszcza
się jeden z naszych najważniejszych projektów inwestycyjnych. To innowacyjne
przedsięwzięcie, które usprawni logistykę
w całej grupie i pozwoli nam rozwijać się
jeszcze szybciej. Budowany właśnie obiekt,
będzie wyposażony w najnowocześniejsze
urządzenia i technologie pozwalające na
maksymalną automatyzację procesów. Będzie obsługiwał wszystkie nasze polskie
fabryki i na początek da miejsce pracy około 50 osobom – komentuje Łukasz Luto,
dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu
Porta KMI Poland.

Chronometr wydarzeń
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NOWA EDYCJA PROGRAMU STAŻOWEGO
ÔÔDachser

Wyjazd w trasę z kierowcą ciężarówki, obserwacja pracy terminalu przeładunkowego oraz magazynu logistycznego, praca
w dziale dyspozycji, w spedycji międzynarodowej, rozmowy z klientami czy pomoc dla zespołu handlowego – to tylko część
zadań, z jakimi spotkają się stażyści, którzy rozpoczną półtoraroczny projekt szkoleniowy w Dachser w Polsce. Jeden z wiodących
operatorów logistycznych uruchamia właśnie tegoroczną, VIII już, edycję autorskiego programu stażowego. Dzięki niemu kolejna
grupa młodych ludzi przejdzie uniwersalną i praktyczną szkołę logistyki, która przygotuje ich do zawodowego startu w tej branży.
Nabór kandydatów do nowej edycji programu w różnych miastach Polski właśnie trwa.
Dachser od wielu lat bardzo
mocno angażuje się w poszukiwanie i kształcenie logistyków.
Prowadzi program stażowy
dla absolwentów szkół średnich oraz staże we współpracy
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, które w systemie dualnym pozwalają łączyć naukę
akademicką z pracą u operatora. Firma jest także partnerem
innych uczelni, pomagając im
rozwijać kierunki logistyczne.
– Uczestnicy ruszającego niedługo stażu będą zatrudnieni
w wybranych oddziałach Dachser w Warszawie, Poznaniu,
Gdańsku, Wrocławiu, Sosnowcu
i w Szczecinie. Poznają specyfikę pracy w niemalże wszystkich działach firmy, a w każdym
z nich będą uczyć się przez około
dwa miesiące. Podobna ścieżka
zawodowego treningu czeka na
studentów dualnych, z tym, że
oni będą pracować w kilkutygodniowych cyklach naprzemiennie z okresem nauki na uczelni – wyjaśnia Eliza Rocławska,
kierownik ds. szkoleń i rozwoju
pracowników w Dachser.
Inaugurację stażu rozpocznie
spotkanie adaptacyjne wszystkich uczestników w Łodzi, podczas którego zaczną poznawać
firmę Dachser i jej pracowników, w tym prezesa oraz dyrektora odpowiadającego za
logistykę lotniczą i morską. Następnie stażyści rozjadą się do
swoich oddziałów. Tam będą
czekali na nich opiekunowie,
którzy będą wspierać młodych
ludzi w zdobywaniu logistycznego doświadczenia. Stażyści
będą również korzystać z wewnętrznej platformy e-learningowej, by poszerzać swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki takiej
organizacji stażu w kompletny
sposób i pod okiem profesjonalistów poznają specyfikę pracy
operatora logistycznego.

– Formuła naszego programu
stażowego daje jego uczestnikom prawdziwą przewagę, czyli
dostęp do wiedzy o całym procesie logistycznym na każdym
jego etapie, przy wykorzystaniu
zaawansowanych narzędzi IT.
Aby ten plan zrealizować w warunkach sprzyjających rzeczywistej nauce, potrzeba czasu, dlatego nasze staże trwają półtora
roku, a nie kilka miesięcy czy zaledwie przez okres wakacji, jak
to zazwyczaj dzieje się na rynku.
Nasz program daje uczestnikom
stażu wszechstronną wiedzę na
temat działania firmy logistycznej, ale także pomaga im odkryć
osobiste predyspozycje i talenty. To ostatnie ułatwia dalsze
wybory dotyczące kariery zawodowej. Poza tym w procesach
rekrutacyjnych nasi stażyści
są brani pod uwagę w pierwszej kolejności i często zostają
w firmie na długo – mówi dr
inż. Grzegorz Lichocik, prezes
Dachser w Polsce.
O tym, że staż spełnia swoją
szkoleniową rolę świadczą opinie samych stażystów, którzy
wzięli udział we wcześniejszych
edycjach. Osoby przychodzące
do Dachser zyskują jednak nie
tylko wiedzę specjalistyczną,
ale i ogólne kwalifikacje ułatwiające poruszanie się w biznesowym świecie.
– Ciekawym doświadczeniem
dla mnie była praca w dziale
logistyki kontraktowej. Niemałym wyzwaniem jest też praca
w dziale dyspozycji, gdzie sytuacja jest bardzo dynamiczna.
Monitorowanie przesyłek, dystrybucja towaru, koordynowanie pracy kierowców oraz stały
kontakt z klientem wiążą się
z dokładnością i skupieniem.
Najbardziej odpowiada mi
praca w dziale dyspozycji, ponieważ lubię kontakt z ludźmi.
Staż w Dachser nauczył mnie

pewności siebie, dokładności
i budowania relacji z klientem.
Dał doświadczenie w dziedzinie
logistyki i transportu, pozwolił
na praktykę, podszkolenie języków obcych i, co najważniejsze,
na sprawdzenie samego siebie
– opowiada Wacław Jurzyk, odbywający staż we wrocławskim
oddziale Dachser.
Swoimi wrażeniami podzielił
się też Michał Bradtke, szkolący się w Dachser w Warszawie:
Kiedy zacząłem pracę w dziale
handlowym i otrzymałem cele
na czas stażu, byłem z jednej
strony zadowolony, że poprzeczka postawiona została wysoko, a z drugiej pełen
obaw. Jednym z moich pierw-

pewniejszy siebie i bardziej
doświadczony, a dzwoniący
telefon to żaden powód do
stresu – stwierdza.
Zgodnie z filozofią Dachser
dotyczącą równych zasad zatrudnienia dla całego zespołu,
stażyści traktowani są jak pozostali pracownicy. Otrzymują
umowę o pracę, szkolenia oraz
przysługuje im pełen wachlarz
świadczeń socjalnych, w tym
prywatna opieka medyczna,
ubezpieczenia grupowe, pakiety sportowe, bony świąteczne,
wczasy pod gruszą, spotkania
integracyjne i pikniki czy owocowe dni. To standard w Dachser, który nie jest powszechną
praktyką w branży logistycznej.

szych zadań było umówienie
spotkania z nowym klientem,
na które miałem wybrać się
z regionalnym kierownikiem
sprzedaży. Po wielu próbach
udało mi się umówić spotkanie,
które było dla mnie cennym doświadczeniem. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak
wiele się nauczyłem w Dachser.
Przychodząc tu byłem młodym
chłopakiem, który obawiał się
kontaktów z klientami i nic nie
wiedział na temat procesów czy
zasad panujących w biznesie.
Dzisiaj jestem zdecydowanie

– Najlepsi stażyści są zapraszani do centrali firmy w Kempten w Niemczech. Tam biorą
udział w uroczystej gali Dachser
Education Award przyjmując
gratulacje od Bernharda Simona, CEO spółki. Takie spotkanie
to wyraz uznania dla młodych
logistyków, a także okazja do
integracji w międzynarodowym
środowisku stażystów – podsumowuje Eliza Rocławska.
Osoby zainteresowane
stażem w Dachser mogą się
kontaktować z działem HR
(tel. 42 279 02 70–75)
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NOWE NARZĘDZIE DO WALKI
Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ
ÔÔRedip

CYFROWA
TRANSFORMACJA
W LOGISTYCE

W obliczu rosnącej cyberprzestępczości i szpiegostwa prowadzonego przez różne
kraje coraz bardziej odczuwalne są braki umiejętności ochrony cyberbezpieczeństwa. ÔÔDHL
Kilka miesięcy temu firma Fidelis zleciła badanie stanu zespołów ds. Bezpieczeństwa. Wydajność i szybkość to najważniejsze prioPonad 60% respondentów przyznaje, że nie są w stanie sklasyfikować nawet jednej rytety w logistyce, szczególnie w firmie, która
zatrudnia ponad 350 000 pracowników w 220
czwartej otrzymywanych na co dzień alertów.
krajach. Dr MarkusVoss, dyrektor ds. informaMimo wdrożenia najnowocześniejszych wania (Managed Detection and Response, tyki i dyrektor operacyjny DHL Supply Chain,
technologii ochrony zespoły ds. bezpieczeń- MDR). W Centrum Analiz Zagrożeń Cyber- wyjaśnia w jaki sposób cyfrowa transformacja
stwa często nie mają wystarczająco dużo netycznych Fidelis non stop (przez 24 go- oparta na współpracy z Huawei może kształpersonelu lub umiejętności, aby skutecz- dziny na dobę i 7 dni w tygodniu) pracują
tować procesy, które pomagają gigantom
nie monitorować zagrożenia i reagować, specjaliści ds. bezpieczeństwa, analitycy
transportu towarowego nadal realizować
a tym bardziej by tropić zagrożenia w celu śledczy, specjaliści ds. reagowania na ingłębszego poznania ich mechanizmów cydenty i tropiciele zagrożeń, którzy mają swoje hasło:„Excellence. Simply delivered”.
i wzmocnienia ochrony przed kolejnymi
atakami. Braki te są szczególnie dotkliwe
w mniejszych firmach, w których brakuje
specjalnych zespołów ds. bezpieczeństwa.
– W obliczu ryzyka, na jakie każdego dnia
narażone są firmy, potrzebują one czegoś
więcej niż tylko partnera świadczącego im
zarządzane usługi ochrony bezpieczeństwa
– powiedział Nick Lantuh, prezes i dyrektor generalny firmy Fidelis Cybersecurity.
– Nasz zespół ekspertów to prawdziwi łowcy zagrożeń, a nie tylko obserwatorzy alertów. Większość z nich przez lata pracowała
w komórkach ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych i podmiotach z amerykańskiej Wspólnoty Wywiadów, gdzie zdobyli
duże doświadczenie w tropieniu zagrożeń
oraz reagowaniu na incydenty. Wspomaga ich zaawansowany mechanizm analiz,
który dostarcza szczegółowe metadane
i zawartość, co pozwala odkryć i dobrze
poznać kontekst alertu, a dzięki temu – zyskać pełny wgląd w każdą fazę ataku oraz
szybko i precyzyjnie wykryć, zablokować
i wyeliminować zagrożenie.
Chcąc wesprzeć zespoły ds. bezpieczeństwa i działalność biznesową, firma
Fidelis Cybersecurity udostępniła nową
usługę zarządzanego wykrywania i reago-

znakomite predyspozycje do identyfikacji
i klasyfikacji ataków przypuszczanych na
firmy różnej wielkości oraz reagowania na
nie. Nasz zespół MDR korzysta z platformy
Fidelis Elevate, która udostępnia funkcje
wykrywania zagrożeń w punktach końcowych oraz reagowania na nie, analiz ruchu
sieciowego, wglądu w infrastrukturę IoT
przedsiębiorstwa, wykrywania zasobów
i dezinformacji, umożliwiając identyfikowanie, klasyfikowanie i ochronę zasobów
cyfrowych firmy.
Wykraczając poza dane NetFlow zespół MDR jest w stanie ustalić, czy dany
dokument lub plik wykonywalny był już
wcześniej w danym środowisku, jakiego
typu jest to plik, kto jest jego twórcą, kto
otrzymał jego kopię i kto był zalogowany
na komputerze, z którego wysłano ten plik.
Ta wynikająca z twardych danych wiedza
– w połączeniu z uczeniem maszynowym
i automatyzacją – pomagają zespołowi Fidelis MDR w sprawnym reagowaniu na
incydenty, zapewniając szybkie i precyzyjne
wykrywanie oraz reagowanie, co owocuje
wyeliminowaniem fałszywych alarmów
i generowaniem jedynie przydatnych
w praktyce informacji.
– Zespół MDR równie dobrze potrafi
udzielić wsparcia dużym przedsiębior-

Technologie

DARWINIZM CYFROWY
W 2014 r. Deutsche Post DHL ogłosiło plan
na najbliższe lata – „Strategy 2020: Focus.
Connect. Grow". Obejmuje on rozszerzenie
usług logistycznych na rozwijające się rynki
światowe i maksymalizację zwrotów z globalnego boomu w handlu elektronicznym.
– Cyfryzacja jest kluczowym tematem naszej strategii do 2020 roku. Będzie to miało
dogłębny wpływ na nas i na inne podmioty
oraz na wszystkich ludzi, ponieważ logistyka jest istotną częścią życia – mówi Voss.

stwom z w pełni rozwiniętymi zespołami ds.
bezpieczeństwa i reagowania na incydenty,
jak i firmom o mniejszych możliwościach
w zakresie cyberbezpieczeństwa – powiedział Lantuh. – Dużym przedsiębiorstwom
z rozbudowanymi centrami ochrony bezpieczeństwa zespół MDR firmy Fidelis może
świadczyć usługi rozszerzające możliwości
centrum, tj. dostarczać wyłącznie przydatne w praktyce informacje opracowane na
podstawie wyników analiz prowadzonych
w ramach Infrastruktury Fidelis.
Usługa Fidelis MDR jest jedną z nielicznych, w których wykorzystywana jest technologia dezinformacji, umożliwiająca klasyfikację zasobów i wdrażanie „okruszków”
(ang. breadcrumb) jako przynęt prowadzących do wabików (ang. decoy), stosowanie
fałszywych systemów plików, obsługę infrastruktury IoT przedsiębiorstwa, a także wykrywanie ataków „Man-in-the-Middle” oraz
dodawanie fałszywych kont Active Directory
wykazujących aktywność w roli wabików.
Fidelis MDR wchodzi w skład obszerniejszej oferty usług, która obejmuje m.in.
reagowanie na incydenty i oceny zabezpieczeń, w tym oceny gotowości do reagowania na incydenty, operacji ochrony bezpieczeństwa oraz programu bezpieczeństwa.
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Digitalizacja świata fizycznego nie odbywa się bez pewnych wyzwań dla przedsiębiorstw. Jednak firmy, które chcą prosperować i pozostać na rynku, muszą działać już
teraz. Zgodnie z danymi Światowego Forum
Ekonomicznego (WEF) w grę wchodzą podmioty logistyczne o wartości 1,5 bln USD,
podczas gdy do 2025 r. digitalizacja przyniesie korzyści społeczne o wartości 2,4 bln USD.
– Nawet firmy o ugruntowanej pozycji
nie mogą pozwolić sobie na zaniedbanie
transformacji cyfrowej. Wystarczy spojrzeć
na listę Fortune 500, z 2000 roku. Połowa
największych firm zniknęła. Ich modele biznesowe zostały całkowicie przejęte przez
cyfrowe modele biznesowe. To prawdziwy
świat cyfrowego darwinizmu. Jeśli nie chcemy na tym stracić, musimy stale wprowadzać na rynek usługi oparte na nowych
technologiach – uważa Voss.
NIEWYDOLNOŚĆ
TRADYCYJNEGO SYSTEMU
Logistyka może nie być postrzegana jako
nowatorska dla wielu, ale w łańcuchu dostaw zachodzą daleko idące zmiany. WEF
uważa, że branża logistyczna jest w wielu
obszarach bardzo nieefektywna, np. 50
proc. ciężarówek podróżuje pusto w drodze powrotnej, co niepotrzebnie obciąża
środowisko, a także jest niekorzystne dla
wyników finansowych firmy. – Mamy wiele

przykładów wprowadzania samolotów bezzałogowych i robotów. Zasadniczo robią to
samo, co my teraz, ale po prostu robią to
szybciej, współpracują z naszymi pracownikami i pomagają zwiększyć wydajność
o 10–15 procent – wyjaśnia Voss.
Nowe modele biznesowe oparte na
technologiach cyfrowych oraz cele polegające na obniżeniu kosztów, tworzeniu
rozwiązań i oferowaniu usług o wartości
dodanej napędzają transformację cyfrową. – Digitalizacja oznacza nowe modele
biznesowe, nowe sposoby komercjalizacji
i prowadzenia czegoś, co kiedyś było czystą
logistyką, oraz oferowania nowych usług
– podkreśla Voss.
AR, VR I IOT
DHL Supply Chain jest jedną z pierwszych firm, które na szeroką skalę wdrażają
rzeczywistość rozszerzoną (AR) i rzeczywistość wirtualną (VR) w swoich codziennych działaniach. Dzięki udanej próbie
AR w Holandii w 2014 roku, DHL Supply
Chain rozpoczął kolejny etap Vision Picking Program w USA i Europie. Osoby wybierające są wyposażone w inteligentne
okulary, które wizualnie pokazują, gdzie
każdy z wybranych przedmiotów ma być
umieszczony w wózku. Vision Picking
umożliwia składanie zamówień bez użycia rąk w szybszym tempie i przy niższym

poziomie błędów. – Wierzymy, że program
ten zmienia sposób, w jaki prowadzimy
działalność w ramach łańcucha dostaw
i dostarczamy wartość dodaną naszym
klientom – twierdzi Voss.
DHL Supply Chain stosuje IoT w swoich
operacjach magazynowych, aby zoptymalizować wydajność i uczynić pracę bezpieczniejszą. – Do 2020 r. podłączonych zostanie
50 mld urządzeń. Musimy też śledzić nasze
towary, które eksportujemy poprzez łańcuch dostaw, za pomocą cyfrowego lustra.
IoT umożliwia nam optymalizację łańcucha
dostaw – zauważa Voss.
Konkretnym przykładem jest tutaj YMS
(yard management system) w produkcji
samochodów. – Obok siebie są setki bram,
pod które muszą podjechać odpowiednie
ciężarówki we właściwym momencie. To
problem, który należy rozwiązać – wyjaśnia
Voss. Chociaż nie jest to skomplikowana
operacja, jest ona niezwykle podatna na
błędy. – Aby rozwiązać ten problem firma
Huawei zastosowała u nas technologię
NB-IoT, aby wyposażyć wszystkie bramy
w czujnik informujący o tym, czy brama
jest aktualnie pusta. Wszyscy kierowcy
mają aplikację mobilną, która informuje
ich kiedy i dokąd jechać. Skróciło to czas
oczekiwania kierowców o 50 proc. i wyeliminowało wszystkie błędy – zaznacza Voss.
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BLIK
W BIEDRONCE
ÔÔJMP

Od 17 września br. we wszystkich sklepach
Biedronka w całej Polsce można już korzystać z BLIKA. Dzięki temu rozwiązaniu
sieć akceptacji BLIKA poszerzy się o blisko
3 tys. punktów stacjonarnych, a klienci
Biedronki zyskają nowy, wygodny sposób
dokonywania płatności.

NOWY STANDARD
OSOBISTYCH ZAKUPÓW
ÔÔRedip

Firma Zebra Technologies Corporation, lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych, oferujący również oprogramowanie i usługi
zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, przedstawiła nowe
urządzenie PS20 – osobiste rozwiązanie zakupowe (Personal Shopping Solution,
PSS) szóstej generacji, które umożliwia kupującym skanowanie towarów na bieżąco
podczas robienia zakupów.
Model pozwala znacząco przyspieszyć proces dokonywania płatności w sklepach.
Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu
operacyjnego Android i oferuje szereg nowych funkcji, które zwiększają efektywność
personelu sklepowego, oferując klientom
bardziej spersonalizowane i bezproblemowe zakupy.
Konkurencja w branży handlu detalicznego jest olbrzymia: sklepy fizyczne
konkurują zarówno ze sobą, jak również
ze sprzedawcami internetowymi, dlatego
bardzo ważne jest zapewnienie klientom
najwyższego poziomu obsługi i komfortu
robienia zakupów. Kluczowe w tym procesie jest zastosowanie odpowiednich
rozwiązań informatycznych. Urządzenie
PSS firmy Zebra zapewnia klientom nową
jakość obsługi, oferując możliwość pobierania listy zakupów oraz informacji, które pomagają w podjęciu decyzji. Funkcja
jednoczesnego skanowania i pakowania
pozwala na omijanie kolejek przy kasie,
przez co zakupy przebiegają równie płynnie, co w sklepach internetowych, ale bez
konieczności czekania na dostawę.
„Współcześni kupujący to coraz częściej
cyfrowe pokolenie, dobrze znające technologie, korzystające ze smartfonów i oczekujące szybkiego dostępu do informacji
i produktów” – powiedziała Leslie Hand,

wiceprezes w IDC Retail Insights. – „PS20
oferuje sklepom zaawansowane rozwiązanie, które pozwoli spełnić oczekiwania
klientów placówek handlu detalicznego
dzięki funkcjom, które zwiększą komfort
procesu zakupów. Zebra wykorzystuje
swoje doświadczenie, aby zaprojektować
zaawansowane rozwiązanie oferujące skanowanie bez użycia rąk, obsługę poleceń
głosowych oraz lokalizowanie towarów
w sklepie”.
PS20 to najnowszy przedstawiciel ekosystemu osobistych urządzeń zakupowych
Zebra®, oferujący to samo nagradzane
wzornictwo, co inne urządzenia z oferty
komputerów mobilnych Zebra, przy zastosowaniu nowych funkcji, optymalizujących
codzienną pracę personelu sklepowego
i poprawiających poziom obsługi klientów.
Nowy mikrofon umożliwia komunikację
głosową i zapewnia szybką reakcję na
pytania klientów. Skanowanie towarów
jest łatwiejsze dzięki zaawansowanemu
czytnikowi kodów kreskowych. Umożliwia
on skanowanie słabo wydrukowanych lub
uszkodzonych etykiet 1D/2D, rozpoznaje
kody Digimarc osadzone w opakowaniach
i pozwala na skanowanie bez użycia rąk za
pośrednictwem czujników zbliżeniowych.
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Biedronka to największa sieć detaliczna
w Polsce, posiadająca ponad 2830 sklepów w ponad 1000 miejscowości. Średnio
sklepy sieci odwiedza dziennie blisko 4 mln
klientów. Od 17 września br. mogą oni wybrać się na zakupy wyłącznie z telefonem
i zapłacić za zakupy BLIKIEM, korzystając
z aplikacji mobilnej swojego banku.
– Według badań CBOS, w 2017 r. już
92 proc. Polaków używało telefonów komórkowych. Coraz więcej jest też sondaży
wskazujących na to, że nie wyobrażamy sobie, by nie zabrać ze sobą telefonu z domu.
Mając na względzie te trendy, chcieliśmy
w naszych sklepach rozszerzyć metody dokonywania płatności o BLIKA. Dzięki temu
rozwiązaniu od teraz nasi klienci, będący
fanami nowych technologii, mogą zapomnieć o portfelu i bez przeszkód przyjść
po zakupy wyłącznie z telefonem – mówi
Karol Sęktas, kierownik działu doskonalenia pracy sklepów Biedronka.

Wg badań aż 81% Polaków deklaruje,
że regularnie robi zakupy w Biedronce
(PRM, 2017). Dzięki popularności sieci i jej
dostępności w całym kraju, rozszerzenie
akceptantów płatności BLIK o sklepy Biedronka jest również znaczące z perspektywy samej usługi.
– Umożliwienie płatności BLIKIEM
w Biedronce to bardzo ważny krok w roz-
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PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE
Z TECHNOLOGIĄ BLOCKCHAIN

Wszystkie informacje wprowadzane przez
portal są przechowywane w łańcuchu, co
umożliwia korzystanie z wewnętrznych
interfejsów blockchain w celu wymiany
danych z trzecimi stronami, pozbywając
się tym samym konieczności wykorzystywania dodatkowych kanałów komunikacyjnych. Kuehne + Nagel zaprojektowało
rozwiązanie, aby w pełni odpowiedzieć na
wymagania branżowe dotyczące poufności i prywatności danych, z dopełnieniem
natury technologii blockchain, którymi są
trwałość i identyfikowalność danych.
Martin Kolbe, Dyrektor IT Kuehne + Nagel
International AG: “Lista obietnic związanych

z wykorzystaniem technologii blockchain
w branży logistycznej jest długa, ale rzadko
spotykane jest jej praktyczne wykorzystanie.
Portal VGM, rozwiązanie Kuehne + Nagel,
wspólnie zaprojektowane przez ekspertów
spedycji morskiej oraz nasz zespół IT pozwala nam zdobyć praktyczne doświadczenie
w wykorzystaniu technologii blockchain
przy wielu transakcjach w wewnętrznym
środowisku produkcyjnym. Technologia
przynosi korzyści naszym klientom, stanowiąc w pełni bezpieczne rozwiązanie do
wymiany informacji z trzecimi stronami, ze
zwiększoną efektywnością i wyższą transparentnością. Kuehne + Nagel angażuje

się w wiele projektów z użyciem technologii blockchain, prowadzonych z naszymi Klientami, dostawcami, jak i, organami
rządowymi, odnoszących się do wymagań
branży logistycznej w ramach najróżniejszych aspektów, jako że pełen potencjał
technologii blockchain może być wykorzystany jedynie współpracując z partnerami
biznesowymi. Najlepszym tego przykładem
jest nasze zaangażowanie w konsorcjum
pracujące nad digitalizacją dokumentu przewozowego dla spedycji morskiej. Korzystanie z portalu VGM w oparciu o technologię
blockchain w środowisku wysokiego zaangażowania operacyjnego systemu dostarcza
wartościowej wiedzy i ekspertyzy w rozwijaniu wspólnej implementacji blockchain.”
Kuehne + Nagel udostępniło pierwszą
wersję portalu VGM w 2016 roku, aby
umożliwić spedytorom wygodne rozwiązanie do wypełniania deklaracji VGM, które
są wymagane przy przesyłkach morskich
w wyniku Międzynarodowej Konwencji
o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS).
Teraz, wykorzystanie technologii blockchain umożliwia dalszą wymianę danych
między różnymi partnerami.

woju systemu, gdyż coraz więcej osób
płaci w ten sposób w sklepach stacjonarnych. Tylko w minionym kwartale, liczba
tego typu transakcji wzrosła aż o 93 proc.
w stosunku do pierwszego kwartału 2018
roku. Cieszymy się, że w każdym sklepie
Biedronka można od teraz płacić BLIKIEM, dostępnym już w 13 aplikacjach
bankowych – podkreśla Adam Kokoszkiewicz, dyrektor departamentu sprzedaży
Polskiego Standardu Płatności, operatora
BLIKA.

JAK ZAPŁACIĆ ZA ZAKUPY
W BIEDRONCE KORZYSTAJĄC Z BLIKA?
By to zrobić, należy wprowadzić kod BLIK,
znajdujący się w aplikacji mobilnej banku
na smartfonie, do terminala płatniczego
w sklepie. Następnie zatwierdzić transakcję
kodem PIN w telefonie. Aplikacja działa
zarówno w kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych.
O PŁATNOŚCIACH MOBILNYCH BLIK
Dzięki BLIKOWI można bezpiecznie i wygodnie, korzystając ze smartfona, płacić

w internecie i tradycyjnych sklepach, wypłacać i wpłacać gotówkę z bankomatów
oraz przelewać natychmiastowo pieniądze
innym użytkownikom na numer telefonu
bez znajomości ich rachunku bankowego.
BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje
najnowocześniejsze technologie informatyczne. Możliwość skorzystania z BLIKA
w aplikacjach bankowości mobilnej ma
obecnie ok. 90 proc. wszystkich klientów
krajowych instytucji finansowych.

ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel po raz pierwszy wykorzystuje korzyści technologii blockchain na
wielką skalę operacyjną, obsługując przy jej pomocy 800.000 transakcji miesięcznie,
jednocześnie firma aktualizuje swój ugruntowany już portal VGM. Ulepszone rozwiązanie zapewnia spedytorom nowe funkcje, które zwiększyły wygodę ich działań,
jak i, stopień transparentności statusów VGM wszystkich przesyłek klientów i historii
przechowywanych informacji.
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WY WIA D
DALSZY CIĄG WYWIADU ze str. 1

Powstała karta oceny palety. To jest takie świadome wejście na rynek z takim
produktem jak karta oceny?
Bez karty oceny palety, paleta NDHP nie
miałaby możliwości przeżycia nawet jednego dnia. Musi być cały pakiet procedur,
jak mają to wszystkie palety certyfikowane.
Bez tego paleta NDHP nie miałaby racji
bytu na wysoce konkurencyjnym rynku.
Dzięki Karcie Oceny Palet Małych ECR
o wiele łatwiejsza i czytelna jest identyfikacja półpalet NDHP.
Jakie sieci handlowe zaufały Państwu?
W chwili obecnej, są to Dwie sieci handlowe: Dino oraz Netto, zaczynają wprowadzać do sieci nasze palety NDHP. Zainteresowanie paletą jest spore, mamy wiele
zapytań od innych sieci, a także producentów, którzy widzą w tym możliwość obniżenia kosztu użytkowania palety. Koszty
to jeden z kluczowych atutów korzystania
z palety NDHP, w przeciwieństwie do użytkowania proponowanej na dzień dzisiejszy
przez Biedronkę czyli palety CHEP i LPR.
Użytkowanie palety swojej, kupionej jest
zawsze tańsze od użytkowania palety wynajmowanej.
A jaki jest model biznesowy funkcjonowania tej palety na rynku, będzie sprzedawana czy wynajmowana?
Model biznesowy przewiduje funkcjonowanie na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest normalne użytkowanie palety przez użytkownika i korzystanie ze starej
formy: kupno-wymiana w sieciach. Drugi
model zakłada powiązanie z systemem wy-

najmu paletowego, żeby ta paleta obracała
się w systemie tradycyjnym i w kontekście
wynajmu paletowego.
Czyli Państwo będziecie w tym wynajmie właścicielem i będziecie obsługiwać
sieci?
Nie tak to będzie wyglądało. Firmy, które
będą zainteresowane wynajmem paletowym, będą mogły się zgłosić do firmy
NDHP i będą mogły wykorzystywać platformę MojeNDHP, aby móc korzystać z jednej
platformy dla kilkunastu firm, które będą
chciały współuczestniczyć w tym i one będą
wykorzystywały tą platformę. Co to daje?
To daje najtańszą formę działalności zwią-

zanej z paletami, czyli powiązanie tradycyjnej wymiany palet z wynajmem. Nie ma
możliwości, żeby to nie było najtańszym
rozwiązaniem.
Czy taką platformę już Państwo mają
przygotowaną?
Jesteśmy w trakcie przygotowywania
tej platformy. Jeżeli rynek będzie chciał
przyśpieszenia, to takie przyśpieszenie
nastąpi, a jeżeli „rynek odpowie” umiarkowanym zainteresowaniem, to będziemy podążali swoim tempem. Nie chcemy
żadnego przyśpieszania i nie schodzimy
z obranej ścieżki, którą żeśmy przyjęli na
początku. Czyli tradycyjna forma wymienialności paletowej tak, jak w innych paletach wymienialnych. Następne przejście
to wychodzenie z tej formy tradycyjnej
i przejście do formy wynajmu paletowego.
To jest nasz plan przy użyciu firm, które
będą produkowały te palety, firm które
będą serwisowały palety i przy użyciu firm,
które będą chciały uczestniczyć w wynajmie paletowym.
Te struktury, o których Pan mówi, producenci i firmy sprawdzające, czyli tak
zwane kontrole, już macie zorganizowane, czy są w trakcie tworzenia?
Wszystko jest wykonane. Jesteśmy teraz
w takiej sytuacji, że pracujemy nad platformą, by te firmy mogły uczestniczyć w wynajmie paletowym, ale to zrobimy dopiero
wtedy, jeżeli będziemy mieli już rozwiniętą
formę obrotu tradycyjnego palety. Wtedy
przejdziemy do wynajmu paletowego.

Wywiad
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Nie obawiają się Państwo fałszowania
palet NDHP?
Wszędzie jest taka opcja. Ja myślę, że jest
to do skontrolowania. W 100% nie da się
przed tym zabezpieczyć.
W 100% nie da się tego wyeliminować.
Nawet ci najwięksi, którzy do tej pory
próbują, zmagają się z tym fałszerstwem i nie dali rady zlikwidować do
końca ten proceder. A kto Wam sprawdza te palety?
Mamy firmę, która się tym zajmuje. To jest
niezależna firma.

Nie ma walki. To jest normalna działalność
gospodarcza i to klient wybiera produkt,
z którego chce korzystać. Dziwne dla mnie
jest to, że ktoś narzuca komuś swoje palety
i mówi, że te palety są najlepsze i dziwi
mnie też to, że niektórzy wybierają droższy
produkt, a paleta NDHP jest produktem
tańszym i równie sprawdzonym jak paleta
CHEP czy LPR.
W Pana ocenie jakość obecnych produktów na rynku paletowym uległa
pogorszeniu?

Cały czas wysyłamy informację. Jeżeli są
chętne firmy, to wysyłamy do nich palety
na próbę.
A karta oceny palety, dostarczacie ją
do klienta razem z paletami? Za każdym razem czy ktoś to zatrzymuje i ma
u siebie?
Widziałem, że w niektórych sieciach karty
oceny palet są na magazynach. Zwroty palet są wywieszone i te karty oceny palet są
ogólnie dostępne dla odbiorców.

Rozumiem, że posiadająca wiarygodność rynkową?
Tak. Osoby są po szkoleniach, które przeszły i wiedzą, na czym mają opierać to założenie jakościowe w palecie NDHP.
Jeżeli Państwo jesteście producentem,
Państwo mają opracowaną technologię
produkcji. Rozumiem, że przeszkoliliście
również kontrolerów. Ilu jest producentów tej palety?
W tej chwili jest 6 producentów.
Państwo będziecie wydawali licencję?
Będziemy wydawać licencję. Jeżeli są firmy,
które chcą korzystać i produkować palety,
to wydajemy licencję.
Ile jest palet NDHP już na rynku?
Wyprodukowaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy
palet. Uważam, że jak na początek, to jest
sporo.
Jak szacują Państwo najbliższe potrzeby? Rozumiem, że tą produkcję możecie
Państwo dowolnie zwiększyć do dowolnych rozmiarów, czy macie ograniczone
tempo produkcji?
Tempo produkcyjne jest bardzo duże,
obecnie każdą ilość palet jesteśmy w stanie
wyprodukować , oczywiście w odpowiednim czasie.
Wszystkie komponenty są z Polski?
Gwoździe, blachy i tak dalej?
Tak, wszystko jest z Polski. Produkujemy również ćwierć-paletę, która też ma certyfikację.
Również są firmy, które użytkują palety, zainteresowane tą ćwierć-paletą. Gorsza sytuacja
jest na rynku palet 600x400 mm. Tam w ogóle nie ma żadnego normatywu na paletę,
a tutaj ten normatyw jest wprowadzony.
Jak Pan ocenia rynek pół-palety? Zapewne oceniliście Państwo potrzeby tego
rynku. Zamierzają Państwo otwarcie
walczyć z CHEP-em i LPR-em, czy chcą
Państwo znaleźć swoją niszę na rynku?

Jeżeli każdą paletę rynek używa, to wiadomo, że dochodzi do większego zużycia
tej palety. Tu na pewno nie będzie się powiększała jakość.
Jaką żywotność przewidują Państwo dla
palety NDHP?

Mamy przykład z jednej z firm. Na wysłanych
10 000 palet do firmy, po miesiącu uległo
uszkodzeniu około 23 palety. To znikoma
ilość. Ja wprowadzałem jeszcze na rynek palety, które są na wymiarach desek standardowych, są szerokie i mają grubość około 2,1 cm.
Dlatego jest mniej narażona na uszkodzenia.
W palecie DHP deski są cienkie i dochodzi
czasami do tego, że ta deska jest przerwana.
Ciężko złamać jest deskę o szerokości około
10 cm, o grubości 2,1 cm w palecie NDHP.
Ona ma też bardzo krótką przestrzeń między wspornikami poprzez deskę poprzeczną,
która, po prostu ją wzmacnia.
Proszę mi powiedzieć, czy wszyscy potencjalni odbiorcy otrzymali od Państwa
taką informację o tej palecie?

Wywiad

Czyli odbywa się taki prawidłowy proces
rozmieszczenia. Robicie Państwo szkolenia dla użytkowników palet?
Tak. Robimy szkolenia dla użytkowników,
jeżeli chodzi o palety 600 x 800 mm i 400
x 600 mm. Nie mam obaw w ogóle, co do
palety NDHP, dlatego że to jest najtańsza
paleta, która jest w tej chwili na rynku.
Oczywiście w początkowej fazie firmom
czy osobom, które myślą o nowym produkcie, ciężko jest zatrzymać się na pewnych
rzeczach, ale myślę, że przyszłość jawi się
tylko w jaskrawych kolorach i nie ma – po
prostu – możliwości, żeby ten proces został
zaniechany.
Wierzy Pan w sukces?
To nie jest wiara, to jest konieczność rynkowa. Rynek powinien mieć konkurencyjne
produkty i to jest właśnie konkurencyjny
produkt. Firmy powinny też o tym pomyśleć, dlatego że jeżeli na dzień dzisiejszy nie
będzie produktu, który będzie mógł konkurować, który będzie mógł być zamiennym
produktem dla palet takich jak LPR i CHEP,
gdyby nie było w ogóle produktu takiego
jak NDHP, to za 2–3 lata ceny mocno poszłyby do góry, jeżeli chodzi o nośniki 600
x 800 mm i 400 x 600 mm.
Dziękuję za rozmowę.
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CZAS PRACY W PORZE NOCNEJ W TRANSPORCIE
ÔÔITD – PIP, Fot. ITD – PIP

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. Jednak aby uniknąć konsekwencji,
należy w pełni zrozumieć co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom. Jedną ze zmian jest kara
za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku
o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary
za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin)
w porze nocnej. Wyjaśniamy
zatem o jakich kwotach mowa
oraz czym w ogóle jest praca
we wspomnianej porze nocnej.
CZYM JEST PORA NOCNA
W TRANSPORCIE?
Pora nocna w ogólnym Kodeksie Pracy, to określenie dla
wybranych 8 godzin pomiędzy
21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to
zatem pracownika produkcyjnego, górnika czy też pielęgniarki pracującej w szpitalu.
Ta definicja dotyczy naliczania
dodatku do wynagrodzenia
również dla kierowców. – Dodatkowo w transporcie, zgodnie z ustawą o czasie pracy
kierowców, dla celów ustalania czasu pracy, jest dodatkowa
pora nocna zdefiniowana jako
wybrane 4 godziny pomiędzy
0.00 a 7:00. Jaki dokładnie będzie to przedział (00:00 – 04:00,
czy też 02:00 – 06:00), określa
już pracodawca w regulami-

nie pracy – tłumaczy Mariusz
Hendzel, ekspert Kancelarii
Transportowej ITD-PIP. Gdy
przedsiębiorstwo nie posiada
takiego dokumentu, godziny
pory nocnej należy opisać np.
w warunkach zatrudnienia.
KIEDY MAMY DO CZYNIENIA
Z PRACĄ W PORZE NOCNEJ?
Jeżeli przedsiębiorstwo w wewnętrznej dokumentacji (regulaminie) określiło, że pora
nocna trwa od 1:00 do 5:00
nad ranem, a pracownik w tym
właśnie czasie będzie wykonywał konkretne czynności pracy
(jazda lub „inna praca”), nawet
1 minutę, należy ograniczyć
łączny wymiar tych czynności.
W takiej sytuacji czas pracy
(czynności jazdy oraz innej
pracy, tzw. „młoteczków”) tego
kierowcy nie może przekraczać
10 godzin w danej dobie. Należy również zwrócić uwagę na
fakt, że bez znaczenia jest czy
pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy
w danym dniu.
– Ważną informacją jest, że
przepis ten dotyczy zarówno
pracowników zatrudnionych

na umowie o pracę jak i umowie zleceniu czy na własnej
działalności. Do limitu 10 godzin zalicza się tylko zdarzenia
jazdy i innej pracy kierowcy,
a przerwy w pracy (np. przerwa śniadaniowa) i dyspozycja
nie są czasem pracy i nie mogą
powodować naruszenia przepisów. Dodatkowo pamiętajmy,
że definicja 8-godzinnej pory
nocnej z Kodeksu Pracy obowiązuje nadal do naliczania wynagrodzenia – mówi Mariusz
Hendzel, ekspert Kancelarii
Transportowej ITD-PIP.
CO ULEGŁO ZMIANIE?
Wcześniej przepis ten był
uwzględniany tylko podczas
kontroli PIP w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie
ustawodawca przewidział
możliwość nałożenia kar podczas kontroli ITD zarówno na
drodze jak i podczas kontroli
w przedsiębiorstwie. Za przekroczenie dopuszczalnego dobowego, 10 godzinnego czasu
pracy do 3 godzin kara wynosi
50zł. Każda kolejna godzina
przekroczenia: +100 zł. – Niestety na tym etapie mogą nam
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się pojawić pewne nieścisłości.
Osoba kontrolująca kierowcę
na drodze nie zawsze będzie
miała dostęp do dokumentów,
w których znajdzie informację
o przedziale czasowym wyznaczającym porę nocną w danym
przedsiębiorstwie – komentuje Mariusz Hendzel, ekspert
Kancelarii Transportowej ITD-PIP. A zatem wyjścia są dwa:
albo na drodze ten przepis
nie będzie kontrolowany, albo
przedsiębiorca będzie wzywany
do dostarczania wymaganych
informacji w celu dokończenia
kontroli.
Nie jest zatem prawidłowym
podejściem kończenie pracy
po 10 godzinach zegarowych
od rozpoczęcia (np. 3:00–
13:00), ponieważ w tym czasie
kierowca odbierał wymagane
przepisami przerwy, postoje
lub był w dyspozycji. Nadal
można być aktywnym w ciągu
doby, zgodnie z przepisami
unijnymi (aktywność ta może
wynosić 13 lub 15 godzin,
a w przypadku zespołu nawet 21 godzin), ale ograniczeniu podlega suma pracy, np.
8 godzin jazdy i maksymalnie
2 godziny „innej pracy” (tzw.
młoteczków), 9 godzin jazdy
i dodatkowo tylko 1 godzina
„innej pracy”.
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GOTOWI NA SZCZYT SEZONU
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Wraz z postępującym zwiększeniem zapotrzebowania rynku na transporty z kontrolowaną temperaturą, Kuehne + Nagel inwestuje w swoją
europejską flotę farmaceutyczną, by umocnić pozycję produktu spedycji
drogowej KN PharmaChain w regionie. Kuehne + Nagel z powodzeniem
włączyła do swojej sieci 35 nowych naczep, zaś przed końcem roku ich
liczba ma wzrosnąć o kolejnych 45. Firma planuje dalszy rozwój swojej
floty, poszerzając ją o 200 nowych naczep w nadchodzących latach.
Świętowanie 20 lat w sieci DIY

ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, wziął udział w międzynarodowych targach spoga+gafa 2018 – jednej z największych
imprez w branży ogrodniczej, która odbyła się w Kolonii
w Niemczech. Wydarzenie zgromadziło około 2 tysięcy wystawców z całego świata, w tym swoje stoiska miało blisko
50 polskich firm. Podczas targów Dachser przedstawił swoje
usługi logistyczne dla segmentu DIY, a motto eventu „Come
and grow” doskonale wpisało się w działalność operatora
w ramach rozwiązania DIY-Logistics, obchodzącego w tym
roku 20-lecie.
Targi spoga+gafa to miejsce spotkań najważniejszych
przedstawicieli branży ogrodniczej oraz DIY. Impreza co
roku przyciąga ok. 40 tys. odwiedzających z najróżniejszych
krajów. Wśród obecnych na edycji 2018 byli też goście z Polski – oprócz dużej liczby zwiedzających oraz kilkudziesięciu
wystawców z naszego kraju, pojawili się także m.in. przedstawiciele rodzimych oddziałów z międzynarodowych firm, co
łącznie przełożyło się na silną reprezentację polskiej branży
DIY na spoga+gafa 2018. Na evencie nie mogło zabraknąć
również firmy Dachser, dla której tym razem była to szczególna okazja do świętowania 20-lecia wprowadzenia rozwiązań
dedykowanych branży DIY. Dachser Polska na spoga+gafa
reprezentował Juliusz Pakuński, kierownik rozwoju biznesu
Dachser DIY-Logistics. Na specjalnie przygotowanym stanowisku zespół Dachser DIY-Logistics zaprezentował swoją
ofertę, a także przedstawił w jaki sposób autorskie, ściśle
zintegrowane systemy zarządzania transportem i magazynem umożliwiają niezakłócony przepływ danych i towarów
w ramach rozwiązania Dachser DIY-Logistics Pipeline.
– Rynek DIY nieustannie rośnie, a wraz ze wzrostem, zwiększają się także potrzeby klientów. Dachser stale podąża za
tymi zmianami, oferując klientom profesjonalną obsługę nie
tylko w zakresie transportu i magazynowania, ale również
usług dodanych. Dzięki innowacyjnym systemom IT, a także
doskonałej znajomości specyfiki branży, możemy sprostać
wysokim wymaganiom sieci DIY, a w rezultacie rosnąć wraz
z nią – mówi Juliusz Pakuński.
Obszar biznesowy DIY-Logistics Dachser wprowadził jeszcze w 1998 roku z myślą o wyspecjalizowanych usługach dla
branży budowlanej, DIY oraz ogrodniczej. Już od dwudziestu
lat Dachser rozwija się wraz z sektorem budowlano-remontowym, dostarczając rocznie około 4,6 mln przesyłek do
sieci marketów typu dom i ogród na terenie całej Europy.
Operator co roku spotyka się z przedstawicielami sektora
DIY na spotkaniach branżowych takich jak spoga +gafa. Już
dziś wiadomo, że Dachser będzie uczestniczył także w przyszłorocznej edycji imprezy, która odbędzie się w dniach
1–3 października 2019 r.

Zwiększając swoją dedykowaną sieć
naczep Schmitz Cargobull Chassis
z chłodzącymi elementami Thermoking (wyposażenie mono, bi-temp
oraz double-deck), Kuehne + Nagel
ma na celu świadczenie wygodnych
serwisów z kontrolowaną temperaturą w ramach przewozów typu FTL

zgodnych z GxP rozwiązań transportowych dla branży, które mogą być
dostosowywane do indywidualnych
potrzeb. Kontynuujące ulepszanie
wykorzystywanego przez nas sprzętu oraz naszego zaplecza technicznego, jak i ciągłe szkolenie naszych
ekspertów dedykowanych obsłudze

i LTL na terenie całej Europy. Farmaceutyczna sieć drogowa jest częścią
produktu KN PharmaChain, zapewniającego wielomodalny, zgodny ze
standardem GxP serwis od drzwi do
drzwi w globalnym wymiarze. Równocześnie zapewniając zwiększoną
widoczność i monitorowanie przesyłek, jak i intensywne i proaktywne
zarządzanie ryzykiem oraz zintegrowane usługi magazynowania.
Uwe Hött, Starszy Wiceprezes
Spedycji Drogowej Kuehne + Nagel
w Europie: „Rozwiązania logistyczne
dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej są jednym z najistotniejszych filarów rozwoju spedycji
drogowej Kuehne + Nagel oraz regionalnych partnerstw. Ta inwestycja
jest częścią naszego zobowiązania
do zapewniania wszechstronnych,

branży farmaceutycznej są podstawą
naszego niezawodnego rozwiązania
KN PharmaChain w ramach spedycji
drogowej.”
Nowe naczepy są w pełni kompatybilne ze standardem GxP oraz
oferują najnowocześniejszą technologię dla transportów z kontrolowaną temperaturą, wyposażeniem
double-deck, zamkami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami TAPA,
które mogą być zdalnie otwierane
z wykorzystaniem jednorazowego
kodu, co więcej gwarantują, zintegrowane panele kontrolne, drukarkę do
raportów dotyczących temperatury
oraz technologię GPS, która udostępnia dane o lokalizacji, temperaturze,
czujnikach drzwi, informacje o łączności między naczepą i ciągnikiem
oraz statusy techniczne.

Logistyka kontraktowa
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TELEMATYKA – TOWARY POD SPECJALNYM NADZOREM
ÔÔRedip

Jedną z najważniejszych zmian w tzw. pakiecie przewozowym (SENT), który już
1 października wchodzi w życie będzie obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych ze środków transportu przewożących tzw. towary„wrażliwe”, transportowane
po drogach publicznych i za pomocą sieci kolejowej. Dotyczyć to będzie pojazdów
transportujących m.in. paliwa silnikowe i opałowe, oleje smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy czy susz tytoniowy i nakładane jest zarówno na przewoźnika,
wysyłającego transport w trasę, jak i kierowcę, który przewozi towary “wrażliwe”.
OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
Nowe regulacje mają zapewnić bardziej
skuteczną kontrolę towarów wskazanych
w przepisach o systemie SENT. Niedopełnienie tego obowiązku może sporo kosztować właściciela firmy transportowej.
Kary pieniężne, które będą nakładane
od 1 stycznia 2019 roku mogą wynieść
10 000 zł.
Na przewoźniku ciąży obowiązek wyposażenia pojazdu transportującego towary
w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Ma on za zadanie wyposażyć środek transportu w urządzenie lokalizacyjne,
na którym zainstalowano oprogramowanie
udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL), gromadzący
i przekazujący aktualne dane geolokalizacyjne środka transportu i w ten sposób
monitorujący trasę przewozu. Dodatkowo
przewoźnik w zgłoszeniu powinien wpisać
numer lokalizatora lub numer zewnętrznego systemu lokalizacji.
ZADANIA KIEROWCÓW
W przypadku gdy środek transportu
został wyposażony w lokalizator za pewne aspekty odpowiedzialny jest również
kierowca, transportujący dobra “wrażliwe”. Przed rozpoczęciem przewozu towaru
w Polsce albo w momencie przekraczania
polskiej granicy kierujący pojazdem ma
obowiązek uruchomić lokalizator, a po dostarczeniu towaru do miejsca docelowego
lub wyjazdu z Polski wyłączyć urządzenie.

W sytuacji, gdy lokalizator lub zewnętrzny
system lokalizacji okaże się niesprawny
i będzie to trwało dłużej niż 1 godzinę,
kierowca ma obowiązek natychmiast zatrzymać się na najbliższym parkingu lub
w zatoce postojowej. Za niedopełnienie
tych obowiązków grozi kara w wysokości
od 5000 do 7500 zł.
DODATKOWE UŁATWIENIA
Oprócz nowych przepisów i wysokich
kar, które grożą za niedostosowanie się do
przepisów monitoring towarów w czasie
rzeczywistym wiążę się również z licznymi
korzyściami. Widoczność zleceń i ładunków, sprawny przepływ informacji, większa wydajność, a w konsekwencji redukcja
kosztów – monitoring floty w czasie rzeczywistym to przede wszystkim wsparcie
w pracy kierowców i spedytorów. Możliwość weryfikacji dokładnego położenia
kierowców to nie tylko wygoda, ale również gwarancja bezpieczeństwa kierowców
oraz przewożonych przez nich ładunków.
Dodatkowe funkcjonalności, skorelowane
z systemem monitorowania, takie jak np.
funkcje uruchamiania alarmu w wyniku
zagrożenia stanowią dodatkowe zabezpieczenie transportu.
– Szczególnie zapotrzebowanie na szybki
i sprawny dostęp do systemu monitorowania pojazdów, możliwy w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem urządzeń
mobilnych dostrzegają firmy, dysponujące
dużą flotą. Decydują się na współpracę
nie tylko z powodu odgórnych obostrzeń

i obawy przed karami ale przede wszystkim z uwagi na świadomość korzyści, które
daje im stały monitoring floty – tłumaczy
Paweł Wloczek – Dyrektor Zarządzający
WebEye Polska.
TELEMATYKA TO NIE TYLKO
MONITORING
Telematyka to nie tylko monitoring trasy
w czasie rzeczywistym. Jej zastosowanie
w transporcie polega na przekazywaniu
zróżnicowanych informacji za pośrednictwem zaawansowanych technik bezprzewodowych. Za pomocą jednego kliknięcia wiemy, gdzie dokładnie znajduje
się dany pojazd, więc spedytor nie musi
kontaktować się z kierowcą, żeby udzielić
szczegółowych informacji zleceniodawcy.
Rozwiązania telematyczne ułatwiają więc
komunikację między kierowcą a przewoźnikiem, wysyłającym go w trasę, co
pomaga w monitorowaniu nie tylko trasy, ale również zabezpiecza w wypadku
próby kradzieży towaru czy w razie ryzyka
przekroczenia dozwolonego czasu jazdy.
Pomagają również w planowaniu trasy,
monitorowaniu spalania paliwa czy kontroli stylu jazdy. W efekcie telematyka pomaga oszczędzić czas i koszty przejazdu,
wynikające nie tylko z mniejszego zużycia
paliwa ale również z uniknięcia konieczności płacenia kar za nieuprawnione korzystanie z dróg czy przekroczenie czasu
pracy kierowców.
WebEye to czołowy dostawca aplikacji
telematycznych, za pomocą których ułatwia swoim partnerom przewozowym,
spedycyjnym i logistycznym efektywną
organizację pracy. Usługi WebEye są nastawione m.in. na analizę parametrów
eksploatacyjnych pojazdów, szybką komunikację oraz zmniejszenie ilości zużytego paliwa. Rozwiązania informatyczne
firmy są obecnie dostępne w 14 krajach
europejskich.
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ZMIANY ZASAD ROZLICZANIA SAMOCHODÓW
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ÔÔMagda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy w firmie inFakt

Ministerstwo Finansów przygotowuje znaczące zmiany
w rozliczaniu samochodów
osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Planowanym terminem
wejścia w życie zmian jest
1 stycznia 2019 r.
Pierwsza ze zmian zapewne zostanie przywitana przez przedsiębiorców z zadowoleniem,
ponieważ zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodu osobowego stanowiącego
środek trwały przedsiębiorcy
z wartości 20 000 euro (przeliczanej na złotówki po kursie NBP z dnia przekazania
samochodu do używania) do
150 000 zł.
Kolejna zmiana wprowadza już pewne ograniczenia.
Obecnie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej samochód

prywatny niebędący środkiem
trwałym, rozliczają poniesione
wydatki na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.
Po wejściu w życie zmian obowiązku prowadzenia „kilometrówki” już nie będzie, ale przedsiębiorca rozliczy wyłącznie 20%
wydatków ponoszonych z tytułu
używania takiego samochodu
(w tym ubezpieczenia).
Ministerstwo planuje również ograniczyć możliwość rozliczania w kosztach uzyskania
przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem
samochodu osobowego do
50% poniesionych wydatków
w przypadku, kiedy samochód
wykorzystywany jest również
prywatnie.
Ograniczona ma być także
możliwość rozliczania wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego. Obecnie

przedsiębiorcy mogą zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów
wydatki związane z zapłatą raty
leasingowej w pełnej wysokości.
Po wprowadzeniu zmian będą
mogli rozliczyć w kosztach wyłącznie część raty leasingowej.
Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć wydatków w wysokości
przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej
kwota 150 000 zł pozostaje do
wartości samochodu, który jest
przedmiotem umowy. Upraszczając, przedsiębiorca będzie
mógł w czasie trwania leasingu
rozliczyć w kosztach maksymalnie 150 000 zł.
Co ważne, jeżeli zdecyduje się na wykup samochodu
z leasingu i wprowadzenie go
do działalności gospodarczej,
amortyzacja będzie możliwa
również wyłącznie do wartości
150.000 zł.

W przypadku umów leasingu
zawartych przed ogłoszeniem
nowelizacji ustawy możliwe
będzie stosowanie przepisów
dotychczasowych, ale nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2020 r. To
ostatnie ograniczenie jest szczególnie zaskakujące, bowiem godzi w zasadę pewności prawa.

ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
ÔÔAnna Maksymiuk, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakłada on między innymi likwidację luki prawnej w razie zmiany przez użytkownika wieczystego sposobu zagospodarowania i użytkowania nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. Nowelizacja ma jednoznacznie przesądzić, że
zmiana taka jest dla użytkownika wieczystego bezpłatna. Dotychczas użytkownicy wieczyści Warszawy i Krakowa w razie takiej
zmiany umowy użytkowania wieczystego muszą płacić bardzo wysokie opłaty, pomimo braku ku temu właściwej podstawy
prawnej. Z takimi sytuacjami najczęściej spotykają się deweloperzy.
Sytuacja taka dotyczy planowanych inwestycji w budynki mieszkalne na gruncie,
którego sposób zagospodarowania został
określony jeszcze za czasów PRL-u i teren
taki nie przystaje do aktualnych zamierzeń
urbanistycznych miasta. Chodzi o grunty
pod zakłady produkcyjne i przemysłowe,
fabryki, itp., które obecnie są przeznaczane
pod budownictwo mieszkaniowe.
Istniejąca dotychczas luka prawna została wykorzystana przez samorządy Warszawy i Krakowa do pobierania opłat za
zmianę sposobu zagospodarowania i użytkowania nieruchomości. Rady tych miast
podjęły w tym celu uchwały wprowadzające akty prawa miejscowego, które ustaliły
obowiązek uiszczenia opłaty. W Warszawie
wysokość opłaty wynosi 12,5% wartości
nieruchomości określonej dla nowego
sposobu użytkowania, a w Krakowie 25%.

Wysokość opłaty w praktyce waha się od
kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych, co poważnie podnosi koszt
całej inwestycji. Co istotne, uiszczenie opłaty było stawianym przez gminę warunkiem
przystąpienia do zmiany umowy użytkowania wieczystego. Zmiana umowy natomiast
była konieczna, albowiem bez zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości
użytkownik wieczysty ryzykował odmowę
udzielenia pozwolenia na budowę.
W obecnym, niejasnym stanie prawnym,
zapowiedź likwidacji tej luki prawnej jest
pozytywnym sygnałem. Jeżeli dojdzie do
zmiany przepisów w tym zakresie, sytuacja
prawna stanie się klarowna i sprawiedliwa.
Wskazać bowiem należy, że opłata ta jest
pobierana wyłącznie w Warszawie i Krakowie. W innych miastach zmiana sposobu
zagospodarowania oraz użytkowania nie-
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ruchomości jest bezpłatna. Nie ma żadnych powodów, aby użytkownicy wieczyści
w różnych częściach kraju byli traktowani
w tak różny sposób.
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