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BILANS

Andrzej Szymkiewicz, Redaktor naczelny

NOWA
JAKOŚĆ ZMIAN
Pogoda w maju nie rozpieszcza, jest chłodno i mokro, jednak wirus odpuszcza, a nałożone
obostrzenia są luzowane, choć nie były zbyt uciążliwe bo zaradność rodaków je zasymilowała z gospodarczym życiem „poukładanym” na
nowo, to jednak krępowały gospodarkę. Maj 2021
nie jest taki sam jak ten z ubiegłego roku, wiadomo,
że gospodarka nigdy nie jest constans, jednak każdy
miesiąc kończącej się (oby) pandemii jest wyzwaniem.
Odradzająca się gospodarka notuje coraz większe
wzrosty, jednak pomimo, że są to bardzo spektakularne wyniki, ich baza w odniesieniu do minionego
roku jest delikatnie mówiąc bardzo „mało wymagająca”. Niemniej cieszy „odbicie” i oby był to trwały
trend wzrostowy, wszak wszyscy na to liczą. Szkoda,
że ceny surowców„oszalały”, co spędza sen z powiek
wszystkim producentom, gdyż muszą niemal z dnia
na dzień kalkulować koszty produkcji.
Miniony„szokowy rok” nauczył firmy działać w zmienionej rzeczywistości, chociaż rozwój ogranicza
pandemia, realizują zaplanowane działania tworząc
bezemisyjne połączenia drogowe, przejmując podmioty wzbogacające oferty i usługi.
Gospodarcza mozaika to wypadkowa wielu biznesowych przedsięwzięć, zapewniających
efektywne działania w osiąganiu celów, o czym piszemy wewnątrz tego numeru.
W artykule KoronaBilans, autorstwa Krajowego Rejestru Długów pokazane są niepokojące
tendencje związane z terminowym regulowaniem należności, niemal 36% właścicieli firm
przyznaje, że płacą po terminie za towary i usługi swoim kontrahentom. Blisko 80% z nich
spóźnia się z płatnościami nawet 30 dni. Pandemia zaburzyła finanse przedsiębiorstw tak
głęboko, że nie wszyscy są w stanie powrócić do przed pandemicznej płynności finansowej.
Automatyzacja i robotyzacja wkraczają w coraz to nowe obszary gospodarcze, zmieniając
diametralnie struktury wytwórcze i usług. Kolejna rewolucja techniczna dzieje się na
naszych oczach, nabierając znacznego przyspieszenia. Wszystko się zmienia nabierając
nowej jakości i wartości, stosownie do wprowadzonych rozwiązań..
Opisujemy te wszystkie zainicjowane przez rynek zmiany w kolejnym wydaniu EMIL-a,
polecając Państwa czytelników uwadze wszystkie publikacje. Zapraszam do ciekawej
lektury.
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Dachser. Fot. Dachser

BEZEMISYJNIE
DO JEDENASTU
EUROPEJSKICH MIAST
W ramach Strategii Ochrony
Klimatu DACHSER planuje
wprowadzić bezemisyjne dostawy
do centrów miast w co najmniej
jedenastu najważniejszych
metropoliach europejskich. Aby
nie utrudniać ruchu pieszym oraz
chronić klimat, firma wprowadziła
furgonetki i ciężarówki z napędem
elektrycznym, a także rowery
towarowe z elektrycznym
wspomaganiem.
becnie system bezemisyjnych
dostaw DACHSER został z sukcesem wdrożony w Stuttgarcie,
Freiburgu i Oslo. Do końca 2022 roku
zostanie uruchomiony także w Berlinie,
Monachium, Strasburgu, Paryżu, Pradze, Kopenhadze, Madrycie i Porto.
Dzięki wykorzystaniu pojazdów z napędem elektrycznym oraz rowerów ze
wspomaganiem elektrycznym DACHSER na nowo zdefiniował swoje procesy logistyczne dla dostaw drobnicowych w centrum miasta. Rowery są
specjalnie zaprojektowane do przewozu małych ładunków i palet o wadze
do 250 kilogramów.
W ramach bezemisyjnych dostaw
DACHSER standardowo dostarcza
wszystkie przesyłki w określonym
obszarze, zazwyczaj w centrum

O

miasta, który obejmuje strefy wyłączone z ruchu pojazdów. Dzięki temu
minimalizuje się negatywny wpływ
na środowisko naturalne, ogranicza
emisję CO₂ oraz poziom hałasu.
W grudniu 2018 r. pilotażowy projekt,
wdrożony w Stuttgarcie, zdobył
nagrodę w konkursie na zrównoważoną logistykę miejską organizowanym przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska.
DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA
OCHRONY KLIMATU
– Aktywna ochrona klimatu jest częścią integracyjnej odpowiedzialności
DACHSER. Nasze zaangażowanie
spełnia zarówno oczekiwania naszych
klientów, jak i interesariuszy, zapewniając tym samym długoterminowy
zrównoważony rozwój firmy – powiedział Burkhard Eling, CEO w DACHSER.
– W tym celu zdefiniowaliśmy cztery
kluczowe obszary działań, którymi
zajmujemy się w ramach naszej Strategii Ochrony Klimatu: Efektywność
procesów, Efektywność energetyczna, Badania i rozwój oraz Odpowiedzialność społeczna. Ten ostatni
obszar rozumiemy jako zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, które
wykracza poza nasze interesy bizne-
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sowe – dobrym przykładem będzie
współpraca z organizacją pomagającą dzieciom „Terre des hommes”,
którą kontynuujemy od 2005 r. na
trzech kontynentach.
Decyzja firmy o rozszerzeniu programu
bezemisyjnych dostaw DACHSER na co
najmniej jedenaście europejskich
miast do końca 2022 roku jest wstępem do szeregu działań, które operator
usług logistycznych zamierza realizować w najbliższych latach w ramach
długoterminowej Strategii Ochrony Klimatu.
– Przede wszystkim stawiamy na
wydajną logistykę i innowacje techniczne. Zamiast podążać tą drogą
w pojedynkę, chcemy współpracować
z klientami i partnerami, którzy także
zamierzają aktywnie kształtować
rozwój usług logistycznych w kierunku
przyjęcia technologii nisko- i bezemisyjnych. Jesteśmy przekonani, że jest
to jedyny sposób, aby osiągnąć cele
określone w Porozumieniu Paryskim,
jak również cele ochrony klimatu Unii
Europejskiej i wielu innych krajów
w perspektywie średnio- i długoterminowej – dodał Stefan Hohm, Chief
Development Officer, który wraz z CEO
Burkhardem Elingiem odpowiada za
ochronę klimatu w DACHSER. ◼
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REALIZACJA
STRATEGICZNYCH
AMBICJI W AZJI
Kuehne+Nagel sfinalizowało
przejęcie Apex International
Corporation („Apex”). Transakcja
nastąpiła po spełnieniu wszelkich
warunków zamknięcia, w tym
zezwoleń organów regulacyjnych.
pex jest jednym z wiodących
azjatyckich spedytorów w zakresie przewozów transpacyficznych i wewnątrzazjatyckich. W 2020
roku firma wygenerowała obroty w wysokości 2,2 mld CHF, zysk brutto odpowiadający 296 mln CHF oraz zysk przed
opodatkowaniem w wysokości 126
mln CHF i zajęła 7. miejsce pod względem wolumenu lotniczego na świecie.
W pierwszym kwartale 2021 r. nadal
osiągała dobre wyniki z obrotami
w wysokości 556 mln CHF, zyskiem
brutto w wysokości 109 mln CHF i zy-

A

skiem przed opodatkowaniem, odpowiadającym 64 mln CHF.
Kuehne+Nagel wraz z Apex oferują
swoim Klientom atrakcyjne rozwiązania
w konkurencyjnej azjatyckiej branży
logistycznej – głównie w zakresie usług
dla e-commerce, hi-tech i e-mobility.
Dr Joerg Wolle, prezes Kuehne+Nagel
International AG, komentuje: „Wraz
z przejęciem Apex, Kuehne+Nagel
realizuje swoją strategię rozwoju
organicznego i wzmacnia pozycję
jednego z największych dostawców
usług logistycznych na świecie. Dzięki
tej transakcji rozwijamy serwis, sieć
połączeń i potencjał wzrostu Grupy
zarówno w Azji, jak i na całym świecie”.
Kuehne+Nagel przejęła większość
udziałów w Apex. Udział mniejszościowy pozostaje po stronie zarządu
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Apex. Strony zachowują zwyczajowe
prawa umowne do nabycia i sprzedaży tych udziałów. Cena zakupu
zapłacona w momencie zamknięcia
wynosi 1,1 miliarda CHF. Transakcja
została sfinansowana ze środków własnych Grupy oraz z około 750 000
nowych akcji Kuehne+Nagel wyemitowanych z kapitału zakładowego.
Ponadto w ciągu najbliższych trzech
lat Kuehne+Nagel będzie miało możliwość nabycia wszystkich pozostałych udziałów w Apex po kwocie,
bazującej na wynikach.
Zespół zarządzający Apex, wspierany
globalną siecią, możliwościami i rozwiązaniami Grupy Kuehne+Nagel,
będzie nadal prowadził firmę.
Korzyści ekonomiczne z działalności
Apex zgodnie z warunkami umowy
transakcyjnej zostały przeniesione
na Kuehne+Nagel ze skutkiem od
1 stycznia 2021 r. Wynik Apex zostanie w pełni skonsolidowany w sprawozdaniu finansowym Kuehne+Nagel dopiero od dnia zamknięcia tej
transakcji. ◼
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Exide. Fot. Exide

TYTUŁ DOSTAWCY
ROKU W KATEGORII
„JAKOŚĆ”

Exide Technologies, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie
magazynowania energii, otrzymał od spółki CLAAS – znaczącego
producenta maszyn rolniczych – nagrodę „Dostawca Roku 2020”
w kategorii „Jakość”. Jest to bardzo ważne odznaczenie, które potwierdza
najwyższą jakość akumulatorów Exide, wysoki poziom obsługi
posprzedażowej oraz udaną współpracę obu firm.
WSPÓŁPRACA PEŁNA SUKCESÓW
Exide współpracuje ze spółką CLAAS
od ponad 20 lat, dostarczając najlepsze w swojej klasie akumulatory na
pierwsze wyposażenie do zaawansowanych maszyn rolniczych, takich jak
kombajny, traktory i inne.
Akumulatory dostarczane do fabryk
CLAAS, są produkowane w zakładzie
Exide w Poznaniu, posiadającym niezbędne homologacje oraz certyfikaty
ISO/IATF., będącym bezpośrednim
dostawcą również do wielu innych
producentów pojazdów. Stamtąd
akumulatory trafiają do fabryk spółki
CLAAS w Niemczech, we Francji
i w Rosji. Oprócz akumulatorów, Exide
zapewnia producentowi maszyn rol-

niczych także najwyższej jakości
usługi posprzedażowe.
ZGRANY ZESPÓŁ
I WZAJEMNY SZACUNEK
„Z największą przyjemnością przyznaliśmy Exide tegoroczną nagrodę – mówi
Johannes Hohenhorst, przedstawiciel
CLAAS. – Chciałbym podziękować
Exide za niezmienną, wysoką jakość ich
produktów i usług. Wierzę, że to, co
udało się wypracować dzięki naszej
współpracy, będzie kontynuowane”.
„Jesteśmy dumni, że to właśnie my
otrzymaliśmy tę wyjątkową nagrodę
– mówi Michael Geiger, Senior Vice
President, Sales & Marketing w Exide
Technologies. – Jest to efekt zaanga-
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żowania i pracy zespołowej pracowników Exide, naszego doświadczenia
na rynku oryginalnego wyposażenia
i ugruntowanej kooperacji z CLAAS”.
CLAAS to firma rodzinna, założona
w 1913 roku. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych kombajnów
i traktorów. Główna siedziba firmy
znajduje się w Niemczech, jednak jej
fabryki są zlokalizowane na całym
świecie, w tym w Ameryce Północnej
i Południowej, w Chinach, Indiach,
Rosji oraz w krajach Europy. CLAAS
zatrudnia globalnie ponad 11 000
pracowników, których praca skupia
się na rozszerzeniu działalności na
rynkach międzynarodowych, badaniach i rozwoju oraz digitalizacji.
INFORMACJE
O ZNAKU TOWAROWYM
Exide jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Exide Technologies. Inne
znaki towarowe należą do właścicieli
poszczególnych marek. ◼
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Pod koniec marca br. oddział
DACHSER w Szanghaju otrzymał
certyfikat Center of Excellence for
Independent Validators in
Pharmaceutical Logistics (CEIV
Pharma). Przyznanie tego
globalnego certyfikatu stanowi
potwierdzenie, że firma jest
doskonale przygotowana do
świadczenia usług logistycznych
dla produktów farmaceutycznych
na najwyższym poziomie.
iędzynarodowe Zrzeszenie
Przewoźników Powietrznych
(IATA) przyznało DACHSER
Shanghai certyfikat CEIV Pharma po
zakończeniu wieloetapowego audytu, który pomimo utrudnień wywołanych pandemią COVID-19 przebiegł
niezwykle sprawnie. Dzięki temu jest
jednym z niewielu dostawców usług
logistycznych w regionie posiadających zezwolenie IATA na przewóz
produktów farmaceutycznych.
W odpowiedzi na rosnące globalne
zapotrzebowanie firma DACHSER
poświęciła kilka ostatnich lat na zapewnienie solidnej i niezawodnej sieci logistycznej dla leków i produktów farmaceutycznych. Przyznanie certyfikatu

M

Dachser. Fot. Dachser

DACHSER
SHANGHAI
Z CERTYFIKATEM
CEIV PHARMA
CEIV Pharma naszemu oddziałowi
w Szanghaju to ukoronowanie naszych
działań oraz potwierdzenie, że świadczymy najwyższą jakość usług frachtu
lotniczego, jakiej oczekują od nas
klienci z tej wymagającej branży – podkreślił Christoph Honermann, Department Head Life Science and Healthcare
Logistics w DACHSER.
NAJWYŻSZE ŚWIATOWE
STANDARDY
Certyfikat CEIV Pharma przyznawany
przez IATA w transporcie lotniczym
jest odpowiednikiem Certyfikatu ISO
dla działalności handlowej. Jego uzyskanie jest poprzedzone wieloetapo-
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wym i skomplikowanym audytem,
który ma na celu przygotowanie każdego podmiotu uczestniczącego
w transporcie (firmy logistycznej, spedytora lub nadawcy) do obsługi wrażliwych na działania temperatury przesyłek farmaceutycznych. Certyfikat
CEIV Pharma przyznawany jest
w oparciu o najwyższe standardy
jakości zawarte w regulacjach międzynarodowych IATA TCR, WHO oraz
Unii Europejskiej[1].
DACHSER Shanghai to już piąty
oddział firmy, który otrzymał certyfikat
CEIV Pharma. Mogą się nim pochwalić
także oddziały we Frankfurcie, Atlancie, Bombaju i Hajdarabadzie. ◼
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CAMSO

BEZPIECZNY
I WYDAJNY
SERWIS MOBILNY
CAMSO SOLIDEAL SOS
Od początku obecnego
globalnego kryzysu Covid-19 do
chwili obecnej Camso było
w stanie prowadzić swoją
działalność i dostosować procesy
serwisu Solideal SOS (Solideal-OnSite), aby zapewnić wydajny,
płynny i ograniczający kontakt
osobisty montaż opon do wózka
widłowego, gwarantujący
bezpieczeństwo dla każdej ze
stron.

D

zięki wprowadzeniu nowych
procedur nie ma potrzeby
osobistego kontaktu z klientami, którzy mają potrzebę wymiany
opon do wózków widłowych: zamówienia są przetwarzane online lub
telefonicznie, co inicjuje usługę mobilną zaplanowaną na moment,
w którym można odizolować wózki
widłowe. Technicy SOS, bez wyjątku,
wykonują pełną bezkontaktową usługę wymiany opon, dbając o dezyn-
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fekcję maszyn przed i po ich działaniach. Klient nie wymaga dodatkowego wsparcia ze strony serwisu Solideal
SOS.
Dla klientów, którzy chcą samodzielnie zamontować opony, serwis Solideal udostępnił również drugą opcję:
usługę dostawy gotowych kół.
W takim przypadku opony są dostarczane do lokalizacji klienta już zamontowane na feldze wymiennej dostarczonej przez klienta. Klienci odsyłają

„
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Od początku pandemii Covid-19
Camso koncentruje swoje wysiłki na
jednym priorytecie: zapewnieniu zdrowia
i bezpieczeństwa swoim pracownikom,
klientom i społecznościom

stare koła, a technicy SOS
zajmują się demontażem
starej opony z felgi i utylizacją opon. We wszystkich
przypadkach internetowe
przetwarzanie zamówień
umożliwia bezkontaktową
i wydajną obsługę.
Każda z w/w form obsługi
serwisu wymiany opon gwarantuje partnerom fabrycznym wózków widłowych
odciążenie zespołów techników, którzy mogą realizować
ich podstawowe działania,
co powoduje, że taka forma
wsparcia w usłudze staje się
ekonomicznie uzasadniona.

naszych klientów i zależy
nam na sukcesie branży szeroko pojętego Transportu

wewnętrznego (Material
Handling). Obsługa i zaopatrzenie tych sektorów ma
kluczowe znaczenie dla
zapewnienia ciągłości ich
działalności i przyczynienia
się do globalnego wysiłku
przeciwko pandemii”, wyjaśnia Torsten Müller, dyrektor
wykonawczy linii usług
w Camso.
Aby nadal wspierać swoich
klientów, Camso dostoso-

BEZPIECZEŃSTWO STAŁO
SIĘ PRIORYTETEM DLA
PERSONELU, KLIENTÓW
I SPOŁECZNOŚCI
Od początku pandemii
Covid-19 Camso koncentruje swoje wysiłki na
jednym priorytecie: zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa swoim pracownikom,
klientom i społecznościom,
których wszyscy są członkami. Producent opon
z dumą dostarcza i wspiera
serwisowo jedne z najważniejszych usług w różnych
branżach, takich jak obsługa
portów, logistyka, farmaceutyka, usługi zdrowotne, przemysł spożywczy, siły bezpieczeństwa i firmy energetyczne.
„Rozumiemy
zasadniczy charakter działań
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wało procesy biznesowe
i wdrożyło nowe standardy
zdystansowania społecznego,
a także ponownie uruchomiło produkcję w różnych
fabrykach. „Naszym celem
jest jak najskuteczniejsze
przyczynienie się do odzyskania środków finansowych
w branży, bez narażania działalności gospodarczej na
zdrowie i bezpieczeństwo
ludzi”, podsumowuje Müller. ◼
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Exide. Fot. Exide

INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA
Z SYSTEMEM
MAGAZYNOWANIA
ENERGII
Exide Technologies, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie
magazynowania energii, w swojej portugalskiej fabryce akumulatorów
w Castanheira do Ribatejo, uruchomił – we współpracy z firmą EDP –
nowoczesną instalację fotowoltaiczną. Instalacja jest połączona z bankiem
energii, zbudowanym z wysoce wydajnych baterii Sonnenschein A600,
wykonanych w technologii żelowej.

T

a kombinacja umożliwia większą kontrolę nad energią i jej
wydajniejsze zużywanie. Nie
jest to pierwsza tego typu inwestycja
Exide Technologies. W ubiegłym roku
firma wdrożyła podobne rozwiązanie
w portugalskim centrum recyklingu
w Azambuja. Obie portugalskie instalacje słoneczne Exide mają łączną po-

jemność 4,5 MWp i pozwalają na
zmniejszenie emisji CO₂ o 20%.
JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH TEGO
TYPU PRZEDSIĘWZIĘĆ W EUROPIE
Instalacja fotowoltaiczna w fabryce
Exide jest dobrym przykładem dla
producentów, którzy chcą ograniczyć
zużycie energii elektrycznej, zreduko-
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wać związane z tym koszty oraz
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Energia słoneczna jest źródłem odnawialnym i ekonomicznym. Zmagazynowana energia słoneczna może być
wykorzystywana w nocy oraz w okresach mniejszego nasłonecznienia, co
jeszcze bardziej wpływa na redukcję
kosztów i zmniejsza zależność od sieci
energetycznej. Jest to jedna z największych w Europie samodzielnych
instalacji wspieranych przez system
BESS (battery energy storage system)
i pokazuje potencjał tego typu rozwiązań na szeroką skalę.
Obie instalacje wykorzystują łącznie
ok. 11 250 paneli fotowoltaicznych
i 70 inwertorów, które mogą wyprodukować ilość energii wystarczającą
do zaopatrzenia 1 500 gospodarstw
domowych. Instalacja w fabryce
w Castanheira pozwoli zredukować
emisję dwutlenku węgla o 23%,
a w centrum recyklingowym w Azambuja o 19%. Oba przedsięwzięcia
zostały zaprojektowane i zainstalowane przez firmę EDP, w ścisłej współpracy z Exide, który opracował moduł
magazynowania energii. Bank baterii

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Sonnenschein Gel może zmagazynować 500 kWh energii.
WYDAJNE
MAGAZYNOWANIE ENERGII
Produkowana w europejskich fabrykach Exide bateria żelowa Sonnenschein A600 potwierdziła na przestrzeni dekad swoją jakość i wydajność
w
wielu
złożonych,
wielkoformatowych instalacjach sieciowych. Bateria gwarantuje niezawodność i zdolność do pracy w najtrudniejszych warunkach. Zastosowanie oryginalnej technologii żelowej
zapewnia bezobsługowość i najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.
Bateria wykorzystuje cylindryczny
kształt płyt, cechuje ją długa żywotność i odporność na głębokie rozładowanie. Nadaje się w pełni do recyklingu, dzięki czemu jest najlepszym

KLUCZOWE FAKTY:
■ Instalacje mają łączną pojemność 4,5 MWp
■ Instalacje zmniejszają emisję dwutlenku węgla o ponad 20%
■ Ilość energii wytworzonej w instalacjach mogłaby zasilić ponad 1 500
gospodarstw domowych
■ Łącznie instalacje mają 11 250 paneli fotowoltaicznych i 70 inwertorów
■ Rząd baterii Sonnenschein Gel może zmagazynować 500 kWh energii
elektrycznej
wyborem dla przedsiębiorców mających na uwadze dobro środowiska
naturalnego.
– Nasza instalacja fotowoltaiczna
w Castanheira jest jedną z największych instalacji tego typu. Pokazuje,
co można osiągnąć, łącząc wykorzystanie energii słonecznej z wysoce
wydajną technologią w zakresie
magazynowania energii. Chciałbym
serdecznie podziękować zespołom
z Exide Technologies i EDP, które
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pracowały nad tym projektem –
powiedział Stefan Stübing, CEO
i prezes Exide Technologies. –
W przyszłości coraz więcej firm
będzie polegało na zmagazynowanej energii, pochodzącej z własnej
produkcji. Z przyjemnością możemy
stwierdzić, że stoimy na czele tego
trendu, a nasza bateria Sonnenschein A600 Gel jest niezawodna
w tym zastosowaniu – dodaje
Stefan Stübing. ◼

CHRONOMETR
WYDARZEŃ
BILANS

Artur Skiba, prezes Antal. Fot. energepic.com

POLSKI ŁAD MOŻE
ZAGROZIĆ ZMNIEJSZENIEM
DOSTĘPNOŚCI KOMPETENCJI
SPECJALISTYCZNYCH
I MENEDŻERSKICH W KRAJU
Zaprezentowany przez rząd
program Polski Ład przedstawia
propozycje korzystne w wielu
aspektach tej inicjatywy. Jednak
w obecnym kształcie może
boleśnie uderzyć w ważną grupę
społeczno-zawodową – polskich
specjalistów i menedżerów.
10. edycji Raportu Płacowego
Antal opublikowanego w marcu b.r. wynika, ze średnie zarobki specjalistów i menedżerów wyniosły 12 096 zł brutto miesięcznie. To
oznacza, że proponowane zmiany
rządowe mogą okazać się niekorzystne nawet dla połowy ekspertów
w Polsce.
Specjaliści i menedżerowie inwestują
lata w zdobycie wykształcenia i kompetencji. Ich wiedza oraz podejście do
pracy cenione są na całym świecie –

Z

i otrzymują coraz więcej ofert z zagranicy. Biorąc pod uwagę, że ich pensje
są obecnie nominalnie niższe niż
w wielu krajach zachodnich – istnieje
prawdopodobieństwo, że w obliczu
zagrożenia spadkiem wynagrodzenia
mogą zacząć rozważać możliwości
rozwoju zawodowego poza granicami naszego kraju.
Rozwój innowacyjności polskiej
gospodarki jest jednym z najczęściej
wymienianych celów na kolejne lata.
Z biegiem czasu coraz więcej mówi
się o tym, że Polska stanie się jednym
z głównych ośrodków badań i rozwoju nowych technologii na skalę
światową. Stworzenie mniej korzystnych warunków dla grupy, która miałaby się do tego przysłużyć, może
przełożyć się bezpośrednio na utratę
talentów w tym obszarze.
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Warto pamiętać, że próg stosowania
niekorzystnych dla specjalistów
i menedżerów rozwiązań jest stosunkowo niski – z wyliczeń rynkowych
wynosi około 10 000 zł brutto. Jeśli
dołożymy do tego fakt, że eksperci
skupieni są najczęściej w dużych miastach, gdzie koszty życia są wyższe –
różnica w dochodach staje się jeszcze
bardziej odczuwalna. Jak wynika
z danych Bankier.pl udostępnionych
przez serwis nieruchomości Otodom
koszt wynajęcia mieszkania w Warszawie to ponad 3 800 zł , podczas gdy
np. w Bydgoszczy jest to około 2000 zł
taniej. Warto więc w nowym programie rozważyć rozwiązania, które
staną się wsparciem dla rozwoju
wysokospecjalistycznych kompetencji – i co za tym idzie gospodarki innowacyjnej. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

LOGDAYS. Fot. David Dibert | Pexels

ZIELONA EDYCJA
LOGDAYS
W dniach 15–16 czerwca 2021 r.
odbędzie się jubileuszowa, 10.
edycja prestiżowego spotkania
logistyków – LOGDAYS 2021. Cel
organizatorów, redakcji
dwumiesięcznika „Logistyka
a Jakość” – zazielenić logistykę! Tej
edycji przegapić nie można,
a prelekcjom należy się
przysłuchać wyjątkowo uważnie.
ubileuszowa edycja LOGDAYS ma
miejsce w wyjątkowym momencie. Zdaje się, że ekologia przestała być już tylko ozdobnikiem marketingowym, a zrównoważony rozwój
i minimalizowanie negatywnego
wpływu na środowisko zmieniają się
w konkretne działania. Nie musimy nikogo przekonywać, że logistyka będzie tu miała ogromną rolę do odegrania. Dlatego podczas 10. edycji
LOGDAYS 10 zielonych PRZEKAZAŃ,
niczym drogowskaz, wskaże uczestnikom drogę w kierunku doskonalenia
logistyki w duchu green. Korzystając
z aktualnych trendów, podpowiemy,
jak zamienić wyzwania związane ze
środowiskiem w nowe możliwości –
mówi Magda Libiszewska, redaktor
naczelna dwumiesięcznika „Logistyka
a Jakość”, który jest organizatorem
wydarzenia.
LOGDAYS to wydarzenie w całości
poświęcone
proekologicznemu
zarządzaniu logistyką i realizacją nad-

J

chodzących wymagań postawionych
przez Unię Europejską w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
W ciągu dwóch dni merytorycznych
spotkań, nie tylko poruszymy tematy
dotyczące m.in. transportowej transformacji, zarządzania opakowaniami
logistycznymi, zielonych obiektów
logistycznych, finansowania inwestycji czy digitalizacji obiegu dokumentów, ale przede wszystkim zapewnimy możliwość wymiany doświadczeń
z
innymi uczestnikami
w zakresie dobrych praktyk i przemyśleń na temat zarządzania logistyką
z naciskiem na ekologię.
Wydarzenie odbędzie się online na
platformie komunikacyjnej PINE,
która oprócz bogatego programu
wystąpień, wirtualnych stoisk partnerów wydarzenia, umożliwia networking – spotkania online 1:1.
Jeżeli jesteś dyrektorem zarządzającym firmą z branży TSL, dyrektorem
operacyjnym, dyrektorem odpowie-

dzialnym za inwestycje, dyrektorem
transportu, szefem logistyki w firmie
produkcyjnej,
szefem
logistyki
w firmie handlowej, logistykiem
odpowiedzialnym za ecommerce,
szefem centrum dystrybucyjnego,
dyrektorem/kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju lub po prostu
jest dla Ciebie ważny i interesuje Cię
wpływ logistyki na środowisko – LOGDAYS 2021 jest właśnie dla Ciebie!
Wśród prelegentów eksperci i praktycy – m.in. prof. dr hab. Wojciech
Paprocki (Instytut Infrastruktury,
Transportu i Mobilności Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie),
Maciej Wroński (prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka
Polska), dr inż. Patrycja Sałagan (Environment Manager Kancelaria EY Law,
EY Polska), Iwona Gasik-Płomińska
(Sustainability Developer IKEA Distribution Services), Sylwester Gajewski
(ESP Manager DC/CDC Jarosty IKEA
Distribution Services). ◼

KIEDY? 15-16 CZERWCA 2021 R.
GDZIE? ONLINE
POZNAJ PROGRAM I PRELEGENTÓW: WWW.LOGDAYS.PL
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SOLIDNE
GEFCO

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
W TRUDNYCH CZASACH
DLA GOSPODARKI
GEFCO, europejski lider
zintegrowanych usług
logistycznych dla branży
motoryzacyjnej, w tym logistyki
pojazdów gotowych (FVL), oraz
jeden z 10 największych na
świecie dostawców rozwiązań
z zakresu multimodalnego
łańcucha dostaw, opublikowało
wyniki finansowe za dwanaście
miesięcy 2020 roku.
estem dumny z wyników GEFCO
za rok 2020, które pokazują odporność pomimo negatywnego
wpływu pandemii Covid-19 na naszą
działalność, zwłaszcza w pierwszej
połowie minionego roku. Kontrolowaliśmy koszty, jednocześnie robiąc
wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać potrzebom klientów. Nasze przychody spadły w kwietniu, maju
i czerwcu, w szczytowym momencie
globalnych turbulencji biznesowych,
ale w drugiej połowie 2020 r. zwiększyliśmy aktywność zgodnie z harmonogramami podnoszenia produkcji
przez naszych klientów. Biorąc pod
uwagę bogate portfolio klientów
GEFCO z branży motoryzacyjnej
i przemysłowej, jesteśmy zadowoleni
z utrzymania solidnej marży operacyjnej w tak trudnych czasach – mówi
Luc Nadal, Prezes GEFCO.
„Chciałbym podziękować naszym
klientom i partnerom za ich zaangażowanie i zaufanie w 2020 roku. Dzia-

J

Tab. GEFCO – główne wyniki finansowe 2020
(EUR, mln)

2020

2019

%

Przychody

3,804.8

4,738.7

-19.7%

Logistyka Pojazdów Gotowych

1,545.7

1978.8

-21.9%

Transport lądowy i logistyka
kontraktowa

1828.5

2,278.4

-19.7%

Transport lotniczy i morski

339.8

334.4

1.6%

Usługi dla przemysłu

90.8

147.2

-38.3%

Koszty zewnętrzne

(2,701.6)

(3,369.0)

-19.8%

Recurring EBIT¹

140.3

204.7

-31.5%

Zadłużenie finansowe netto²

149.1

347.7

-57.1%

łając w duchu współpracy i zrozumienia, pomagaliśmy firmom z branży
motoryzacyjnej w znalezieniu rozwiązań, które utrzymają ich łańcuchy
dostaw, włączając w to Grupę PSA. W
przypadku klientów spoza branży
motoryzacyjnej, dążyliśmy do dywersyfikacji i dostosowywaliśmy nasze
multimodalne rozwiązania logistyczne do zmieniających się potrzeb.
Nasze rozwiązania z zakresu transportów lotniczych i drogowych pod
presją czasu cieszyły się sporym zainteresowaniem
wśród
klientów
z branży opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych oraz elektroniki. Sprostaliśmy stawianym wyzwaniom. Nasi
pracownicy dotrzymali obietnicy,
którą wyraża motto Partners, unlimi-
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ted i wykonali niesamowitą pracę
w 2020 roku. Wdrożyliśmy nowe
środki bezpieczeństwa i higieny oraz
dostosowaliśmy nasze procesy, aby
bezproblemowo i w rekordowo krótkim czasie spełnić dodatkowe wymagania klientów. W 2021 roku
będziemy nadal koncentrować się na
dostarczaniu najlepszych w swojej
klasie rozwiązań z zakresu łańcucha
dostaw, ze szczególnym naciskiem na
zdrowie i bezpieczeństwo
naszych pracowników na
całym świecie” – dodaje
Luc Nadal.
¹ Recurring EBIT przed jednorazowymi przychodami i kosztami operacyjnymi.
² Zadłużenie finansowe netto odpowiada zadłużeniu finansowemu pomniejszonemu o środki
pieniężne i ich ekwiwalenty.
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AXIIMMO

RYNEK MAGAZYNOWY BEZ
SPOWOLNIENIA W PODAŻY

K

ondycja polskiego rynku nieruchomości magazynowych pozostaje na wysokim poziomie. Sektor
jest nadal atrakcyjny w oczach inwestorów, a napędzająca go hossa
w segmencie e-commerce ma bezpośrednie przełożenie na wysokie
wskaźniki popytu.
Aktywność najemców w I kw. 2021
była o 59% wyższa w porównaniu do
analogicznego okresu sprzed roku
(1,6 mln mkw.). Ponadto nowe źródła
finansowana, a także większa pewność deweloperów skutkowały wzrostem powierzchni w budowie, która
na zakończenie marca br. wyniosła
2,3 mln mkw. (+11% r/r). Firma AXI
IMMO prezentuje najnowszy raport
Redakcja

POSTĘPOWANIE
SANACYJNE
ZAKOŃCZONE

W

szystkie spółki z Grupy Piotr
i Paweł spłaciły swoje zobowiązania układowe na rzecz kontrahentów oraz wierzycieli finansowych wynikające z układów z wierzycielami.
Tym samym procedura restrukturyzacji została zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów
spółek, dzięki finansowaniu inwestora
strategicznego SPAR GROUP. Spółki
powracają do efektywnej działalności
operacyjnej.
„Postępowanie sanacyjne w Grupie
Piotr i Paweł zostało zrealizowane
zgodnie z założeniami i zakończone
wypłatami dla blisko 100% wierzycieli.
To duży sukces – biorąc pod uwagę jak
bardzo skomplikowany był to proces,
wymagający rozmów z setkami podmiotów, wykonania kilku tysięcy
wypłat i koordynowania kilku równole-

„Polski Rynek Magazynowy w I kwartale 2021 r.”.
Po spektakularnym i historycznym
rezultacie uzyskanym w 2020 r. na
rynku inwestycyjnym w sektorze
magazynowym (2,6 mld EUR), pierwszy kwartał 2021 r. przebiegł w równie
dobrych
nastrojach,
uzyskując
425 mln EUR. Wynik ten stanowi
ponad 30% kapitału zainwestowanego w nieruchomości komercyjne
nad Wisłą i jest przede wszystkim
efektem transakcji z rynku pierwotnego, czyli nabyciu nieruchomości
planowanych lub będących na etapie
budowy. Tylko jedna sprzedaż dotyczyła rynku wtórnego. Była to transakcja zakupu budynku BTS Castorama

głych postępowań sądowych. Chociaż
pandemia wydłużyła wcześniej założony harmonogram procedury sanacyjnej, to cierpliwość wierzycieli oraz
konsekwencja zarządu pozwoliła na
skuteczne sfinalizowanie wyznaczonych celów. Teraz spółki mają szansę
na powrót do efektywnej działalności
operacyjnej, a pracownicy nie muszą
się martwić o stabilność zatrudnienia.
Wierzę, że we współpracy z inwestorem strategicznym SPAR GROUP uda
się budować dobre relacje z partnerami handlowymi i stworzyć mocną
sieć detaliczną na polskim rynku,
a działania spółek mogą teraz koncentrować się wyłącznie na rozwoju SPAR
w Polsce”– komentuje dr Patryk Filipiak
jako nadzorca wykonania układu.
Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał
postanowienia o stwierdzeniu prawomocności układu z wierzycielami dla
wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr
i Paweł, co oznacza ich definitywną
i niepodważalną prawomocność. Tym
samym pozytywnie zakończyło się
postępowanie sanacyjne. ◼
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w Strykowie (101 500 mkw.) za ok.
65,5 mln EUR przez Savills Investment
Management.
- Sektor logistyczny utrzymał ubiegłoroczne wyniki na rynku inwestycyjnym. Niemniej duża liczba transakcji
w modelu forward funding jest oznaką
braku wystarczającej liczby produktu
inwestycyjnego w sektorze. Już
w ubiegłym roku sygnalizowaliśmy, że
sytuacja ta może być pewnego
rodzaju wyzwaniem ograniczającym
obrót nieruchomościami przemysłowymi. Niedobór ten w połączeniu
z wysokim popytem na rynku najmu
skutkuje dalszą kompresją stóp procentowych. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, a także spodziewana większa regionalizacja czy skrócenie łańcuchów dostaw powoduje,
że segment logistyczny i produkcyjny
jest dla wielu inwestorów bezpieczną
przystanią do alokowania kapitału –
komentuje Renata Osiecka, Partner
Zarządzająca, AXI IMMO.
Na zakończenie I kw. 2021 r. całkowita
aktywność najemców na rynku
powierzchni magazynowych wyniosła 1,6 mln mkw. (+59% r/r i +3% kw./
kw.). Popyt napędza hossa w sektorze
e-commerce, która bezpośrednio
wpływa na liczbę zawieranych umów
przez firmy z branży logistycznej.
Przejawem tego trendu może być
rozwój firmy InPost w całym kraju,
również na mniejszych rynkach
magazynowych. Kurierski gigant planuje otworzyć swoje centra dystrybucyjne m.in. w Kaliszu, Koszalinie, Siedlcach czy Wałbrzychu. Wśród trzech
największych transakcji znalazły się
umowa najmu 109 000 mkw. podpisana przez firmę kurierską w Panattoni BTS Poznań, 53 700 mkw. podpisane przez Auchan w GLP Lędziny,
a także 50 000 mkw. przez niemieckiego operatora e-commerce, który wprowadzi
się do SEGRO LP Poznań
w Gołuskach.
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Krajowy Rejestr Długów. Fot. 3844328 | Pixabay

KORONABILANS MŚP:
CO TRZECI PRZEDSIĘBIORCA
PRZYZNAJE, ŻE NIE PŁACI
W TERMINIE
Pandemia wpłynęła wyraźnie na
zdolność firm do terminowego
regulowania zobowiązań. Obecnie
co trzeci przedsiębiorca przyznaje,
że płaci z opóźnieniem. Mimo to,
jak pokazuje VIII edycja badania
Krajowego Rejestru Długów
„KoronaBilans MŚP”, 43%
właścicieli firm dobrze ocenia
swoją sytuację ekonomiczną,
a 28% spodziewa się poprawy
w najbliższych trzech miesiącach.
Prawie 36% właścicieli firm przyznaje
otwarcie, że zdarza im się płacić po
terminie za zakupione towary czy
usługi. W tym zdecydowana większość bo blisko 80% spóźnia się
zapłatą do miesiąca czasu. Niecałe
15% przyznaje, że opóźnienia w płatnościach z ich strony trwają od 2 do 3
miesięcy. Zapytani, dlaczego nie

płacą na czas, najczęściej odpowiadają, że sami czekają na zapłatę od
swoich kontrahentów (52%).
– Teoretycznie nie wygląda to źle, bo
cóż to jest miesięczne opóźnienie.
Tyle, że dla 43 proc. firm z sektora MŚP
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opóźnienie płatności o 21–30 dni już
się odbija negatywnie na ich działalności. A argument „nie płacę, bo mi
nie płacą” to już klasyka. To przekłada
się także na malejące zaufanie między
przedsiębiorstwami. Jak pokazuje
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nasze badanie „Rok biznesu w pandemii”, blisko połowa firm z sektora MŚP
mniej ufa swoim kontrahentom niż
przed pandemią, w marcu 2020 roku.
Do tego w dużej mierze przyczyniły
się właśnie problemy finansowe ich
partnerów biznesowych – zauważa
Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.
Co trzeci przedsiębiorca brak płatności w terminie tłumaczy spadkiem
sprzedaży i zleceń w firmie, a co za
tym idzie, brakiem pieniędzy na regulowanie należności. Trudną sytuacją
firmy zasłania się prawie 27% badanych. Niecałe 14% wskazuje na błąd
księgowości lub zapomnienie o płatności. Dla 13% priorytetem w opłacanych rachunkach są wynagrodzenia
pracowników. 10% twierdzi, że nie
płaci w terminie, ponieważ musi
zaangażować środki w kolejne zlecenie albo opłacić raty kredytowe
(6,5%). Inni nie płacą na czas, ponieważ zleceniodawca nie upomina się
o płatności (5,6%) bądź w dokumentach są widoczne braki (4,6%).
Z drugiej strony 56,8% właścicieli firm
utrzymuje, że należności za zaku-

NOWOŚĆ: 36% właścicieli firm przyznaje, że zdarza im się
płacić po terminie za zakupione towary czy usługi. Prawie
80% z nich spóźnia się z zapłatą do miesiąca czasu.
Obecnie 45% firm wskazuje, że pandemia zdecydowanie
wpływa na prowadzenie biznesu, a to o 1,4 pp. mniej niż
w poprzedniej edycji badania. W większości przypadków
ten wpływ jest negatywny.
Mimo to 43% firm pozytywne ocenia swoją aktualną
sytuację finansową. O złej sytuacji ekonomicznej mówi co
czwarty przedsiębiorca.
Prawie 28% firm liczy na poprawę sytuacji ekonomicznej
w najbliższych trzech miesiącach.
W VIII edycji badania 66% właścicieli firm uznało, że
wprowadzenie dotychczasowych obostrzeń w gospodarce
było zasadne.

piony towar lub wykonaną usługę
opłaca na czas. Co ciekawe 6 na 10
przedsiębiorców deklaruje, że w najbliższych trzech miesiącach nie przewiduje problemów z terminowym

„

Teraz, kiedy coraz więcej osób
jest zaszczepionych, luzowane są
obostrzenia, a liczba zachorowań
spada, przedsiębiorcy z większym
optymizmem patrzą w przyszłość
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regulowaniem faktur wobec swoich
kontrahentów. 28% twierdzi, że takie
problemy mogą się pojawić.
WIOSENNY POWIEW OPTYMIZMU
Aktualnie 43% właścicieli firm z sektora MŚP dobrze ocenia swoją sytuację ekonomiczną. To o 4,7 pp. więcej
niż w poprzedniej edycji badania.
Teraz, kiedy w Polsce coraz więcej
osób jest zaszczepionych, luzowane
są obostrzenia, a liczba zachorowań
spada, przedsiębiorcy z większym
optymizmem patrzą w przyszłość.
Prawie 28% badanych przedsiębiorców ma nadzieję, że w najbliższych
trzech miesiącach sytuacja ekonomiczna ich firmy poprawi się w stosunku do obecnej. Nadal dość wysoki
odsetek firm utrzymuje, że sytuacja
nie ulegnie zmianie. Aktualnie takie
przypuszczenia ma prawie 57% badanych firm.
Analizując dane z KoronaBilansu rok
do roku, widać, że liczba optymistów
wzrosła z 13,7% w maju 2020 r. do
prawie 28% obecnie. Najwyższy
wskaźnik optymizmu zanotowano
w czerwcu zeszłego roku - 33%.

BILANS

Wtedy powszechne było przekonanie, że najgorsze mamy za sobą, nikt
też zapewne nie wyobrażał sobie
takiej skali zachorowań podczas kolejnych fal zarazy. Jednocześnie
o 39,3 pp. zmalała liczba pesymistycznych wskazań.
– Od początku pandemii w ocenach
przyszłej sytuacji ekonomicznej nad
optymistami przeważali pesymiści.
Sytuacja odwróciła się dopiero teraz,
kiedy negatywne prognozy na temat
własnej sytuacji zgłasza jedynie
15 proc. badanych. To oznacza, że
w przedsiębiorcach budzi się nadzieja
na powrót do czasów sprzed pandemii – zauważa Adam Łącki, prezes
Zarządu Krajowego Rejestru Długów.
LOCKDOWN BYŁ POTRZEBNY
Coraz mniej firm odczuwa również
wpływ koronawirusa na prowadzenie
działalności. Obecnie 45,8% przyznaje,

zachorowania pracowników wiąże się
z większym ryzykiem długoterminowego paraliżu firmy (54,4%). Inni
argumentują, że w ten sposób
zapewnia się ludziom bezpieczeństwo (54%), połowa (49,5%) wierzy, że
dzięki temu pandemia szybciej się

„

Polski biznes względnie dobrze
zniósł pandemię. Liczba upadłości
w zeszłym roku była mniejsza niż
się spodziewano

że pandemia zdecydowanie wpływa
na prowadzenie biznesu, a to o 19,2 pp.
mniej niż w pierwszej edycji badania
i o 1,4 pp. mniej niż w poprzedniej
edycji badania. W większości przypadków ten wpływ jest negatywny. Zaledwie 6,1% mówi o zwiększeniu produkcji, sprzedaży bądź świadczeniu usług.
Pozostali widzą ograniczenie (66%),
częściowe zawieszenie (20,8%) bądź
całkowite zawieszenie produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług (7,1%).
W VIII edycji badania właściciele firm
uznali również, że wprowadzenie
dotychczasowych ograniczeń było
raczej zasadne (46,5%) lub zdecydowanie zasadne (20%). W sumie wprowadzone obostrzenia popiera ponad
66% firm z sektora MŚP. Głównie dlatego, iż, jak twierdzą, większe ryzyko

skończy. 41% przedsiębiorców popierających wprowadzone obostrzenia
jest zdania, że zdrowie jest ważniejsze
od zysków. 38% uważa, że w ten
sposób chroni się osoby z grupy
ryzyka. Co trzeci ankietowany popiera
wprowadzony lockdown, ponieważ
boi się choroby.
Przeciwnicy zamrożenia gospodarki
z kolei są przekonani, że ta sytuacja za
bardzo sparaliżowała gospodarkę
(59,4%) czy pozbawiła ludzi źródła
pracy bądź utrzymania (55,4%). Niektórym nie podobało się, że część branż
działała bez zmian, a inne były całkowicie zamknięte. Sądzą, że wprowadzenie
obostrzeń w wybiórczej formie nie
miało sensu (54,5%). Pojawiły się również opinie, że lockdown nie obniżył
ryzyka zachorowania (28,7%) czy, że

19

COVID-19 nie jest tak groźny, aby wprowadzać obostrzenia (15,8%).
– Rosnąca liczba zaszczepionych
osób czy spadek zachorowań
w Polsce to dobry symptom powrotu
do normalności. Teraz, kiedy jesteśmy
na ostatniej prostej w walce z kryzysem, trzeba się wspierać. Polski biznes
względnie dobrze zniósł pandemię.
Liczba upadłości w zeszłym roku była
mniejsza niż się spodziewano. Firmy
otrzymały wsparcie w postaci programów pomocowych, z których skorzystały. Niestety teraz szkodliwym zjawiskiem w gospodarce może okazać się
wstrzymywanie płatności. Warto być
lojalnym i terminowo regulować
należności, by nie narażać innych na
bankructwo. Trzeba również pamiętać, że opóźnianie płatności i trzymanie pieniędzy „na czarną godzinę”,
szkodzi całej gospodarce. Abyśmy
szybciej podnieśli się po kryzysie, pieniądze muszą być w obiegu – podsumowuje Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.
VIII edycja ogólnopolskiego Badania
„KoronaBilans MŚP”została przeprowadzona przez IMAS International na
przełomie kwietnia i maja 2021 r. na
zlecenie Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej. Objęła
grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym:
mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe
(10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50249). Technika badawcza: CATI/CAWI. ◼

TECHNOLOGIE

Seris Konsalnet Cleaning. Fot. Seris Konsalnet Cleaning

AUTONOMICZNE ROBOTY –
NOWY STANDARD
W USŁUGACH CZYSTOŚCI (CZ. I)
Rynek utrzymania czystości obiektów komercyjnych zmienia się
dynamicznie. Nowe wymagania ze strony klientów powodują, że firmy
sprzątające są zmuszone do nieustannej profesjonalizacji usług.
Niebagatelny wpływ ma także rozwój technologii – automatyzacja
i robotyzacja stają się standardem w dziedzinie, która jeszcze niedawno
opierała się wyłącznie na fizycznej pracy ludzi. Innowacyjność to
oczywisty kierunek rozwoju Seris Konsalnet Cleaning, firmy świadczącej
usługi czystościowe, która opracowała nową strategię i standardy usług
z wykorzystaniem autonomicznych robotów z oferty Kastell Robotics.

D

la firm świadczących profesjonalne usługi utrzymania czystości, gospodarczy lockdown
i wzmożone rygory sanitarne, którym
podlegają przedsiębiorstwa i obiekty
przyniósł wzrost zainteresowania
klientów usługami cleaningowymi.
Stanowi to jednak poważne wyzwanie.
W warunkach pandemii, niełatwe zadanie skompletowania wystarczającej

obsady pracowniczej komplikują dodatkowe kwestie tzw. czynnika ludzkiego, takie jak choroba lub kwarantanna personelu oraz wzmocnione
rygory bezpieczeństwa sanitarnego.
Dlatego Seris Konsalnet Cleaning szukał rozwiązania, które szybko i skutecznie pomoże zoptymalizować koszty
utrzymania czystości przy jednoczesnym zadbaniu o wysoką jakość i bez-
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pieczeństwo personelu w dobie pandemii. Okazała się nim robotyzacja.
Roboty autonomiczne, czyli niekierowane bezpośrednio przez człowieka,
najefektywniej pracują na dużych,
otwartych i płaskich powierzchniach
w takich obiektach jak centra handlowe, magazyny, duże powierzchnie
biurowe, hale przemysłowe oraz terminale na dworcach kolejowych i lotniskach – czyli wszędzie tam, gdzie
usługi czystości zapewnia załoga Seris
Konsalnet Cleaning. Firma wykonuje
kompleksowe usługi porządkowe
mające na celu stałe utrzymanie
w czystości pomieszczeń biurowych,
hal produkcyjnych, powierzchni
magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych
oraz placówek służby zdrowia.

TECHNOLOGIE

RACHUNEK EKONOMICZNY
A REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
Zaledwie kilka miesięcy od ogłoszenia pandemii, połowie 2020 roku,
w firmie Seris Konsalnet Cleaning
podjęto decyzję o wdrożeniu strategii
Cleaning 4.0. Jednym z jej filarów jest
automatyzacja procesów zapewnienia czystości. W efekcie spółka stała
się jednym z pierwszych w Polsce
dostawców zrobotyzowanych usług
czystościowych, który zdecydował się
na wdrożenie do swoich zespołów
Ecobotów Kastell Robotics.
– O wyborze Kastell na partnera zdecydował profesjonalizm firmy, jej szybkość i elastyczność w działaniu, a także
wizja rozwoju, która jest spójna z rozwojem naszej firmy – mówi Łukasz
Kobierzyński, Dyrektor Rozwoju Usług
Czystości w Seris Konsalnet Cleaning.
– Chcieliśmy mieć partnera, który
będzie dysponował najnowocześniejszym sprzętem z dostępnych na
rynku. Z drugiej strony, ważnym elementem był ciągły rozwój naszego
dostawcy, ponieważ mamy świadomość, że wspólnie z nim rozwijamy
naszą ofertę. Naszą uwagę zwróciły
szkolenia, które były elementem
oferty i pozwalały podnosić kwalifikacje pracowników. Zależy nam na
pozycji lidera w robotyzacji usług czystości, dlatego pracujemy nad rozwojem kompetencji na każdym szczeblu.
Dzięki autonomicznym robotom
powierzchnie mogą być czyszczone
w modelu całodobowym. Takie rozwiązanie oferuje przy okazji dodatkowe wartości, w tym budowę wizerunku nowoczesnej, innowacyjnej firmy. Robot
sprzątający wpisuje się w całościowe
podejście firm, korzystających z samochodów elektrycznych, automatycznych
systemów dostępu do obiektów czy
automatyzacji produkcji. Nowoczesne
technologie pozwoliły skonstruować
autonomiczne roboty czyszczące, które
wobec często podnoszonych dziś kwestii higieny i czystości stanowią dla
branży usług sprzątania wartościowe
rozwiązanie. Wpisują się w ideę Smart

„

Robot sprzątający wpisuje się
w całościowe podejście firm, korzystających
z samochodów elektrycznych,
automatycznych systemów dostępu do
obiektów czy automatyzacji produkcji

Cleaning, łączącą technologię i najwyższą staranność sprzątania ze zwinnością
organizacyjną oraz zdolnością do adaptacji. Zamiatają, szorują i dezynfekują
przestrzenie, nie potrzebując przy tym
stałego nadzoru człowieka.
Kastell Robotics to marka, pod którą
w Polsce dostępne są jedne z najnowocześniejszych maszyn tego typu
z serii Ecobot – wielofunkcyjne urządzenia łączące zamiatanie, szorowanie i dezynfekcję. Przeznaczone są dla
wielu branż oraz obiektów średnioi wielkopowierzchniowych. Z powodzeniem zadbają zarówno o czystość
wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych. Powodem, dla którego roboty
autonomiczne wygrywają w ekonomicznych kalkulacjach z tradycyjnymi
urządzeniami jest ich niezawodność
i powtarzalna, wysoka skuteczność,
w którą wpisane są sprawdzona
wydajność pracy oraz serwis. Autonomiczne roboty czyszcząco-szorujące
sprzątają przy minimalnym zaangażowaniu człowieka. Algorytmy sztucznej inteligencji oraz systemy bezpieczeństwa zastosowane w modelu
Ecobot Scrub 50 umożliwiają autonomiczne sprzątanie obiektów także
wtedy, gdy przebywają w nich ludzie.
Ecobot Scrub 75 został zaprojektowany do ciągłej pracy przez sześć
godzin na jednym ładowaniu baterii
i zbiorniku wody – w tym celu zastosowano czterostopniowy system filtrowania wody, który pozwala na jej
odzyskanie i zapewnia ciągłość pracy
maszyny. To zarazem prawdopodobnie jedyny na rynku robot sprzątający
z taką dokładnością, docierający do
krawędzi i trudnodostępnych zakamarków.
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Ecoboty odznaczają się wieloma zaletami, np. wykorzystują najbardziej
zaawansowane rozwiązania nawigacyjne. Dzięki nim tworzą wirtualne
mapy przestrzeni do posprzątania, na
których bazują, wykonując swe obowiązki. Podczas pracy zaś, min. w efekcie zastosowania czujników LiDaR 3D
i 2D, roboty precyzyjnie rozpoznają
wszystkie przeszkody statyczne oraz
te będące w ruchu i sprawnie je omijają. Równie istotna jest ich wydajność
i precyzja czyszczenia powierzchni.
Nie potrzebują przy tym stałego nadzoru operatora, który może pozostawić je bez opieki i zająć się sprzątaniem obszarów, które trudno zautomatyzować, takich jak usuwanie
kurzu, sprzątanie i dezynfekcja toalet
czy przecieranie klamek i poręczy.
– Zastosowanie naszych Ecobotów
w zespołach utrzymujących czystość
znacznie podnosi wydajność sprzątania oraz pozwala na ograniczenie kosztów operacyjnych – ocenia Paweł Maj,
współwłaściciel firmy Kastell. – Urządzenia dostarczają operatorom,
a w efekcie także klientom, dokładnych, wiarygodnych i, co równie
ważne, czytelnych raportów ze swoich
działań, dzięki czemu możliwa jest bieżąca analiza zgromadzonych danych
i dostosowywanie sprzątania do indywidualnych warunków, panujących
w danym obiekcie. Duże znaczenie
dla podmiotów, które świadczą usługi
sprzątania z wykorzystaniem robotów, ma także poprawa ich wizerunku
w oczach nabywców ich usług oraz
wzrost satysfakcji pracowników dbających o czystość. Zyskują oni
bowiem więcej czasu na zadania
wymagające zaangażowania. ◼

TECHNOLOGIE

Exide Technologies. Fot. Exide Technologies

AKUMULATORY W NOWYM, PRZYJAZNYM
DLA ŚRODOWISKA WYDANIU

E

xide Technologies (www.exidegroup.com), wiodący producent akumulatorów, zmienia projekt swoich
akumulatorów Exide Premium i Centra
Futura, które pojawią się na rynku
w nowoczesnym czarnym bloku z plastiku pochodzącego z recyklingu.
Zmiana ta pozwoli fabrykom Exide na
roczne obniżenie emisji CO₂ o 2 700
ton, zmniejszenie zużycia wody o 8 milionów litrów oraz na redukcję zużycia
ropy naftowej o 1,2 miliona litrów.
NOWY WYGLĄD
Akumulator w nowym wydaniu posiada
szczelnie zamknięte wieczko z labiryntowym układem kanałów odgazowujących oraz zabezpieczeniem przeciwiskrowym, stanowiące najwyższy standard bezpieczeństwa, który zawsze był
gwarantowany w przypadku gam Premium i Futura. Nowy projekt bloku
i wieczka jest oparty na doświadczeniu
z rynku oryginalnego wyposażenia (OE),
który Exide oferuje największym producentom pojazdów. Oznacza to, że klienci
z rynku wtórnego mogą być pewni, iż
kupują akumulator, spełniający nawet
najbardziej surowe wymagania producentów samochodów.
Zmiana dotyczy wszystkich pierwszych marek Exide – nowy czarny blok
otrzymają Exide Premium oraz Centra
Futura. Nowy projekt jest spójny
z wyglądem akumulatorów z gamy
AGM i EFB, a wykorzystanie elementów
pochodzących z recyklingu w dużym
stopniu odciąży środowisko naturalne.

zuje nas do dalszego zastanawiania się
nad naszymi możliwościami w zakresie
ochrony środowiska naturalnego” –
mówi Stefan Stübing, President & Chief
Executive Officer Exide Technologies.
Exide Premium i Centra Futura są wyposażone w technologię Carbon Boost 2.0
– unikalne rozwiązanie Exide, polegające na zastosowaniu dodatków węglowych na płytach ujemnych akumulatora. Rozwiązanie to umożliwia do
dwóch razy szybsze ładowanie
w porównaniu ze standardowymi akumulatorami. Szybsze doładowanie

ZNACZNE ZMNIEJSZENIE
WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
„Czujemy się zobowiązani do minimalizowania naszego wpływu na środowisko. Z przyjemnością informujemy, że
nowy projekt akumulatora Exide Premium to ważna część tej misji. Zmniejszenie emisji CO₂ o 2 700 ton w skali
roku to duże osiągnięcie, które mobili-
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gwarantuje wyższy średni stan naładowania przez cały okres użytkowania
akumulatora, co zmniejsza ryzyko
wystąpienia niespodziewanej awarii,
a ponadto wydłuża jego żywotność.
Exide Premium i Centra Futura to najlepsze w swojej klasie akumulatory,
odpowiednie do pracy w ekstremalnych temperaturach, przy dużym zapotrzebowaniu energetycznym pojazdu
i intensywnej jeździe miejskiej.
INFORMACJE O ZNAKU
TOWAROWYM
Exide, Centra są zastrzeżonymi znakami towarowymi Exide Technologies. Inne znaki towarowe są własnością poszczególnych właścicieli. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Poczta Polska. Fot. Poczta Polska

ROSNĄ USŁUGI
LOGISTYCZNE
POCZTY POLSKIEJ
Poczta Polska notuje
systematyczny rozwój w zakresie
obsługi logistycznej realizowanej
na rzecz klientów korzystających
z krajowych i międzynarodowych
przesyłek paletowych.
W odniesieniu do pierwszego
kwartału ubiegłego roku,
wolumen przesyłek krajowych
zwiększył się o 17%,
a międzynarodowych o 18%.
Rozwój usług logistycznych, to
jeden z trzech kierunków
strategicznych Poczty, obok usług
kurierskich i cyfrowych.

U

sługi paletowe, oferowane
przez Spółkę, zapewniają dostawy na terenie Polski i Europy, dostarczanie towarów do klientów
z rozproszoną infrastrukturą oraz dostawy do magazynów centralnych,
sieci handlowych i detalicznych.
Zgodnie ze Strategią Poczty na lata
2021–2023 usługa Przesyłki Paletowej
jest intensywnie rozwijana, a Spółka
zanotowała kilkunastoprocentowy
wzrost liczby obsługiwanych palet
w pierwszym kwartale tego roku
w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego – zarówno
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w obszarze usług krajowych, jak i międzynarodowych. Wśród klientów są
międzynarodowe koncerny, polskie
spółki należące do Skarbu Państwa
oraz rodzinne biznesy.
- Jesteśmy firmą logistyczną, stąd najważniejszymi wyzwaniami które
stawia przed nami strategia są zmiany
w tym obszarze, a więc: wielkie projekty infrastrukturalne i kilkadziesiąt
innych zadań związanych z automatyzacją oraz usprawnianiem naszych
procesów. Inwestycje są niezbędne,
aby stale rozwijać usługi logistyczne
i obsługiwać coraz większą liczbę
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klientów wysyłających przesyłki paletowe. Poczta jest zaufanym partnerem, nawet w czasach epidemii, co
udowodniliśmy zapewniając obsługę
logistyczną niezbędnych środków
ochrony na rzecz instytucji walczących z koronawirusem – mówi
Andrzej
Bodziony,
wiceprezes
zarządu Poczty Polskiej.
Obsługa logistyczna w zakresie przesyłek paletowych jest realizowana
w 16 magazynach, rozlokowanych na
terenie całego kraju – w tym w 3
węzłach tranzytowych dedykowanych wyłącznie tej usłudze i znajdujących się w Poznaniu, Grodzisku Mazowieckim i Czeladzi. Kompleksy magazynowe mają powierzchnie od 4 000
do 9 000 m². W związku ze wzrostem
zainteresowania usługą paletową –
Spółka planuje uruchomienie kolejnych 3 hal.
Poczta Polska od początku wystąpienia zagrożenia wirusem SARS-Cov-19
wspomaga Ministerstwo Zdrowia
w realizacji dystrybucji środków
ochrony. Realizuje szereg zadań, m.in.
w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, transportu paletowego

„

Poczta Polska od początku wystąpienia
zagrożenia wirusem SARS-Cov-19
wspomaga Ministerstwo Zdrowia
w realizacji dystrybucji środków ochrony

oraz usług paczkowych. Wykonuje
dostawy do: szpitali (w tym szpitali
tymczasowych), magazynów wojewodów, placówek POZ, Domów
Pomocy Społecznej, stacji krwiodawstwa, jednostek straży pożarnej, policji czy Wojska Polskiego oraz aptek.
Poczta Polska dostarczała również
środki dezynfekujące dla szkół i przedszkoli. W ramach wdrożonego przez
Ministerstwo Zdrowia programu
Domowa Opieka Medyczna Spółka
dostarcza pulsoksymetry do zdalnego
monitoringu parametrów osób zarażonych COVID-19.
Dotychczas, w ramach współpracy
z Ministerstwem Zdrowia i Rządową
Agencją Rezerw Strategicznych
(wcześniej: Agencją Rezerw Materia-
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łowych), Poczta Polska doręczyła
ponad 81 tys. przesyłek paletowych
ze sprzętem medycznym oraz środkami ochrony osobistej. Tylko w tym
roku Spółka obsłużyła ok. 3 tys. zleceń
na łączną ilość prawie 27 tys. przesyłek paletowych.
Przesyłka Paletowa jest usługą rozwijaną w Poczty Polskiej od ponad 10
lat. Rozszerzenie możliwości transportu na inne kraje Europy nastąpiło
2,5 roku temu (listopad 2018 r).
Obecnie klienci Poczty mogą wysyłać
palety do kilkunastu krajów na terenie
Europy.
Poczta Polska dysponuje siecią ok. 7,6 tys.
placówek pocztowych i użytkuje ok. 5
tys. różnego typu samochodów dostawczych (w tym auta elektryczne). ◼
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DACHSER stawia na naczepy typu
mega, które przy standardowej
długości i szerokości, zapewniają
większą przestrzeń ładunkową
oraz mniejsze zużycie paliwa,
zwłaszcza na długich trasach.
W Niemczech proces wymiany
blisko 680 naczep ma zakończyć
się do 2027 roku. W perspektywie
kilku najbliższych lat planowana
jest również przebudowa floty
w kolejnych 24 krajach, w których
działa DACHSER European
Logistics.
aczepy typu mega mają taką
samą długość i szerokość jak
standardowe naczepy, a ich
całkowita wysokość nie przekracza
czterech metrów, czyli maksymalnej
wysokości pojazdu dopuszczalnej
w Niemczech. Wewnątrz mają dodatkowe 20 centymetrów wysokości, ponieważ podwozie znajduje się niżej
niż w klasycznych naczepach, czyli
nieco poniżej 100 centymetrów nad
drogą. Pozwala to wygenerować 8
metrów sześciennych więcej prze-

N

DACHSER. Fot. DACHSER

WIĘKSZA
PRZESTRZEŃ
ŁADUNKOWA
strzeni ładunkowej. Dzięki podwójnej
podłodze naczepa mega może pomieścić 67 europalet. Tym samym
zbliża się do pojemności naczepy siodłowej z dwoma nadwoziami wymiennymi, która ponieważ oferuje

o pięć miejsc paletowych więcej niż
mega naczepa, na razie pozostanie w
DACHSER preferowanym rozwiązaniem.
– W przypadku ładunków drobnicowych czynnikiem ograniczającym nie

„

Dziś chcemy być pierwszym dużym
dostawcą ładunków drobnicowych
w Europie, który zamiast standardowych
naczep stosuje naczepy typu mega
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jest zazwyczaj dopuszczalna masa
całkowita 40 ton, lecz dostępna przestrzeń ładunkowa. Większa przestrzeń
to większa ładowność, w przypadku
naczepy typu mega nawet o 18 procent w porównaniu do standardowej
naczepy. Jest to wydajne, a także
korzystne pod względem śladu
węglowego rozwiązanie, ponieważ
redukuje liczbę transportów – wyjaśnił Christian Schütz, Department
Head Technics/Technical Purchase
w DACHSER.
– DACHSER 50 lat temu był pionierem
we wprowadzaniu nadwozi wymien-

nych i nadal pozostaje dla wielu
wzorem w zakresie efektywnego
wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Dziś chcemy być pierwszym
dużym dostawcą ładunków drobnicowych w Europie, który zamiast
standardowych naczep stosuje
naczepy typu mega. Co prawda są
one droższe, ale ich zakup zwraca się
podczas eksploatacji dzięki większej
efektywności. Ponadto poprawa
wydajności wpisuje się w naszą długoterminową strategię ochrony klimatu – powiedział Alexander Tonn,
COO Road Logistics w DACHSER.

„

Większa przestrzeń to większa
ładowność, w przypadku naczepy typu
mega nawet o 18 procent w porównaniu
do standardowej naczepy
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W ramach strategii ochrony klimatu
DACHSER stawia na efektywną logistykę i innowacje technologiczne.
Firma wierzy, że jest to najlepszy
sposób na utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej
2 stopni Celsjusza ustalonego
w ramach porozumienia paryskiego.
To także szansa na osiągnięcie celów
ochrony klimatu Unii Europejskiej
i wielu innych krajów w perspektywie
średnio- i długoterminowej. W tym
zakresie DACHSER współpracuje
z klientami i partnerami, którym również zależy na rozwoju logistyki w kierunku technologii nisko- i bezemisyjnych.
DACHSER prowadzi działania na rzecz
ochrony klimatu w czterech kluczowych obszarach: wydajności procesów, efektywności energetycznej,
badań i rozwoju oraz obywatelstwa
korporacyjnego, które dotyczy zaangażowania na rzecz społeczeństwa. ◼
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Piotr Sienkiewicz, dyrektor zarządzający Rusak Business Services. Fot. Henrikas Mackevicius, MichaelGaida

CZY OD TOWARÓW
POCHODZENIA UNIJNEGO
MOŻNA ZAPŁACIĆ CŁO?
BA! NIE TYLKO MOŻNA –
CZASAMI NAWET TRZEBA!
Francuski poeta i satyryk Alphonse Allais twierdził, że bilety powrotne
winny być droższe: ostatecznie można nie pojechać, ale musi się wrócić.
I tę światłą myśl wzięli sobie zapewne do serca autorzy unijnych przepisów
celnych, tworząc przepisy nt. tzw. „towarów powracających”. Okazuje się
bowiem, że zwolnienie z cła towarów pochodzenia unijnego bywa
znacznie trudniejsze niż skorzystanie z zerowej stawki celnej,
przewidzianej dla towarów pochodzących z krajów, z którymi Unia
Europejska zawarła umowy o wolnym handlu.
TROCHĘ TEORII…
Podstawowe kwestie dotyczące„towarów powracających” zostały zawarte
w art. 203 Unijnego Kodeksu Celnego:
1. Towary nieunijne, które pierwotnie
zostały wywiezione jako towary
unijne poza obszar celny Unii i są
powrotnie wprowadzane na ten
obszar w terminie trzech lat i zgła-

szane do dopuszczenia do obrotu, na
wniosek osoby zainteresowanej,
zostają zwolnione z należności celnych przywozowych.
…
5. Zwolnienia z należności celnych przywozowych udziela się jedynie w przypadku, gdy towary powracają w takim
stanie, w jakim zostały wywiezione.
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Już „na dzień dobry” mamy zatem
dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze – aby skorzystać ze zwolnienia
z długu celnego, towary muszą
powrócić na obszar celny UE nie później niż 3 lata od daty ich wywozu.
Przepisy wspominają co prawda, że
„ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności” można… bla bla
bla…, ale konia z rzędem temu, kto
zna przypadek, gdy termin ten został
przez organy celne wydłużony. Również czytając orzecznictwo sądów
powszechnych można przyjąć, iż
w zasadzie jest tylko jedno uzasadnienie dla wydłużenia owego 3-letniego
terminu, a mianowicie – koniec
świata. Każde zdarzenie mniejszej
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wagi, jak wojna, trzęsienie ziemi czy
pandemia, nie daje takiego uprawnienia, jako, że można było (a nawet –
trzeba było!) je przewidzieć i towar
wyekspediować odpowiednio wcześniej.
Drugie istotne ograniczenie dotyczy
stanu towaru. Musi on być przywieziony powrotnie „w takim stanie,
w jakim został wywieziony”, pomijając
oczywiście jego naturalne zużycie.
Nie może zatem zostać np. naprawiony, czy ulepszony, nie wspominając już nawet o bardziej zaawansowanych przeróbkach (dla bardziej dociekliwych czytelników wspomnę, że
w takim przypadku należy zastosować procedurę uszlachetniania biernego).
…I TROCHĘ PRAKTYKI
Reasumując: aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 203
UKC, musimy udowodnić, że towary
opuściły obszar celny Unii Europej-

skiej nie wcześniej niż 3 lata przed ich
powrotnym przywozem oraz, że
powracają w stanie niezmienionym.
Jest to względnie proste, jeśli towar
posiada niepowtarzalne cechy (takie
jak numer nadwozia w przypadku
samochodu osobowego czy numer
znamionowy maszyny) i dysponujemy zgłoszeniem celnym do procedury wywozu (wraz z komunikatem IE
599), w którym cechy te zostały odpowiednio opisane. Życie bywa jednak
bardziej skomplikowane i zdarza się,
że agent celny może być postawiony
w sytuacji, w której musi wnioskować
o zwolnienie z art. 203 UKC, nie mając
zgłoszenia wywozowego, ponieważ
np. towary powracają z Wielkiej Brytanii, która jeszcze do niedawna była
członkiem UE i nie było obowiązku
składania zgłoszenia wywozowego,
przy transakcjach z tym krajem. Jako
ciekawostkę dodam, że Oddział Celny
w P. poświęcił niedawno równe 5 dni
roboczych na rozstrzygnięcie, co
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należy zrobić w takiej sytuacji; ale na
jego dobro muszę przyznać, że ostatecznie poszedł na rękę importerowi
i zwolnił towar z długu celnego.
MITY I FAKTY
Wokół tematu towarów powracających narosło sporo mitów, mających
niewiele wspólnego z prawdą. Do
mitów tych – powtarzanych nawet
przez najbardziej doświadczonych
agentów celnych – należą stwierdzenia, iż:
■ Zwolnienie z należności przywozowych może uzyskać jedynie eksporter towaru.
■ Zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu należy dokonać
w tym samym urzędzie celnym,
w którym towar został objęty procedurą wywozu.
■ Warunkiem uzyskania zwolnienia
z należności przywozowych jest
przedłożenie dokumentu INF 3, wystawionego w momencie wywozu.
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Tymczasem fakty są zgoła inne:
■ Zwolnienie z cła dotyczy towaru,
a nie osoby, zatem jego stosowanie
nie jest ograniczone do eksportera.
■ Zgłoszenia celnego do procedury
dopuszczenia do obrotu towarów
powracających można dokonać
w każdym urzędzie celnym, w którym można objąć towar procedurą
dopuszczenia do obrotu.
■ Przedłożenie dokumentu INF 3, wystawionego w momencie wywozu,
ułatwia identyfikację towaru, ale nie
jest warunkiem sine qua non uzyskania zwolnienia.
Należy jednak pamiętać, że, choć
zwolnienie z cła przysługuje każdemu
importerowi towarów powracających, o tyle zwolnienie z podatku VAT
przysługuje jedynie eksporterowi.
Mówi o tym wprost art. 45 ustawy
o podatku od towarów i usług:
Art. 45. 1. Zwalnia się od podatku
import:
1) ….
2) ….
3) ….
4) powracających z terytorium państwa
trzeciego, zwolnionych od cła towarów,
dokonywany przez podatnika, który
wcześniej wywiózł te towary;

CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE CHCECIE…
Jeśli spojrzymy obiektywnie na
wymogi, które należy spełnić, aby
zwolnić z długu celnego towary
powracające pochodzenia unijnego,
rzuca nam się w oczy rażąca dysproporcja pomiędzy w/w przepisami
a uregulowaniami dotyczącymi dokumentowania pochodzenia towarów
z krajów, z którymi Unia Europejska
zawarła umowy o wolnym handlu –
np. z Japonią, Koreą, Zjednoczonym
Królestwem. Brytyjski eksporter
umieszcza na fakturze zdawkową formułkę nt. preferencyjnego pochodzenia towaru, wpisuje swój numer EORI
i cześć. Z kolei, aby udokumentować
status „towarów
powracających”
trzeba się nieźle napocić. Może więc
po prostu wpisać w oświadczeniu
o pochodzeniu, że towary mają „preferencyjne pochodzenie unijne” i to
załatwi sprawę ? Niestety nie (aczkolwiek są od tej reguły wyjątki – ale
o tym kiedy indziej). Eksporter towaru
może deklarować preferencyjne
pochodzenie towarów z jego własnego kraju, ale nie może takiej deklaracji składać dla towarów pochodzenia UE.
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TRUDNE POWROTY
Kolejna pułapka czeka na importera
towarów powracających, jeśli podlegają
one ograniczeniom pozataryfowym lub
kontrolom różnego rodzaju służb granicznych, takich jak weterynaria, kontrola
fitosanitarna, Sanepid itp. Fakt wcześniejszego wywozu tych towarów z obszaru
celnego UE nie oznacza bowiem bynajmniej, że zostaną one zwolnione
z innych obowiązków związanych
z importem towarów z krajów trzecich.
Jeśli np. wywieziemy z UE maszynę, na
którą nie posiadamy„deklaracji zgodności” i która nie spełnia norm, zawartych
w „dyrektywach nowego podejścia”,
będziemy niemile zdziwieni, kiedy, przy
próbie jej sprowadzenia na obszar celny
Unii, organy celne nie dopuszczą jej do
obrotu, ze względu na w/w braki.
Odprawa towarów powracających
bywa i dla importera, i agencji celnej
prawdziwym wyzwaniem. I tak np.
firmy kurierskie z założenia odsyłają
tego typu sprawy do brokerów celnych
o najwyższych kompetencjach, takich
jak RUSAK BUSINESS SERVICES. Nasz
zespół agentów celnych o najwyższych
kwalifikacjach pomógł już niejednemu
Klientowi w tego typu problemowych
odprawach. ◼

