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NATURA BIZNESU
Dane podawane przez ośrodki badawcze wskazują na rozkręcanie się obszarów gospodarczych będących dotąd w kleszczach ograniczeń i zakazów. Działa to, co jest istotą wolnego
rynku, gospodarcza aktywność i kreatywność, rozwijając biznes w nowej jakościowo sytuacji. Odnosi
się wrażenie, że nie było żadnych ograniczeń, jedynie maseczki przypominają nam o pandemii.
Firmy wracają do swojego rytmu pracy, odbywają
się konkursy, rankingi, zestawienia. Piszemy o laureatach tych wydarzeń, które świadczą o pewnej
gospodarczej normalności. Trwają przygotowania
do spotkań targowych, zapraszamy w tym wydaniu
na MODERNLOG 2021 przekładanym jak inne
imprezy targowe spotkaniu branżowym.
Czerwiec to miesiąc, gdy wszyscy sposobią się do
wakacji. Tak jest i tym razem: gotowe łodzie i kampery czekają na swoją chwilę, specjalista od baterii,
firma EXIDE, radzi, jak się przygotować, aby akumulator nie zawiódł w czasie wojaży.
Z każdym rokiem rośnie liczba obowiązków sprawozdawczych. O jednym z nich piszemy w artykule
pt. „Kłopoty przedsiębiorców z BDO”, w którym przybliżamy kontrowersje związane z zawiłością przepisów, skomplikowanymi procedurami i liczbą składanych raportów. Nasuwa się
pytanie, czy gospodarka kiedykolwiek uwolni się od permanentnej inwigilacji przez rządzących.
Przygotowywany przez Krajowy Rejestr Długów „KoronaBilans MŚP” pokazuje wpływ pandemii na działalność firm z tego sektora. Dodatkowe koszty poniosła co druga firma z sektora MŚP (59,1%), przeznaczając te środki na ochronę pracowników. Ograniczenia związane
z epidemią wpłynęły na płynność finansową wielu firm.
Wydawałoby się, że pandemia zakończy rynek pracownika. Jak jednak wynika z przedstawionego przez Devire i Kodilla.com raportu, nic takiego się nie stało, rosnące zapotrzebowanie wręcz umocniło ten trend. Praca zdalna już wpisała się w krajobraz rynku pracy, a rządzący wprowadzają stosowne zmiany regulujące ten stan.
Rynek najlepiej funkcjonuje w czasie równowagi, każda skrajność wpływa negatywnie na
jego rozwój i działanie. Czas pandemii dobitnie pokazuje naturę biznesu, który jest w stanie
dostosować się do wyjątkowych sytuacji z właściwą sobie efektywnością. Zapraszamy do
lektury przedwakacyjnego wydania EMIL-a.
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ZPL. Fot. ZPL

ROBERT ANTCZAK
WZMOCNIŁ KW ZPL
Robert Antczak, Prezes Zarządu
Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz
Dyrektor Generalny Arval Polska
dołączył do Komitetu
Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu (ZPL). Na
stanowisku zastąpił Rafała Merka.
o nie jedyna zmiana, jaka nastąpiła w ostatnim miesiącu we
władzach Związku Polskiego Leasingu. Obok Roberta Antczaka, do Komitetu Wykonawczego ZPL dołączyli:
Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease
oraz Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny
BNP Paribas Leasing Solutions Polska,
Dyrektor Departamentu Leasingu
w BNP Paribas Bank Polska. Zgodnie ze
statutem ZPL, Komitet Wykonawczy
Związku Polskiego Leasingu liczy
obecnie siedmiu prezesów, wybiera-

T

nych przez delegatów Walnego Zebrania ZPL oraz jednego członka, wskazywanego przez PZWLP. Ta organizacja
jest z kolei członkiem zbiorowym
Związku Polskiego Leasingu o specjalnym statusie i odrębnej strukturze.
Robert Antczak, nowy Wiceprzewodniczący KW ZPL, pracując społecznie
na rzecz polskiej branży leasingowej,
będzie dążył do wzmocnienia i zacieśnienia współpracy pomiędzy Związkiem Polskiego Leasingu, a Polskim
Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Związek Polskiego Leasingu to
kluczowy partner dla naszej organizacji, z którym od wielu lat współpracujemy w najważniejszych dla polskiej
branży leasingowej obszarach” powiedział Robert Antczak. –„Obecnie
branża leasingowa w Polsce ma przed
sobą bardzo trudne, być może nawet
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najbardziej wymagające w całej swojej
historii zadanie, tj. odbudowę po okresie spowolnienia gospodarczego
wywołanego pandemią koronawirusa.
COVID-19 wpłynął jednak na branżę
nie tylko w sposób negatywny, ale
również wyzwolił i przyśpieszył wiele
procesów, zmiany modeli działalności,
stał się motorem napędowym do
szybszego wdrażania szeregu rozwiązań zwiększających elastyczność usług
leasingowych oraz ich szeroko pojętą
cyfryzację. Są to strategiczne obszary
dla rozwoju polskiej branży leasingowej oraz wynajmu aut w przyszłości,
wymagające często szerokiego porozumienia oraz reprezentacji interesów
całej branży wobec legislatora. Z tego
względu, w mojej ocenie, współpraca
ZPL i PZWLP nabiera aktualnie szczególnego znaczenia”. ◼

CHRONOMETR
BILANS
WYDARZEŃ

DACHSER. Fot. DACHSER

PROGRAMY STAŻOWE
PRZEPUSTKĄ DO
ŚWIATA DACHSER
DACHSER oferuje wiele różnych
programów stażowych –
specjalistyczne np. z zakresu
controllingu lub bardziej ogólne,
obejmujące różne działy.
Pomagają one przyciągnąć młode,
utalentowane osoby, które
w przyszłości będą rozwijać swoją
karierę w strukturach DACHSER na
całym świecie. W Polsce Program
Stażowy realizowany jest już od 10
lat. W tym czasie skorzystało
z niego ponad 80 uczestników,
a połowa z nich do dziś związana
jest z firmą.
zależności od posiadanego
przez kandydata doświadczenia, program trwa od 12
do 18 miesięcy. Każdy stażysta systematycznie przechodzi przez kolejne
działy według ustalonego indywidualnie planu, uzupełnionego o cele edukacyjne oraz ma zapewnione wsparcie mentora. Program jest tak
przygotowany, aby dostarczał wyzwań i motywacji. Jest przeznaczony
przede wszystkim dla absolwentów
szkół wyższych, których wyniki w nauce są znacznie powyżej średniej. Ist-

W

nieje również możliwość wzięcia
udziału w specjalistycznym programie
stażowym z zakresu logistyki żywności
po odbyciu odpowiednich praktyk.
Z doświadczenia wiemy, że osoby,
które dobrze znają naszą firmę i pasjonują się logistyką, mogą wiele osiągnąć. Interesują nas ludzie, którzy
z natury są mocno zmotywowani,
żądni wiedzy, gotowi i skłonni do
refleksji, elastyczni, komunikatywni,
z umiejętnościami adaptacji i myślenia abstrakcyjnego. Podczas rekrutacji
bierzemy pod uwagę też osobowość
kandydatów oraz ich chęć związania
się z DACHSER na dłużej – podkreśla
Vera Weidemann, Head of Corporate
Human Resources w DACHSER.
PROGRAMY STAŻOWE DACHSER –
EDYCJA POLSKA
DACHSER Polska od 2011 roku organizuje programy stażowe. Staże są
płatne i pełnowymiarowe, nie mają
charakteru zwykłych praktyk. Oprócz
pracy w działach stażyści biorą udział
w wielu modułach szkoleń wdrażających w procesy, systemy i usługi
DACHSER.
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Inwestycja w młodych ludzi i dzielenie
się wiedzą to nieodłączna część międzynarodowej kultury organizacyjnej
DACHSER. Przywiązujemy dużą wagę
do wysokiej jakości szkoleń, wspierając
rozwój przyszłych logistyków. Od 10
lat również polskie oddziały realizują
autorski Program Stażowy DACHSER.
Oprócz tego od 2014 roku prowadzimy Program Studiów Dualnych we
współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki
w Poznaniu. Jego idea polega na łączeniu teorii z praktyką przez 3 lata studiów licencjackich. Absolwenci tego
programu, mogą pochwalić się nie
tylko dyplomem, ale także kilkuletnim
doświadczeniem zawodowy – powiedziała Magdalena Jamroziak, HR Manager w Dachser Polska.
Programy stażowe realizowane przez
DACHSER stanowią solidny fundament
dalszej kariery zawodowej. Osoby, które
pomyślnie ukończą staż, mogą liczyć na
ofertę pracy. Świat DACHSER jest
otwarty dla każdego pasjonata logistyki,
który potrafi wykorzystać swoje ambicje
i mocne strony. Międzynarodowa struktura DACHSER oferuje pod tym względem nieograniczone możliwości. ◼
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Kuehne+Nagel

UMOWA NA
KOLEJNE 10 LAT
W nowym, kompleksowym
obiekcie logistycznym,
w brytyjskim mieście Yeovil
powstanie blisko 20 000 m2
powierzchni magazynowej, która
po ukończeniu jesienią 2023 r.
zostanie wydzierżawiona przez
Leonardo Helicopters w ramach 35letniej umowy.
lacówka będzie eksploatowana
w ramach nowej, dziesięcioletniej
umowy handlowej z Kuehne+Nagel, która obejmie wielomilionową inwestycję i konsolidację istniejących
magazynów w jeden kompleksowy
węzeł logistyczny. Ta umowa potwierdza nasze ambicje w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla
branży lotniczej.
Plany współpracy z firmą Leonardo
zostały opracowane z myślą o zrów-
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noważonym rozwoju, zgodnie z naszą
strategią Net Zero Carbon. W jego
skład wejdą takie elementy, jak zbiorniki do zbierania wody deszczowej,
zastosowanie wydajnych termicznie
materiałów i metod konstrukcyjnych
oraz punkty ładowania samochodów
elektrycznych.
Brian Cox, dyrektor zarządzający
Kuehne+Nagel Wielka Brytania, skomentował: „To ważny kamień milowy
do osiągnięcia i kulminacja ponad czterech lat wspólnej pracy. Nasz zespół
Kuehne+Nagel nawiązał doskonałe
partnerstwo z Leonardo Helicopters, co
dowodzi naszego długoterminowego
zaangażowania wobec zarówno nich,
jak i społeczności Yeovil. Stworzenie
jednej lokalizacji to wspólna wizja strategiczna, która umożliwi nam zarówno
wprowadzenie prawdziwych innowa-

cji, wydajności i skalowalnych rozwiązań do łańcucha dostaw Leonardo”.
Nick Whitney, dyrektor zarządzający
Leonardo Helicopters Wielka Brytania
dodał:„Głównym celem jednego, kompleksowego obiektu logistycznego
w lokalizacji naszej firmy w Yeovil jest
konsolidacja całego magazynu. Ten
nowoczesny obiekt usprawni zdolność
operacyjną obiektu i zapewni efektywną obsługę Klienta, dzięki posiadaniu pełnego wsparcia logistycznego
w jednym miejscu. Podkreśla ponadto
długoterminowe
zaangażowanie
Leonardo w rozwój swojej siedziby
w Yeovil poprzez strategiczny rozwój
tego zaawansowanego technologicznie centrum logistycznego. Dzięki
naszej współpracy z Kuehne+Nagel,
pokazuje znaczenie kluczowych partnerstw branżowych”. ◼

GEFCO

GEFCO POLSKA LAUREATEM 26. RANKINGU FIRM TSL

G

EFCO Polska znalazło się w gronie laureatów 26. Rankingu Firm
TSL. Operator logistyczny zajął 2.
miejsce w zestawieniu firm, których
głównym rodzajem działalności jest
transport drogowy oraz 11. pozycję
wśród największych firm TSL w Polsce.
„Wyróżnienie dla GEFCO Polska jest
potwierdzeniem sukcesów naszej
firmy w 2020 roku, który zaliczamy do
udanych. Pomimo pandemii i mniejszej aktywności dla branży motoryzacyjnej, zrealizowaliśmy nasze plany,
osiągając najlepsze wyniki w ponad

20-letniej historii GEFCO w Polsce” –
podkreśla Rafał KRAJEWSKI, dyrektor
generalny GEFCO Polska. „Przez
miniony rok dowiedliśmy, że firma
w swoim DNA posiada gen antykruchości, dzięki czemu potrafi szybko
adaptować się do zmian. Dziękuję
wszystkim pracownikom za wysiłek,
bo otrzymane dzisiaj wyróżnienie to
efekt naszej wspólnej pracy oraz stawiania na rozwój i pielęgnowanie
partnerskich relacji z klientami” –
dodaje.
Prestiżowy Ranking Firm TSL cieszy się
bardzo dobrą opinią na rynku,
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zarówno ze względu na jasne kryteria
oraz nadzór merytoryczny. Zestawienie najlepszych firm branży transportowej i logistycznej powstaje pod
nadzorem Szkoły Głównej Handlowej,
reprezentowanej przez prof. dr hab.
Halinę Brdulak, oraz pod patronatem
„Dziennika Gazety Prawnej”.
26. Ranking Firm TSL prezentuje
przedsiębiorstwa, które w 2020 roku
uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie
mniej niż 51% wartości przychodu
ogółem. ◼
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EXIDE. Fot. EXIDE

OBSŁUGA AKUMULATORÓW
DO ŁODZI I KAMPERÓW
W SEZONIE 2021
Właściwa obsługa akumulatora optymalizuje jego osiągi i wydłuża jego
żywotność. System ładowania powinien być dostosowany do technologii
wykonania akumulatora i trybu jego wykorzystania. Kalkulator
zapotrzebowania na energię autorstwa Exide znacznie ułatwia dobór
odpowiedniego akumulatora.

E

xide Technologies (www.exidegroup.com) wiodący dostawca
rozwiązań w zakresie magazynowania energii, pomaga klientom
w optymalnym korzystaniu z gamy
akumulatorów do łodzi i pojazdów
rekreacyjnych, udzielając kilku wskazówek na nowy sezon. Porady te do-

tyczą właściwego doboru akumulatora, jego ładowania i obsługi, a także
sposobów przechowywania. Wszystkie te czynniki mają wpływ na jego
żywotność.
Akumulatory z gamy Marine & Leisure
przeznaczone są do łodzi, przyczep
kempingowych i kamperów, w związku
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z czym są często wykorzystywane jedynie sezonowo lub okazjonalnie. Stan
akumulatora może ulec pogorszeniu,
jeśli nie jest on używany przez dłuższy
czas. W pozostającym w spoczynku
akumulatorze zachodzi zjawisko samorozładowania, które może spowodować nieodwracalne zmiany i skrócić
jego żywotność oraz zdolność do
magazynowania energii. Jednak stosowanie się do poniższych porad pomoże
utrzymać akumulator w optymalnym
stanie i maksymalnie wydłużyć okres
jego użytkowania.

CHRONOMETR WYDARZEŃ

PRZEJMIJ KONTROLĘ
NAD ŻYWOTNOŚCIĄ
By zapobiec pogorszaniu się kondycji
akumulatora, zaleca się pełne naładowanie go przed odłożeniem na dłuższy czas w stan spoczynku. Akumulator nie jest biernym materiałem, takim
jak metal czy plastik – są w nim
zamknięte
związki
chemiczne,
między którymi zachodzą nieustanne
reakcje, nawet gdy akumulator nie
jest w użyciu. Naturalnej degradacji
akumulatora można zapobiec lub
znacznie ją spowolnić dzięki odpowiedniej obsłudze.
Niewielkie doładowywanie akumulatora jest lepsze niż jego brak, ale jest
kilka sposobów, by było ono bardziej
wydajne. Akumulatory z gamy Marine
& Leisure nie powinny być całkowicie
rozładowywane. Pełne rozładowanie
skraca ich żywotność i zmniejsza
pojemność. Aby tego uniknąć, akumulatory należy doładować zawsze,
gdy napięcie obwodu otwartego
spada poniżej 12,5 V.
Gdy akumulator jest głęboko rozładowany, do ładowania należy użyć
zewnętrznego prostownika, ponieważ panele słoneczne nie są w stanie
zapewnić ilości ładunku odpowiedniej do przywrócenia optymalnego
stanu naładowania. Wielokrotne używanie niewystarczająco naładowanego akumulatora może skrócić jego

„

Akumulatory z gamy Marine
& Leisure nie powinny być całkowicie
rozładowywane. Pełne rozładowanie skraca
ich żywotność i zmniejsza pojemność

żywotność i zmniejszyć pojemność.
Prawidłowa metoda ładowania łączy
okresowe kontrole napięcia z użyciem niezawodnego prostownika,
który może w pełni naładować aku-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI AKUMULATORÓW
Z GAMY MARINE & LEISURE
■ Sprawdzaj regularnie napięcie, by ocenić stan naładowania
■ Unikaj ekspozycji na iskrzenie i zapewnij dobrą wentylację w trakcie
ładowania i po nim
■ Sprawdzaj akumulator pod kątem uszkodzeń i poluzowanych
połączeń – w razie potrzeby dokręć je, by zapobiec utracie napięcia
■ Czyść bieguny i klemy, by uniknąć niepotrzebnych przepływów
ładunku
■ Sprawdzaj poziom elektrolitu, a w razie potrzeby uzupełnij jego
poziom wodą destylowaną
■ Odłącz akumulator w przypadku przedłużonych okresów postoju
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mulator. Taki prostownik jest dobrą
alternatywą dla tradycyjnego prostownika, ponieważ gwarantuje, że
nie nastąpi przeładowanie akumulatora.
Ponadto należy pamiętać o odłączeniu akumulatora od obwodu w przypadku dłuższych okresów postoju.
W ten sposób zapobiegamy niepotrzebnemu zużywaniu energii przez
urządzenia elektryczne.
WSPARCIE „ŻYCIA NA POKŁADZIE”
Wybór akumulatora do zasilania
wyposażenia rządzi się innymi prawami niż dobór akumulatora rozruchowego. Nie jest on oparty na
samych parametrach pojazdu lub
łodzi, ale na sposobie użytkowania
urządzeń pokładowych – ilości zużywanej energii i czasu oddalenia od
punktu ładowania. Wybór akumula-
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tora odpowiadającego naszym
potrzebom jest bardzo ważny. Niewystarczająca ilość energii nie tylko
naraża nas na niewygody, ale może
również zagrażać naszemu życiu, jeśli
stracimy na łodzi dostęp do urządzeń
nawigacyjnych i systemów komunikacji.
Zaletą akumulatorów Exide przeznaczonych do zasilania urządzeń pokładowych jest określanie ich parametrów na etykietach w Wh (watogodzinach), zamiast tradycyjnie w Ah
(amperogodzinach). To rozwiązanie
znacznie ułatwia obliczanie średniego dziennego zużycia energii
przez urządzenia pokładowe, a co za
tym idzie – wybór akumulatora odpowiadającego zapotrzebowaniu energetycznemu. Obliczeń można dokonać przy pomocy kalkulatora Exide.
POPRAWNE ZARZĄDZANIE
ZAPASEM MAGAZYNOWYM
Akumulatory powinny być przetrzymywane w chłodnym (0-25°C),
suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, wolnym od iskier lub
bardzo niskich temperatur. W magazynie akumulatorów podstawą jest
zachowanie zasady FIFO (first-in, firstout – pierwsze weszło, pierwsze

nia akumulatora – im wyższa, tym
szybciej ono zachodzi i tym częściej
należy doładowywać akumulator.
Z drugiej strony, tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, gdy są głęboko rozładowane, są wrażliwe na
temperatury poniżej zera. Ich elektrolit może zamarznąć i w efekcie uszkodzić akumulator.

„

Akumulatory Marine & Leisure
przeznaczone są do łodzi, przyczep
kempingowych i kamperów, w związku
z czym są często wykorzystywane
jedynie sezonowo lub okazjonalnie

wyszło), dzięki której minimalizujemy
czas przechowywania akumulatorów.
Ważne jest również regularne sprawdzanie napięcia, zwłaszcza w przypadku akumulatorów zalanych elektrolitem.
Temperatura w pomieszczeniu ma
wpływ na zjawisko samorozładowa-

Z tego powodu zaleca się w pełni
ładować tradycyjne akumulatory
kwasowo-ołowiowe przed odłożeniem ich na zimowy spoczynek.
Akumulatory Exide AGM i GEL są
z kolei odporne na zamarzanie,
mogą więc stanowić bardzo dobry
wybór.
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Akumulatory należy utrzymywać
w czystości – nie tylko ze względów
estetycznych. Na obudowie akumulatora może gromadzić się kurz, olej
i wilgoć, które tworzą warstwę przewodzącą niewielki ładunek z bieguna
dodatniego do ujemnego. Z czasem
może się to przyczynić do zwiększenia zjawiska samorozładowania
i zmniejszyć moc akumulatora. Regularne czyszczenie wieczka redukuje
ten przepływ ładunku.
Exide cieszy się zasłużoną reputacją
w odniesieniu do swoich akumulatorów do zastosowań morskich i rekreacyjnych. Jako producent oryginalnego wyposażenia (OE), dostarcza
również wysokiej jakości akumulatory
odpowiadające potrzebom użytkowników na rynek wtórny. Gama akumulatorów Exide Marine & Leisure obejmuje takie produkty, jak: Exide Start,
Start AGM, Dual, Dual AGM, Dual EFB,
Equipment, Equipment AGM, Equipment GEL i Equipment Li-Ion. Część z
nich otrzymała certyfikat DNV – najważniejsze potwierdzenie jakości,
jakie może otrzymać produkt do
zastosowań morskich. ◼
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Tygodnik opiniotwórczy „Polityka”,
firma doradcza Deloitte i Forum
Odpowiedzialnego Biznesu już po
raz 10. przyznały Listki CSR.
W jubileuszowej edycji DB
Schenker otrzymał Złoty Listek.
Został też uhonorowany nagrodą
specjalną – Diamentowym
Listkiem CSR POLITYKI 2021.
istki CSR POLITYKI to nagrody
przyznawane firmom wyróżniającym się w zakresie rozwiązań
wspierających zrównoważony rozwój
i zaangażowanie społeczne. Trafiają
do przedsiębiorstw, które prowadzą
odpowiedzialny biznes, dbają o środowisko i relacje z interesariuszami,
a swoje działania opierają na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach.
X edycja zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI
była okazją do podsumowania
dekady istnienia nagrody, a także działań firm, które uczestniczyły w zestawieniu od początku. W tegorocznej
edycji DB Schenker otrzymał po raz
dziewiąty Złoty Listek CSR. Operator

L

DB Schenker. Fot. DB Schenker

DB SCHENKER
Z DIAMENTEM I ZŁOTEM
W RANKINGU LISTKI CSR
logistyczny otrzymał także Diamentowy Listek – to specjalna nagroda
przyznana czterem firmom, które we
wszystkich edycjach najczęściej otrzymywały najwyższe wyróżnienia. W diamentowej czwórce oprócz DB Schenker znalazły się także: Orange Polska,
PKN Orlen i Polpharma.
– W DB Schenker konsekwentnie stawiamy na bezpieczeństwo, rozwój
i dialog. Dążymy do tego, by budować relacje z interesariuszami oparte
na partnerstwie. Czas pandemii jest
wyzwaniem dla każdego z nas. Biznes
musiał szybko dostosować się do
nowych warunków. Nie wszystkie
firmy poradziły sobie w tym trudnym
okresie. Kluczowa okazała się odporność łańcuchów dostaw, zwinność,

11

dobra współpraca i wzajemne zrozumienie – mówi Monika Pachniak-Radzińska, Head of Communication
North & East Europe w DB Schenker.
W zestawieniu, na podstawie dostarczonych ankiet, wyróżniono 92 firmy
– połowa otrzymała Biały Listek CSR
POLITYKI, 24 Srebrny Listek CSR POLITYKI, a 15 przyznano Złoty Listek CSR
POLITYKI. Organizatorzy zestawienia
pytali między innymi o realizowanie
Celów Zrównoważonego Rozwoju
(SDG’s). Zwrócono szczególną uwagę
na inicjatywy dotyczące przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym
skutkom pandemii – cele 3, 8 i 10 –
oraz działania na rzecz ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne i klimat – cel 13. ◼
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trowersje z powodu zawiłości przepisów, stopnia skomplikowania procedury rozliczeń oraz ogromu obowiązków raportowych. Nadal do najczęściej pojawiających się pytań należą:
■ Kto podlega pod obowiązek rejestracji?
■ Co należy aktualizować w Rejestrze
BDO?
■ Jak wypełnić wniosek rejestrowy?
■ W jaki sposób należy prowadzić
ewidencję odpadów?
■ Z jaką częstotliwością należy dokonywać wpisów na danych kartach
ewidencji?

Małgorzata Kmieć

Seris Konsalnet Cleaning. Fot. Seris Konsalnet Cleaning

Jak widać, są to pytania zupełnie
podstawowe, świadczące o tym, że
mimo zakorzenienia się systemu BDO
w polskim obrocie gospodarczym
nadal sprawia on kłopoty przedsię-

KŁOPOTY
PRZEDSIĘBIORCÓW
Z BDO
Co roku rośnie liczba obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw.
Jednym z nowszych i bardziej pracochłonnych jest bardzo restrykcyjny
i wzbudzający wiele obaw i kontrowersji obowiązek zarządzania
i raportowania posiadanych i utylizowanych opakowań i odpadów
produkcyjnych do BDO – czyli bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami. To narzędzie administracji państwowej służy
do automatyzacji kontroli nad drogą opakowań i odpadów z firm do
miejsc ich utylizacji. Szczytne założenie zmieniło się jednak w drogę przez
mękę dla wszystkich objętych tym obowiązkiem firm.

B

lisko 3 lata temu, bo w styczniu
2018 r. wszedł w życie przepis
(Ustawa o odpadach), zobowiązujący zarówno firmy wprowadzające
nowe produkty na rynek, jak i te zajmujące się recyklingiem oraz utylizacją wszelkiego rodzaju odpadów.
Obowiązek rejestracji objął zatem
wszystkie (nawet małe) firmy, które
importują towary do Polski, ich po-

średników, firmy zajmujące się np. recyklingiem samochodów, ale też i gigantów, jak np. elektrownie, traktowanych jako wytwórców odpadów.
3 LATA TRUDNYCH PYTAŃ
Pomimo, że od wprowadzenia obowiązku rejestracji w BDO minęły
ponad 3 lata, narzucone na przedsiębiorców obowiązki nadal budzą kon-
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biorcom. Lista problemów na tym się
nie kończy – to dopiero wierzchołek
góry lodowej. Standardowo firmy
mają problem z określeniem, czy
w ogóle muszą wprowadzać dane do
BDO (np. małe sklepy internetowe),
co, kiedy i jak raportować. Kłopoty
nastręcza konieczność dokładnej
ewidencji, zwłaszcza wpisania odpowiedniego kodu odpadów i wagi
wprowadzanych do obrotu opakowań czy wpisanie odpowiedniego
numeru rejestracyjnego samochodu,
który odbiera odpady. Wielu sytuacji
system i ustawodawca nie przewidział, a muszą je rozwiązywać i tak już
obłożeni sprawozdawczością przedsiębiorcy.
– Prowadzenie rzetelnej dokumentacji i prawidłowego raportowania do
BDO nastręcza przedsiębiorcom

CHRONOMETR
BILANS
WYDARZEŃ

mnóstwa kłopotów – mówi
Małgorzata Kmieć, Dyrektor
Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning. – Poczynając
od tego, czy dana firma
kwalifikuje się do bycia
objętą obowiązkiem sprawozdawczym przez trudności związane z rejestracją
w Bazie po problemy czysto
techniczne,
takie
jak
obsługa systemu czy chociażby prawidłowe generowanie kart odpadów. Firmy
napotykają na komplikacje
dosłownie na każdym kroku,
a błędy mogą być bardzo
kosztowne, zwłaszcza dla
dużych podmiotów. Postanowiliśmy im pomóc.

dami; zwiększenie kontroli
nad odpadami oraz optymalizacja procesów sprawozdawczości i zlikwidowanie
potencjalnych nieprawidłowości w tym obszarze,
a więc uniknięcie kar.
Ustawodawca przewidział
możliwość nałożenia na
przedsiębiorców nie wywiązujących się z obowiązku rejestrowego BDO administracyjnych kar pieniężnych od 5 000

do 1 000 000 zł lub kar aresztu.
Ponadto ustawa przewiduje
kary w zakresie ewidencji
i sprawozdawczości za niezłożenie rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami.
– Usługi QBDO prowadzimy
według najwyższych standardów, uwalniając naszych
Klientów od uciążliwości
związanych z obowiązkami
w zakresie BDO – wyjaśnia

TAK POWSTAŁO Q BDO
Seris Konsalnet Cleaning
stworzył zupełnie nową
usługę dla firm, które mają
obowiązek rejestracji w BDO.
W jej ramach kompleksowo
zajmuje się kwestią obsługi
BDO tak, że firma może
w ogóle zapomnieć o tym
obowiązku. Do składowych
usługi należy m.in. weryfikacja konieczności rejestracji
przez firmę w BDO, rejestracja, bieżąca aktualizacja
danych klienta, prowadzenie
bieżącej ewidencji i okresowej sprawozdawczości oraz
doradztwo.
Usługa Q BDO jest skierowana do firm, które wprowadzają bądź importują nowe
produkty do Polski, wytwarzają odpady, a także do
przedsiębiorstw, które je
transportują, przetwarzają
i magazynują. Dla tych firm
to duża korzyść – ułatwienie
prowadzenia biznesu, brak
konieczności dodatkowych
szkoleń dla pracowników
z zakresu gospodarki odpa-
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Małgorzata Kmieć. – Nowa
usługa QBDO uzupełnia
portfel
naszych
usług
z zakresu Cleaning 4.0, tj. Q
BOT, Q EYE i Q EKO.
W ramach Cleaning 4.0 stawiamy na informatyzację,
automatyzację i robotyzację
– czyli innowacje po to, by
zwiększyć
efektywność,
przejrzystość i przewidywalność kosztową usług cleaningowych. ◼
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P3. Fot. P3

NAJEMCY ZOSTAJĄ
NA DŁUŻEJ W PARKU
P3 BŁONIE
P3, długoterminowy inwestor
i deweloper europejskich
obiektów magazynowych
podpisał kolejne przedłużenia
umów z dotychczasowymi
najemcami podwarszawskiego
parku. Na dłużej w Błoniu
zdecydowały się zostać firmy
Katcon i Edu-Książka.
artłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks mówi:
„Park w Błoniu to jeden z pierwszych projektów w naszym portfolio,
który nieustannie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród nowych
klientów, jak i stałych najemców, którzy doceniają jego doskonałą lokalizację, a także nasze elastyczne podejście do ich zmieniających się wraz
z upływem czasu potrzeb.”

B

Katcon Polska to międzynarodowy
dostawca innowacyjnych rozwiązań
dla branży motoryzacyjnej i branży
maszyn roboczych. Firma zdecydowała się na przedłużenie kontraktu
i jednocześnie powiększenie zajmowanej powierzchni o 3.990 m² tym
samym wynajmując łącznie 13.370 m².
Gustavo A. Canales, General Manager
Katcon Polska mówi: „Bardzo cenimy
sobie otwartość i gotowość firmy P3 na
dopasowania się do naszych wymagań.
Od 2013 roku działamy w parku znajdującym się na terenie Błonia i przez te lata
udało nam się zbudować silną pozycję
na międzynarodowych rynkach. Fabryka
w Polsce to jedna z najważniejszych
lokalizacji dla całego koncernu, z której
dostarczamy katalizatory na rynki europejskie i północnoamerykańskie.”
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Drugim najemcą, który w ostatnim
czasie zdecydował się na przedłużenie najmu w parku P3 Błonie jest
jeden z wiodących dystrybutorów
podręczników do kształcenia ogólnego, zawodowego i nauczania języków obcych - Edu-Książka. Firma zajmuje 6.300 m², w tym 6.122 m² przeznaczonych jest na magazyn,
a pozostała część na biura.
Adam Olesiewicz, Managing Director,
Vice President of the Board EduKsiążka mówi: „Zdecydowaliśmy się
na kolejne lata zostać w parku P3
Błonie, ponieważ jego doskonałe
położenie umożliwia sprawne prowadzenie dystrybucji naszych produktów na cały kraj. Doceniamy też
współpracę ze stabilnym i pewnym
partnerem jakim jest P3.”
Anna Brym, Leasing Manager P3 Logistic Parks w Polsce mówi: „Cieszę się,
że wypracowane przez lata zaufanie
jakim obdarzają nas najemcy skutkuje
kontynuacją współpracy. Zależy nam
na budowaniu trwałych relacji z klientami, a przedłużenie kolejnych wieloletnich kontraktów potwierdza, że to
się nam udaje."
Park P3 Błonie położony jest zaledwie
27 km na zachód Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2 (która jest częścią europejskiej trasy tranzytowej E30). W skład
parku wchodzi 14 budynków, w których poza typowymi powierzchniami
magazynowymi znajdują się również
m.in. chłodnie, mroźnie i data center. ◼
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Modernlog. Fot. Modernlog, Jon Tyson

MODERNLOG 2021
SPOTKANIA NA ŻYWO, POKAZY
MASZYN, NOWOŚCI PRODUKTOWE

Przed nami długo wyczekiwana edycja Targów Logistyki, Magazynowania
i Transportu Modernlog. Już 31.08-3.09.2021 r. na terenie MTP będzie
można spotkać się z liderami branży logistycznej, przedstawicielami
producentów i dostawców nowoczesnych rozwiązań magazynowych,
zapoznać się z nowościami produktowymi, obejrzeć pokazy maszyn oraz
wziąć udział w towarzyszącej targom konferencji Smart Warehouse.

T

egoroczny kalendarz imprez
branżowych w Poznaniu otwiera blok ITM Industry Europe,
w tym Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog. Już na
przełomie sierpnia i września (31.08–
3.09) na terenie MTP spotkają się
przedstawiciele branży logistycznej,
sektora przemysłowego, zleceniodawcy i podwykonawcy przemysłowi,

którzy zaprezentują swoją ofertę gościom targowym z Polski i zagranicy.
– Jesteśmy dumni, że Targi Logistyki,
Magazynowania i Transportu Modernlog wraz z ITM Industry Europe rozpoczną sezon imprez branżowych na
MTP. W ostatnich miesiącach z uwagą
śledziliśmy doniesienia z rynku logistycznego i cieszymy się, że wiele firm
odnotowało dynamiczny wzrost oraz
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rozpoczęło inwestycje w nowe technologie – mówi Hanna Zdrojewska,
dyrektor targów Modernlog.
LOGISTYKA 4.0
NA TARGACH MODERNLOG
Obszar tematyczny tegorocznych
targów Modernlog odzwierciedla
bieżące trendy rynkowe, skupiając się
na prezentacji nowatorskich rozwiązań dla magazynów przyszłości oraz
propozycji systemowych dla rynku
e-commerce i omnichannel. Jak
wynika z najnowszych raportów są to
tematy, które zajmują obecnie logistyków, bo aż trzy na cztery organizacje wskazują automatyzację i roboty-
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zację w magazynach, rozwiązania
z obszaru big data analytics i autonomiczne wózki AGV jako przyszłość
branży,¹ a 60% firm logistycznych planuje duże inwestycje jeszcze w tym
roku².
– Wsłuchujemy się w głosy profesjonalistów z branży logistycznej, aby
móc zaproponować wystawcom
i gościom targowym jak najbardziej
interesujący
program
targów
Modernlog. Pomaga nam w tym stały
kontakt z liderami rynkowymi, jak np.
firmami WObit, Wanzl, AG CONSULT,
EUROPA SYSTEMS, KARDEX POLSKA
oraz ośrodkami naukowymi, które
również będzie można spotkać w tym
roku na naszym wydarzeniu – dodaje
Hanna Zdrojewska.
POKAZY MASZYN I KONFERENCJA
SMART WAREHOUSE
Nieodzowną częścią targów Modernlog są pokazy maszyn organizowanych pod nazwą Innovation for Logistics Industry (In4Log). Także i w tym
roku będzie można przyjrzeć się
z bliska pracującym urządzeniom,
przekonać się o skuteczności innowacyjnych rozwiązań w magazynie,
podejrzeć w jaki sposób zoptymalizować procesy intralogistyczne i krytyczne działania za pomocą przemy-

ślanych inwestycji. Pokazy są organizowane przez wydawnictwo Medialog we współpracy z partnerami technologicznymi i organizatorami targów
Modernlog.
W ramach Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog
będzie można także wziąć udział
w branżowej Konferencji Smart Warehouse. Jej program opiera się na analizie case studies, dyskusji z praktykami, przykładach wdrożeń na polskim i zagranicznym rynku oraz
rozpatrywaniu możliwości, jakie dają
nowe technologie współczesnym
logistykom. Wśród panelistów można
znaleźć znane nazwiska ze świata
logistyki, praktyków, którzy posiadają
doświadczenie w przeprowadzaniu
wdrożeń z zakresu IoT, automatycznych systemów składowania, AGV,
robotów i transportu wewnętrznego.
Konferencja odbywa się pod patronatem PSML oraz Łukasiewicz-Instytut
Logistyki i Magazynowania. Bezpłatna
rejestracja na to wydarzenie trwa.
– W roli moderatorów i prelegentów
wystąpią zarówno dostawcy nowych
technologii, integratorzy systemów,
jak i klienci docelowi ze znanych na
rynku firm, m.in.: Fanuc, Omron, SICK
czy HIT Kody Kreskowe. Wierzymy, że
w ten sposób uda nam się zaprezen-
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tować uczestnikom spotkania ważne
zagadnienia z różnych punków
widzenia – opowiada Hanna Zdrojewska.
Tegoroczne Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu to nie tylko ciekawy program prezentujący nowości
produktowe i odzwierciadlający bieżące trendy czy Konferencja Smart
Warehouse, ale także nowa formuła
łącząca tradycyjne targi z koncepcją
wirtualnych spotkań. Dla osób, które
nie mogą pojawić się na targach osobiście udostępniona zostanie internetowa platforma spotkań online, skierowana zarówno dla wystawców, jak i
zwiedzających. Umożliwi ona dotarcie ze swoją ofertą do potencjalnych
odbiorców, niezależnie od usytuowania siedziby firmy.
Targi Modernlog potrwają od 31
sierpnia do 3 września 2021. W tym
samym czasie odbędą się także: Targi
ITM Industry Europe, 3D SOLUTIONS –
Targi Druku i Skanu 3D, Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING oraz Forum Odlewnicze
FOCAST. ◼

¹ Logistyka w Polsce, Manpower & ŁukasiewiczILIM, 2021.
² Confidence Index CBRE 2021.
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Kuehne+Nagel

SERIA 16 CZARTEROWYCH
LOTÓW ZE STUTTGARTU
DO ATLANTY
Kuehne+Nagel i IAG Cargo,
należąca do grupy International
Airlines Group, zrealizowali 16
neutralnych węglowo lotów
czarterowych ze Stuttgartu do
Atlanty po zabezpieczeniu
pierwszych 1,2 miliona litrów
zrównoważonego paliwa
lotniczego (SAF). To pierwsza
w historii współpraca, która miała
na celu zrealizowanie serii lotów
czarterowych z zerową emisją
dwutlenku węgla. W tym projekcie
wykorzystano samoloty
przeznaczone przede wszystkim
do transportu pasażerskiego,
które tymczasowo przeznaczono
do transportu ładunków.
statni z lotów British Airways
B787-900 opuścił Stuttgart 26
czerwca z ok. 45 tonami części samochodowych i innymi towarami przemysłowymi na pokładzie.
Kuehne+Nagel rozpoczęło tę działalność czarterową w zeszłym roku i odtąd zrealizowało ponad 300 wylotów
– wszystkie neutralne węglowo dzięki
kompensacji emisji lub wykorzystaniu
paliwa alternatywnego.
Ponieważ SAF nadal generuje pewne
emisje CO₂, całkowitą neutralność
węglową osiągnięto poprzez zastąpienie każdego litra nafty w paliwie do
silników odrzutowych 1,25 litra SAF. Inicjatywa ta podkreśla znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz tworzenia
zrównoważonych możliwości transportowych na lotniskach, pozwalających unikać generowania dalszych
emisji dwutlenku węgla.

O

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie Klientów na logistykę przyjazną środowisku, Kuehne+Nagel rozszerza portfolio zrównoważonych
usług o innowacyjne i łatwe do
dostosowania opcje wysyłki. Dotychczasowe całkowite zaangażowanie
12,7 mln litrów SAF pozwala Klientom
Kuehne+Nagel czerpać korzyści
z paliw alternatywnych, aby uniknąć
generowania emisji CO₂ z ich transportu lotniczego na całym świecie.
Yngve Ruud, Członek Zarządu
Kuehne+Nagel, odpowiedzialny za
logistykę lotniczą, skomentował:
„Zmiany klimatyczne nadały priorytetowy charakter poszukiwaniom paliw
odnawialnych, ponieważ są one
obecnie najskuteczniejszym sposobem na dekarbonizację naszego
przemysłu. Kuehne+Nagel zobowiązuje się do zwiększenia dostaw SAF
w ramach programu Net Zero
Carbon. Nasza współpraca z dostawcami ma tutaj kluczowe znaczenie,
a zaufani partnerzy, tacy jak IAG
Cargo, odgrywają ważną rolę w osiąganiu naszych celów poprzez wspieranie wdrażania zrównoważonych
paliw, aby nasi Klienci mogli wysyłać

swoje produkty w łatwy, przejrzysty
i zrównoważony sposób”.
John Cheetham, Chief Commercial
Officer w IAG Cargo, skomentował:
„International Airlines Group to
pierwsza europejska grupa lotnicza,
która zobowiązała się do zasilania
10% realizowanych lotów zrównoważonym paliwem do 2030 roku. Te loty
czarterowe są pierwszym krokiem
IAG Cargo na tej drodze – jestem niesamowicie dumny z naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój,
wspierający ograniczenie śladu
węglowego. Nieustannie poszukujemy
sposobów
zmniejszenia
naszego wpływu na środowisko i jednoczesnego ulepszenia oferty dla
Klientów. Byliśmy zachwyceni, że
mogliśmy wesprzeć Kuehne+Nagel
w pozyskiwaniu SAF, aby zasilić ten
przełomowy projekt”.
SAF jest obecnie najskuteczniejszym
sposobem znacznego zmniejszenia
emisyjności transportu. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które
są wyczerpywalnymi zasobami i uwalniają dodatkowe emisje CO₂, zrównoważone paliwo lotnicze jest produkowane z surowców odnawialnych. ◼

„

W przeciwieństwie do paliw
kopalnych zrównoważone paliwo
lotnicze (SAF) jest produkowane
z surowców odnawialnych
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Krajowy Rejestr Długów

FIRMY POD
KOSZTAMI
PANDEMII
I KREDYTAMI
Co druga firma z sektora MŚP
w ciągu ostatnich trzech miesięcy
poniosła w związku z pandemią
dodatkowe koszty. Ale te wydatki
to nie jedyne zmartwienie firm.
Ponad połowa firm posiada
zobowiązania finansowe w formie
umowy kredytowej lub
leasingowej. Co czwarta
sygnalizuje problemy ze spłatą rat
- wynika z ósmej edycji badania
Krajowego Rejestru Długów
„KoronaBilans MŚP”.
o druga firma z sektora MŚP
(59,1%) w ciągu ostatnich
trzech miesięcy poniosła
w związku z pandemią dodatkowe
koszty – wynika z ósmej edycji badania „KoronaBilans MŚP” na zlecenie
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Z reguły wynosiły one do 5% wydatków firmowych. Jednak im mniejsza firma, tym
te koszty były wyższe. W przypadku
mikrofirm aż 1/3 przedsiębiorstw poniosła koszty w wysokości od 6 do
10% wydatków firmowych – to najwięcej wśród wszystkich firm z sektora MŚP. W ujęciu branżowym jeszcze
wyższe koszty (między 11 a 25% wydatków firmowych) poniosło przede
wszystkim budownictwo.
– W przypadku branży budowlanej
wyższe wydatki poniesione na walkę
z pandemią są raczej zrozumiałe. Ta

C

branża przez cały ubiegły rok funkcjonowała praktycznie bez przestojów.
Obostrzenia szczęśliwie omijały place
budów, a specjaliści zawodów
budowlanych nie mogli wykonywać
swoich obowiązków w trybie home
office. Stąd, aby utrzymać reżim sanitarny, dostosować się do wymogów
bezpieczeństwa i maksymalnie chronić załogę przed zakażeniem, właściciele przedsiębiorstw budowlanych
musieli ponieść większe nakłady
finansowe – wyjaśnia Adam Łącki,
prezes Zarządu Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Przedsiębiorcy wskazali również konkretne działania, na które przeznaczyli
dodatkowe koszty w związku z pandemią. Podobnie jak w poprzedniej
edycji, zdecydowana większość firm
(91%) przeznaczyła dodatkowe środki
na zabezpieczenie pracowników –
maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny
do dezynfekcji rąk, odkażania
pomieszczeń. Co czwarty przedsiębiorca (25,8%) do takich wydatków
zalicza wyposażenie przygotowujące
pracowników do pracy zdalnej, a więc
m.in. zakup dodatkowych sprzętów,
urządzeń lub programów (np. laptopy, telefony). Firmy musiały też
finansować testy na koronawirusa
wśród załogi (17,4%) oraz zatrudnić
osoby na zastępstwo pod nieobecność pracowników przebywających
na zwolnieniach chorobowych i kwarantannach (14,6%).
FIRMY WSPARTE
FINANSOWANIEM
ZEWNĘTRZNYM…
Ósma edycja badania „KoronaBilans
MŚP” pokazuje również, że ponad
połowa firm posiada obecnie zobowiązania finansowe w formie umowy

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA:
■ 59,1% firm poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty w ciągu
ostatnich trzech miesięcy. Z reguły wynosiły one do 5% wydatków
firmowych.
■ W tej grupie zdecydowana większość, bo 91%, przeznaczyła je na zabezpieczenie pracowników – maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do
dezynfekcji rąk, odkażania pomieszczeń.
■ 58,5% firm przyznaje, że posiada zobowiązania finansowe w formie
umowy kredytowej i/lub leasingowej. 38,6% zaciągnęło je już w trakcie
pandemii.
■ 24% przedsiębiorców ma obecnie problem ze spłatą tych zobowiązań,
a 13,6% przewiduje podobne problemy w przyszłości.
■ Pożyczone pieniądze firmy przeznaczyły przede wszystkim na zakup
środków trwałych (39,7%) oraz zakup towarów i półproduktów (38,2%).
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kredytowej i/lub leasingowej (58,5%).
Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa,
które niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne. Analizując zatem
dane pod względem wielkości przedsiębiorstw w sektorze MŚP, zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasingowych ma 83,3% firm średnich, 67%
firm małych i tylko 46,3% mikrofirm.

– Z badań, jakie robiliśmy w NFG
prawie dwa lata temu, wynika, że
mikrofirmy wolą finansować bieżącą
działalność z wypracowanych przez
siebie środków. Rzadziej natomiast
korzystają ze wsparcia zewnętrznego.
W obecnym badaniu KRD jest podobnie, tu też mikrofirmy stanowią mniejszość, jeśli chodzi o posiadane zobo-
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wiązania kredytowe bądź leasingowe
– zauważa Dariusz Szkaradek, prezes
Zarządu firmy faktoringowej NFG i tłumaczy: – Wynika to z faktu, że mikroprzedsiębiorcy generalnie nie chcą
się dodatkowo zadłużać. Jeśli już rozważają pożyczkę, to głównie od znajomych lub rodziny. Dobrym rozwiązaniem jest też faktoring.
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…I PRZYGNIECIONE
COMIESIĘCZNYMI RATAMI
Niestety, prawie co czwarty przedsiębiorca w gronie tych, którzy mają
zobowiązania finansowe, z trudem
spłaca comiesięczne raty. Zaś 13,6%
przedsiębiorców przewiduje, że
będzie miało problem ze spłatą
w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
W czołówce branż z największymi
trudnościami w spłacie zobowiązań

gowych, zaciągnęło je w pandemii.
W tym gronie większość to ponownie
firmy średnie (64%), a wśród branż to
zdecydowanie branża budowlana.
Dodatkowe fundusze firmy przeznaczyły przede wszystkim na zakup
środków trwałych, takich jak: samochód czy sprzęt (40%), na drugim
miejscu zakup towarów czy półproduktów (38%). Tylko 17,6% firm przeznaczyło pożyczkę na inwestycje.

„

Kredyt nie jest wcale najlepszą
ani jedyną opcją finansowania
biznesu. Dobrą alternatywą może być
faktoring online, który nie obciąża
budżetu firmy, tak jak kredyt obrotowy
czy pożyczka bankowa, a przy tym jest
łatwiej dostępny

są przedsiębiorstwa usługowe. To
również najwięksi pesymiści, jeśli
chodzi o spłatę zobowiązań w przyszłości.
Ponad 38% firm mających zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasin-

– Spore wydatki, jakie firmy zmuszone
są ponosić w związku z pandemią
i zobowiązania finansowe z tytułu
zaciągniętych kredytów czy umów
leasingowych, idą ze sobą w parze.
Prawie 60 procent firm przyznaje, że
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spłaca kredyt i niemal tyle samo wskazuje, że ponosi dodatkowe koszty
pandemii. To nie pozostaje bez
wpływu na płynność finansową firm.
Skutkiem tego, co czwarte przedsiębiorstwo już dziś ma problemy ze
spłatą tych zobowiązań. Warto, by
firmy wiedziały, że kredyt nie jest
wcale najlepszą ani też jedyną opcją
finansowania biznesu. Dobrą alternatywą w tym wypadku może być faktoring online, który nie obciąża budżetu
firmy, tak jak kredyt obrotowy czy
pożyczka bankowa, a przy tym jest
łatwiej i szybciej dostępny. Firmy,
które korzystają z faktoringu, lepiej
chronią swoją płynność finansową
i widocznie zwiększają swą konkurencyjność na rynku – podkreśla Dariusz
Szkaradek.
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
(50-249). Technika badawcza: CATI/
CAWI. ◼
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OCZEKIWANIA
PRACOWNIKÓW
I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU
Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale
poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre
specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty - uważają eksperci z Devire
i Kodilla.com. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych
wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy
branż.

M

ichał Młynarczyk, Managing Director Devire uważa, że pandemia dla wielu
przedsiębiorstw stała się prawdziwym testem umiejętności adaptacyjnych. – Mając przed oczami wizję

zakończenia tego kilkunastomiesięcznego zmagania, dziś wszyscy
zastanawiamy się, jaki świat zastaniemy za kilka miesięcy, gdy sytuacja wróci do normy – mówi ekspert.

21

RYNEK PRACY 2021: PRACA
ZDALNA NA PODIUM
Badanie Devire przeprowadzono
między listopadem 2020 a marcem
2021 roku. Analizę poświęcono m.in.
czynnikom decydującym o wyborze
pracodawcy, motywacji i demotywacji czy zmianom w zakresie modeli
pracy. Co ukazały wnioski?
Blisko co trzeci respondent pracuje“na
odległość”, a 77% deklaruje, że przyjmie nową ofertę pracy, nawet jeśli nie
będzie mieć bezpośredniego kontaktu z zespołem i pracodawcą. Mimo
tego, choć zarówno pracodawcy, jak
i pracownicy otwierają się na pracę na
odległość, to lokalizacja firmy nadal
ma znaczenie dla zatrudnionych,
którzy rozważają zmianę pracy – przyznaje 32% respondentów.
– Po ponad roku izolacji 61% pracowników chciałoby w przyszłości pracować hybrydowo – łącząc pracę zdalną
z obecnością w biurze. Pracodawca,
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który chce pozyskiwać talenty, musi
zatem zachować elastyczność i otworzyć się na nowe oczekiwania –
dodaje Magdalena Rogóż, ekspertka
ds. rynku IT z Kodilla.com.
KTO SZUKA NOWEJ PRACY?
Jak wynika z zaprezentowanych
danych, 43% respondentów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia
(względem 44% w 2019 roku). Co ciekawe jednak, do nowych firm decydo-

wali się przechodzić nie tylko pracownicy z sektorów dotkniętych kryzysem,
ale przede wszystkim z tych branż,
które zyskały na pandemii. o Mowa
tutaj o IT i telekomunikacji (54%) oraz
sektorach mediów, marketingu i ecommerce, w których co drugi respondent zmieniał pracę w 2020 roku.
Powody to głównie nowe, atrakcyjniejsze możliwości rozwoju (np. w e-commerce, który w czasie pandemii rozkwitł) oraz oczywiście lepsze zarobki.
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Wybuch pandemii koronawirusa
oraz wzrost zapotrzebowania na ekspertów z tych dziedzin spowodowały, że pracownicy lepiej oceniali
swoją wartość na rynku i wybierali
korzystniejsze warunki zatrudnienia.
Sytuacja wyglądała inaczej tylko
w przypadku branży HoReCa, która
boryka się z konsekwencjami pandemii koronawirusa, a pracodawcy
często są zmuszani do cięć w zatrudnieniach.
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Pandemia przyczyniła się do wielu
przewartościowań na rynku pracy, ale
jak wpłynęła na sytuację zawodową
ankietowanych? Większość pracowników deklaruje, że ich sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Niewiele mniej osób przyznaje
jednak, że ich sytuacja się pogorszyła.
O zmianie na lepsze może mówić
tylko 18% badanych. Dotyczy to
zwłaszcza respondentów z branż:
■ IT i telekomunikacji (29%)
■ centrów usług wspólnych (27%)
■ mediów i e-commerce (21%)
■ farmacji i sprzętu medycznego (20%)
■ oraz PR-u i social mediów (19%)
Na poprawę sytuacji zawodowej
mogli liczyć przede wszystkim specjaliści i menedżerowie, a następnie
osoby na stanowiskach początkowych i asystenckich. Przed największymi wyzwaniami stanęli dyrektorzy
firm – tylko 11% z nich przyznało, że
ich sytuacja zawodowa poprawiła się
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
SEKTOR NOWYCH TECHNOLOGII
MA NAJLEPSZĄ OFERTĘ
Devire podkreśla, że szansą dla osób,
które poszukują obecnie nowego
zatrudnienia, jest nabycie nowych
kompetencji i rozwój w branżach,
które zyskały na ostatnich zmianach.
Kodilla.com jako przykład podaje sektory e-commerce i IT, gdzie pracodawcy prowadzą obecnie rekrutację
na szeroką skalę i mogą być otwarci
na młode osoby, które zakończyły
dopiero kierunkowe studia lub kursy.
Wyniki badania pokazują też, że
wśród osób szukających nowej pracy,
najszybciej znajdowali ją specjaliści,
zwłaszcza ci z branży IT (prawie 40% z

„

Blisko co trzeci respondent pracuje
„na odległość”, a 77% deklaruje, że przyjmie
nową ofertę pracy, jeśli nie będzie mieć
bezpośredniego kontaktu z zespołem

nich znajdowało nową posadę
w ciągu jednego miesiąca), potwierdzając rosnący popyt na ekspertów
od automatyzacji, technologii chmurowych, big data, rozwoju aplikacji
mobilnych i machine learningu.
Dłużej niż 6 miesięcy zajęło szukanie
pracy przedstawicielom obszaru
doradztwa i konsultingu (28%), którzy
często tracili pracę w konsekwencji
pandemii. Dłuższy czas poszukiwania
pracy dotyczy także pracowników PR.
– Branże IT, telekomunikacyjna oraz
marketingu internetowego mają zdecydowanie najwięcej do zaoferowania
– ze względu na zmianę naszego stylu
pracy. Więcej serwerów, szybsze łącza
i nacisk na zakupy i transakcje online
wygenerowały dodatkowe zapotrzebowanie na ekspertów w tych dziedzinach oraz idący za tym wzrost wynagrodzeń – mówi Magdalena Rogóż.
Jak dodaje Mikołaj Makowski, Director
Outsourcing Devire: – Jako firma rekrutacyjna i outsourcingowa zauważyliśmy
również zwiększone zapotrzebowanie
na rekruterów działających w powyższych branżach. Niestabilna i dużo trudniejsza sytuacja w sektorach takich jak
hotelarstwo, handel detaliczny czy turystyka wymusi w kolejnych latach dostosowanie się rynku pracy do nowej, elastyczniejszej i bardziej cyfrowej rzeczy-

„

Tylko 11% dyrektorów firm
przyznało, że ich sytuacja zawodowa
poprawiła się w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy
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wistości biznesowej. Jej stałą częścią
staną się obecnie zachodzące zmiany –
nawet wtedy, gdy uporamy się
z COVID-em – tłumaczy.
DLACZEGO POLACY
ZMIENIAJĄ PRACĘ?
Decyzja o zmianie pracy nie należy do
łatwych, szczególnie w dobie pandemii i rynkowej destabilizacji. Jak twierdzi Devire, w ostatnich miesiącach
można było zaobserwować wzrost
wymagań kandydatów biorących
udział w procesach rekrutacyjnych.
Jednym z najważniejszych aspektów
uwzględnianych przy zmianie pracy
stała się potrzeba bezpieczeństwa.
Przewagą pracodawców w bitwie
o talenty stała się więc ugruntowana
pozycja i stabilność finansowa. Pracownicy ostrożniej niż kiedyś zaczęli
podchodzić do perspektywy zmiany
pracy, zarówno na rynkach w Polsce,
w Czechach, jak i w Niemczech.
Pamiętajmy, że nie wszyscy w wyniku
pandemii ucierpieli – są branże, które
zyskały sprzyjające warunki do rozwoju, ich pracownicy mogą liczyć na
wzrosty płac, a pozyskanie ich do
zespołów stanowi niemałe wyzwanie
dla pracodawców.
Wbrew prognozom rynek pracy jest
rozgrzany do czerwoności. – Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych
ekspertów, zwłaszcza w obszarze IT
i digitalu, a wysoko wyspecjalizowani
kandydaci niekoniecznie są zainteresowani zmianą pracy. To rodzi konkurencję i sprawia, że nadal – przynajmniej w niektórych sektorach –
możemy mówić o rynku pracownika
– podsumowuje Magdalena Rogóż. ◼

TECHNOLOGIE
KOMENTARZ

RENAULT
TRUCKS D-WIDE Z.E.
Ochrona środowiska jest obecnie jedną z największych trosk
współczesnego społeczeństwa. Ograniczenie emisji CO₂, hałasu, korków
jest priorytetem nowoczesnych miast. Wprowadzane regulacje i przepisy
mają na celu ewolucyjną zmianę transportu realizującego zadania dla
lokalnych samorządów jednocześnie minimalizując jego wpływ na
środowisko naturalne. Renault Trucks Polska jako pierwszy importer
wprowadza na krajowe drogi w 100% elektryczny pojazd D-Wide Z.E.

W

maju tego roku Renault
Trucks Polska zarejestrowało
pierwszą w 100% elektryczną ciężką śmieciarkę w Polsce. Renault
Trucks D-Wide Z.E.: 3-osiowy samochód ciężarowy w konfiguracji 6×2
z tylną osią kierowaną o DMC 27 t. i rozstawem osi 3900 mm. Źródłem napędu są 2 silniki elektryczne z magnesami
trwałymi o łącznej mocy maksymalnej
370 kW (moc ciągła 260 kW) i momencie obrotowym 850 Nm. Z silnikami jest
zblokowana skrzynia biegów o 2 przełożeniach, połączona wałem napędowym ze standardowym mostem tylnym. Wybór biegu następuje
automatycznie, zapewniając podobny
moment napędowy na kołach jak
w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym. Zastosowane rozwiązanie
konstrukcyjne skrzyni biegów zapewnia ciągłość przekazywanego momentu napędowego podczas zmiany przełożenia, ponieważ jeden z silników jest
stale połączony z wałkiem wejściowym, a drugi przełącza się z 1. na 2.
przełożenie. Energia elektryczna zgromadzona jest w 3 lub 4 trakcyjnych
akumulatorach litowo-jonowych (producent Samsung) o pojemności

200 kWh lub 265 kWh. Akumulatory są
sprawdzonym rozwiązaniem, bowiem
wcześniej były stosowane w elektrycznych autobusach Volvo. W zależności
od pojemności akumulatory trakcyjne
ważą 520 kg lub 560 kg. Szacunkowy
zasięg wynosi około 100 km (cykl pracy
śmieciarki), a jeśli będzie to pojazd z zabudową typu furgon, zasięg wydłuża
się do ponad 150 km (w zależności od
warunków jazdy). Osiągi są optymalizowane przez zarządzanie stanem cieplnym baterii (chłodzenie lub podgrzewanie), aby utrzymać je w założonym
zakresie temperatury. Ładowarka pokładowa pozwala na ładowanie akumulatorów prądem przemiennym
400 V AC o mocy do 22 kW – czas ładowania 4 baterii o pojemności 49 kWh
każda to ok. 8 h, lub prądem stałym
600 V DC o mocy do 150 kW – w tym
przypadku czas wymagany do pełnego naładowania nie przekracza 2 h.
Akumulatory można doładowywać nawet w krótkich odstępach czasu – nie
ma to wpływu na ich trwałość i wydajność. 24-voltowe akumulatory konwencjonalne odpowiadają za zasilanie
osprzętu pokładowego, czyli 2 sprężarek powietrza (bezobsługowe, z wirni-
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kiem ślimakowym), hydraulicznej pompy układu skrętu osi wleczonej, pompy
cieczy chłodzącej odpowiadającej za
chłodzenie / grzanie akumulatorów
trakcyjnych, pompy wspomagania
elektrohydraulicznego układu kierowniczego, sprężarki układu klimatyzacji,
nagrzewnicy powietrza i wentylatorów
chłodnicy. Niezbędna do pracy śmieciarki przystawka odbiory mocy e-PTO
napędzana jest przez silnik elektryczny
i generuje ciągły moment 286 Nm
(szczytowy 530 Nm) i 69 kW mocy ciągłej (99 kW szczytowa) przy nominalnej
prędkości 2450 obr/min. Wnętrze kabiny Renault D Wide Z.E. zaadaptowano
z konwencjonalnego modelu roku
2020, pojawiły się dodatkowe niebieskie elementy wykończenia podkreślające wyjątkowy charakter samochodu.
Zmianie uległ zestaw wskaźników –
pojawiły się na nim informacje o stanie
naładowania (SOC) akumulatorów
trakcyjnych, poborze mocy (zużycie
mocy – odzysk energii) i wydajności
wynikającej ze stylu jazdy. Zabudowę
komunalną przygotowała firma Terberg Matec Polska. Tworzy ją skrzynia
ładunkowa Terberg Olympus 21W
o pojemności 21 m³ z automatycznym
wrzutnikiem OmniDEKA w wersji elektrycznej. Hydraulika skrzyni i mechanizmu prasowania jest napędzana od
przystawki elektrycznej e-PTO zasilanej
z baterii trakcyjnych podwozia, natomiast wrzutnik ma swój silnik elektryczny podłączony do 24-voltowej instalacji elektrycznej pojazdu. ◼
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W ostatnim czasie powstaje coraz
więcej rozwiązań
zaprojektowanych z myślą
o chmurze i coraz częściej
stosowana jest platforma
Kubernetes. Według badań
prowadzonych przez firmę 451
Research niemal trzy czwarte
przedsiębiorstw już korzysta z tej
technologii albo planuje jej
wdrożenie w ciągu najbliższych
dwóch lat.
iele firm, szczególnie reprezentujących branże, w których produkuje się i przetwarza ogromne ilości danych, m.in.
sektor usług finansowych, jeszcze
przed pandemią szukało sposobów
skrócenia cyklu wytwarzania oprogramowania. W roku 2020 duża część
działalności gospodarczej przeniosła
się do środowiska online, a ponieważ
przedsiębiorstwa i instytucje dążą do
zbudowania lub rozszerzenia oferty
usług i produktów cyfrowych, potrzeby tego rodzaju nabierają szczególnego znaczenia.
Aby zrozumieć, dlaczego technologia
Kubernetes cieszy się tak dużą popularnością i jakie są tego konsekwencje
dla przedsiębiorstw, posłużymy się
często stosowaną w branży informa-
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JAK
ZAPEWNIĆ
BEZPIECZEŃSTWO KONTENEROM

I KUBERNETES W ŚRODOWISKACH
CHMUROWYCH?
tycznej metaforą mówiącą o różnicy
między zwierzętami domowymi
i hodowlanymi. W skrócie rzecz ujmując, niektórzy szefowie działów informatycznych skłonni są traktować serwery i systemy wchodzące w skład
infrastruktury informatycznej firmy

mniej więcej tak, jak traktuje się psy,
koty i papugi. Nadają im imiona, dbają
o nie i wkładają wiele wysiłku w to, by
były zadowolone, zdrowe i nie zakończyły przedwcześnie życia. Kiedy
w danej organizacji zwiększa się skala
środowiska, stadko składające się do
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tej pory z 3–4 maszyn rozrasta się do
10–20 serwerów, pewnej liczby
maszyn wirtualnych i kilku różnego
typu chmur. To już raczej stado zwierząt hodowlanych, a nie grupka ulubionych czworonogów. Oczywiście
nadal trzeba o nie dbać, ale poszcze-
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gólne elementy łatwo możemy zastąpić innymi.
Jeśli mielibyśmy kontynuować tę analogię, obecnie praca zespołów informatyków przypomina raczej prowadzenie hodowli przemysłowej. Nie
możemy policzyć wszystkich osobników w stadzie ani nawet zobaczyć ich
jednocześnie. Duża część znajduje się
na innych farmach i korzystamy
z usług innych osób odpowiedzialnych za opiekę nad nimi, mimo że to
my ponosimy stratę, kiedy zwierzę
zachoruje, zaginie albo zostanie skradzione. Nie ma już większego znaczenia, gdzie zwierzęta się znajdują
i w jakich pomieszczeniach są przetrzymywane. Liczy się tylko wartość
produkcji – w świecie technologii jej
odpowiednikiem są oferowane możliwości przetwarzania. Oczywiście
mamy na myśli nowoczesną infrastrukturę cyfrową, obejmującą obciążenia fizyczne, wirtualne i działające
w chmurze.
KONTENERYZACJA PRZYSPIESZA
PROCESY DEVOPS
W ostatnich latach rozpowszechniły się
technologie kontenerowe. Maszyny
wirtualne umożliwiają uruchomienie
na sprzęcie wielu instancji systemu
operacyjnego, natomiast kontenery
pozwalają uruchamiać wiele obciążeń
w ramach jednej instancji. Są mniej
skomplikowane, bardziej elastyczne
i łatwiejsze do skonfigurowania niż
maszyny wirtualne, które korzystają
z własnego systemu operacyjnego
i zajmują znacznie więcej miejsca. To
istotne, ponieważ decydenci zwracają
uwagę nie tylko na szybkość i pojemność infrastruktury pamięci masowej,
ale również na kwestie wydajności używanych aplikacji i produktywności
użytkowników końcowych (wewnętrznych lub zewnętrznych).
Wartością technologii Kubernetes
jako platformy jest możliwość pogrupowania kontenerów tworzących
aplikacje w logiczne jednostki. Środowisko Kubernetes pozwala zespołom

informatycznym skrócić proces tworzenia aplikacji i skalowania systemów, zwiększyć jego niezawodność i
znacznie ograniczyć ryzyko, szczególnie związane z wprowadzaniem
zmian. Umożliwia również automatyzację dostarczania aplikacji, wprowadzanie ciągłych udoskonaleń, modernizację i wymianę rozwiązań na
nowsze, eliminując konieczność ręcznego wykonywania powtarzalnych
procesów. Informatycy mogą działać
sprawniej i z większą elastycznością,
jeśli chodzi o zaspokajanie zmiennego zapotrzebowania na moc obliczeniową i pojemność, a przy tym
stale zwiększać korzyści uzyskiwane
dzięki aplikacjom. Zyskują także możliwość równoczesnego uruchamiania
wielu aplikacji na różnych platformach. Technologia Kubernetes
pozwala również stworzyć mechanizmy koordynacji działań programistów, zespołów ds. zapewnienia jakości i jednostek operacyjnych. Istotą
metodyk DevOps jest budowa środowiska pracy zespołowej i eliminacja
odizolowanych obszarów. Wszystkie
zespoły starają się osiągnąć wspólny
cel, którym jest dostarczenie korzyści
zarówno przedsiębiorstwu, jak i jego
klientom. I właśnie to jest największą
wartością technologii w przedsiębiorstwie: możliwość szybszego dostarczania aplikacji bardziej dopasowanych do potrzeb i na większą skalę.
Kluczowym elementem podejścia
DevOps jest proces zgodny z koncepcją funkcjonowania w chmurze,
zatem technologia Kubernetes idealnie wpisuje się w szerszy kontekst
działania każdej jednostki organizacyjnej uczestniczącej w realizacji
wspólnego przedsięwzięcia. Nie
wszyscy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie można dzięki temu osiągnąć.
Konsekwencją wykorzystania automatyzacji i skalowalności technologii
Kubernetes przez zespoły DevOps
jest skrócenie cyklu wytwórczego –
mówiąc prościej, przedsiębiorstwa
mogą zdecydowanie częściej aktuali-
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zować aplikacje, wprowadzać w nich
poprawki i prowadzić działania
modernizacyjne. W sektorze usług
finansowych może to okazać się
szczególnie istotne. W roku 2020 na
całym świecie banki zostały zmuszone do zamknięcia swoich placówek, jednak ogromna większość była
przygotowana do cyfrowej obsługi
klientów za pomocą systemów bankowości internetowej i mobilnej. Taki
poziom elastyczności wynika częściowo z działań nowych banków
detalicznych, które wkroczyły na
rynek w ostatnim dziesięcioleciu –
firmy takie jak Monzo czy Revolut
wywarły presję na funkcjonujące od
lat globalne korporacje. W rezultacie
aplikacje i usługi bankowe muszą
obecnie być aktualizowane i usprawniane raz na miesiąc, a nie tylko kilka
razy w roku.
Możemy spodziewać się dalszej automatyzacji usług bankowych dzięki
zastosowaniu technologii sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego.
Klienci będą w stanie łatwiej zarządzać osobistymi finansami, gromadzić oszczędności i monitorować
wydatki. Platformy chmurowe i środowiska DevOps ułatwią szybkie wdrażanie innowacji w wielu obszarach,
a banki skupią się na tworzeniu najlepszych aplikacji i spersonalizowanych usług, starając się wyróżnić na
konkurencyjnym rynku.
NOWOCZESNE MECHANIZMY
OCHRONY DANYCH
Kiedy mówimy o skalowalności technologii chmurowych i platformy
Kubernetes, warto wspomnieć również o powtarzalności i skuteczności
procesu wdrażania nowych, skonteneryzowanych środowisk. Wracając
do naszego przykładu dotyczącego
usług finansowych: po zakończeniu
pandemii fizyczne oddziały banków
detalicznych zmienią sposób działania, zmuszone do zastosowania bardziej zaawansowanych systemów
cyfrowych i zbliżeniowych. Wprowa-
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„

Rośnie popularność i znaczenie
technologii kontenerowych, dlatego
firmy muszą zadbać o ochronę i budowę
mechanizmów tworzenia kopii
zapasowych danych w środowiskach
fizycznych, wirtualnych i chmurowych
oraz na platformach Kubernetes

dzenie nowych rozwiązań technicznych i urządzeń w placówkach stanie
się nowym standardem – klienci
wrócą do oddziałów, jednak będą
oczekiwali przede wszystkim cyfrowej
obsługi. Zapewne będzie to oznaczało potrzebę modernizacji infrastruktury informatycznej w wielu
lokalizacjach, tak aby klienci mogli
korzystać z usług w jednolity sposób
niezależnie od miejsca.
Dlatego przedsiębiorstwa, które mają
zamiar zapewnić jednolitą, zintegrowaną obsługę klientów w placówkach fizycznych, powinny skorzystać
z podejścia, w którym infrastruktura
jest traktowana jako kod (IaC). Model
IaC oznacza zarządzanie infrastrukturą
i jej udostępnianie za pośrednictwem
przygotowanych do odczytu maszynowego plików definicji, nie zaś ręcznej konfiguracji, procesu podatnego
na błędy popełniane przez ludzi.
Powtarzalne zadania mogą być realizowane za każdym razem w taki sam
sposób. Kiedyś replikacja środowisk
informatycznych między różnymi siedzibami mogła rzeczywiście polegać
na skonfigurowaniu jednego ośrodka,
a następnie przeprowadzeniu analogicznego procesu w każdej lokalizacji
przez ten sam zespół. Jednak trudno
praktycznie zrealizować takie działania, jeśli bank dysponuje ponad 100
oddziałami w każdym większym mieście w Polsce, nie mówiąc o instalacjach w skali globalnej. Dzięki zastosowaniu podejścia IaC metody konfi-

guracji stosowane w pierwszym
ośrodku są w zasadzie definiowane w
kodzie oprogramowania, które można
przenosić w inne miejsca i wykorzystać do utworzenia wielu identycznych replik. Ponadto w przedsiębiorstwach, w których działają zespoły
„Platform Ops” udostępniające usługi
operacyjne zespołom programistycznym w modelu samoobsługowym
dzięki współpracy z inżynierami ds.
niezawodności proces tworzenia
nowych obciążeń nie jest czasochłonnym zadaniem. Niezależnie od tego,
czy chodzi o obciążenia działające
w chmurze, czy w środowisku lokalnym, w maszynie wirtualnej czy
w kontenerach, infrastruktura jako kod
oznacza większą szybkość i efektywność, a także powtarzalność wykonywanych zadań. Pozwala to nie tylko
skrócić czas wdrażania infrastruktury
cyfrowej w wielu ośrodkach, ale również zmniejszyć prawdopodobieństwo ludzkich błędów, niekoniecznie
wynikających ze złych intencji, jednak
prowadzących do przestojów w działaniu systemów i pojawienia się luk
w zabezpieczeniach.
W sektorze usług finansowych,
zresztą podobnie jak w wielu innych
branżach,
problemy
związane
z ochroną danych utrudniają realizację projektów transformacji cyfrowej.
Według raportu firmy Veeam na
temat ochrony danych w 2021 roku
nieudane i niepełne operacje tworzenia kopii zapasowych są przyczyną
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potencjalnego braku ochrony danych
w 58% organizacji. Technologia
Kubernetes i platformy projektowane
z myślą o chmurze są fundamentalnymi elementami strategii ciągłej
transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, jednak nie zwalniają z konieczności realizacji wymagań dotyczących zarządzania danymi. Co więcej,
pojawiają się dodatkowe kwestie
związane z ochroną danych wynikające z zastosowania kodu do wdrażania i tworzenia wersji aplikacji, ponieważ zapisywane są w nich pełnostanowe informacje pochodzące ze
źródeł zewnętrznych, np. z baz
danych albo od użytkowników końcowych. Dane te nie znajdują się
w kodzie, ale opisują stan systemu.
Należy je objąć ochroną w ramach
procesów ciągłej integracji i ciągłego
dostarczania, z uruchamianiem tworzenia kopii zapasowej za pomocą
macierzystej funkcji API po wprowadzeniu dowolnej zmiany w kodzie.
Można również zdefiniować reguły
tworzenia kopii zapasowych przy
użyciu narzędzi przeznaczonych dla
środowiska Kubernetes. Przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać potencjał technologii Kubernetes, powinny
zatem nawiązać współpracę z liderami w dziedzinie nowoczesnych
metod ochrony danych, dysponującymi specjalistycznymi kompetencjami w obszarze platform i narzędzi
chmurowych.
Przez cały czas rośnie popularność
i znaczenie technologii kontenerowych, dlatego firmy muszą zadbać
o zapewnienie ochrony i budowę
mechanizmów tworzenia kopii zapasowych danych w środowiskach
fizycznych, wirtualnych i chmurowych oraz na platformach Kubernetes. Firmy, które pragną uzyskać elastyczność, skalowalność i automatyzację oferowaną przez technologię
Kubernetes, nie mogą zapomnieć
o konieczności zmodernizowania
przyjętych strategii i stosowanych
funkcji ochrony danych. ◼

