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Andrzej Szymkiewicz, Redaktor naczelny

CYFROWE KANAŁY
KOMUNIKACJI
Mamy czas pandemii koronawirusa SARS CoV-2, a rynek jak to ma w swoim zwyczaju zmienia się
dostosowując procesy do nowej rzeczywistości. Automatyzacja przyspieszyła, firmy i konsumenci
częściej niż zwykle korzystają z cyfrowych technologii, do których nie mieli przekonania. Internet
stał się najbezpieczniejszym kanałem komunikacji, kompensując trudności związane z obostrzeniami wprowadzanymi przez rządzących.
Gospodarka chociaż na zwolnionych obrotach wynikających z obiektywnych trudności działa, kupujemy w sieci,
a logistyka zapewnia dostawy zamówionych towarów,
które aby dotarły do odbiorcy musza przejść cały proces
w łańcuchu dostaw. Od producenta towary dostarczane są
na europaletach, będących gwarantem bezpiecznych
dostaw. Europaleta (EUR) jest uniwersalnym nośnikiem
transportowym, opracowana przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC i od blisko 60 lat, ma te same parametry techniczne zapisane w Kodeksie UIC nr 435. Paleta EUR jest taka
sama jak wtedy, gdy powstawała, mając te same cechy od
lat gwarantuje jakość i bezpieczeństwo transportu. Piszemy
o tym w artykule Adama Paciorka „Europaleta – ta sama
wczoraj i dziś.
Technologia cyfrowa to dziedzina, która pozwala rozwijać
się firmom w czasie pandemii, to sygnalizowany przez rynek trend, który znacząco przyspieszył
w czasie pandemii. W badaniu rynku przeprowadzonym przez Salesforce, zdaniem 72% respondentów największe oczekiwania mają w zakresie rozwoju funkcji cyfrowych. Aplikacje cyfrowe
zaczynają„rządzić światem”, oby nie stały się dla nas zagrożeniem.
„Automatyzacja ma potencjał zrewolucjonizować operacje logistyczne”. – to pierwsze zdanie
z raportu o automatyzacji rynku nieruchomości logistycznych, opracowanego przez PROLOGIS,
którego obszerne fragmenty publikujemy wewnątrz wydania. Część procesów w magazynach już
jest zautomatyzowanych, w znakomity sposób usprawniając ich funkcjonowanie. Jest jeszcze inny
aspekt poruszony w raporcie, automatyzacja pozwala na zmniejszenie wpływu zasobów pracowniczych na nowe lokalizacje.
Wracamy do pakietu mobilności za sprawą komentarza Mateusza Włocha, eksperta OCRK z Grupy
INELO, piszącego o interpretacyjnych wątpliwościach dotyczących Pakietu Mobilności, obowiązującego od sierpnia br.. Wątpliwości i nie wyjaśnionych zapisów jest bardzo dużo, a z tych największych to czasu pracy kierowcy i„powrotu ciężarówki” i zasady kabotażu.
Życzę ciekawej lektury kolejnego wydania EMILA – skondensowanej treści informacji logistycznej
w cyfrowym kanale informacji.
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Sławomir Rusek, Związek Producentów Europalet UIC

EUROPALETA

TA SAMA WCZORAJ I DZIŚ

Otwarty Europejski Pool Paletowy powstał w 1961 roku. Powstał, ale nie
samoistnie, nie „spadł z nieba” jak to się mówi… Lata doświadczeń
i przemyśleń, podparte wiedzą i doświadczeniem przyniosły osiągnięcie,
o którego wartości z przyzwyczajenia już zapominamy. Obecność
europalet na rynku stała się i jest oczywistością i mimo, że są one z nami
już niemal 60 lat nie odczuwamy ich wieku, zaawansowanego jakby nie
liczyć. Idea uniwersalnego, a przy tym ekologicznego nośnika ładunku, już
wtedy podbiła rynek. A dziś? Dzisiaj jest nadal numerem „1”!

J

est nim ze względu na tani, odnawialny, łatwy w obróbce materiał,
z którego powstaje. Ze względu na
relatywnie łatwą produkcję z możliwością automatyzacji tego procesu i uzyskiwania niebywałych wydajności. Jest nim
ze względu na łatwość i niski koszt remontu. Zalet jest wiele, a niebywałe jest
to, że mimo niemal kosmicznych zmian,
jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 60 lat
w każdej niemal dziedzinie życia, ba, nawet mimo powstania nowych„dziedzin”
życia – europaleta ma się świetnie i nie
poddaje się presji innych materiałów,
pomysłów, czy technologii! Można by
pomyśleć, że nic europalecie zagrozić
już nie może. Czyżby? No niestety, problemy w postaci różnych chorób również doskwierają naszej bohaterce.

W momencie powołania do życia
europalety ustalono pewne reguły,
których obecność i przestrzeganie
pozwoliły jej przetrwać i trwać do dzisiaj. Najważniejszą jest przekazanie
odpowiedzialności za całość regulacji
Międzynarodowemu Związkowi Kolei
UIC. Tak – kolejom, bo to one w transporcie dominowały i jako taki powstający „transport” porządkowały i normowały. Rola europejskich kolei,
a w szczególności austriackiej QBB
będącej prawnym właścicielem
znaku EUR w owalu jest w historii
europalety kluczowa. Te regulacje
w postaci Kodeksu UIC nr 435 określiły uniwersalne zasady określające
europalety od „a do z”. Techniczne
warunki – wymiary, materiały, jakość,
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montaż, znakowanie i obróbka to
tylko szkielet kodeksu-normy. Określone zostały zasady produkcji
i napraw, których podstawą jest reglamentacja pozwoleń, czyli licencjonowanie. Warunek podstawowy jest taki,
że to tylko koleje wydają licencje na
produkcję i naprawy europalet. Jest
co prawda jeden wyjątek – licencje
może też wydawać „organizacja paletowa” – taka była jednak tylko jedna,
o czym napiszę nieco później. Drugi
warunek – niezmienny i niezwykle
istotny jest taki, że europaleta na
swoim prawym wsporniku posiadać
ma zawsze znak EUR w owalu – cecha
ta jest stała i niezmienna!
Godnym podziwu jest fakt, że warunki
techniczne określone niemal 60 lat
temu pozostały w zasadzie w niezmienionej formie. Wymiary i jakość elementów drewnianych oraz elementów złącznych są wciąż te same, dzięki
czemu paleta pozostaje zgodna z pierwowzorem – dlatego też europaleta
wyprodukowana chociażby 50 lat
temu – jeśli tylko dotrwała w całości –
wciąż jest wymienną i pełnowarto-
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ściową„pasującą”do dzisiejszych regałów, czy środków transportowych.
Idea europalety jest tak doskonała, że
poza
ewidentnym „podrabianiem”
boryka się ze zjawiskiem przejmowania
samej nazwy przez różne „podobne”
wyroby. Z czasem większość palet
o podobnych wymiarach i zastosowaniach przejmować zaczęła miano„europalet”. Zjawisko to przyjmuje różną skalę,
jednak dopóki przejęcie to dotyczy palet
bez znaków – jest jeszcze nie groźne. Od
kilku lat jednak palety znakowane, a nie
spełniające podstawowych wymogów
podyktowanych przez twórców europalet dominują rynek. Skala tego zjawiska i
zaangażowane w te działania środki są
tak znaczne i tak skuteczne, że zagrażają
istnieniu samego pierwowzoru i pod
przykrywką lepszego wyrobu zagrozić
mogą całemu systemowi stworzonemu
na bazie europalety.
Pamiętajmy – jedyna produkowana
do dzisiaj europaleta oznakowana jest
znakiem EUR w owalu na prawym
wsporniku! Taka europaleta produko‐
wana jest z zachowaniem wymogów
określonych w Kodeksie UIC 435, a jej
wymiary główne to 800 mm x
1200 mm x 144 mm z tolerancją
wymiarów +3 mm i -0 mm, a dla
wysokości +9 mm i -1 mm. Dominujące w tej chwili otwarty pool tzw.„białych palet” nośniki, niesłusznie nazywane „europaletami” produkowane są
według rozbieżnych norm i posiadają
niekompletne oznakowanie.
Wracając jednak do historii europalet
i uniwersalnych zasad zawartych
w Kodeksie UIC 435. Często spotykamy się z pytaniami odnośnie kolei
i udzielanych przez nie licencji. Pytania
dotyczą najczęściej przyczyn, dla których w Polsce licencji udzielają koleje
austriackie, czeskie lub słowackie –
skąd się to wzięło i czy jest to legalne?
Otóż jest to legalne i dopuszczalne,
a przyczyna jest dla nas niestety nieco
wstydliwa… Otóż w 2005 roku nasze
rodzime polskie koleje PKP karnie straciły prawo do udzielania licencji na
produkcję i naprawy europalet, mimo,

że należą do Międzynarodowego
Związku Kolei UIC. Do dziś nasz
rodzimy przewoźnik nie zainteresował
się odzyskaniem tego prawa, a zgodnie z zapisami Kodeksu UIC (w skrócie)
koleje mają prawo do udzielania licencji na terenie innej kolei pod warunkiem jej powiadomienia.
Wspomniałem też o wyjątku, czyli
o „organizacji paletowej”. Do roku
2012 istniała tylko jedna – powołana
w 1991 roku organizacja EPAL, która
jednak straciła swój status i została

i zwróćmy uwagę na to, jakie znaki
posiadają zamawiane europalety.
Powstały w 2017 roku Związek Producentów Europalet UIC, jest na polskim
rynku prawnym reprezentantem Międzynarodowego Związku Kolei UIC
marki palety EUR zgodnej z zapisami
Kodeksu UIC. To jedyna na naszym
rynku organizacja mająca prawo
posługiwania się logo znaku EUR
w owalu, badania oryginalności palety
i nadawania licencji na produkcje
i naprawę europalet. Związek oficjalnie

„

Idea europalety jest tak doskonała, że
poza ewidentnym podrabianiem boryka
się ze zjawiskiem przejmowania samej nazwy
przez różne „podobne” wyroby

wykreślona z Kodeksu UIC. Tym
samym straciła prawo do używania
znaku EUR w owalu i jakichkolwiek
oznaczeń kolejowych. Organizacja
powołana niegdyś do prowadzenia
działań marketingowych i rozwojowych w imieniu UIC przekształciła się
w komercyjną, przejęła cały dorobek i
sukcesywnie przejmuje rynek europalet. Słuszność nazewnictwa wyrobów
tylko podobnych do europalet jest
niestety wątpliwa, a obniżane
wymiary palet i ich elementów nie
prowadzą do podwyższania standardów bezpieczeństwa. Pamiętajmy
o tym przy wyborze dostawców
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reprezentuje organizację UIC oraz Rail
Cargo Austria (QBB) – największego
licencjodawcę UIC w Europie. Zjednoczeni pracodawcy i licencjobiorcy UIC
skutecznie walczą z konkurencją
zwiększając udział w rynku marki europalety ze znakiem EUR w owalu. Działanie w grupie pomaga w dalszym rozwoju i wzmacnia pozycję produktów
ze znakiem EUR na rynku. Dzięki zjednoczeniu łatwiej firmom komunikować się z użytkownikami europalet
i zacieśniać z nimi współpracę, budując właściwy wizerunek i przywracając
należne miejsce europalecie, tej oryginalnej ze znakiem EUR w owalu. ◼
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Exide. Fot. Exide

EXIDE NA MOTOINTEGRATOR.COM
Exide został partnerem kategorii
„Akumulator” na portalu
Motointegrator.com. Tym samym
ruszyła kampania, w ramach której
na portalu pod patronatem marki
Exide prezentowane są artykuły
eksperckie, porady i banery.
xide Technologies S.A., uznany
producent akumulatorów marki
Centra i Exide, rozpoczął działania komunikacyjne na platformie Motointegrator.com – stworzonej m.in. z
myślą o kierowcach poszukujących
warsztatów samochodowych (baza
warsztatów, umawianie wizyt online,
ocena jakości usług). W ramach prowadzonych działań opublikowane zostały m.in. artykuły na temat technologii, na których bazują akumulatory
Exide, w tym najbardziej wytrzymałe
akumulatory wykonane w technologii
Carbon Boost 2.0. Exide – w roli eksperta – wspiera merytorycznie także
porady dotyczące takich zagadnień,
jak: obsługa akumulatora (demontaż,

E

wymiana, diagnostyka, ładowanie)
czy problemy i wątpliwości związane
z eksploatacją akumulatorów (proces
rozładowania, pojemność akumulatora i jego prawidłowe napięcie). Kampanię wzmacniają także obecne na
portalu banery promujące akumulatory Exide do pojazdów osobowych
oraz logotypy ulokowane przy wybranych, dostępnych na Motointegratorze usługach akumulatorowych, takich jak: wymiana, test obciążeniowy
czy test ładowania akumulatora.
– Działania prowadzone na portalu Motointegrator wpisują się w komunikacyjną
strategię Exide, której celem jest wspieranie kierowców i warsztatów samochodowych. Jako producent akumulatorów –
instalowanych jako oryginalne wyposażeniem pojazdów – zapewniamy naszym
partnerom na rynku wtórnym pełne
wsparcie i wiedzę dotyczącą fachowej
obsługi i wymiany akumulatorów – podsumowuje Mariola Michalczyk, kierownik
marketingu w ExideTechnologies S.A.
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Exide, jako wiodący i globalny producent akumulatorów, od wielu dekad
ściśle współpracuje z branżą motoryzacyjną, tworząc nowoczesne produkty na
pierwsze wyposażenie pojazdów dla
największych marek motoryzacyjnych.
Firma produkuje akumulatory do
wszystkich typów pojazdów: samochodów osobowych, motocykli i skuterów,
pojazdów sportowych i użytkowych
(logistyka, budownictwo i rolnictwo),
łodzi, a także akcesoria, takie jak prostowniki i testery akumulatorów. Exide
od lat wspiera kierowców i mechaników, tworząc materiały i kampanie dotyczące najnowszych akumulatorowych
technologii, produktów i rozwiązań,
a także dzieląc się wiedzą na temat akumulatorów i ich prawidłowego użytkowania (portal Akumulator.pl), tworząc
narzędzia ułatwiające ich wymianę (bezpłatna aplikacja Exide Battery Finder)
oraz ucząc, jak postępować ze zużytymi
akumulatorami (cykliczna kampania
edukacyjna„Włącz ekomyślenie”). ◼
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Kuehne + Nagel Foto: Jean-Marie LIOT

PROEKOLOGICZNE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
Firmy CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC i Kuehne+Nagel wspierają realizację
wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój. Podnoszenie
świadomości dotyczącej neutralności klimatycznej w żegludze i kondycji
oceanów we współpracy z zespołem regatowym Team Malizia, biorącym
udział w Vendee Globe 2020. Widoczność emisji CO₂ w żegludze
oceanicznej

F

irmy CMA CGM, Hapag-Lloyd,
MSC i Kuehne+Nagel, zaangażowane w ochronę środowiska
morskiego i zrównoważoną żeglugę,
wspierają zespół Team Malizia, który
pod hasłem„A Race We Must Win”bierze udział w regatach Vendee Globe
2020. Partnerzy działają wspólnie na
rzecz zrównoważonej przyszłości,
koncentrując się na redukcji światowych emisji CO₂ oraz ich widoczności,
prowadzeniu badań naukowych oraz
na podnoszeniu świadomości społecznej.
Team Malizia został założony w 2016
roku. Bierze udział w wyścigu regato-

wym dookoła świata Vendee Globe
2020, który rozpoczął się 8 listopada
2020 roku. Oprócz sportowych ambicji zespół niesie przesłanie dotyczące
ochrony klimaty, w tym oceanów
i ukierunkowany jest na edukację
dzieci. Team Malizia współpracuje
z podmiotami naukowymi w zakresie
badań nad emisyjnością w oceanach,
a kapitan Boris Herrmann posiada na
pokładzie laboratorium oceaniczne,
które mierzy cenne dane podczas
wszystkich wyścigów.
Boris Herrmann zapewnia widoczność emisji CO₂, dzięki prowadzonym
badaniom, a partnerzy Kuehne+Na-
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gel, CMA CGM, Hapag-Lloyd i MSC
zapewniają widoczność emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim.
W związku z tym nazwa jachtu regatowego pochodzi od platformy
seaexplorer, pierwszego narzędzia,
które zapewnia pełny wgląd w emisje
CO₂ w logistyce morskiej. W oparciu o
te dane klienci mogą porównać emisyjność poszczególnych linii oraz
dokonać wyboru najbardziej przyjaznego dla środowiska serwisu.
Otto Schacht, członek zarządu Kuehne
+ Nagel International AG, odpowiedzialny za logistykę morską, mówi:
„Kondycja oceanów jest bardzo ważna
dla dobrostanu ludzkości i jest to udowodnione naukowo. Ponieważ wszyscy jesteśmy znanymi organizacjami
w swoich sektorach, chcemy połączyć
siły, aby wywierać jeszcze silniejszy
i szerszy wpływ na społeczeństwo.
Ochrona środowiska poprzez pełną
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widoczność i redukcję emisji CO₂ jest
jednym z głównych celów naszej firmy
w zakresie zrównoważonego rozwoju”.
Diego Aponte, prezes i dyrektor generalny MSC Group, mówi:„Zrozumienie
wpływu zmian klimatycznych na środowisko i oceany ma kluczowe znaczenie. W MSC wierzymy, że droga do
zrównoważonej żeglugi łączy się
z szerszym zaangażowaniem i wdrażaniem innowacji, z dialogiem, edukacją i inwestycjami. Dlatego stale inwestujemy zarówno w naszą flotę, jak
i w nowe technologie, aby chronić
oceany i środowisko. Wspieramy
Team Malizia, którego liderem jest
inspirujący Boris Herrmann w gromadzeniu danych naukowych poprzez
uczestnictwo w regatach. MSC z przy-

jemnością promuje współpracę z sektorem transportu i logistyki, aby
pomóc w realizacji ostatecznego
wspólnego celu, jakim jest nasza
wspólna bezemisyjna przyszłość”.
Rodolphe Saade, prezes i dyrektor
generalny CMA CGM, mówi: „Ochrona
środowiska jest wyzwaniem, któremu
w nadchodzących latach musimy
stawić czoła. To integralna część naszej
strategii, o czym świadczy wybór zasilania przyszłych statków skroplonym
gazem ziemnym. Zdecydowaliśmy się
wesprzeć Team Malizia, ponieważ
podzielamy te same wartości i zaangażowanie w ochronę naszych oceanów,
jak ich kapitan Boris Herrmann”.
„Hapag-Lloyd jest zaangażowany
w czystszą przyszłość naszej branży” –

mówi Rolf Habben-Jansen, dyrektor
generalny Hapag-Lloyd AG. „W ostatnich latach podjęliśmy znaczące kroki
w celu zmniejszenia naszego wpływu
na środowisko i od 2008 roku udało
nam się zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla mierzoną w TEU / km o ponad
50%. Uważamy, że zrównoważony
rozwój to raczej maraton niż stumetrowy sprint. Biorąc to pod uwagę,
dążenie do tego osiągnięcia tego celu
pozostanie w naszym programie
przez długi czas i otrzyma wysoki
priorytet – także, a zwłaszcza
w 2020 r., który był dla nas wszystkich
rokiem niezwykłym”. ◼

zwrot palet do dostawców. W ramach
współpracy zbadano każdy etap łańcucha dostaw Auchan – od produkcji
po dostarczenie produktów do sklepu.
„Wdrażamy różnorodne narzędzia, od
analiz end-to-end poprzez przygotowanie wirtualnych koncepcji nowych
rozwiązań. Wykorzystując naszą wiedzę
i nowoczesne technologie, jak wirtualny sklep, przybliżamy wartości jakie
nasze rozwiązania dostarczają dla różnych kategorii produktowych i w różnych formatach sprzedażowych. Korzystając z tych doświadczeń możemy
jeszcze lepiej i efektywniej odpowiadać
na zmieniające się potrzeby klientów.” –
mówi Jacek Sałaciński, Retail Key Account Manager w firmie CHEP.

Auchan koncentruje się na tworzeniu
nowej generacji handlu, łącząc tradycyjne
formaty z alternatywnymi ścieżkami zakupowymi. Wraz z gwarancją dostępności
i atrakcyjnej ceny, klienci Auchan otrzymują dziś alternatywne ścieżki zakupowe,
takie jak model drive, ścieżki internetowe,
sklepy autonomiczne, czy możliwość
szybkiej dostawy zakupów do domu.
„Innowacyjne podejście wymaga
wzmocnienia współpracy z doświadczonym partnerem takim jak CHEP.
Współpraca z CHEP umożliwiła nam
dostęp do niezbędnych narzędzi oraz
wiedzy pozwalającej na optymalizację procesów logistycznych.” – mówi
Ewelina Orska, Kontroler Zarządzania
Supply Chain i Logistyki w Auchan. ◼

Vendée Globe 2020 – obejrzyj wideo
i śledź Borisa Herrmanna na żywo.

OBSŁUGA
POOLINGOWA
OPTYMALIZUJE
ŁAŃCUCH DOSTAW
CHEP. Fot. CHEP

CHEP, wiodący dostawca rozwiązań
poolingowych, poddał analizie
łańcuch dostaw jednej
z największych sieci hipermarketów
w Polsce. Badanie wykazało, że
wzrost udziału niebieskich palet
w magazynach skraca i upraszcza
procesy związane z przyjęciem
dostaw, logistyką magazynową
oraz obsługą sklepów Auchan.
odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów sieć rozwija
nowe kanały sprzedaży, łącząc zakupy
fizyczne i online. By sprostać tym wyzwaniom łańcuch dostaw Auchan
musi być niezawodny i efektywny.
Badania CHEP wykazały, że zastąpienie
białej palety plastikową paletą CHEP
pozwoliło skrócić czas przyjęcia
dostawy o 39 proc, zwiększyć efektywności procesów sklepowych o 64
proc., jak również wyeliminować
zbędne procesy w operacjach magazynowych Auchan, takie jak kontrola
palet, obrót kwitami paletowymi, czy
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X EDYCJA
PROGRAMU STAŻOWEGO
DACHSER POLSKA
Dachser. Fot. Dachser

DACHSER Polska ruszył z X edycją Programu Stażowego. Autorski projekt
zakłada półtoraroczną, pełnoetatową pracę, podczas której młodzi adepci
pod okiem ekspertów poznają procesy logistyczne w poszczególnych
działach firmy należącej do globalnej sieci.

N

a przestrzeni ostatniej dekady
z programu skorzystało ponad
80 uczestników, a połowa
z nich do dziś związana jest z DACHSER Polska. Oprócz pracy w działach
stażyści biorą udział w serii szkoleń
wdrażających w procesy, systemy i
usługi DACHSER.
Inwestycja w młodych ludzi i dzielenie się wiedzą to nieodłączna część
międzynarodowej kultury organizacyjnej DACHSER. Firma przywiązuje
dużą wagę do wysokiej jakości szkoleń, wspierając rozwój przyszłych
logistyków. Od 2011 roku również
polskie oddziały przyłączyły się do
autorskiego Programu Stażowego
DACHSER. Staże oferowane przez
firmę są płatne i pełnowymiarowe, nie

mają charakteru zwykłych praktyk i to
znacząco wyróżnia je spośród innych
ofert na rynku. Przedsiębiorstwo oferuje stażystom umowę o pracę oraz
wszystkie benefity dostępne dla pracowników i daje możliwość sprawdzenia się w każdym z działów,
a w dalszej kolejności perspektywę
zatrudnienia w firmie.
ZAMIAST PARZENIA KAWY CIĄGŁY ROZWÓJ KOMPETENCJI
Program Stażowy w DACHSER
pozwala na kompleksowe szkolenie
przyszłych profesjonalistów branży
logistycznej. Rekrutacja rozpoczyna
się wiosną i zawsze jest poprzedzona
przygotowaniem miejsc pracy dla stażystów w poszczególnych oddziałach,
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co pozwala zapewnić optymalne
zaplanowanie procesu szkolenia.
W tym roku, w ramach Programu Stażowego, DACHSER Polska zatrudnił 9
osób w 4 lokalizacjach: Stryków, Wrocław, Poznań i Szczecin. Przez 1,5 roku
będą one poznawać specyfikę pracy
we wszystkich działach firmy – dyspozycja, charter, obsługa klienta, sprzedaż, administracja palet i ubezpieczenia, fakturowanie, przetwarzanie
zleceń oraz – jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli - magazyn logistyczny i przeładunkowy. W każdym z
działów na stażystów czekają opiekunowie - doświadczeni pracownicy,
którzy wprowadzają w praktyczne
i teoretyczne aspekty działania określonych obszarów firmy. Stażyści
biorą również udział w serii szkoleń
wdrażających oraz podnoszących
zawodowe
kompetencje. Program
rozpoczęło spotkanie…

BILANS

Europejski rynek leasingu w 2019r. osiągnął 6 proc.
wzrost dynamiki w zakresie wartości nowych umów
leasingowych, jednak najnowsze dane z połowy
tego roku pokazują 24,5 proc. spadek finansowania
leasingiem w Europie. Polska branża leasingowa
zarówno na koniec 2019r. jak i w połowie 2020r.
zajmowała 6. pozycję w Europie.

Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL, Fot. ZPL

EUROPEJSKI RYNEK
LEASINGU HAMUJE
W

arszawa, 12.11.2020: Europejska federacja leasingowa Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych
stowarzyszeń podała, że w 2019r. całkowita wartość nowych umów leasingowych
zawartych w Europie, wyniosła 415 mld
euro. Był to wynik o 6 proc. lepszy niż rok
wcześniej. Jednak najnowsze dane opublikowane po pierwszej połowie tego
roku pokazują 24,5 proc. spadek (r/r) dynamiki europejskiego rynku leasingu,
przy wartości nowych umów na poziomie 121,9 mld euro. Polska branża leasingowa, której dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, zarówno
na koniec 2019 jak i po pierwszej połowie
2020r. zajmowała 6. pozycję w Europie.
WYNIKI NA KONIEC 2019 R.
I PO PIERWSZEJ POŁOWIE 2020 R.
Analiza danych Leaseurope za 2019r.
pokazuje, że w Europie wszystkie segmenty rynku leasingu odnotowały
dodatnie dynamiki. Wartość nowych
kontraktów dotyczących leasingu pojazdów osobowych (mających 52,9 proc.
udział w ruchomościach) wzrosła o 6,6%

r/r, dynamika drugiego najważniejszego
segmentu europejskiego rynku tj.
samochodów dostawczych była wyższa
o 7,6% niż przed rokiem, a maszyny
i urządzenia przemysłowe odnotowały
3,3 proc. wzrost r/r. Warto dodać, że
leasing komputerów i maszyn biurowych zanotował 3,8 proc. dynamikę r/r,
wartość umów leasingowych dotyczących takich aktywów jak statki, samoloty, czy tabor kolejowy była wyższa
o 1,4% r/r, podczas gdy obszar finansowania nieruchomości odnotował 8,6
proc. wzrost na koniec 2019 r.
Sytuacja na rynku leasingu istotnie
zmieniła się w pierwszej połowie 2020r.
Wartość nowych umów zawartych
przez europejskich leasingodawców
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
2020r. wyniosła 121,9 mld euro, co oznacza ujemną, 24,5 proc. dynamikę rynku
r/r. Dane Leaseurope pokazują też, że
w pierwszej połowie 2020r. dynamika
finansowania pojazdów była niższa
o 28,1% r/r. Pozostałe ruchomości zanotowały wynik o 17,1% niższy niż przed
rokiem, podczas gdy finansowanie nieruchomości spadło o blisko 35% r/r.
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„Wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na krajowe gospodarki
był widoczny w wynikach większości
europejskich rynków leasingu. Obok
Polski, która w połowie roku zanotowała ujemną, 24 proc. dynamikę
rynku leasingu, spadki odnotowały
m.in. rynek brytyjski (-33,4% r/r), niemiecki (-17,3% r/r), włoski (-32,5% r/r)
czy rosyjski (-21,9% r/r). Leasing jest
tym instrumentem, który finansuje
inwestycje przedsiębiorstw. W tym
okresie nie tylko spowolnieniu uległy
inwestycje przedsiębiorców, ale również sama branża koncentrowała się
na zapewnieniu wsparcia dla klientów, którzy na dużą skalę korzystali
z tzw. wakacji kredytowych i zapewnieniu ciągłości operacyjnej. Wyniki
europejskiego sektora leasingowego,
uznawanego za barometr gospodarki
pokazują, że także ten sektor rynku
zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19” – powiedział Marcin
Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL,
który od początku listopada br. reprezentuje polską branżę leasingową
w Radzie Dyrektorów Leaseurope. ◼

BILANS

Salesforce

KRYZYS WPROWADZA
NOWE SPOSOBY
OBSŁUGI KLIENTA
Salesforce, globalny lider
w dziedzinie systemów CRM,
opublikował czwartą edycję
raportu State of the Connected
Customer, z którego wynika, że
przedłużający się kryzys wpłynął
na wszystkie aspekty naszego
życia.
iametralnie zmienił się sposób
interakcji klientów z przedsiębiorstwami, a kluczem do dobrych relacji między nimi stały się takie
czynniki
jak
empatia,
personalizacja, wygoda i transformacja cyfrowa. Klienci zaczynają inaczej
postrzegać rolę biznesu w społeczeństwie, a coraz większy wpływ na ich
decyzje zakupowe ma kapitalizm interesariuszy (ang. stakeholder capitalism).
„Niezależnie od tego, co firma sprzedaje lub komu świadczy usługi, funkcjonuje dziś w środowisku, którego
jeszcze na początku roku nie była
w stanie sobie wyobrazić” - powiedział Vala Afshar, główny konsultant
ds. technologii cyfrowych w firmie
Salesforce. „Masowe przenoszenie się
do kanałów cyfrowych to nie jedyne
wyzwanie stojące przed szefami
przedsiębiorstw. Muszą oni również
słuchać klientów i reagować na ich
oczekiwania, nie tylko oferując innowacyjne produkty i usługi, lecz także
wykazując empatię i zrozumienie,

a ponadto zasadniczo zmienić
sposób myślenia o roli biznesu w społeczeństwie. Komunikacja z klientami
w różnych punktach kontaktu
(poprzez spotkania bezpośrednie,

firmom w znalezieniu nowych, efektywnych sposobów obsługi klientów.
Badania objęły klientów reprezentujących cztery generacje: pokolenie
powojennego wyżu demograficz-

kanały cyfrowe itp.) pozwala uzyskać
całościowy obraz tych interakcji i jest
pierwszym krokiem na drodze do
osiągnięcia odporności i wzrostu”.
Ten globalny raport został opracowany na podstawie badań, w których
wzięło udział ponad 15 000 klientów
indywidualnych i biznesowych z 27
krajów, w tym 650 respondentów
z Polski. Jego celem jest pomoc

nego (tzw. baby boomers), generację
X, milenialsów i generację Z.
W tym roku po raz pierwszy interaktywne dane wyszczególnione według
krajów i pokoleń są dostępne w serwisie
Tableau. Można tam znaleźć kluczowe
wnioski z badań dotyczące
klientów indywidualnych
i biznesowych oraz skutków
pandemii COVID-19.

D
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Dachser. Fot. Dachser

LOGISTYCZNE TUZY
KONTYNUUJĄ
WSPÓŁPRACĘ
BADAWCZĄ
Instytut Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera oraz
DACHSER przedłużają współpracę w ramach DACHSER Enterprise
Lab o kolejne trzy lata. Ich kooperacja dalej będzie koncentrowała
się na projektach badawczo-rozwojowych z praktycznymi
korzyściami dla sieci DACHSER.

O

bejmą one następujące obszary: technologie cyfrowe –
jak nauka o danych i sztuczna
inteligencja (AI) – systemy lokalizacji
w czasie rzeczywistym (RTLS), 5G, Internet rzeczy (IoT), pojazdy autonomiczne oraz dostosowujące systemy
magazynowe.
– Pierwszym krokiem współpracy
badawczej w ramach DACHSER Enterprise Lab jest dokładne zrozumienie
nowych technologii i ich potencjału
dla logistyki. Następnie, bazując na
tym, rozwijamy prototypy i koncepcje, które dodają namacalną korzyść
dla firmy oraz naszych klientów –
przekształcając je w innowacje - wyjaśnia Stefan Hohm, Corporate Director
Corporate Solutions, Research &

Development w DACHSER, który od 1
stycznia 2021 r. stanie na czele nowo
utworzonej jednostki – IT & Development executive unit. - Nasza dotychczasowa wspólna praca pokazała, że
jesteśmy w stanie na podstawie wyników badań z DACHSER Enterprise Lab
tworzyć zupełnie nowe procesy
i usługi dla całej logistycznej sieci –
dodaje Hohm.
– Cieszymy się, że DACHSER kontynuuje współpracę z Frauhofer IML. Nasze
dotychczasowe wyniki oraz kontrakt
na kolejne 3 lata pokazują, jak ważne
są te badania dla logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw – mówi Prof.
Michael ten Hompel, Managing
Director, Fraunhofer IML. – Jesteśmy
szczególnie dumni, że zespoły labora-
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toryjnie kontynuowały efektywną
pracę mimo restrykcji wynikających z
pandemii koronawirusa. Oczywiście
takie wsparcie techniczne jak wideokonferencje oraz inne narzędzia do
współpracy były bardzo pomocne.
Jednak to przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie i motywacja
wszystkich pracujących w DACHSER
Enterprise Lab są kluczem do udanych badań w tych trudnych czasach
– podsumowuje Hompel.
SPECJALIŚCI LOGISTYCZNI
I NAUKOWCY
W DACHSER Enterprise Lab eksperci
logistyczni z firmy oraz naukowcy
z Fraunhofer IML pracują w mieszanych zespołach laboratoryjnych nad
różnymi zadaniami badawczo-rozwojowymi. Partnerstwo pomiędzy operatorem logistycznym a instytutem
badawczym rozpoczęło się w październiku 2017 roku i właśnie zostało przedłużone do października 2023 roku. ◼

TECHNOLOGIE

odnotujemy wzrost wydatków na
cyfrową transformację o około 10%.
Sumaryczna ilość robotów w przemyśle to jedno, natomiast osobną kwestią jest ilość sprzedanych nowych
urządzeń, które dopiero zasilą fabryki.
I w tym aspekcie 2019 nie wygląda już
tak okazale. Jak twierdzą twórcy
raportu, odnotowano 12% spadek tej
wartości, co przełożyło się na sumę
373 tys. sprzedanych jednostek. To
trzeci pod względem wielkości wynik,
odkąd IFR prowadzi swoje pomiary.

POLSKA W CZOŁÓWCE
KUPUJĄCYCH ROBOTY
PRZEMYSŁOWE
BPSC. Fot. ABB

Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) opublikowała najnowszy raport
podsumowujący sprzedaż robotów w ubiegłym roku. Jak wynika z danych
IFR, populacja maszyn w przemyśle rośnie i niedługo dobije do 3 mln
jednostek. Jednym z krajów, które zdaniem Federacji w 2019 roku były
liderami, jest Polska. Nasz kraj pierwszy raz w historii badania znalazł się
w czołowej 15. rynków kupujących najwięcej robotów przemysłowych.

J

ak wynika z analizy, 2019 był rokiem rekordowym i na świecie
funkcjonuje dziś około 2.7 mln robotów przemysłowych. To niemal tyle
samo, ile wynosi liczba mieszkańców
Wiecznego Miasta – Rzymu. Jednocześnie to wynik o 12% wyższy niż
w roku ubiegłym, co przekłada się na
około 300 tys. jednostek.
- Już przed rokiem eksperci byli pozytywnie zaskoczeni wynikiem, jaki
udało się wypracować branży przemysłowej w zakresie robotyzacji.
Głównie dlatego, że było to sprzeczne
z kondycją sektorów automotive
i elektryfikacji. Miały one być kotwicą
w ekspansji mechanicznych pomocników. - zauważa Michał Górecko,

Dyrektor Pionu Sprzedaży z BPSC. Ekspert dodaje, że: – Jednak to nic
w porównaniu z tym, co czeka nas
w raporcie za 2020 i w kolejnych
latach. Możemy obstawiać dwa diametralnie różne scenariusze: z jednej
strony stajemy naprzeciw prognozy
pesymistycznej, która zakłada, że
powinniśmy spodziewać się gwałtownego obniżenia wydatków. Z drugiej strony istnieją realne przesłanki,
które pozwalają nam wierzyć w to, że
firmy zintensyfikowały swoje wydatki
na rozwój, by uchronić się przed kryzysem, który nam zagraża. Tak gospodarczy, jak i zdrowotny. Podobnego
zdania są eksperci z Statista, którzy
przewidują, że wraz z końcem roku
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EUROPEJSKA ZADYSZKA
Z ponad 2,7 mln robotów przemysłowych, jakie obecnie funkcjonują na
całym świecie, zaledwie 580 tys. znajduje się w Europie. To niewiele więcej
niż 20% globalnej populacji. Dla
porównania kraje azjatyckie mogą
pochwalić się wynikiem na poziomie
1 mln 688 tys. jednostek. To przekłada
się na udział w wysokości 62.5%, a to
oznacza nie mniej ni więcej, jak to, że
na każdego robota zainstalowanego
na terenie Starego Kontynentu, przypadają trzy w Azji.
– Kraje tego regionu stosowały bądź
wciąż stosują tak zwaną politykę merkantylizmu. Zagraniczne korporacje
w poszukiwaniu cięć kosztów związanych z realizacją swoich podstawowych działalności stopniowo przenosiły odpowiednie działy do wspomnianych krajów, by uzyskać jak najwyższe
przychody i tym samym się rozwijać. zauważa Michał Kaźmierczak, dyrektor
biznesu Robotyki i Automatyki Dyskretnej ABB w Polsce i dodaje: - W tym
samym czasie, kraje Wspólnoty Europejskiej, nie były w stanie osiągnąć
oczekiwanego i należytego poziomu
synergii przez ciągłe podziały
wewnętrzne. Dla Europy przeszkodą
była również historyczna spuścizna
i zróżnicowanie poziomów ekonomicznych poszczególnych regionów.
Sprostać temu miała rozbudowana polityka spójności, jednak nie przynosi
ona oczekiwanego efektu.

TECHNOLOGIE

Marka Zebra od dawna jest
synonimem jakości wykonania
i funkcjonalności. Ich nowe tablety
ET51 i ET56 klasy korporacyjnej
z systemem Android to pod
wieloma względami przełom
technologiczny w tym segmencie
sprzętu mobilnego.
yróżniają się między innymi
elegancką stylizacją, odpornością na upadki, szybkością działania i bogatą ofertą akcesoriów, które pozwalają wykorzystać
maksimum możliwości tych urządzeń
i dostosowywać je do wymogów
konkretnego stanowiska pracy.
Kiedy pierwszy raz testowaliśmy te
urządzenia, byłem pod wrażeniem
łatwości obsługi, prędkości 8-rdzeniowego procesora i funkcji rejestracji
danych. Platforma Android jest znana
niemal wszystkim, a to istotnie przyspiesza wdrożenie i szkolenia pracowników. Innowacyjna funkcja
Mobility DNA firmy Zebra daje możliwość korzystania z wielu użytecznych
narzędzi, które zapewniają maksymalną
efektywność,
ułatwiają
obsługę i gwarantują bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
Wytrzymałość docenią najbardziej
wymagający użytkownicy – oba
modele – 8,4-calowy i 10,1-calowy –
są
odpowiednio
wzmocnione
i odporne na wielokrotne upadki na
beton nawet z wysokości 1,8 metra.
Co ciekawe, wytrzymują strumień
wody z węża odkręconego na maksimum, a wyświetlacze po zamoczeniu
nadal pozostają w pełni funkcjonalne.
– wylicza Marek Kuropieska, prezes
zarządu Aspekt Sp. z o.o., autoryzowanego partnera firmy Zebra.
Warto dodać, że szkło Gorilla® Glass,
skutecznie chroni newralgiczny element każdego tabletu, czyli wyświetlacz, który można obsługiwać także
w rękawiczkach. Oferuje on najwyższą
w swojej klasie rozdzielczość i jakość

W

Gabriela Cerowska. Fot. Aspekt

INTELIGENTNE
„PANCERNIKI”:
TABLETY ZEBRA
ET51 I ET56
obrazu, pozwalające korzystać z urządzenia nawet w pełnym słońcu.
Ergonomia i odporność to jednak
tylko połowa przewag ET51/ET56
nad produktami konkurencji. Zastosowana w nich technologia MUMIMO (Multiple-User Multiple Input
Multiple Output) 2×2 pozwala punktom dostępowym komunikować się
równocześnie z wieloma różnymi
urządzeniami i przenosić przetwarzanie danych z urządzeń mobilnych
do punktów dostępowych, co znacząco wydłuża czas pracy baterii
tabletów.
Pod względem łączności Zebra również zostawiła konkurencję daleko
w tyle. Rozwiązanie WorryFree WiFi
zapewnia minimalny czas reakcji aplikacji, bardzo wydajny roaming oraz
wysoką jakość transmisji głosu i funk-
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cji diagnozowania sieci. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 otrzymujemy
dwukrotnie wyższą prędkość i czterokrotnie większy zasięg przy niższej
mocy w porównaniu z technologią
4.x. To gwarantuje optymalną wydajność urządzeń peryferyjnych; skanerów, zestawów słuchawkowych i drukarek. Ponadto model ET56A dysponuje
możliwością
połączeń
komórkowych z obsługą sieci LTE.
– Przyznam, że widziałem wiele „pancernych”urządzeń klasy korporacyjnej,
natomiast rzadko mam do czynienia z
połączeniem tak zaawansowanych
i różnorodnych rozwiązań z tak
wysoką wytrzymałością sprzętu. Zebra
wyznaczyła nowy standard i konkurencji trudno będzie do niego dorównać – podsumowuje Marek Kuropieska, prezes zarządu Aspekt Sp. z o.o. ◼
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Prologis. Fot. Prologis

AUTOMATYZACJA NA
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYCZNYCH
Część pierwsza: Poziom automatyzacji
w łańcuchach dostaw
Automatyzacja ma potencjał zrewolucjonizować operacje logistyczne. Jest
to widoczne szczególnie teraz, gdy coraz niższe koszty wdrożeń idą
w parze z coraz większymi możliwościami wykorzystania tego typu
rozwiązań, w efekcie wpływając na szybszy zwrot z inwestycji.

O

becnie obserwujemy jednocześnie trzy tendencje, które
przyspieszają automatyzację
w naszych budynkach. Pierwsza związana jest z pandemią COVID-19, która
wpłynęła na wyższy poziom absencji w
pracy i tym samym jeszcze bardziej
uwydatniła problem dostępności pracowników. Druga tendencja wiąże się
ze stałym rozwojem technologii, która

zwiększa możliwości automatyzacji
przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Trzecia tendencja to szybki wzrost
liczby operacji wymagających dużych
nakładów pracy, w szczególności w obszarze e-commerce. To właśnie klientom z tego sektora automatyzacja
w nieruchomościach logistycznych
przynosi ogromne korzyści i to oni przodują w wykorzystaniu tej technologii.
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Tak radykalnej transformacji nie sposób
przecenić. Powszechnie oczekiwano, że
przemiany w tym zakresie trwać będą
wiele lat, a obecnie obserwujemy, jak
dokonuje się ona na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. W jej wyniku część
klientów w branży logistycznej już
podejmuje znaczne inwestycje w automatyzację. W niniejszym raporcie –
pierwszym z tej serii – przyglądamy się
obecnemu poziomowi automatyzacji
w magazynach, zachodzącym w tym
zakresie zmianom, a także temu, w jaki
sposób automatyzacja wpływa na pożądane elementy wyposażenia budynku.

TECHNOLOGIE

Oto najważniejsze wnioski:
Rozpowszechnienie automatyzacji
w obiektach logistycznych jest obecnie ograniczone z powodu wysokich
kosztów, małej elastyczności i długich
terminów zwrotów z inwestycji.
Koszty związane z rozpoczęciem
użytkowania w pełni zautomatyzowanych obiektów są cztero-, a nawet
pięciokrotnie wyższe niż w przypadku
użytkowania budynków, w których
nie przeprowadzono automatyzacji
lub wprowadzono tylko nieliczne rozwiązania w tym zakresie. Mowa tu
również o takich czynnikach, jak trudności w zakresie planowania
i potrzeba zachowania elastyczności
operacyjnej, a także kwestie związane
z przestojem i integracją podczas
wdrażania automatyzacji.
Największa automatyzacja następuje
w obszarze e-fulfillment. Handel elektroniczny wymaga trzykrotnie większych nakładów pracy niż tradycyjne
operacje logistyczne, ponieważ wiąże
się z dwukrotnie wyższymi wahaniami sprzedaży niż stacjonarny
handel detaliczny . Ponadto e-handel

rozwija się w szybkim tempie, co
zachęca do podejmowania inwestycji, które pomogą zwiększyć produktywność pracy i ułatwić ją w szczytowych okresach natężenia.
Automatyzacja może otworzyć drzwi
do wysokiej jakości obiektów zlokalizowanych w pobliżu konsumentów,
które umożliwiają na szeroką skalę
realizację dostaw bezpośrednio pod
drzwi klienta końcowego. W wielu
przypadkach wybór lokalizacji sprowadza się obecnie do podjęcia decyzji między dostępnością pracowników a bliskością konsumenta końcowego.
W
coraz
bardziej
zautomatyzowanym świecie na
pierwszy plan może wysunąć się ten
drugi czynnik – priorytetem staje się
umożliwienie klientom oferowania
szybszych dostaw i optymalizacji
kosztów transportu.
W niniejszym raporcie podejmujemy
próbę odpowiedzi na trzy najważniejsze pytania dotyczące obecnego
poziomu automatyzacji i przyszłych
prognoz w tym zakresie: Czym jest
automatyzacja? Jaki jest obecny
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poziom automatyzacji i jakim ulega
zmianom? W jaki sposób automatyzacja zmienia wymagania dotyczące
nieruchomości logistycznych?
CZYM JEST AUTOMATYZACJA?
Automatyzacja ma na celu zwiększenie efektywności. Dobrze przeprowadzona automatyzacja zwiększa produktywność, usprawnia operacje,
przyspiesza czas przetwarzania,
poprawia bezpieczeństwo pracowników i zwiększa efektywność pod
względem kosztów całkowitych
(kosztów operacyjnych i nakładów
inwestycyjnych). Kluczowe operacje
logistyczne zwykle obejmują następujące zadania:
•
rozładunek/przyjęcie towarów
•
przenoszenie towarów
•
magazynowanie towarów
•
kompletowanie towarów
•
pakowanie towarów
•
załadunek/wysyłkę towarów
Operatorzy logistyczni
muszą zawsze oceniać
swoje wymogi i możliwości w odniesieniu do…

KOMENTARZ

INTERPRETACYJNE
WĄTPLIWOŚCI CO DO
PAKIETU MOBILNOŚCI
MATEUSZ WŁOCH
Ekspert OCRK, Grupa INELO

Zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii
Europejskiej obowiązują od 20 sierpnia. Upłynęły więc już dwa miesiące,
a w dalszym ciągu nie ma jasnych informacji, jak respektować zapisy, które
weszły w życie. Wśród przedstawicieli branży transportowej pojawia się
coraz więcej wątpliwości związanych z interpretowaniem nowej
dyrektywy. Co więcej, sama Komisja Europejska wskazała kilka zastrzeżeń
w konstrukcji nowych zapisów.

T

a sytuacja w szczególności dotyczy ponad 35 tys. międzynarodowych przewoźników drogowych z naszego kraju, dla których
wykonywanie przewozów w obliczu
niepewności prawnej znacznie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności.
OBOWIĄZKOWY POWRÓT
KIEROWCY, A MOŻE TYLKO
OBOWIĄZKOWA ORGANIZACJA
TEGO POWROTU?
Inspekcje zwracają szczególną uwagę
na to, że nowy obowiązek dotyczy
firm transportowych, a nie bezpo-

średnio kierowców. Mowa bowiem
o obowiązku zorganizowania przez
przedsiębiorcę powrotu, a niekoniecznie o obowiązku powrotu dla
samego kierowcy, który może zdecydować o pozostaniu w innym kraju.
Rozporządzenie ostatecznie nie wyjaśnia na jakich zasadach kierowca
może nie wracać. W toku prac nad
Pakietem Mobilności pojawiła się
wersja rozporządzenia z ustępem
traktującym o możliwości udokumentowania braku powrotu kierowcy, ale
w tekście ostatecznym już go zabrało.
Co więcej, art. 8a rozporządzenia 561
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określa, że „przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten
obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.” Niestety forma tej dokumentacji nie została określona. Mogą więc to
być wszelkie dane, jakie posiada
firma, włącznie z informacjami z karty
kierowcy. Warto zwrócić tutaj uwagę
na kwestię odpowiedniego rejestrowania dojazdu kierowcy za pomocą
wpisu manualnego wraz z wpisami
krajów rozpoczęcia i zakończenia
pracy.
Z innego zapisu wynika, że jeżeli kierowca jest dowożony na miejsce
pracy, to powinien zaznaczać na
karcie dyspozycyjność, a ta z kolei nie
jest traktowana jako odpoczynek.
Oznacza to, że jeżeli trucker w ostatnim dniu trasy pracował już 15 godzin
(np. od 07:00 do 22:00), to powinien
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wykonać najpierw odpoczynek
dobowy, a dopiero potem może
zostać odwieziony z miejsca pracy do
domu lub na bazę innym środkiem
transportu.
SZCZEGÓLNIE POKRZYWDZENI
BĘDĄ KIEROWCY ZZA
WSCHODZNIEJ GRANICY
Dla przedsiębiorstw funkcjonujących
na zasadach wyjazdów kierowców
dłuższych niż 3, czy 4 tygodnie to
ogromna rewolucja w całej dotychczasowej działalności. Zmiana ta
dotknie w szczególności kierowców
zza wschodniej granicy, którzy zatrudniają się w polskich firmach. Tacy truckerzy chcą być jak najdłużej w trasie,
aby jak najwięcej zarobić, a następnie
jak najdłużej przebywać w domach. Ci
kierowcy nie chcą wracać do polskiej
bazy, gdzie nie mają rodziny i tutaj
odbierać odpoczynku. Co więcej,
nowe przepisy nie określają warunków, jakie ma zapewniać taka placówka.
ODPOCZYNKI TYGODNIOWE,
CZYLI JAK SKOMPLIKOWAĆ JUŻ
SKOMPLIKOWANE REGUŁY
Najtrudniejsze w dobrym rozplanowaniu czasu pracy kierowców do tej

Grafika przygotowana przez Grupę INELO: przykład poprawnego
odbierania odpoczynków według zapisów Pakietu Mobilności

pory były odpoczynki tygodniowe. Po
zmianach przepisów staje się to jeszcze trudniejsze, ponieważ nie tylko
nie zostały rozwiane poprzednie niejasności, ale pojawiło się wiele zupełnie nowych. Ważną kwestią jest to, że
nowe zasady odstępstwa od przepisów dotyczą jedynie sytuacji, gdy kierowca odbiera z rzędu dwa odpoczynki tygodniowe skrócone za granicą. W przypadku jednak, gdy
kierowca nie będzie korzystał z tego
odstępstwa, to musi stosować się do
poprzednich zasad odpoczynków
tygodniowych.
Pod znakiem zapytania stają więc
kwestie wykonywania dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych
na dotychczasowych zasadach. Dlatego do czasu wyjaśnienia sytuacji
bezpieczniej w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zastosować się do
wszystkich zasad odstępstwa. Co ciekawe wspomniane reguły nie dotyczą
branży przewozu osób.
Najwięcej wątpliwości związanych
jest ze wspomnianymi odpoczynkami
tygodniowymi skróconymi pod rząd.
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Pewne jest tylko to, że mają one
zostać odebrane przed kolejnym
regularnym odpoczynkiem tygodniowym. Kwestią interpretacji jest, czy ta
rekompensata musi się zmieścić
w okresie 6 dób pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi oraz czy przed
rekompensatą powinien zostać odebrany odpoczynek dzienny. Zastosowanie się do najbardziej rygorystycznej wersji wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem:
Jednak takie „bezpieczne” rozwiązanie
niesie za sobą wiele ograniczeń – kierowca w ostatnim tygodniu musi wrócić
odpowiednio wcześniej, aby rekompensaty zmieściły się w 6 okresach 24-godzinnych, jak również później spędzić
przynajmniej kilka dni w domu.
Dodatkowo, dwa odpoczynki tygodniowe skrócone z rzędu zaostrzają
obowiązek zorganizowania powrotu
kierowcy do kraju. W takiej sytuacji
przedsiębiorstwo powinno zorganizować powrót kierowcy
jeszcze przed kolejnym
odpoczynkiem tygodniowym regularnym.

