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Priorytetowe standardy w biznesie

Ô Źródło: DB Schenker Foto: DB Schenker

Na konferencji Global Compact Poland w Krajowej Izbie Gospodarczej siedem organizacji,
wśród nich również DB Schenker uroczyście
podpisało Standard Minimum Programu
Etycznego. Standard ma pomóc w upowszechnianiu zasad etycznych w polskich firmach i organizacjach. Dokument ten ma być
jednocześnie punktem wyjścia do tworzenia
własnych, branżowych i uniwersalnych najlepszych praktyk w sferze etyki w biznesie.

Janusz Górski

„Działanie w zgodzie z prawem i zasadami etyki jest dla nas priorytetem. Jesteśmy
świadomi wagi i roli, jaką pełni etyka w prowadzeniu biznesu, dlatego podpisanie
Standardu Minimum Programu Etycznego opracowanego przez ONZ jest dla nas oczywistą, naturalną decyzją. Od lat dokładamy starań, aby przestrzegać zasad i wartości
opisanych w tym dokumencie, wiemy też, że to źródło długoterminowego sukcesu DB
Schenker” - mówi Janusz Górski, CEO DB Schenker North&East Europe. „Kodeks Etyczny, który stanowi zobowiązanie naszej firmy do przestrzegania standardów etycznych,
stworzyliśmy już 17 lat temu. Był to jeden z pierwszych kodeksów na rynku i co ważne,
współtworzyli go wszyscy pracownicy. Nasze działania wspiera też szereg wytycznych
korporacyjnych w zakresie etyki i zgodności z prawem ” – dodaje Janusz Górski.
W TROSCE O OCHRONĘ PRAW CZŁOWIEKA
Standard Minimum Programu Etycznego ma pomóc we wdrażaniu zasad etycznych w firmach i organizacjach. Został on opracowany przez Global Compact Poland
we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz partnerami Programu „Biznes
i Prawa Człowieka”, w tym DB Schenker.
Celem Standardu jest m.in. troska o ochronę praw człowieka oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwijanie kultury etycznej w firmach.

PEKAES w nowoczesnej odsłonie
Ô Źródło: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, poinformował o zmianie swojej identyfikacji wizualnej. Nowa kolorystyka, hasło i piktogramy
odzwierciedlają specyfikę działania firmy,
która stawia na innowacyjność i dynamikę we
współpracy z Partnerami.
More than expected – to nowe hasło Grupy
PEKAES, które odtąd będzie widniało w logotypie operatora, na stronie internetowej oraz
w materiałach marketingowych. Podkreśla
ono kompleksowość usług oferowanych
Klientowi przez Grupę PEKAES, która w połączeniu z wysokiej jakości serwisem i obsługą
Klienta pozycjonuje Grupę jako rzetelnego
i wiarygodnego partnera.
– Doskonale rozwinięta sieć dystrybucji
krajowej i międzynarodowej wraz z szerokimi
możliwościami jakie dają Klientom usługi intermodalne − w tym unikatowa usługa drobnicy kolejowej – jest dobrze odzwierciedlona
przez nowe hasło PEKAES. Ponieważ Grupa
PEKAES działa na rynkach europejskich i nie
tylko, zależało nam, aby przekaz był zrozumiały również dla naszych zagranicznych
Klientów i Partnerów – dodaje Maciej Bachman, Prezes Zarządu, PEKAES.

Podwójna nagroda za działania employer brandingowe
Ô Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

W tym roku Instytut HRM zaprosił firmy, które prowadzą działania w zakresie budowania marki pracodawcy do zgłaszania swoich projektów w siedmiu kategoriach. Jako jedyna firma logistyczna,
firma Kuehne + Nagel otrzymała wyróżnienia
w dwóch z nich: Wewnętrzna Kampania Wizerunkowa 2017 za wszystkie podjęte aktywności
w zakresie pozytywnej kultury pracy oraz Innowacja Employer Branding 2017 za wprowadzony
program rekomendacji pracowniczych.
Ceremonia wręczenia nagród oraz zaprezentowanie najlepszych projektów miała miejsce

na gali podczas konferencji Employer Branding
Management Summit 2017 w Warszawie w dniu
8 czerwca 2017 r.
Nagrody dla najlepszych projektów podczas
gali odebrała Anita Koralewska – Ratajczak, Dyrektor Personalna Kuehne + Nagel w Polsce. „
Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy aż dwa
wyróżnienia za nasze działania i wprowadzone
rozwiązania. Potwierdza to, że nasze działania
by budować relacje z pracownikami są słuszne.
Zadowoleni pracownicy są podstawą naszego
codziennego biznesu.”

Anita Koralewska - Ratajczak
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QUICK SERVICE LOGISTICS POLSKA W P3 BŁONIE

Ô Źródło: P3 Foto: P3

Firma P3, czołowy europejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych dostarczył dedykowaną powierzchnię
dla firmy Quick Service Logistics Polska, lidera na rynku w dziedzinie logistyki żywności w parku logistycznym P3 Błonie. Quick
Service Logistics przenosi się z obecnie zajmowanego magazynu w P3 Błonie do nowego budynku, w którym zajmie ponad
9 000 m2, zwiększając całkowitą ilość wynajmowanej powierzchni w parku o 50 %.

Quick Service Logistics zapewnia kompleksowe i zintegrowane
rozwiązania z zakresu koordynacji pełnego łańcucha dostaw
dla wymagającego sektora restauracji szybkiej obsługi i powiązanych z nią firm. Zajmuje się całością operacji dla swoich
klientów, począwszy od zakupów, poprzez przechowywanie
produktów oraz dostarczenie ich do punktu sprzedaży.
Powierzchnia, która została w pełni zaprojektowana i dopasowana przez P3 pod potrzeby klienta została oddana do użytku na początku czerwca. Oprócz nowoczesnej powierzchni magazynowej, w budynku znajdzie się także chłodnia i mroźnia
o powierzchni 4 000 m2, niezbędne do przechowywania produktów spożywczych oraz powierzchnia biurowa o powierzchni 450 m2.
Rafał Strzałkowski, Dyrektor Operacyjny w Quick Service
Logistics Polska, powiedział: „W Parku Logistycznym P3 Błonie jesteśmy od 2014 roku. Dotychczas wynajmowaliśmy powierzchnię 6 000 m2, ale intensywny rozwój firmy był bodźcem
do zmian i decyzji o powiększeniu powierzchni. P3 wyszło
naprzeciw naszym oczekiwaniom i zaoferowało nam dostarczenie powierzchni magazynowej razem z mroźnią, w której
temperatura będzie oscylować między -18 a -24oC, i chłodnią
zapewniającą utrzymanie temperatury między 1oC a 4oC.”
W budynku zostały zastosowane również rozwiązania ekologiczne w postaci paneli izolacyjnych, paneli słonecznych do
ogrzewania wody użytkowej, zamontowane oraz oświetlenia
LED.
Magda Kilijańska, Senior Leasing Manager P3 w Polsce, powiedziała: „Bardzo się cieszymy z faktu, że tak prestiżowa firma
jak Quick Service Logistics Polska rozwija się w parku P3 Błonie.

Dokonujemy wszelkich starań, aby rozwiązania jakie im zapewniamy spełniały ich oczekiwania. Jako właściciel parku dbamy
o to, by w przypadku rozwoju klienta i zmiany jego zapotrzebowania zapewnić mu jak najlepsze warunki. Reagujemy na potrzeby klienta i zapewniamy nie tylko dogodną lokalizację, ale
często elastyczne rozwiązania uwzględniające jego niestandardowe potrzeby. Nasza długoterminowa współpraca z Quick Service Logistics jest tego doskonałym przykładem”.
P3 park Błonie znajduje się w Błoniu, 27 km na zachód od
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 głównymi najemcami są Wilshire Holding, IBM, Europapier i Triumph.
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Hiszpańska logistyczna
sieć Ekol
Ô Źródło: Ekol

Hiszpania dołączyła do krajów gdzie Ekol Logistics otworzył oddział w roku 2014. Celem tego
przedsięwzięcia było otworzenie dostępu do
rozwiązań intermodalnych dla klientów z tego
kraju.
“W ostatnich kilku miesiącach rozwinęliśmy
naszą sieć w Hiszpanii i otworzyliśmy nowe oddziały w miejscowościach: Lerida oraz Valencia,
aktualnie posiadamy 5 lokalizacji w tym kraju.
Ponadto w najbliższych miesiącach planujemy
otwarcie dwóch kolejnych.” – mówi Alfio Centocinque, Executive Board Member.
Zmiany w spółce dotyczyły nie tylko infrastruktury, ale również zatrudnionych pracowników. Management spółki Ekol Spain jest
teraz bardziej zróżnicowany nie tylko pod
względem narodowości, ale również i płci.
Ekol Spain zatrudnia 100 osób z dużym doświadczenie w branży logistycznej.
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FINALIŚCI PROGRAMU MIT
ENTERPRISE FORUM POLAND

Ô Źródło: MIT Enterprise Forum Poland Foto: MIT Enterprise Forum Poland

Opracowali innowacyjne technologie, teraz mają szansę zawojować nimi amerykański rynek. Osiem polskich startupów, finalistów programu MIT Enterprise Forum Poland, pojedzie wkrótce do Bostonu, aby prezentować swoje rozwiązania przed inwestorami z USA na najlepszym na świecie uniwersytecie technologicznym – Massachusetts Institute of Technology.
Zakończyła się 2. edycja jednego z największych w Polsce programów akceleracyjnych dla
startupów technologicznych – MIT Enterprise
Forum Poland. Celem projektu jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych
przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji po to,
aby zwiększyć ich szansę na rynkowy sukces.
W rozwój startupów w ramach programu zaangażowali się tacy rynkowi giganci jak PKO Bank
Polski, Grupa PGNiG, KGHM CUPRUM Centrum
Badawczo-Rozwojowe, Grupa Adamed, Intel,
Visa oraz Hewlett Packard Enterprise Polska.
- Do 2. edycji akceleratora zgłosiło się niemal
300 startupów technologicznych z całej Polski.
Wybraliśmy 23 bardzo innowacyjne zespoły,
które przez trzy miesiące dopracowywały swoje pomysły, szczególnie od strony biznesowej,
pod okiem trenerów, ponad 100 międzynarodowych mentorów, a także ekspertów z największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w czterech ścieżkach tematycznych
i jednej ogólnej – mówi Magdalena Jabłońska,
dyrektor operacyjna MIT Enterprise Forum Poland. – Wszystkie 22 zespoły, które ukończyły
program oferują ciekawe dla polskiego i światowego rynku rozwiązania. Zgodnie z regułami
programu, wybraliśmy 8 obiecujących startupów, które wyjadą na tygodniowy Bootcamp
do Bostonu, gdzie będą m.in. mieli szansę zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu na rynku amerykańskim od najlepszych ekspertów MIT i starać
się o pozyskanie inwestorów z USA. Dla młodych, innowacyjnych firm to ogromna szansa
na komercjalizację swoich produktów i usług
na rynkach zagranicznych – dodaje.
Finaliści programu MIT Enterprise Forum
Poland zostali ogłoszeni w trakcie konferencji
StartSmart „Connected Future: Artificial Intelligence & Internet of Things”, która odbyła się 5.
czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

jurorów i ekspertów naszych firm partnerskich
w 4 ścieżkach branżowych, którzy mają ogromne doświadczenie na rynkach na całym świecie
i potrafią ocenić potencjał, który drzemie w poszczególnych technologiach.

REKLAMA

POLSKIE STARTUPY Z OGROMNYM
POTENCJAŁEM
Jak twierdzi Magdalena Jabłońska z akceleratora MIT Enterprise Forum Poland, wszystkie
startupy biorące udział w programie, mają
ogromną szansę na rynkowy sukces. - Ze zgłoszeń, które otrzymujemy, staramy się wybrać
najlepsze startupy, które rzeczywiście mogą
liczyć na szybką komercjalizację swoich rozwiązań. W proces weryfikacji aplikacji zaangażowany jest cały sztab międzynarodowych
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„ISKIERKI WYOBRAŹNI” NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

Ô Źródło: PEKAES Foto: PEKAES

Grupa młodzieży ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni” wywalczyła Mistrzostwo Świata oraz Nagrodę Ranatra Fusca w Światowych Finałach Odysei Umysłu, które odbyły się pod koniec maja na Michigan State University w East Lansing w Stanach Zjednoczonych. PEKAES, czołowy operator logistyczny, wspierał „Iskierki” i zapewnił transport scenografii na międzynarodowy konkurs.
Jedna z Drużyn ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni” zakwalifikowała się do Światowych Finałów Odysei Umysłu i w East
Lansing spotkała się z 850 drużynami z kilkudziesięciu krajów.
W bezpośrednim starciu z ponad 50 zespołami w II kategorii wiekowej (6 klasa, 1-2 klasa gimnazjum), realizując temat „IT’s time
OMER”, zdobyła Mistrzostwo Świata oraz prestiżową Nagrodę
Ranatra Fusca, przyznawaną drużynom, które podjęły wyjątkowe ryzyko twórcze, wykazały się niezwykłą kreatywnością,
a także działaniem wychodzącym poza schematy w rozwiązaniu
problemu.
– Z napięciem wsłuchiwaliśmy się, kiedy były ogłaszane kolejne miejsca i nagrody. Gdy dotarliśmy do nagrody Ranatra Fusca,
wyczytano naszą drużynę! Radość ogromna. A potem nasza drużyna zostaje wyczytana po raz drugi! Jesteśmy Mistrzami Świata! Zachwyty i gratulacje. Odyseja to wyjątkowe doświadczenie.
Z pewnością pośród tej uzdolnionej młodzieży, która wykazała
się nieszablonowym myśleniem, zaangażowaniem, kreatywnym
podejściem tworząc coś oryginalnego i odkrywając w sobie
swój potencjał mamy przyszłych inicjatorów, pomysłodawców
czy wynalazców. Bardzo dziękujemy Grupie PEKAES oraz pozo-

stałym firmom, które pomogły nam w tym roku. Jednocześnie
zwracamy się również z apelem do innych przedsiębiorstw
o wsparcie w kolejnym roku naszej działalności.– mówi Zuzanna
Sierakowska, trenerka Odysei Umysłu ze Stowarzyszenia „Iskierki
Wyobraźni”.

Debata na temat pomocy potrzebującym dzieciom
Ô Źródło: DHL

22 czerwca br. w Warszawie odbyła się pierwsza debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce, a także roli współdziałania organizacji pozarządowych z biznesem
w celu jego rozwiązywania. W spotkaniu wzięli udział: Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej, Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu
dożywiania dzieci Pajacyk, realizowanego przez PAH; Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora
Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko –gdańskiej, Krzysztof Bielica,
prezes zarządu DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB
Group Polska, a także przedstawiciele mediów.
Jak podkreśliła Janina Ochojska, wiele w Polsce zmienia się pod względem dożywiania dzieci
– państwo prowadzi różne działania (np. 500+), odnotowywany jest wzrost gospodarczy i bogacenie się polskiego społeczeństwa. Jednak pewien poziom wykluczenia pozostaje. Wg szacunków PAH, niemal milion dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Największym problem
nie jest jednak bieda, a niewydolność opiekuńczo wychowawcza, gdyż w takich przypadkach
pomoc finansowa ze strony państwa nie rozwiązuje kwestii niedożywienia dzieci. Dlatego organizacje pozarządowe wciąż mają wiele do zrobienia. Wypełniają bowiem lukę w systemie
dożywiania dzieci w Polsce, skupiając się na bardziej precyzyjnej i mądrej pomocy – w oparciu
o zróżnicowanie w poziomie ubóstwa w poszczególnych regionach kraju oraz sytuacje konkretnych rodzin.
DHL Global Forwarding od lat łączy działalność biznesową z zaangażowaniem prospołecznym, realizując różnego rodzaju projekty wspierające najbardziej potrzebujących oraz
współpracując z organizacjami pozarządowymi, m.in. programem Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. „Zarówno mi osobiście, jak i wszystkim naszym pracownikom zależy na aktywnym
i odpowiedzialnym podejściu do relacji ze społeczeństwem oraz współpracy z szeroko pojętym otoczeniem, którego DHL Global Forwarding jest integralną częścią. Z jednej strony planujemy działania spójnie z wytycznymi Grupy Deutsche Post DHL, z drugiej zaś strony staramy
się być zawsze blisko tych, którzy tego najbardziej potrzebują tutaj w Polsce, lokalnie, gdzie
jesteśmy na co dzień. Dlatego nie mogliśmy pozostać bierni na problem niedożywienia dzieci
w Polsce i w 2011 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z Polską Akcją Humanitarną.”
Powiedział Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding.

Bell PPHU Mistrzem Polski
w zawodach GC TFC
Ô Źródło: MPM

Przedstawiciele firmy Bell PPHU po 3 rundach drugiego etapu światowych zawodów Global Challenge – The Fresh Connection 2017 okazali się najlepsi
spośród 21 drużyn z naszego kraju i zdobyli tytuł
Mistrza Polski. To pierwszy występ tej drużyny w zawodach GC TFC.
W regionalnym etapie tegorocznej edycji zawodów w zarządzaniu łańcuchem dostaw najlepszym
okazał się zespół Bell PPHU. Zwycięstwo oznacza
przejście do światowego finału i rywalizację o tytuł
Mistrza Świata z najlepszymi z całego globu. 28 września br. areną tych zmagań będzie Lizbona.
W tym roku do rozgrywek przystąpiło aż 21 zespołów. Osiągnięty wynik przez zwycięzców – ROI
na poziomie 48,01% jest równocześnie najlepszym
wśród wszystkich 300 drużyn biorących udział w zawodach. Drugie miejsce zajęła Nexteer Automotive
z wynikiem 24,30% ROI, co daje 8. wynik na świecie.
Natomiast drużyna Pepsico Logistyka zajęła trzecie
miejsce na podium z wynikiem 15,63% ROI (co jest
16. wynikiem na świecie).
Koszty przelotu i pobytu polskich Mistrzów
w Lizbonie pokrywa MPM Productivity Management, krajowy przedstawiciel organizatorów zawodów.
Patronat honorowy nad polską częścią zawodów objęła Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza.
Przebieg zawodów można śledzić na profilu MPM
Productivity Management: https://www.facebook.
com/MPMProductivityManagement/

Chronometr wydarzeń

4

CHRONOMETR WYDARZEŃ

P3 POWIĘKSZA PARK LOGISTYCZNY
W MSZCZONOWIE

Ô Źródło: P3

P3, wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych rozpoczął budowę nowego magazynu
o powierzchni 16,500 m2 w parku logistycznym P3 Mszczonów. To trzecia inwestycja w Polsce, której budowę rozpoczęto w tym
roku. FM Logistic, najemca, który jest obecny również w czterech innych parkach logistycznych P3 w Czechach, Polsce i Rumunii
zdecydował się na wynajem 7,300 m 2 w nowo powstającym budynku. Już w tym momencie widać duże zainteresowanie potencjalnych najemców pozostałą powierzchnią magazynową.

Od początku roku prace nad nowymi projektami ruszyły także w dwóch innych parkach – P3 Błonie i P3 Poznań. W podwarszawskim Błoniu
powstaje magazyn o powierzchni prawie 26,000 m2 dla firmy Antalis, a w Poznaniu obiekt o powierzchni 31,904 m2, w którym 10,000 m2 zajmie
British American Tobacco. Ponadto od początku roku w parkach logistycznych P3 w Polsce oddano do użytku ponad 50,000 m2. W podpoznańskim parku zakończono budowę dwóch magazynów o łącznej powierzchni prawie 30,000 m2, a w parku P3 Błonie zakończyła się budowa
pierwszej fazy budynku numer 16 o powierzchni około 22,000 m 2.
Andrzej Wroński, Country Head P3 w Polsce powiedział: „Po udanym ubiegłym roku,
na 2017 r. wyznaczyliśmy sobie jeszcze ambitniejsze cele. Bardzo owocne i pracowite
pierwsze miesiące tego roku potwierdzają,
że najprawdopodobniej wszystkie nasze zamierzenia uda się zrealizować. W tym roku
rozpoczniemy budowy nowych obiektów
we wszystkich naszych czterech parkach. Ponadto ostatnio sfinalizowaliśmy zakup gruntu o powierzchni 49,2 ha w sąsiedztwie parku
P3 Poznań, na którym już w przyszłym roku
ruszymy z budową”.
Najemca nowego budynku w P3 Mszczonów, FM Logistic to wiodąca firma w dziedzinie międzynarodowej logistyki, świadcząca
usługi magazynowania, copackingu, comanufacturingu, transportu i zarządzania łańcuchem dostaw na terenie Europy. Portfel klientów FM Logistic obejmuje sieci handlowe,
producentów żywności, kosmetyków, FMCG
oraz firmy farmaceutyczne. Firma jest obecna
w 13 krajach i zatrudnia 22,000 pracowników.
Park logistyczny P3 Mszczonów będzie
piątą lokalizacją FM Logistic w Europie Środkowo-Wschodniej, wliczając 15,000 m2 powierzchni w nowym parku logistycznym P3
Prague D11, zaprojektowane jako BTS i oddane do użytku w ubiegłym roku.
Piotr Sukiennik, Dyrektor Generalny CE
w FM Logistic, powiedział: „To już kolejny
raz, kiedy zdecydowaliśmy się na współpracę z P3. W Polsce posiadamy magazyny
w parkach logistycznych P3 Piotrków oraz
P3 Poznań. Cenimy otwartość dewelopera,
umiejętność dopasowania się do naszych potrzeb, możliwość ścisłej współpracy i szybkiej
komunikacji z zespołem. W przypadku parku
w Mszczonowie potrzebowaliśmy nowoczesnej powierzchni magazynowej z ponadstandardową wysokością 12 m, co również nie
stanowiło problemu. Na nasz wybór wpłynęła również doskonała, sprawdzona już przez
nas, lokalizacja przy głównej siedzibie firmy.”

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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SPOTKANIE MENADŻERÓW NA ECR FORUM 2017

Ô Źródło: ECR Polska Foto: Bartłomiej Dąbrowski

1 i 2 czerwca w hotelu Sound Garden w Warszawie odbyło się ECR Forum 2017 pod hasłem Power 2 the People. W siódmej edycji
wydarzenia, na które złożyła się całodniowa konferencja i równoległe warsztaty, wzięło udział blisko 150 uczestników, dyrektorów i kluczowych menedżerów firm z branży FMCG i DIY. Po raz drugi także została wręczona nagroda ECR dla najlepszego
projektu promującego niestandardową i innowacyjną współpracę.
Właściwa konferencja ECR Forum odbyła się pierwszego dnia,
1 czerwca. Podczas sesji plenarnej zaprezentowało się 11 prelegentów w 7 prezentacjach oraz dwa z trzech projektów – finalistów ECR Awards.
Konferencję rozpoczęli Nikos Kalaitzidakis, dyrektor generalny
Coca-Coli w Polsce i Thierry Etchemendigaray, dyrektor handlowy Carrefour Polska, mówiąc o istocie i realnych efektach dobrej
współpracy partnerów handlowych, m. in. przez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających konsumentowi w sklepie
dostęp do produktów. Dr hab. Renata Włoch z DELab na Uniwersytecie Warszawskim zarysowała wpływ nowych technologii i zagrożenia dla dotychczasowych zawodów oraz przyszłość
rynku pracy, w tym zmieniające się kompetencje pracowników
i związane z tym wyzwania dla pracodawców.
Marta Jabłonowska, reprezentująca Carrefour Polska, przedstawiła strategię firmy, zmierzającą do budowania zróżnico- Wręczenie ECR Awards: Łukasz Łapiński (Tesco), Mateusz Boruta (ECR Polska), ©Bartłomiej Dąbrowski
wanych zespołów pracowników – w tym employer branding,
programy kierowane do młodzieży, rozwijające kształcenie zawodowe czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prezentacje przez rolnika czy wytwórcę, oraz zwiększających świadomość
wywołały ożywioną dyskusję w panelu.
konsumentów.
W ostatniej części konferencji, Mateusz Boruta (ECR Polska)
omówił najnowsze zmiany legislacyjne, dotyczące praktyków
branży FMCG, a Maciej Kroenke z PwC przybliżył ustawę o przewagach kontraktowych, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niej dla producentów i dystrybutorów.
Sesję plenarną zamknęły prezentacje finalistów ECR Awards
– wyróżnienia dla rozwiązań opartych na współpracy i innowacyjności w duchu ECR, przekraczającej standardowe relacje
czy usługi biznesowe. Spośród projektów zgłoszonych przez
PepsiCo (Business Transformation), Raben (Kurs na innowacje)
i Tesco (Niekonwencjonalne metody motywowania pracowników w czasie sezonów wakacyjnych i wysoko wolumenowych),
zaprezentowane zostały dwa ostatnie, zdobywając zasłużone
oklaski i uznanie. Uczestnicy konferencji wyłonili zwycięzcę za
pomocą aplikacji TopMission i poznali go podczas wieczornej
gali ECR Awards. ECR Awards 2017 zdobył projekt Tesco.
Drugiego dnia, 2 czerwca, odbyły się trzy równoległe sesje
Od lewej: Nikos Kalaitzidakis, Thierry Etchemendigaray. ©Bartłomiej Dąbrowski

Drugi blok prezentacji przybliżał czekające nas zmiany w różnych obszarach. Marta Buler i Izabela Mleczko, reprezentujące
Centrum LAB w SWPS, omówiły wyniki badań nad młodymi
ludźmi w Polsce, wchodzącymi w życie zawodowe, które weryfikują m. in. oczekiwania młodych ludzi względem pracodawców,
wpływ migracji zarobkowej czy adekwatność obranego wykształcenia do wykonywanej pracy. Sebastian Starzyński, który
w ostatniej chwili zastąpił w roli prelegenta Dominika Warteckiego, przedstawił wpływ sztucznej inteligencji na różne obszary
naszego życia i biznesu. Czy pozwoli nam ona zaoszczędzić czas
i pieniądze? Jakie niesie z sobą szanse i zagrożenia? Łukasz Nowak, reprezentujący Poznańską Kooperatywę Spożywczą, opowiedział o działalności kooperatyw spożywczych jako modelu
dystrybucji opartym na zaangażowaniu jej członków i umożliwiającym bezpośredni dostęp do produktów bio, dostarczanych

fot. Warsztaty Zapobieganie stratom w łańcuchach dostaw. ©Bartłomiej Dąbrowski

Chronometr wydarzeń

6

CHRONOMETR WYDARZEŃ

warsztatowe. Uczestnicy warsztatów Zapobieganie stratom
w łańcuchach dostaw, prowadzonych przez ekspertów z firmy
LIMUR i Tesco, w formie interaktywnej grywalizacji przybliżyli
uczestnikom wyzwania zarządzania transportem, a także przedstawili metody i korzyści wynikające z poprawy dostępności towarów na półce, w tym wzrost sprzedaży i zadowolenia klientów.
Warsztaty były jednocześnie wprowadzeniem do inauguracji
grupy roboczej ECR Shrinkage&OSA.
Uczestnicy warsztatów Dystrybucja żywności jest łatwa! Nowoczesne zarządzanie transportem na przykładzie Banku Żywności, prowadzonych przez Marcina Hajdula (NovaTracking)
w oparciu o najnowszą metodologię i narzędzia, opracowali

ECR Forum 2017 Konferencja, ©Bartłomiej Dąbrowski

Warsztaty Dystrybucja żywności jest łatwa! ©Bartłomiej Dąbrowski

mapę drogową usprawnienia dystrybucji przez Bank Żywności
w Olsztynie. Zaangażowani uczestnicy przyczynili się do realnej
poprawy procesów transportowych. Mamy nadzieję, że dzięki
temu dystrybucja żywności do potrzebujących będzie jeszcze
bardziej efektywna!
Podczas warsztatów ECR w HR. Różnorodność zatrudnionych
kluczem do konkurencyjności firmy, po raz pierwszy spotkali
się menedżerowie z obszaru HR firm członkowskich ECR Polska. Celem spotkania było zdiagnozowanie rezerw rynku pracy
oraz przedstawienie działań służących ich aktywizacji zawodowej. Potencjał współpracy w zmierzeniu się także z tym wyzwaniem, skłonił ECR Polska do utworzenia grupy roboczej, w której
uczestnicy warsztatów zadeklarowali udział, i wytyczenia planu
jej działania.
Więcej na stronie http://ecr.pl/forum2017/

REKLAMA
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TARGOWE SPOTKANIE PRZEMYSŁU W POZNANIU

Ô Źródło: MTP Foto: fotobueno

Liczby nie kłamią! Targi Innowacje – Technologie – Maszyny, to gigantyczna impreza dedykowana branży przemysłowej, która ponownie przyciągnęła rzesze profesjonalnych zwiedzających oraz tuzy
polskiego i światowego przemysłu. Po raz kolejny ITM Polska łącząc
to, co ma do zaoferowania przemysł, biznes i nauka zapewniły wystawcom możliwość prezentacji innowacyjnych produktów, a zwiedzającym niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi
technologicznymi rozwiązaniami. Podczas tegorocznej edycji targów
można było zapoznać się z ofertą blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 27 krajów. 12 pawilonów i teren otwarty o łącznej
powierzchni 25 000 m² przez cztery targowe dni odwiedziło 17 893
zwiedzających. Ważnym punktem na mapie targowych ekspozycji
okazały się stoiska wystawców uhonorowanych Złotym Medalem
oraz prezentujących polskie i europejskie premiery.

ITM W OPINII WYSTAWCÓW
„Targi w Poznaniu to ważny przystanek, na którym można
przedstawić najnowsze technologie. Tu mamy klientów z całej
Europy. Tu trzeba być”. Tadeusz Eckert, Prezes Zarządu Eckert
AS Sp. z o.o
„Odlewnictwo na ITM Polska jest obecne od 10 lat. Z naszego puntu widzenia udział w targach to realne przełożenie dla
biznesu. Tu firmy zdobywają kontakty, zarówno te krajowe, jak
i zagraniczne”. Tadeusz Franaszek, Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

„Są to największe targi w tej części Europy i to główny powód,
dla którego się wystawiamy i będziemy tu w kolejnych latach.
ITM to wskaźnik rozwoju technologii i miejsce, które przyciąga światowych przedstawicieli wszystkich branż z najnowocześniejszymi produktami”. Marcin Ejma, Power-Tech. „ITM to
punkt obowiązkowy kalendarza targowego. Udział w ITM daje
szansę, by zaprezentować nowe produkty, które są kluczowe
dla rozwoju przemysłu”. Maciej Owczarek, Członek Zarządu,
dyrektor handlowy Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
PRZEMYSŁ 4.0 NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI
Koncepcja Przemysłu 4.0 podczas targów ITM miała szeroką
reprezentację. Najbardziej zauważalnym i dostępnym przykładem, była wspólna ekspozycja firmy SIEMENS oraz KUKA. Dostawca komponentów cyfrowych do przemysłu oraz dostawca
robotów przemysłowych i rozwiązań automatyzacji produkcji,
połączyli siły, by aktywnie współtworzyć czwartą rewolucję
przemysłową. Dzięki ich ekspozycji i obecności ekspertów,

uczestnicy targów mogli dowiedzieć się, że jej główne filary takie jak „Internet Rzeczy” oraz inteligentne maszyny, zakładają
pełną automatyzację i zmianę w procesie produkcji. Każdy, kto
odwiedził targi ITM Polska poczuł wiatr zachodzących zmian,
który jednoznacznie wskazał kierunek, w jakim należy podążać, by zbudować przewagę nad konkurencją i odnieść biznesowy sukces.
MERYTORYCZNA STRONA TARGÓW
Tegoroczna edycja targów ITM Polska, upłynęła pod znakiem
niezliczonej liczby spotkań i rozmów w sprzyjającej biznesowej
atmosferze oraz była okazją do pogłębienia wiedzy podczas
zorganizowanych konferencji i seminariów. Jednym z ważniejszych wydarzeń targów ITM Polska było XIV. Forum Inżynierskie, którego tematem przewodnim była „Reindustrializacja
– jako ważne zadanie dla Unii Europejskiej i państw członkowskich.” Dzień Stali Nierdzewnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Stali Nierdzewnych zgromadził przedstawicieli
największych przedsiębiorstw z branży stali nierdzewnych
działających na polskim oraz europejskim rynku. Drugi dzień
targów został zdominowany przez MM Magazyn Przemysłowy i organizowany już po raz drugi Speakers Corner, w którym
wzięli udział przedstawiciele wiodących firm.
Paneliści debatowali nad trendami i kierunkami rozwoju
przemysłu i jego znaczeniu dla rozwoju gospodarki. Dla tych,
którzy muszą zobaczyć i wypróbować by uwierzyć, „Poligon
Umiejętności” był doskonałym miejscem, aby przetestować
różne systemy lakiernicze. Ciekawym i inspirującym spotkaniem okazało się także seminarium „Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych” zorganizowane przez doświadczony
zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results. Najbardziej emocjonującym i szalenie widowiskowym wydarzeniem targów były
zorganizowane po raz pierwszy podczas ITM zawody „Starcie
Szlifierzy”, w trakcie których profesjonaliści z branży szlifierskiej
sprawdzali swoje siły i umiejętności. Dla miłośników nowinek
technologicznych i pasjonatów druku 3D odbywały się także
warsztaty ze skanowania 3D obróbki wyników pomiarów 3D.
Na przestrzeni ekspozycyjnej firmy Smarttech, każdy uczestnik
targów miał okazję zapoznać się z możliwościami, jakie otwiera
technologia 3D.
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OT Logistics rozszerza skład Zarządu

Zeppelin kupił część firmy INTRAC Polska

Ô Źródło: OT Logistics Foto: OT Logistics

Ô Źródło: Zeppelin Polska

Rada Nadzorcza Spółki
OT Logistics S.A. powołała
w skład zarządu Spółki Pana
Andrzeja Klimka, dotychczasowego Dyrektora Dywizji
Żeglugi Śródlądowej oraz
Pana Richarda Jenningsa,
menedżera branży portowej
i logistycznej o międzynarodowym doświadczeniu. Nowi członkowie zarządu obejmą funkcje wiceprezesów.
Pan Andrzej Klimek będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Będzie on odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics. Pan Richard Jennings
będzie odpowiedzialny za realizację strategii handlowej Grupy Kapitałowej OT
Logistics na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym osiągnięcie celów
wynikających między innymi z budowania przez Grupę korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Zakres obowiązków wiceprezesa obejmie również działania sprzedażowe na rzecz większej aktywności Grupy, zwłaszcza na rynkach
Europy Zachodniej.
Zmiany dotyczące składu Zarządu wejdą w życie 1 lipca br. Oprócz wyżej wymienionych, w skład zarządu OT Logistics S.A wchodzą: Prezes Zbigniew Nowik
(strategia), wiceprezes Piotr Ambrozowicz (akwizycje i pozyskiwanie finansowania) oraz wiceprezes Ireneusz Miski.

W dniu 26.06.2017r., grupa Zeppelin rozszerzyła
działalność na polskim
rynku, poprzez zakup
zorganizowanej części
firmy INTRAC Sp. z o.o.,
przez Zeppelin Polska
Sp. z o.o. spółkę zależną
od Zeppelin Czechy s.r.o. Firma INTRAC Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą
i serwisem maszyn Manitou. Nowe przejęcie pozwoli Zeppelin Polska
na dalszy rozwój i sprzedaż maszyn budowlanych.
Poprzez nabycie zorganizowanej części firmy INTRAC Polska, Zeppelin Polska Sp. z o.o., przejmuje odpowiedzialność za sprzedaż maszyn,
części zamiennych oraz ich serwis. Spółka dzięki tej transakcji nabyła
również 5 oddziałów w Polsce. „Nabywając część firmy INTRAC Polska,
uzupełniamy odpowiednio portfel produktów i zwiększamy nasz zasięg o rynki przemysłu budowlanego. Zeppelin Polska ma duży potencjał wzrostu, a przejęcie, widzę jako logiczny krok wsparcia tej firmy na
lokalnym rynku” – mówi o nabyciu Jan Grünwald, Dyrektor Finansowy
Zeppelin Czechy s.r.o. „Wraz z nabyciem części firmy INTRAC Polska,
nabyliśmy również dodatkowych wykwalifikowanych pracowników.
Poprzez rozbudowę sieci oddziałów, jesteśmy coraz bliżej naszych
klientów, zarówno obecnych jak i nowych” – dodał Jan David, Dyrektor
Generalny Zeppelin Polska Sp. z o.o.

REKLAMA
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Partner Porsche Carrera Cup Deutschland

Nagrody DHL CARE

Ô Źródło: Agility

Ô Źródło: DHL

Agility, globalny dostawca zintegrowanych roz wiązań logistycznych i spedycyjnych, podpisał trz yletnią umowę par tnerską z Porsche Motorospor ts, na obsługę logistyczną serii
wyścigów samochodowych Porsche Carrera Cup Deutschland
(PCCD).
„Porsche Motorspor ts oraz zespoły r ywalizujące w wyścigach mają określone wymagania z wiązane z obsługą logistyczną. Par tnerstwo z PCCD daje nam możliwość zademonstrowania nasz ych umiejętności zrozumienia i realizacji tych
wymagań oraz zdolności działania pod presją, która wynika
z określonych warunków, w jakich odbywają się te zawody ”
mówi Essa Al-Saleh, CEO Agility Global Integrated Logistics.
„Niemieckie Carrera Cup to jedna z najbardziej renomowanych serii wyścigów samochodowych na świecie, o bogatej
tradycji. Bardzo się ciesz ymy, że Agility dołącz yło do grupy
nasz ych starannie dobranych par tnerów. Mamy nadzieję na
długą, owocną i pełną sukcesów współpracę” mówi dr Frank
Steffen Walliser, wiceprezes Porsche Motorspor t&GT-Cars.
Tegoroczny sezon Porsche Carrera Cup Deutschland 2017
rozpoczął się w dniach 5-7 maja na niemieckim torze Hockenheim. W PCCD kierowcy ścigają się samochodami Porsche
911 GT3 Cup. Zawody, odbywające się w weekend, obejmują
wyścigi na dystansie 60 i 80 kilometrów

DHL ogłosił, że Lufthansa Cargo & Swiss WorldCargo, United Cargo
i Emirates SkyCargo otrzymały tegoroczną nagrodę Carrier Award for
Reliability and Excellence. Zainaugurowane w 2016 r. nagrody DHL
CARE doceniają przewoźników lotniczych, których usługi wyznaczają
standardy transportu produktów biologicznych wrażliwych na temperaturę. Nagrody DHL CARE przyznano podczas 17. konferencji DHL Global Life Sciences and Healthcare w Singapurze w ubiegłym tygodniu,
na której prawie 400 liderów nauk biologicznych i opieki medycznej
spotkało się, aby dyskutować o głównych trendach łańcuchów dostaw,
wpływających na ten przemysł.
„Dzisiejsi konsumenci wymagają znacznie szybszej i bardziej elastycznej dostawy leków, urządzeń medycznych i innych produktów biomedycznych niż kiedykolwiek wcześniej”, powiedział Scott Allison, Prezes
Life Sciences & Healthcare w DHL. „Farmaceutyczny rynek online ma
urosnąć do 128 mld $ do 2023 r. , dlatego na przewoźnikach lotniczych
spoczywa obowiązek, aby zapewniać usługi w kontrolowanej temperaturze w możliwie najkrótszym czasie, jakości dostawy oraz widoczności
w czasie rzeczywistym, potrzebne do obsłużenia tak wielkiego zapotrzebowania. Nagrody DHL CARE wyznaczają standardy, dzięki którym
DHL może wybrać przewoźników najbardziej dopasowanych do coraz
surowszych wymagań klientów dotyczących dostaw opieki medycznej na całym świecie, zachowując integralność, dokładność i zgodność
przesyłek.”

LAUREATKI TYTUŁU „KOBIETA W LOGISTYCE 2016”

Ô Źródło: Pracujwlogistyce.pl Foto: Pracujwlogistyce.pl

Tytuł „Kobieta w logistyce roku” przyznawany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl w trakcie corocznego Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom pracującym zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.
Celem wyróżnienia jest promowanie kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego
oraz zaangażowania ich w rozwój zawodowy pań, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni. Autorką i organizatorką Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak,
wydawca i redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl.
Tytuł jest przyznawany w dwóch kategoriach: „Kobieta w Logistyce roku – dostawca usług logistycznych” oraz „Kobieta w logistyce
roku – odbiorca usług logistycznych”. W dniu 5 czerwca 2017 roku
na 6. Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się w Krakowie ogłoszono laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2016” i wręczono dwie
statuetki paniom: Annie Ossowskiej „Kobieta w Logistyce 2016
– odbiorca usług” oraz Iwonie Korpalskiej „Kobieta w Logistyce
2016 – dostawca usług”.
Iwona Korpalska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów MBA organizowanych w ramach wspólnego programu Uniwersytetów:
Warszawskiego, w Antwerpii i w Staffordshire. W swojej karierze
zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze miedzy innymi dyrektora Biura Cargo i Poczty PLL LOT S.A., gdzie była współtwórczynią marki LOT Cargo. W 2009 roku zajęła się doradztwem w zakresie budowania strategii i zarządzania projektami z funduszy
unijnych. Do zespołu Cargomind dołączyła w 2015 r., jako dyrektor zarządzający – członek zarządu. Obecnie Cargomind Polska
jest wyłącznym przedstawicielem jednej z największych spedycji
japońskich Kintetsu World Express oraz członkiem IATA i WCA światowego zrzeszenia niezależnych spedytorów. Do sukcesów
Iwoby Kopralskiej niewątpliwie można zaliczyć to, że Cargomind
znalazł się na 35. miejscu w rankingu ogólnopolskim na liście Diamantów Forbs’a 2017 w segmencie firm o przychodach do 50 milionów PLN. Pod jej rządami firma zanotowała wzrost zysku netto

w latach 2015/ 2016 na poziomie 75 proc. w segmencie usług air
& sea, a także uzyskała certyfikat AEO. Iwona Korpalksa zawsze
promowała rozwój zawodowy kobiet poprzez delegowanie je na
liczne szkolenia zawodowe, studia MBA. W Cargomind 50 proc.
zespołu stanowią kobiety.

Chronometr wydarzeń

10

TECHNOLOGIE

LOGISTYKA PLUS – RELACJA
Z 6. FORUM KOBIET W LOGISTYCE

Ô Źródło: Pracujwlogistyce.pl

„Logistyka +”, pod takim hasłem odbyło się 6. Forum Kobiet w Logistyce w Krakowie w dniach 05-06 czerwca 2017 r., które
organizuje Beata Trochymiak, redaktor naczelna portalu Pracujwlogistyce.pl. Tegoroczne spotkanie kadry managerskiej branży
logistycznej zgromadziło 180 uczestniczek i uczestników oraz kilkunastu prelegentów – ekspertów i specjalistów z różnych
dziedzin. Spotkanie moderowała prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
„Logistyka +”, czyli wszystko o wartości
dodanej i retencji klienta, utrzymaniu
wysokiej konkurencyjności firmy na rynku i wyróżnieniu swoich usług. Forum
rozpoczęto wystąpieniem nt. analizy
współczesnych potrzeb klientów branży
logistycznej w kontekście różnicy pokoleń na bazie najnowszych badań, które
omówiła prof. Halina Brdulak z SGH. Dbając o konkurencyjność swoich usług trzeba pamiętać o różnorodności klientów.
Na przykład pokolenie Z w stosunku do
pokolenia Y jest bardziej kreatywne i ma
bardziej realistyczne podejście do życia.
Ale też „Z” wpisuje się w koncepcję filozofii Lean (czyli „doświadczaj” i zobacz”),
a pracę traktuje jako pewien rodzaj zabawy. - Warto zwrócić uwagę na to, co
charakteryzuje erę przemysłu 4.0, której
istotą jest rozwój produkcji spersonalizowanej po kosztach, charakterystycznych dla produkcji masowej. Napędza to
zmiany w łańcuchu dostaw, prowadząc
do szybkiego wzrostu produktywności
– mówiła prof. Halina Brdulak.

dzać obsługą klienta? – na te pytania odpowiadała Katarzyna Mickiewicz, która
pokazała zasadnicze różnice pomiędzy
akwizycją i retencją. Poruszyła też zagadnienia związane z kompetencjami
pracowników, które istotnie wpływają

na obsługę klienta. Szerzej temat ten
został rozwinięty w sesji popołudniowej,
w trakcie której uczestnicy mogli warsztatowo już przedyskutować poszczególne zagadnienia tej tematyki.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS
OCENIAJĄ…
Siła brandu w logistyce - to kolejne
zagadnienie związane z budowaniem
pozycji firmy na rynku. Bardzo ciekawą
prezentację przedstawiła Marta Tęsiorowska, vice president, head of marketing & communications Prologis Europe,
która w swoim wystąpieniu zwróciła
uwagę na to, co tworzy markę, która sprawia iż ludzie są skłonni zapłacić więcej za
nasze usługi lub produkty. – Niezależnie
od tego, czy chodzi o buty czy o logistykę, niezależnie od branży marka działa
tak samo. Marka to coś więcej niż logo,
które jest tylko symbolem marki. Marka
to coś mniej namacalnego, to niewidzialna warstwa znaczeń otaczająca produkt
lub usługę – mówiła Marta Tęsiorowska.
ZDOBYĆ I ZATRZYMAĆ KLIENTA
O plusach i minusach biura obsługi
klienta mówiła z kolei Katarzyna Mickiewicz, niezależny ekspert w zakresie retencji i obsługi klienta w branży TSL. Kiedy należy stworzyć biuro obsługi klienta,
czy w ogóle warto je tworzyć, jak zarzą-

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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KOLEJNY KLIENT W P3 W PIOTRKOWIE

Ô Źródło: P3 Foto: P3

P3 wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych, dodał kolejną dużą międzynarodową
firmę do listy swoich klientów. JYSK, pochodząca z Danii, globalna sieć handlowa, która sprzedaje artykuły do wyposażenia
domu i dekoracji wnętrz zajmie 10, 504 m2 powierzchni magazynowej w parku logistycznym P3 Piotrków w centralnej Polsce.
To pierwsza umowa podpisana między obiema stronami.
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce,
powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy
z znaczącą firmą jaką jest JYSK. Mimo że to nasza pierwsza umowa, proces negocjacji przebiegał wzorcowo, a całość transakcji
udało nam się sfinalizować w zaledwie sześć tygodni - znacznie
szybciej niż zwykle. Wierzę, że to dobry początek szerszej współpracy.”
JYSK wynajął powierzchnię wcześniej zajmowaną przez InPost, który pod koniec ubiegłego roku (2016) przeprowadził
się do większego magazynu wybudowanego przez P3, również
na terenie parku logistycznego P3 Piotrków. Magazyn zwolniony przez niezależnego operatora pocztowego był niewynajęty
tylko przez dwa miesiące, co tylko pokazuje jak atrakcyjny jest
park dla klientów. W parku P3, JYSK stworzy tak zwany „magazyn
buforowy”, do którego będzie sprowadzany i przechowywany
w nim nawet przez kilka miesięcy towar, zanim zostanie przesłany do głównego magazynu dystrybucyjnego firmy i dopiero
z niego do poszczególnych sklepów lub klientów.
Bartek Tulejko, Logistic Manager Central – East Region w JYSK,
powiedział: „Cieszymy się z pierwszego kontraktu z P3. Pomimo
krótkiego czasu jaki mieliśmy na negocjacje, dość szybko udało
nam się wypracować warunki, które pozwoliły na zawarcie umo-

wy. Krótki termin w jakim doszliśmy do porozumienia, dobrze
świadczy o komercyjnym nastawieniu i elastyczności zespołu P3.
Mamy nadzieję, że zaangażowanie widoczne na etapie negocjacji, będzie także gwarantem dobrej współpracy w trakcie okresu
użytkowania nieruchomości. JYSK oprócz własnego centrum
dystrybucji w Radomsku – które jest w stanie pomieścić prawie
200,000 palet – wynajmuje w Polsce już 100,000 m2 powierzchni
magazynowych.”
W P3 Piotrków jest obecnie 90,105 m² istniejącej powierzchni magazynowej oraz grunt umożliwiający wybudowanie kolejnych 400,000 m². Lokalizacja parku w centralnej części Polski
sprawia, że jest to doskonała lokalizacja do prowadzenia dystrybucji w zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

BAROMETR PŁATNOŚCI

Ô Źródło: Bisnode Polska Foto: Dreamstime

Według danych z raportu, „Barometr płatności firm na świecie 2017”, przygotowanego przez Bisnode Polska, polscy przedsiębiorcy znajdują się na „szarym końcu Europy” pod względem kwoty zaległości firm wobec kontrahentów i banków. W przypadku 12 proc. faktur opóźnienie płatności na koniec 2016 r. przekroczyło 120 dni. Suma zaległości polskich przedsiębiorców
przekroczyła w 2016 r. 19 mld zł – wynika z danych przekazanych przez BIG InfoMonitor. W Europie najrzetelniejszymi unijnymi
płatnikami są Duńczycy. Najmniej rzetelnymi - firmy z Portugalii.

POLACY W ŚRODKU
Jak wynika z raportu Bisnode, w Polsce w 2016 roku, w terminie płaconych było 43,5 proc. faktur. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost terminowości polskich przedsiębiorców o 0,5 pkt proc. Tym samym 34 proc.
zobowiązań regulowanych było do 30 dni po terminie płatności.
Jednocześnie w przypadku 15 proc. faktur opóźnienie wyniosło
powyżej 90 dni, w tym 12 proc. miało opóźnienie powyżej 120
dni.
Nad Wisłą „najmniejszą terminowością w regulowaniu swoich
zobowiązań w roku ubiegłym wykazywały się przedsiębiorstwa
duże, które w terminie opłacały zaledwie 37 proc. faktur. Jednocześnie regulując blisko 57 proc. faktur do 30 dni po terminie”
- wynika z danych Bisnode w raporcie „Barometr płatności firm
na świecie 2017”. Najdłużej, jak podkreślono, płatność wstrzymywały spółki najmniejsze. Powyżej 120 dni - firmy mikro, w przypadku 13,1 proc. faktur i małe - 11,5 proc.
Najmniej terminowymi, w regulowaniu swoich płatności kontrahentom okazały się firmy z branży budowlanej (36,4 proc.
faktur płaconych w terminie), sprzedaży detalicznej (38 proc.)
i przedsiębiorstwa transportowe (43,9 proc.). Zaś najbardziej rzetelnymi płatnikami 2016 roku - przedsiębiorstwa z sektora usług

finansowych (54,1 proc. faktur płaconych w terminie), firmy usługowe (48,3 proc.) i handlu hurtowego (48 proc.). W sektorze górniczym i usług wspierających górnictwo ponad 25 proc. faktur
było przeterminowanych powyżej 90 dni. W rolnictwie odsetek
ten wyniósł zaś 23,4 proc. a w sektorze budowlanych 20,7 proc.

Bilans
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OPTYMISTYCZNE PROGNOZY SPRZEDAŻY

Ô Źródło: EFL Infografika: EFL

Firmy produkcyjne i transportowe w II kwartale br. oceniają swoją sytuację najlepiej od 30 miesięcy. Ich odczyty „Barometru
EFL” są najwyższe spośród sześciu badanych branż i wynoszą odpowiednio 69 pkt. (+7,2 pkt. k/k) dla branży produkcyjnej oraz
65,6 pkt. (+10,4 pkt. k/k) dla transportowej. Rekordowe wartości wskaźnika wynikają przede wszystkim z optymistycznych
prognoz dotyczących inwestycji i sprzedaży. W przypadku obu branż niemal połowa przedstawicieli zamierza inwestować, a co
trzeci liczy na wyższą sprzedaż swoich usług lub produktów.
- Branżowy obraz, jaki wynika z „Barometru EFL” na II kwartał
br., stanowi odbicie zarówno polskiej jak i unijnej gospodarki.
Obie mają się w bardzo dobre kondycji. Produkcja i transport
są jednymi z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego.
W związku z rozwojem przetwórstwa przemysłowego i rozwiązaniem worka z unijnym wsparciem, rozpoczyna się boom inwestycyjny w obszarze maszyn. Ponadto, eksport towarów z Polski
dynamicznie się zwiększa (+9,2% r/r w I kwartale br.). Stwarza
to mocne podstawy do prognozowania wzrostów zarówno dla
branży transportowej jak i produkcyjnej, co deklarują sami zainteresowani – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
PRODUKCJA Z NAJLEPSZYM BRANŻOWYM ODCZYTEM
W HISTORII BADANIA
Produkcja w II kwartale br. osiągnęła najwyższą wartość subindeksu „Barometru EFL” wśród wszystkich sześciu branż, który
wyniósł 69 pkt. Wynik jest lepszy nie tylko kwartał do kwartału
(+7,29 pkt.) i rok do roku (+9,2 pkt.), ale jest najwyższy od początku realizacji badania. Oznacza to, że przedsiębiorcy liczą na
zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni. Warto także zwrócić
uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa (o aż 6 pkt.) od głównego wskaźnika dla całego rynku MŚP w Polsce.
Tak optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie trzech obszarów. Po
pierwsze, inwestycji. Aż 47,2% firm z branży planuje w II kwartale
br. więcej inwestować – to lepszy wynik niż kwartał wcześniej
(42,2%) i najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Za planowanym wzrostem inwestycji idzie najwyższe wśród badanych
branż zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W II kwar-

tale br. aż 36% przedsiębiorców produkcyjnych spodziewa się
jego wzrostu. O lepszej kondycji branży świadczyć może także
to, że co trzecia firma spodziewa się wzrostu zamówień na swoje
usługi (35%, 7 pp. więcej niż w I kwartale br.).

E-handel nie spowoduje końca tradycyjnych sklepów
Ô Źródło: Savills Foto: Savills

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce nie
oznacza końca tradycyjnych sklepów. Oba kanały
sprzedaży będą współistnieć i coraz bardziej się
przenikać. Zmieni się natomiast sposób robienia
zakupów w galeriach, w których zaczną dominować nowe technologie. To najważniejsze wnioski
z przygotowanego przez firmę doradczą Savills
raportu Retail Revolutions.
Publikacja Retail Revolutions analizuje zmiany
zachodzące na rynku nieruchomości handlowych. Według opracowania firmy Savills sklepy
przyjmują rolę showroom-ów, w których można
obejrzeć przykładowe produkty, ale które nie
magazynują asortymentu. W Stanach Zjednoczonych marki takie jak Bonobos czy MM.LaFleur
zdecydowały się nawet na rezygnacje ze sprzedaży towaru w sklepie stacjonarnym. Proces zakupu produktów z oferty e-sklepu coraz częściej
odbywa się również w lokalu handlowym, dzięki
udostępnionym klientom urządzeniom podłączonym do Internetu.

SYNERGIA KANAŁÓW SPRZEDAŻY
Rynek odpowiada także na popularyzację usługi
click&collect, w ramach której klienci mogą odbierać
w sklepie produkty zamówione w sieci. Handlowcy
starają się wówczas zachęcić do zakupów impulsywnych oferując dodatkowe towary. Z kolei właściciele
galerii handlowych wychodzą naprzeciw nowym
trendom oferując niekiedy możliwość odbioru przesyłek np. poprzez ulokowanie punktu Paczkomatów
w sąsiedztwie obiektu. Nadrzędną cechą we współczesnym modelu sprzedaży pozostaje szybkość dostawy. Celem większości sieci handlowych jest taka
organizacja zaplecza logistycznego, która pozwoli na
dostawę w ciągu jednego dnia. Posiadanie fizycznego sklepu stwarza dodatkowe możliwości przyśpieszenia tego procesu.
„Podział pomiędzy sektorem e-commerce a tradycyjnym handlem coraz bardziej się zaciera. Doświadczenie zakupowe jest rozciągnięte w czasie i na
decyzje konsumenta wpływ ma szereg czynności
przed-zakupowych, których dokonujemy zarówno
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online jak i offline. Nie ma ucieczki przed cyfryzacją.
Wielokanałowość sprzedaży nie jest przyszłością
handlu, lecz procesem, który już się dzieje” –
mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, Dyrektor Pionu
Nieruchomości Handlowych w Dziale Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami Savills.

13

BILANS

Opony a bezpieczeństwo transportu
Ô Źródło: PZPO Foto: PZPO

Floty ciężarowe mają szczególny wpływ i odpowiedzialność w obszarze
transportu, ale także bezpieczeństwa na drogach – w 2015 roku w Polsce
poruszało się prawie 2,6 mln ciężarówek , a w 2016 r. zarejestrowano 26
628 nowych pojazdów tego typu . Ponadto jak wynika z danych PZPO,
sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w naszym kraju w I kwartale 2017 osiągnęła poziom ponad 211 tysięcy sztuk, wliczając oficjalnych
dystrybutorów i indywidualnych importerów opon niskiej jakości. Wzrost
na rynku europejskim – aż 15% – spowodowany jest docenieniem przez
floty ciężarowe jakości opon renomowanych producentów i ich wytrzymałości gwarantującej bezpieczeństwo transportu.
Zgodnie z polskim prawem minimalna głębokość bieżnika wynosi
1,6 mm – poniżej tej granicy droga hamowania pojazdu wydłuża się nawet o 10 metrów . Warto pamiętać, że dla autokarów przepisy określają
wymaganą głębokość bieżnika na poziomie 3 mm. To opony są jedynym
miejscem styku samochodu z nawierzchnią – mają duży wpływ na przyczepność auta, a co za tym idzie na precyzję skręcania i hamowania pojazdem.
Duża masa samochodu ciężarowego wraz z naczepą powoduje, że
dystans potrzebny do zatrzymania pojazdu jest znacznie dłuższy niż
w przypadku aut osobowych. Zakup markowego ogumienia to opłacalna inwestycja, zarówno ze względu na bezpieczeństwo poruszania się po
drogach, jak i wymierne korzyści finansowe. Wartość opon ciężarowych
to zaledwie 5% kosztów firmy transportowej, ale w długookresowej perspektywie wpływa na 40% jej kosztów operacyjnych – za sprawą utrzymywania prawidłowego ciśnienia w oponach można zmniejszyć zużycie

paliwa nawet o 0,3 l na 100 km, a bieżnik ściera się równomiernie. Warto
pamiętać również, że zaniedbanie wyważenie kół powoduje szybsze zużycie elementów zawieszenia pojazdu.

Współpraca MŚP z firmami logistycznymi

Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight

Ô Źródło: FedEx Express

Ô Źródło: Mainfreight

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express, spółkę zależną FedEx Corp. (NYSE: FDX) i największą na świecie firmę świadcząca
usługi przewozów ekspresowych, pokazują, że polskie małe i średnie
przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność na nowych rynkach przy
wsparciu firm logistycznych.
Aż 95% z nich eksportuje swoje towary do innych krajów europejskich. Polskie MŚP z optymizmem zapatrują się na przyszłość, głównie
dzięki rosnącemu rynkowi e-commerce – prawie 80% z nich już teraz
uzyskuje przychody z tego segmentu. Raport pokazuje również, w jaki
sposób firmy transportowe pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażać praktyki zrównoważonego rozwoju oraz pokonywać
przeszkody administracyjne. Badanie FedEx SME Export Report zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive na zlecenie FedEx
Express.
„FedEx SME Export Report jasno pokazuje optymistyczne nastroje panujące wśród polskich firm z sektora MŚP – jedna trzecia badanych spodziewa się zwiększenia swoich przychodów z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport ujawnia również, w jaki sposób polskie MŚP
współpracują z takimi firmami, jak FedEx. Pozwala im to rozwijać się na
dzisiejszym globalnym, cyfrowym rynku, gdzie króluje e-commerce –
mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express.
Prawie połowa firm współpracujących z operatorami logistycznymi outsourcuje więcej usług transportowych (46%), głównie po to,
by zwiększać przychody oraz zakres działalności na nowych rynkach.
42% firm biorących udział w badaniu przyznaje, że firmy logistyczne
pomagają im przezwyciężyć trudności związane z prowadzoną przez
nich działalnością. Przedstawiciele MŚP wskazują również na rolę firm
transportowych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa już od etapu
start-upu. 71% uznało ją za ważną lub bardzo ważną, 5% - za niezbędną.

Grupa Mainfreight, jedna z największych grup logistycznych na
świecie, podsumowała działalność ostatniego roku obrachunkowego - od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Spółka zanotowała
rekordowy 17% wzrost zysku w stosunku do roku ubiegłego, który
wyniósł ponad 72,6 mln USD (ok. 100 mln NZD*).
Grupa Mainfreight rozpoczeła działalność na rynku nowozelandzkim w roku 1978 zdobywając w szybkim czasie kolejne światowe
rynki. Obecnie, będąc światową grupą logistyczną, Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach. Podsumowane wyniki za
działalność z ostantnich 12 miesiecy do 31 marca 2017 roku ujawniły rekordowe liczby w ciągu 39 letniej histori działalności firmy. Zysk
netto spółki przekroczył sumę 72,6 mln USD (100 milionów NZD),
uzyskując wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż 17%. Kolejną
rekordową liczbą jest wskaźnik z zysku operacyjnego EBIDTA, który
poprawił się o 13% dając rezulatat 143,5 mln USD.
Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym
obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów
różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health
care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.
Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym
obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów
różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health
care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.
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PONAD MILION POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Ô Źródło: EFL Infografika: EFL

Grupa Goodman, wiodący globalny deweloper i zarządca nieruchomości logistycznych, dostarczyła w Polsce ponad 1 mln m2
wysokiej jakości powierzchni logistycznej dla polskich i międzynarodowych firm, w tym liderów rynku e-commerce, branż spożywczej i handlowej, logistycznej oraz motoryzacyjnej. Od momentu wejścia na polski rynek Goodman stał się jednym z wiodących deweloperów nowoczesnych powierzchni logistycznych w kraju.
Goodman zarządza dziś siedemnastoma centrami logistycznymi
w najważniejszych lokalizacjach na magazynowej mapie kraju: Wielkopolsce, Dolnym i Górnym Śląsku, Krakowie, aglomeracjach łódzkiej
i warszawskiej oraz na Pomorzu, a także zaznacza swoją obecność na
perspektywicznych rynkach, jak np. w Polsce Wschodniej.
Wśród klientów Goodmana wymienić można firmy z różnych sektorów gospodarki, począwszy od branży logistycznej czy produkcyjnej,
po motoryzacyjną, spożywczo-handlową, e-commerce oraz farmaceutyczną. Na przestrzeni lat grupa dostarczyła powierzchnię magazynową w Polsce zarówno dla liderów w swoich branżach, np. Amazon
(123 500 m2) czy Intermarché – Grupa Muszkieterów (82 400 m2) oraz
innych wiodących firm na polskim rynku, w tym Eurocash, Mila S.A.,
ILS (grupa Inter Cars), Gestamp, Valeo, DHL, Kuehne+Nagel, jak i dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw takich jak Bonito.pl,
Terramar, czy Langowski Shipping.

TRÓJWYMIAROWY MAGAZYN

Ô Źródło: ID Logistics ID Logistics

ID Logistics, dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, testuje innowacyjne narzędzie cyfrowego
zarządzania przestrzenią magazynową. Przy współpracy z Gospodarczym Instytutem Analiz Przestrzennych (GIAP) przygotowany został w technologii 3D trójwymiarowy model wielkopowierzchniowego centrum logistycznego w Mszczonowie. Ma on
ułatwić planowanie przestrzeni magazynowej oraz wspierać optymalizację i doskonalenie procesów logistycznych.
GModel 3D mszczonowskiego centrum logistycznego powstał przy użyciu technologii firmy NavVis, która opiera się na skanowaniu obiektów
za pomocą robota M3. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych
i najbardziej efektywnych metod skaningu laserowego, a ID Logistics jest
pierwszą w Polsce firmą z branży logistycznej, która zdecydowała się na
jej zastosowanie. Prace nad przygotowaniem modelu 3D przeprowadzone zostały w dwóch etapach. Najpierw robot M3 zeskanował wnętrze całego centrum logistycznego o łącznej powierzchni 45 tys. mkw,
w tym część magazynową, biurową i zaplecze socjalne. Urządzenie wyposażone było w sześć wysokorozdzielczych kamer i trzy skanery laserowe, co pozwoliło na pozyskanie kompleksowych danych przestrzennych w postaci panoramicznych zdjęć oraz tzw. „chmury punktów”.
Całkowity czas skanowania obiektu wyniósł zaledwie 15 godzin, w tym
czasie M3 pokonał trasę o długości 8,4 km. Dzięki zastosowaniu NavVis
kompletny wynik skanowania uzyskano kilkadziesiąt razy szybciej niż
ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod. Drugim etapem była
obróbka materiału cyfrowego zebranego przez M3, przeprowadzona
na zewnętrznych serwerach GIAP. Wynikiem prac było powstanie modelu 3D obiektu, dostępnego za pomocą prostej w obsłudze aplikacji
webowej IndoorViewer oraz przygotowanie danych do dalszego przetwarzania. Zeskanowanie centrum logistycznego pozwoli także na jego
prezentację w technologii VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna),
za pomocą okularów VR.
„Chcielibyśmy, aby efektem współpracy z firmą GIAP było stworzenie
narzędzia dającego możliwość wygodnego i efektywnego planowania
procesów. Możliwości takie zwiększają elastyczność naszych operacji, pozwalają na szybkie reagowanie na oczekiwania klienta, a często
w przejrzysty sposób pomagają zaprezentować propozycje przyszłych

zmian wyprzedzając jego oczekiwania. Jest to pierwszy taki projekt
w środowisku magazynu wielkopowierzchniowego. Zdecydowaliśmy
się na przeprowadzenie go w naszym największym magazynie. Jeśli
potwierdzimy potencjał, jaki niesie za sobą tego typu technologia, będziemy szukać dalszych obszarów jej zastosowania” mówi Piotr Krasoń,
project manager ID Logistics Polska.
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CYBINA Z AKUMULATOREM LITOWO-JONOWYM EXIDE LI-ION

Ô Źródło: Exide Technologies S.A. Foto: Exide Technologies S.A.

Exide Technologies S.A. udzielił wsparcia studentom z Politechniki Poznańskiej, pracującym nad kolejnym bolidem wyścigowym
o nazwie Cybina. Znany producent akumulatorów został sponsorem tego studenckiego projektu. Najnowszy pojazd będzie zasilany za pomocą akumulatora litowo-jonowego Exide Li-Ion.
Bolid wyścigowy Cybina to trzeci tego typu pojazd, po Wildzie i Warcie, stworzony przez grupę PUT Motosport, czyli
studentów Politechniki Poznańskiej, którzy biorą udział
w międzynarodowych zawodach Formuła Student. W ich
projekt zaangażowana jest nie tylko kadra dydaktyczna, ale
przede wszystkim firmy oraz osoby, które udzielają wsparcia
merytorycznego i sponsorskiego. Jedną z nich jest poznański producent akumulatorów, właściciel marek Exide i Centra.
– Bolid wyścigowy Cybina czerpie z dwuletniego doświadczenia zespołu PUT Motorsport. Model opracowany został
między innymi z myślą o ulepszeniu koncepcji, na których
oparte były poprzednie konstrukcje – bolidy Warta i Wilda.
Większość elementów w nowym modelu została jednak
przeprojektowana, aby zwiększyć niezawodność nowego
bolidu oraz wykorzystać wiedzę zdobytą podczas testów,
badań oraz symulacji przeprowadzanych jesienią. Zoptymalizowano także geometrię elementów pojazdu pod kątem
technologiczności, aby skrócić czas wytwarzania poszczególnych detali – mówi Marta Lewandowska, członek Działu
Marketingu PUT Motorsport. W przypadku Cybiny zmiany
dotyczyły przede wszystkim: ergonomii kokpitu, pakietu
aerodynamicznego (zwiększono stosunek siły nośnej do docisku o ponad 20%) oraz napędu (skrócenie czasu podczas
przejazdu konkurencji dynamicznych zawodów Formula
Student).

– Bolid wyścigowy Cybina czerpie z dwuletniego doświadczenia zespołu PUT Motorsport. Model opracowany został
między innymi z myślą o ulepszeniu koncepcji, na których
oparte były poprzednie konstrukcje – bolidy Warta i Wilda.
Większość elementów w nowym modelu została jednak przeprojektowana, aby zwiększyć niezawodność nowego bolidu
oraz wykorzystać wiedzę zdobytą podczas testów, badań oraz
symulacji przeprowadzanych jesienią. Zoptymalizowano także geometrię elementów pojazdu pod kątem technologiczności, aby skrócić czas wytwarzania poszczególnych detali
– mówi Marta Lewandowska, członek Działu Marketingu PUT
Motorsport. W przypadku Cybiny zmiany dotyczyły przede
wszystkim: ergonomii kokpitu, pakietu aerodynamicznego
(zwiększono stosunek siły nośnej do docisku o ponad 20%)
oraz napędu (skrócenie czasu podczas przejazdu konkurencji
dynamicznych zawodów Formula Student).

Nowy model pojazdu został wyposażony także przez
Exide. Poznański producent akumulatorów podarował
młodym konstruktorom najnowszy akumulator Exide Li-Ion, pochodzący z gamy akumulatorów do motocykli
i pojazdów sportowych.
– Exide stara się być zarówno technologicznym innowatorem w dziedzinie akumulatorów, jak i firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego cieszy nas, że mogliśmy
wesprzeć merytorycznie i finansowo młodych inżynierów z poznańskiej politechniki. Cybinę wyposażyliśmy
w akumulator litowo-jonowy – mały i bardzo lekki, co
jest niezwykle ważne w przypadku bolidu wyścigowego, ponieważ redukcje jego ogólną masę, umożliwiając
większe przyspieszenie i lepszą wydajność – mówi Mariola Michalczyk, kierownik marketingu Exide Technologies
S.A. – Exide Li-Ion to także akumulator o doskonałych
parametrach i bardzo niskim stopniu samorozładowania,
co jest istotne dla powodzenia rozruchu, np. po długich
okresach przestoju. Exide Li-Ion może być montowany
w różnych pozycjach, a przy tym nadal zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji – dodaje.
WIELOMIESIĘCZNY WYSIŁEK ZESPOŁU PUT
MOTORSPORT ZWIEŃCZONY ZOSTANIE STARTEM
POJAZDU W ZAWODACH
Formuła Student – międzynarodowych prestiżowych
zawodach dla inżynierskich zespołów uniwersyteckich,
które stanowią najlepszą weryfikację pracy młodych inżynierów i koncepcji technicznych. Zawody składają się
z punktowanych konkurencji, na których oceniana jest
wiedza inżynierska, ekonomiczna i organizatorska (konkurencje statyczne), a także zużycie paliwa oraz czas
przejazdu bolidów (konkurencje dynamiczne). Warto
podkreślić, że budowane na zawody Formula Student
prototypowe bolidy wyścigowe są konstrukcyjnie zgodne z wymogami rynku motoryzacyjnego. Tym bardziej
cieszy zaangażowanie firm motoryzacyjnych we wsparcie tak nowatorskich projektów.
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KAMERA DLA WYMAGAJĄCYCH KIEROWCÓW

Ô Źródło: MiTAC Europe Foto: MiTAC Europe

Marka Mio przedstawia kolejne urządzenie z zaprezentowanej niedawno serii wideorejestratorów na rok 2017. MiVue 785 to
zaawansowana kamera samochodowa z czułym sensorem optycznym Sony Exmor, przysłoną F/1.8, precyzyjnym modułem GPS
oraz wieloma funkcjami, które wspierają bezpieczeństwo kierowców podczas codziennej jazdy.
Okres wakacyjny to czas wyjazdów i wzmożonego ruchu na drodze. Od
czerwca do sierpnia wzrasta liczba wypadków drogowych spowodowanych zbyt dużą prędkością, nie udzieleniem pierwszeństwa przejazdu,
nieprawidłowym wyprzedzaniem czy brakiem zachowania bezpiecznej
odległości między pojazdami. Coraz więcej kierowców decyduje się na
rejestrowanie tego, co dzieje się na drodze, aby w razie kolizji dysponować własnym materiałem dowodowym. Nowa kamera samochodowa
MiVue 785 z GPS nie tylko dostarcza wysokiej jakości nagranie i zdjęcia
ze zdarzenia, ale dzięki funkcjom ostrzeżeń i alertów czuwa nad bezpieczeństwem jazdy.
Rosnące oczekiwania kierowców motywują nas do wyszukiwania
najlepszych rozwiązań. MiVue 785 to wideorejestrator przeznaczony dla
osób, które nie tolerują półśrodków, dla ceniących rozwiązania najwyższej jakości, stawiających bezpieczeństwo i komfort swój oraz bliskich sekundę. W połączeniu z 5-warstwowym szklanym obiektywem z diodą
na pierwszym miejscu – mówi Marcin Gutkiewicz, Marketing Manager IR, przysłoną F/1.8 i kątem widzenia 140 stopni, kamera znakomicie radzi
sobie z rejestrowaniem obrazu, gwarantując wysokiej jakości nagrania
MiTAC Europe.
nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
Dzięki wspomnianym parametrom MiVue 785 umożliwia wykonanie
LEPSZA JAKOŚĆ NAGRAŃ
MiVue 785 to niewielka kamerka z 2,7-calowym, przejrzystym wyświe- stopklatki z wyraźnym zapisem najważniejszych szczegółów, takich jak
tlaczem. Ekran jest czuły na dotyk, co znacznie ułatwia obsługę urządze- na przykład tablice rejestracyjne, co daje kierowcy niepodważalny donia. Kamerka pozwala uzyskać najlepszej jakości obraz, bez jakichkolwiek wód, będący podstawą rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych.
niewyraźnych elementów, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy matrycy
Sony Exmor. Nagrywa w jakości Full HD 1080p z prędkością 30 klatek na
REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

BEZPROBLEMOWA WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM SENT

Ô Źródło: Intersys Foto: Intersys

Monitorowanie przewozu towarów „wrażliwych” w systemie
SENT i konieczność składania deklaracji przy ich każdorazowym transporcie może być uciążliwa dla przewoźników oraz
dla podmiotów wysyłających i odbierających towary akcyzowe. Tym bardziej, że nie wszyscy są jeszcze zaznajomieni z nowymi procedurami. Istnieją jednak sposoby na uproszczenie
współpracy z PUESC i zaoszczędzenie czasu oraz energii na
deklaracjach SENT. Po pierwsze dobre poznanie wymogów
systemu, po drugie – odpowiednie narzędzie.

OSystem SENT wprowadza nowe obowiązki dla przewoźników
tzw. towarów wrażliwych, czyli akcyzowych – benzyny, oleju napędowego czy alkoholu i jego pochodnych. Już blisko od 2 miesięcy muszą składać deklaracje na każdorazowy transport tego
typu towarów. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 9 marca
2017 roku jest obłożone sankcjami, takimi jak zatrzymanie pojazdu wraz z ładunkiem i grzywna nawet do wysokości 20 tysięcy złotych, niezależnie od wartości przewiezionego ładunku.
Należy pamiętać, że nowym przepisom podlegają również
podmioty, które nadają wysyłkę towaru, np. producenci i dystrybutorzy, a także adresaci. Tu mówimy również o producentach
i przetwórcach oraz o sieciach detalicznej dystrybucji np. paliw.
Co najważniejsze, warto zapoznać się z wymogami ustawowym1 i zasadami działania systemu PUESC2 , aby sprawnie poruszać się w meandrach systemu, które nas dotyczą. Deklaracje
w systemie SENT wypełnia się na stronie internetowej PUESC, co
wymaga wpisania wszystkich danych dotyczących przewoźnika
oraz organizowanego transportu. Każdorazowo należy wypełnić
formularz oświadczenia o transporcie, co w dłuższej perspektywie i przy wielu ładunkach może negatywnie wpłynąć na efektywność działania.
Na rynku pojawiły się narzędzia, które ułatwiają pracę na platformie PUESC. Niektóre z nich nie wymagają dodatkowego nakładu pracy przy wypełnianiu dokumentu, czyli np. duplikacji
posiadanej bazy danych lub przekazania przygotowanej deklaracji na docelową platformę.
Współpracę z PUESC można ułatwić sobie maksymalnie, automatyzując wypełnianie deklaracji przewozowych i minimalizując nakłady pracy z nimi związane. Oświadczenie składa się

na podstawie własnego arkusza kalkulacyjnego excel z bazą danych, który tylko raz wystarczy odpowiednio wypełnić. Później
deklaracje wypełniają się automatycznie, a co więcej dzieje się to
bezpośrednio na platformie PUESC, bez konieczności ponownego wgrywania bazy danych, przekazywania deklaracji czy logowania do innego narzędzia. Wypełnianie deklaracji jest intuicyjne i błyskawiczne, a co równie ważne – bezpieczne.
„SENT24 wykorzystuje szyfrowane połączenie z platformą
PUESC, co gwarantuje bezpieczeństwo danych firmowych. Poza
oszczędnością czasu był to dla nas priorytet, jako że dane przekazywane w deklaracji dotyczą wprost biznesowych aspektów
działalności i nie powinny być narażone na najmniejsze ryzyko”
– podkreśla Piotr Bazan, prezes Intersys Technologies. – „Szybkie i bezpieczne wypełnianie deklaracji SENT ułatwi codzienne
funkcjonowanie nie tylko przewoźnikom, ale również podmiotom zlecającym i odbierającym przewozy towarów akcyzowych,
a co za tym idzie, oszczędzi sektorowi transportowemu potencjalnych zakłóceń wynikających z wprowadzenia nowego systemu” – podsumowuje Bazan.
1

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o syste-

mie monitorowania drogowego przewozu towarów, http://dziennikustaw.gov.pl/
du/2017/708/1
2

FAQ PUESC, często zadawane pytania w związku z Platformą Usług Elektronicznych

Skarbowo-Celnych, https://puesc.gov.pl/web/puesc/faq-puesc

Amerykańska sieć logistyczna Dachser
Ô Źródło: Dachser Foto: Dachser

Realizując założenia długofalowej strategii, firma Dachser, jeden
z największych globalnych operatorów logistycznych, konsekwentnie
umacnia swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych oraz pozostałych
krajach Ameryki Północnej i Południowej. Przedsiębiorstwo rozwija także usługi związane z importem i eksportem do tego regionu z różnych
części świata, w tym z Polski.
Dachser posiada obecnie 13 oddziałów na terenie Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie m.in. uruchomiono biura w Minneapolis i Baltimore oraz rozbudowano oddział w Los Angeles.
- Jako największa gospodarka i główny światowy importer, USA to
z punktu widzenia operatora logistycznego niezwykle atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu. Dla Dachser Polska również, bo wymiana
handlowa między naszym krajem a Stanami Zjednoczonymi dynamicznie rośnie – w 2016 roku sprowadziliśmy z USA towary, których wartość
była o blisko 30% większa niż dwa lata wcześniej, a eksport do Stanów
wzrósł w tym czasie o niemal jedną czwartą. Nic więc dziwnego, że
nasze doskonałe rozwiązania transportowe pomiędzy Polską a USA,

w szczególności cargo lotnicze i transport pełnokontenerowy w eksporcie oraz drobnica morska (LCL) w imporcie, cieszą się tak dużym zainteresowaniem - mówi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air
& Sea Logistics Polska.
Stany Zjednoczone są jednym z głównych partnerów handlowych
Polski spoza Unii Europejskiej. W 2016 r. sprowadzono z USA do Polski
towary o wartości blisko 22,1 mld zł - o 11,8% więcej niż w roku 2015.
W tym samym czasie eksport z naszego kraju do Stanów Zjednoczonych wyniósł ponad 18,9 mld zł, co oznacza wzrost o 12,2% r/r.
Dachser świadczy w ramach obszaru biznesowego Air & Sea Logistics
wyspecjalizowane usługi z zakresu transportu lotniczego i morskiego
o globalnym zasięgu. Kompleksowa oferta obejmuje m.in. konsolidację
transportów, przewozy bezpośrednie i czarterowe, usługi magazynowe
m.in. w USA i Meksyku, usługi ekspresowe i kurierskie oraz planowanie
transportu. Sieć oddziałów Dachser Air & Sea Logistics obejmuje obecnie blisko 200 własnych placówek zlokalizowanych na sześciu kontynentach.
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SKUTECZNA OCHRONA PRAWNA FLOT FIRMOWYCH

Ô Źródło: : D.A.S. TUOP Foto: Log4.pl

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej wprowadza do oferty ubezpieczenie DAS FLOTA, przeznaczone dla wszystkich firm posiadających floty pojazdów, bez względu na ich rodzaj i typ. Polisa zapewnia m. in. nielimitowane porady prawne,
pokrycie kosztów sądowych oraz wynagrodzenia prawnika. To wyróżniające się ubezpieczenie na polskim rynku, gwarantuje
profesjonalną ochronę prawną dla flot pojazdów oraz ich kierowców.
Ubezpieczenia ochrony prawnej mają za zadanie zapewnić
ubezpieczonym profesjonalną pomoc prawną w różnego rodzaju sporach i problemach prawnych. Ubezpieczenie DAS FLOTA, oferowane przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A., jest wyspecjalizowanym produktem skonstruowanym tak, by dobrze uzupełniać gamę ubezpieczeń flotowych.
- D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przechodzi obecnie szereg zmian, które pozwolą rozwinąć sprzedaż
dla brokerów. Naszym priorytetem jest przygotowanie oferty
odpowiadającej na oczekiwania i potrzeby klientów. A właśnie
o rozwiązanie zapewniające ochronę prawną dla flot byliśmy
ostatnio pytani najczęściej. Nic zatem dziwnego, że ubezpieczenie DAS FLOTA stało się ważnym kierunkiem rozwoju oferty
produktowej – mówi Robert Szywalski, dyrektor Departamentu
Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji w D.A.S. TUOP.
JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE DAS FLOTA?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich firm posiadających flotę pojazdów, bez względu na ich typ i rodzaj. Działa

w 43 krajach świata, w tym w całej Europie Zachodniej. Zakres
ochrony prawnej dotyczy prawa cywilnego, prawa karnego oraz
prawa wykroczeń związanych z pojazdem i kierowcą. Specjalny
wariant został dopasowany do potrzeb firm transportowych
i rozszerza zakres ubezpieczenia m. in. o sprawy dotyczące warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego
oraz czasu pracy kierowców.
DAS FLOTA sprawdza się nie tylko wtedy, gdy sprawa trafi na
salę sądową. Ważnym elementem są nielimitowane telefoniczne porady prawne udzielane 24 godziny na dobę. Dzięki temu,
ubezpieczony może od samego początku podejmować świadome decyzje, zwiększające szanse na pozytywny wynik sprawy.
Zakres pokrywanych kosztów prawnych jest bardzo szeroki.
Ubezpieczenie DAS Flota zapewnia opłacenie kosztów sądowych związanych z wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego, kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej, kosztów
biegłych sądowych, a nawet kosztów spowodowanych dojazdem ubezpieczonego na rozprawę poza granicami Polski.

LOGISTYKA TAŚM I ROZWIĄZAŃ SAMOPRZYLEPNYCH

Ô Źródło: : D.A.S. TUOP Foto: Log4.pl

Ponad 20 tysięcy – tyle przesyłek w Polsce przewiózł w 2016 r. operator logistyczny Dachser dla tesa tape Sp. z o.o., jednego z wiodących producentów technicznych
taśm klejących i systemowych rozwiązań samoprzylepnych. Obsługa logistyczna klienta takiego jak tesa tape Sp. z o.o. to złożony projekt ze względu na szeroki
asortyment produktów, różnorodność odbiorców, specyficzne wymogi części z nich,
a także rozbudowane raportowanie.
Należąca do grupy Beiersdorf tesa SE wytwarza ponad 7 tysięcy produktów i rozwiązań samoprzylepnych dla różnych branż
przemysłowych, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, poligraficzno-papierniczej czy farmaceutycznej. Z jej oferty korzystają także fachowcy, zwłaszcza remontowo-budowlani, i klienci
indywidualni. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Dachser, który
z polskim oddziałem tesa tape współpracuje od 2008 r., zwiększył skalę obsługi tej firmy i liczbę przesyłek o blisko 16%. Operator dostarcza w całej Polsce produkty swojego klienta m.in. do
firm automotive, drukarni i zakładów poligraficznych, a także
fabryk sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki. Dachser zaopatruje także sieci handlowe, w tym DIY, oraz hurtownie
i indywidualnie działające sklepy. - Jakość wszystkich dostaw
i usług świadczonych przez firmę Dachser monitorowana jest
comiesięcznie za pomocą specjalnie ustalonych wskaźników.
Rezultaty omawiane są na regularnych spotkaniach, co pozwala
na ciągłe doskonalenie współpracy i rozwiązywanie zaistniałych
problemów – mówi Emilia Kowalska Planning & Operations Specialist z tesa tape Sp. z o.o.
- Narzędziem, na którym opiera się współpraca między Dachser i tesa tape Sp. z .o.o, jest zaawansowany system informatyczny, jakim połączone są nasze firmy. Umożliwia on płynną koordynację zamówień, a pracownicy po obu stronach mają możliwość

bieżącego podglądu stanów magazynowych. System
umożliwia
nam
także
spełnienie
jednego z kluczowych wymogów
tesa tape Sp. z o.o.,
czyli monitorowania daty ważności
produktów. Artykuły muszą bowiem opuszczać magazyn w odpowiedniej kolejności, tak by
minimalizować ryzyko ich przeterminowania się – wyjaśnia Ewa
Tierling, kierownik logistyki kontraktowej w poznańskim oddziale Dachser, który obsługuje tesa tape Sp. z o.o.
Dachser odpowiada również za spełnianie indywidualnych
wymogów poszczególnych odbiorców tesa®. Przykładem są
tu firmy motoryzacyjne, dla których produkty muszą być opatrzone specyficznymi etykietami, zawierającymi dane wskazane
przez producentów samochodów. Bez nich produkty nie zostałyby przyjęte.
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SMS – NAJLEPSZY KONTAKT „W DRODZE”

Ô Źródło: Dachser Foto: Dachser

Bieżąca komunikacja z kierowcami, zmiany w zleceniach, powiadomienia o statusach przesyłek i rozkładach jazdy – to tylko
niektóre przykłady zastosowania SMS-ów na rzecz usprawnień w branży transportowej. Jest ich znacznie więcej, podobnie jak
korzyści dla każdej ze stron takiej komunikacji.
Mówiąc o możliwościach wykorzystania SMS-ów w transporcie
i spedycji, warto na wstępie zaznaczyć, że sprawdzają się one zarówno
w przypadku prywatnej, jak i publicznej działalności. Ułatwiają kontakt
z przebywającymi cały czas w terenie kierowcami, którzy rzadziej mają
możliwość korzystać z e-maila czy innych komunikatorów. W przypadku transportu publicznego pozwalają wysyłać powiadomienia do
pasażerów, ale także je od nich otrzymywać. Są nieocenione w pracy
firm kurierskich, co doceniają i odbiorcy i nadawcy przesyłek. SMS-y to
najprostszy, niewymagający dostępu do internetu, najpewniejszy i najtańszy sposób porozumiewania się w tym sektorze.
SMS UŁATWIA PRACĘ ZAWODOWYM KIEROWCOM
Zawodowi kierowcy muszą być przygotowani na to, że ich plan pracy
nawet w ciągu dnia może się dynamicznie zmieniać. Anulowanie lub
dodatkowe zlecenie, zmiana adresu dostarczenia towaru to sytuacje,
które zdarzają się bardzo często. Wówczas niezbędny jest właściwy
przepływ informacji – szybki i dający pewność dostarczenia komunikatu.
Drogą SMS można przekazać ważne wskazówki, np. podpowiedzi
dotyczące trasy wraz ze współrzędnymi GPS, informacje o zasadach panujących w poszczególnych państwach, jak zakazy ruchu ciężarówek
w danych godzinach, czy np. przypomnienia o przekroczeniu czasu
pracy za kierownicą, co pozwoli uniknąć ewentualnych kar z powodu złamania przepisów. Z użyciem SMS mogą być również przesłane
ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych, korkach i wypadkach,
które pomogą ominąć utrudnienia i dostarczyć towar na czas.
– SMS daje gwarancję, że informacja zostanie przekazana w sposób
bezpośredni i to natychmiast. Dzięki temu odbiorca ma możliwość podjęcia sprawnej reakcji. Cały proces może się odbywać w sposób zautomatyzowany i masowy, bowiem Platforma SMS-owa daje możliwość
przeprowadzenia wysyłki kilkuset lub nawet kilku tysięcy wiadomości
– mówi Marcin Krasnodębski, Key Account Platformy SerwerSMS.pl,
która wspiera komunikację SMS-ową w transporcie. Ponieważ komunikacja SMS pozwala na dwukierunkowe przekazywanie wiadomości,
dzięki niej kierowca może też poinformować o problemach, jakie napotkał w trakcie pracy: np. o potrzebie naprawy samochodu lub dodatkowych kosztach przewozowych – dodaje Krasnodębski.
WARTOŚĆ DODANA DO USŁUG KURIERSKICH
Zalety komunikacji SMS są bardzo cenione przez firmy kurierskie.
Klienci są wobec nich szczególnie wymagający, dlatego każde narzę-

dzia ułatwiające współpracę ze zleceniodawcami jest szczególnie cenne. SMS-em można dziś zlecić nadanie paczki, otrzymywać informacje
o tym, gdzie aktualnie znajduje się przesyłka oraz czy np. została już ona
doręczona. Wcześniej odbiorca może również otrzymać przypomnienie o tym, że dziś w danych godzinach odwiedzi go kurier, aby ten oczekiwał swojej paczki lub wskazał alternatywne miejsce bądź godzinę
odbioru. Wiadomości takie mogą być dostarczane automatycznie przy
każdej przesyłce lub być odpowiedzią na SMS-owe żądanie nadawcy.
A jak wygląda komunikacja na linii kurier – firma? „Uwaga, zmiana
adresu doręczenia przesyłki z ul. Krajowej 7 na ul. Pszczyńską 2, dot.
przesyłki numer 192827” - SMS o takiej treści wysłany może być automatycznie przez aplikację zarządzającą dystrybucją przesyłek lub zredagowany osobiście przez dyspozytora czy pracownika Działu Obsługi
Klienta. Centrala może też informować pracowników o bieżącej ścieżce
kontaktu (np. w przypadku awarii) lub wysyłać powiadomienia do targetowanych w zależności od regionu grup kurierów.
SMS TAKŻE W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Funkcjonalność, prostota i bezpośredniość to cechy przekazu SMS-owego, które sprawdzają się również w przypadku komunikacji miejskiej. Dzięki ostrzeżeniom wysyłanym kierowcom lub motorniczym
przez dyspozytorów i dyżurnych ruchu, pojazdy z pasażerami mogą
omijać utrudnienia. Tak dzieje się np. w łódzkim MPK, którego tabor został wyposażony w specjalne wyświetlacze do SMS-ów dla kierowców
i motorniczych. Powiadomienia mogą również wysyłać pasażerowie,
zgłaszając w ten sposób awarie miejskie czy informując o sytuacjach
zagrożenia. Poznaniacy z kolei mają możliwość zapisania się do systemu powiadomienia SMS-em, który wyśle automatycznie wiadomość
w momencie, gdy utrudnienia w komunikacji miejskiej będą trwać dłużej niż godzinę. W wielu polskich miastach na co dzień za pomocą SMS-ów można też opłacać przejazd komunikacją miejską.
Sprawne zarządzanie transportem wymaga efektywnego przepływu informacji. Jak widać szerokie spektrum wykorzystania SMS-ów
może ten proces usprawnić, zredukować ryzyko ewentualnych
zagrożeń i wpłynąć pozytywnie na zyski firmy.
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NOWE PRZEPISY EKSPORTU ŻYWNOŚCI DO USA

Ô Źródło: : ROHLIG SUUS Logistics ROHLIG SUUS Logistics

Od maja br. obowiązuje dodatkowa weryfikacja produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowe przepisy nakładają na polskich eksporterów obowiązek wskazania podmiotu o nazwie ,,FSVP Importer’’ podczas
składania deklaracji importowej.
Oznacza to, że każda firma powinna obowiązkowo posiadać na
obszarze USA partnera, który poniesie odpowiedzialność za jakość importowanych produktów oraz poświadczy ich zgodność
z amerykańskimi przepisami. Zazwyczaj w tym charakterze występuje właściciel towaru po stronie USA lub zewnętrzny agent,
gdy odprawa celna - importowa jest realizowana przez polską
firmę.
Obecnie można wskazać kilka modeli eksportu na rynek amerykański. W pierwszym z nich polski przedsiębiorca posiada jako
partnera amerykańską firmę, która ponosi pełną odpowiedzialność za jakość żywności. W drugim, najczęściej stosowanym modelu, nasze rodzime przedsiębiorstwo tworzy spółkę w Stanach
Zjednoczonych (lub odwrotnie), przez co oba podmioty ponoszą konsekwencje nowych przepisów. Wspomniane zmiany
dotkną jednak najbardziej firm, działających w trzecim modelu
eksportowym, które dotychczas same zajmowały się importem.

Przemysław Komar, Key Trade Lane Manager w ROHLIG
SUUS Logistics podkreśla – Poziom importu żywności do Stanów Zjednoczonych jest tak wysoki, że państwo nie jest w stanie skontrolować wszystkich podmiotów wprowadzających do
obrotu produkty spożywcze na terenie kraju. Z tego względu
służby amerykańskie koncertują się nie tyle na samej ocenie
importowanej żywności, co na sprawdzeniu wewnętrznych
procedur kontroli w firmach występujących w charakterze
FSVP Importer. Rolą odpowiedzialnego operatora logistycznego jest zatem bieżąca informacja klientów o zmianach zachodzących w środowisku biznesowym – dodaje przedstawiciel
firmy.
Nowe przepisy dotyczą produktów spożywczych przeznaczonych do celów konsumpcyjnych dla ludzi i zwierząt, ale
niektóre grupy towarów są z nich zwolnione lub podlegają
specjalnym wyłączeniom.

KOSZTOWNE MAJSTROWANIE W TACHOGRAFIE

Ô Źródło: : D.A.S. TUOP Foto: Log4.pl

Manipulacje w tachografie zdarzają się coraz rzadziej. Częste kontrole na drogach i znacznie wyższe kary skutecznie zniechęcają
do tego typu praktyk. Jednak mimo to, nie udało się w pełni wyeliminować incydentów polegających na montowaniu urządzeń
zakłócających pracę tachografów. Co w sytuacji, gdy podczas kontroli ujawnione zostanie ich użycie? Karany jest kierowca czy
firma? W jaki sposób wykrywa się naruszenia?
Magnes, pendrive, filmiki instruktażowe i sugestie na forach
internetowych – sposobów na oszukanie rejestratorów jazdy
jest wiele. Amatorów tego typu rozwiązań, które jednocześnie
można nazwać również oszustwami, jest w naszym kraju wielu.
Opłacalność takich działań rozstrzygana jest dopiero na etapie
kontroli – i jednocześnie kończy się fiaskiem.
KTO JEST WINNY MANIPULACJI?
Jak mówi prawo i orzeczenia sądu w podobnych sprawach
– przedsiębiorstwo ponosi pełną odpowiedzialność za tego
typu wykroczenia, czyli pojawienie się w pojeździe elementów lub urządzeń, które mogą wpływać na pracę tachografu.
– W tym wypadku przedsiębiorstwo musi liczyć się z karą do
5000 zł. To właśnie na firmie ciąży odpowiedzialność za oddelegowanie w trasę pojazdu, który nie tylko jest w pełni sprawny
technicznie, ale i nie posiada żadnych niedozwolonych urządzeń. Jednak to nie koniec – wizja kolejnej kary ciąży również
na osobie zarządzającej transportem. Tutaj przewidywana kara
sięga 2000 zł. – mówi Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP. Dlaczego największa kara jest przypisana dla
przedsiębiorstwa? To właśnie ten podmiot odpowiedzialny jest
za zorganizowanie kursów i jednocześnie jest zobowiązany do
tego, aby zaplanować trasę w sposób taki, aby uwzględniała
ona postoje i odpoczynki kierowcy. Jeżeli planowanie takich
działań jest poprawne, nie ma potrzeby szukania alternatywnych i jednocześnie niezgodnych z prawem rozwiązań. Ponadto
przedsiębiorstwo transportowe musi liczyć się z ryzykiem utraty dobrej reputacji, co w konsekwencji może nawet oznaczać
odebranie licencji. W przypadku, gdy pojazd, w którym wykryto nieprawidłowości, weźmie udział w wypadku, czy też kolizji

drogowej, ubezpieczyciel będzie miał podstawę do niewypłacenia odszkodowania. Wiąże się to z dużymi kosztami po stronie
przedsiębiorstwa, gdyż pokrycie kosztów może obejmować nie
tylko uszkodzenia pojazdów, ale i odszkodowania dla uczestników zdarzenia. Z dodatkowych kosztów, z którymi należy się liczyć, można wymienić jeszcze pokontrolną wizytę w warsztacie
w celu weryfikacji prawidłowego działania urządzenia. Nie zapominajmy również o otrzymaniu 5 punktów w systemie oceny
ryzyka, co wiąże się z prawdopodobieństwem kontroli w firmie
w najbliższym czasie
KOSZTOWNY KWITEK RÓWNIEŻ DLA KIEROWCY?
Czy tylko przedsiębiorstwo musi liczyć się z karami? Prawdą
jest, że to właśnie firma otrzyma najbardziej kosztowny mandat,
jednak podczas kontroli nie zostanie pominięty również i kierowca. – Również kierowca zobowiązany jest do tego, aby dołożyć
wszelkich starań, aby przebieg trasy był w pełni monitorowany.
Jeżeli kontrola wykaże, że tachograf nie zarejestrował wszystkich
wydarzeń, także kierowca otrzyma dotkliwy mandat w kwocie
2000 zł. Mowa tutaj oczywiście o Polsce, natomiast w przypadku
krajów europejskich, należy liczyć się z kwotą rzędu kilkunastu
tysięcy euro – kontynuuje Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii
transportowej ITD-PIP. Poza tym kierowca może spodziewać się
obowiązkowego odebrania odpoczynku dziennego lub nawet
tygodniowego poprzez skierowanie go na strzeżony parking.
Sytuacja znacznie się komplikuje, jeżeli kierowca nie przyznaje
się do dokonywania manipulacji w urządzeniu, w którym kontrola wykazała pewne nieprawidłowości zapisu.
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NIEZWYKŁE ZLECENIE TRANSPORTOWE

Ô Źródło: Dachser Foto: Dachser

Trzydzieści krajów docelowych, niezwykłe produkty takie jak 12-tonowe krosna tkackie i części zamienne do nich oraz jeden
punkt kontaktowy koordynujący cały proces – tak wygląda łańcuch dostaw Lindauer DORNIER GmbH i Dachser. Wspomniane
krosno tkackie było naprawdę niezwykłe. Ważyło ponad 12 ton. Dachser, globalny operator logistyczny, przetransportował tę
ciężką maszynę drogą powietrzną z regionu Jeziora Bodeńskiego w Niemczech do Osaki w Japonii dla swojego klienta, Lindauer
DORNIER GmbH – wiodącego światowego producenta maszyn tkackich.
- Tego rodzaju specjalistyczny transport wymaga planowania
z wyprzedzeniem. Ponieważ jest to luksus, na który możemy
sobie pozwolić, naprawdę wymagającą kwestią jest dostarczanie części zamiennych na całym świecie przy okresie realizacji
zlecenia wynoszącym często tylko kilka godzin – mówi Daniele
Borrescio, kierownik ds. sprzedaży w Dachser Air & Sea Logistics
w Kaufbeuren.
Szybka, elastyczna, optymalna pod względem kosztów – taka
jest zdaniem Borrescio współpraca zapoczątkowana 1 marca
2009 r. z oficjalnie certyfikowanym znanym nadawcą – Lindauer
DORNIER.
Dachser odpowiada za całą logistykę dotyczącą dostaw części
zamiennych dla spółki w sektorze lotniczych przewozów towarowych, zapewniając, aby krosna i maszyny specjalne oraz części zamienne były w dobrym stanie. Dachser Air & Sea Logistics
przesyła części drogą powietrzną do ponad 30 miejsc na całym
świecie. Zajmuje się również kwestią odprawy celnej w państwach dystrybucji. Codziennie oddział Dachser w Kaufbeuren
wykorzystuje własną flotę pojazdów i kierowców, aby odebrać
towary z fabryk DORNIER w Lindau i w pobliskim Esseratsweiler.
- Zapewniliśmy klientowi jeden punkt kontaktowy koordynujący wszystkie zapytania i przesyłki DORNIER. Chociaż oddział
w Kaufbeuren nie ma bezpośrednich połączeń z międzynarodo-

wym terminalem lotniczym cargo, realizujemy wszystkie etapy
międzynarodowego przewozu towarów drogą powietrzną dla
Lindauer DORNIER GmbH. Począwszy od danych lotniczych do
dowodów dostawy, spełniamy każde życzenie klienta – wyjaśnia Borrescio.
Wyniki mówią same za siebie: corocznie oddział w Kaufbeuren wysyła około 1600 przesyłek o wadze około 220 ton. Są to
zarówno małe części, jak i ogromne maszyny.

PALETA EUR NA CELOWNIKU SŁUŻB

Ô Źródło: ZPEUIC Foto: ZPEUIC

Związek Producentów Europalet UIC oraz SGS Polska Sp. z o.o. wprowadzają w czyn zapowiedzi aktywnej działalności w walce
z podróbkami palet, które stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu towarowego. W dniu 19 czerwca w Białobrzegach k/Warszawy odbyło się szkolenie pt. Ochrona Praw Własności Intelektualnej, gdzie jednym z panelistów był Związek
Producentów Europalet UIC, instruując uczestników szkolenia jakie cechy posiada oryginalna paleta UIC EUR.
To niezwykle ważna inicjatywa nowopowstałej organizacje, która włączyła się do walki o jakość i oryginalność palet EUR, proceder podrabiania palet przeniósł się na wschód
skąd przywożone są palety bez znaków towarowych lub z ich
podróbkami. - Wykład zatytułowany „Identyfikacja europalet
UIC EUR dla funkcjonariuszy celno-skarbowych”, skierowany
był dla Koordynatorów Ochrony Praw Własności Intelektualnej Ministerstwa Finansów, uczestników szerszego szkolenia
– „Ochrona Praw Własności Intelektualnej”. Uczestnicy szkolenia w większości bezpośrednio nadzorują pracę Urzędów
Celnych, zatem wiedza dzisiaj przekazana trafia naturalnie
do zwierzchników, a później poprzez przekazane materiały do osób mogących bezpośrednio zetknąć się z problemami
europalet w obrocie międzynarodowym - mówi Adam Paciorek z SGS Polska Sp. z o.o.
W niedalekiej przyszłości zaplanowane są też szkolenia
dla służb celnych niższych szczebli, by służby bezpośrednio
stykające się transportami, mogły ocenić, czy przywożone
palety spełniają kryteria jakościowe i ustawowe.
Ochrona znaków towarowych palet EUR zaczyna nabierać
właściwego trybu, do Ministerstwa Finansów wpłynął już
zaktualizowany wniosek celny – „Unia Europejska. Wniosek

o podjęcie działania”. Zgłaszającym jest właściciel znaku towarowego EUR – Rail Cargo Austria reprezentowany w Polsce
przez biuro prawne BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. K. Powyższy wniosek opisuje europalety UIC wraz z chronionymi
znakami towarowymi, opisuje wady palet podrabianych oraz
zawiera wskazania osób kontaktowych w przypadku wątpliwości i/lub wykrycia fałszerstwa
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CO ZAWIERA PAKIET MOBILNOŚCI?

Ô Źródło: ITD-PIP Foto: ITD-PIP

Obrady Komisji Europejskiej, mające miejsce w drugiej połowie maja, zaowocowały szeregiem nowych propozycji zmian przepisów transportu drogowego. Pakiet planowanych rozporządzeń opublikowany został 31.05.2017 pod nazwą Pakiet Mobilności.
Jakie modyfikacje aktualnych zapisów prawa transportowego przewidują członkowie komisji i co oznaczają one dla Polski?
Przed opracowaniem Pakietu Mobilności Komisja Europejska
podjęła kwestie m.in. powrotów do bazy, ilości wykonywanych
przejazdów na terenie obcego kraju, płacy minimalnej oraz eliminowania fikcyjnych przedsiębiorstw. Zaplanowane przez KE
zmiany nie pozostaną obojętne także dla polskiej branży transportowej.
PŁACA MINIMALNA A POLSKA
Wśród najważniejszych założeń Pakietu Mobilności znalazł się
przede wszystkim zapis o płacy minimalnej. Komisja Europejska
ustaliła, że obowiązkową płacą minimalną powinni zostać objęci wszyscy kierowcy, którzy wykonują pracę na terenie obcego
kraju dłużej niż 3 dni. – Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem
komisarzy z krajów Europy Wschodniej, gdyż zgodnie ich oceną
może skutkować próbą eliminacji bardziej konkurencyjnych firm
transportowych z rynku europejskiego. Dla rodzimych przewoźników planowana zmiana może budzić niepokój też dlatego,
że w dziedzinie transportu Polska zdecydowanie dominuje na
mapie Europy. Ponadto biorąc pod uwagę usytuowanie Polski
trudne jest wykonanie większości kursów w czasie krótszym niż
3 dni. Państwa centralne, takie jak Niemczy czy Francja, są znacznie bardziej uprzywilejowane w tej kwestii, ze względu na bliższą odległość, jaka dzieli je od innych krajów Europy. Jednak planowane 3 dni i tak są opcją o wiele lepszą niż sytuacja obecna.
Dzisiaj kierowca objęty jest płacą minimalną już w momencie

samego przekroczenia granicy danego kraju. Efekt niedawnych
obrad Komisji Europejskiej to także zaledwie pierwszy krok na
drodze ku ich uprawomocnieniu. Pakiet Mobilności musi zostać
bowiem najpierw przedłożony wyższym organom Unii – Parlamentowi i Radzie Europejskiej. W związku z tym z pewnością nie
należy obawiać się rzeczywistych większych zmian na przestrzeni najbliższych miesięcy – precyzuje Mariusz Hendzel ekspert
z kancelarii transportowej ITD-PIP.

CO Z HANDLEM ZAGRANICZNYM PO BREXICIE?

Ô Marta Pieche ekspert celny w Rusak Business Services Foto: ZPEUIC

Partia Konserwatywna wygrała wybory w Wielkiej Brytanii, ale uzyskała zbyt mało mandatów, by samodzielnie rządzić. Jak
twierdzi premier Theresa May, decyzja o ogłoszeniu wyborów była podyktowana brakiem silnego i jednolitego wewnętrznego
podejścia do Brexitu. British Exit przykuł uwagę mediów na całym świecie i niepokoi globalne rynki handlowe od momentu, gdy
29 marca 2016 roku brytyjska Premier uruchomiła artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Decyzja podjęta przez obywateli Wielkiej
Brytanii w zeszłorocznym referendum pociąga za sobą wiele konsekwencji, gdyż za dwa lata międzynarodowe stosunki handlowe Wielkiej Brytanii nie będą już określane wspólną polityką handlową UE.
Do 2019 roku Wielka Brytania jest zmuszona ustalić własną politykę w zakresie międzynarodowego handlu i inwestycji. Światowi ekonomiści i politycy już zapowiadają, że nowa umowa
handlowa będzie jedną z najtrudniejszych i najważniejszych
części dwuletnich negocjacji. Opuszczając jednolity rynek UE
Wielka Brytania wystąpi także z istniejącej unii celnej, która
umożliwia swobodny przepływ towarów na terenie UE bez
uiszczania należności celnych. Jeśli nie zostanie uzgodniona
odpowiednia umowa handlowa, Wielka Brytania będzie musiała handlować z UE zgodnie z zasadami Światowej Organizacji
Handlu, co mogłoby prowadzić do powstania nowych taryf
i przepisów celnych.
Prognozy dla brytyjskich dostawców i odbiorców po Brexicie
nie są zbyt optymistyczne. Państwa członkowskie UE nadal stanowią 44% eksportu Wielkiej Brytanii, dlatego też należałoby
priorytetowo potraktować znalezienie i ustalenie jak najlepszego możliwego dostępu do jednolitego rynku po opuszczeniu
UE. Obecnie Brexit skłania nowych operatorów do szukania alternatywnych tras handlowych poza terytorium UE, co stwarza
prawdziwe wyzwanie dla istniejących już łańcuchów dostaw.

Zatem po wyjściu z UE, Wielka Brytania musi zacząć negocjować
własne umowy handlowe ze wszystkimi kluczowymi partnerami,
tak aby zminimalizować bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu.
Pierwszym kluczowym partnerem będzie na pewno Unia Europejska. Mimo, że Wielka Brytania dysponuje specjalistami w renegocjowaniu umów handlowych, to podjęcie tak szerokiego zestawu
regionalnych i dwustronnych negocjacji handlowych będzie wymagało zaangażowania naprawdę dużej liczby wykwalifikowanych
i doświadczonych osób – przeprowadzonych zostanie ponad 750
oddzielnych mini-negocjacji pod naciskiem czasowym (dane wg
badania Financial Times).
Zdania Brytyjczyków są podzielone, jedni traktują Brexit jako zagrożenie dla gospodarki kraju, który wpadnie w biurokratyczny wir,
natomiast zwolennicy wyjścia z UE widzą w tej zmianie szansę na
wynegocjowanie lepszych, bardziej ambitnych porozumień z partnerami handlowymi, nie obciążonych polityką Brukseli.
Żaden kraj nie opuścił jeszcze Unii Europejskiej, a przed wejściem
w życie Traktatu z Lizbony w 2007 r. nawet nie było możliwości prawnego wyjścia z UE. Eksporterzy i importerzy z niemałą obawą czekają
na to jaka okaże się europejska rzeczywistość po Brexicie
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CZYNNIKI DWUCYFROWEGO
WZROST RYNKU LEASINGU

Ô Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL Foto: EFL

Od czterech lat branża leasingowa w Polsce rozwija się w tempie dwucyfrowym, a prognozy wskazują, że taka sytuacja utrzyma
się również w najbliższych latach. Rosnąca konsumpcja prywatna i sprzedaż nowych samochodów, większy eksport towarów
z Polski, uruchomienie wydatkowania funduszy unijnych przełożą się na złamanie kolejne granicy udzielonego finansowania.
Szacujemy, że będzie to ponad 67 mld zł w całym 2017 roku. Co więcej, branża leasingowa zyska na automatyzacji procesów
gospodarczych
Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w I kwartale br. dynamika PKB wyniosła 4,2% r/r, po
2,9% r/r w IV kw. ub. roku (to wg danych wyrównanych sezonowo). Gospodarka rozwija się
głównie dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej.
Drugim filarem wzrostu gospodarczego w Polsce były inwestycje. Pamiętamy, że spadły one
mocno w 2016 roku. Wyraźne zwiększenie aktywności inwestycyjnej samorządów w I kwartale br., wyskok w górę produkcji budowlanej
w marcu aż o 17,2% r/r (po dwudziestu miesiącach spadków!), jak również dane o absorpcji
funduszy unijnych, spowodowały, że inwestycje
w skali całej gospodarki przełamały już negatywny trend. W I kwartale 2017 roku, wg danych
wyrównanych sezonowo, były już na niewielkim
plusie . Tym samym, oczekujemy, że wzrost gospodarczy w całym 2017 roku nie będzie niższy
niż 3,7%.
UTRZYMANE POZYTYWNE TRENDY NA
RYNKU LEASINGU
Tendencje, które obserwujemy na rynku leasingu, są ściśle powiązane z trendami w polskiej i europejskiej gospodarce. Wysoka dynamika rynku leasingu wynika głównie z tego, że
firmy leasingowe ponad trzy czwarte swoich
usług kierują do firm mikro i małych z sektora prywatnego, czyli do firm inwestujących
w odpowiedzi na silny wzrost popytu krajowego
w Polsce, napędzanego rosnącymi wydatkami
konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. Znajduje to
mocne odzwierciedlenie w finansowaniu pojazdów lekkich. W okresie od stycznia do kwietnia br. sektor finansowania OSD wzrósł o 16,8% r/r.
Drugim, ważnym obszarem branży leasingowej jest finansowanie transportu ciężkiego, którego spadek w okresie styczeń-kwiecień br. powinien być przejściowy. W strefie euro utrzymuje się bowiem przyzwoita dynamika PKB
(1,7% r/r w I kw. 2017), stopniowo zmniejsza się bezrobocie, a wzrost gospodarczy staje się w coraz większym stopniu oparty o produkcję przemysłową i eksport. W efekcie,
eksport towarów z Polski dynamicznie się zwiększa (+9,2%
r/r w I kwartale br.). Stwarza to mocne podstawy do prognozowania wzrostów finansowania w tym segmencie
w dalszej części tego roku.
Trzecim, w tym momencie głównym motorem wzrostu
rynku leasingu, jest sektor maszyn. W ciągu pierwszych
czterech miesięcy tergo roku wzrósł aż o 22% r/r. Uruchomienie funduszy unijnych od razu przełożyło się na wzrost
finansowania maszyn pożyczką. Widzimy też dynamiczny
wzrost przetwórstwa przemysłowego w Polsce, co przy

wysokim poziomie wykorzystanie mocy produkcyjnych
skutkowało wzrostem finansowania maszyn w leasingu.
Analizując trendy z ostatnich miesięcy, szacujemy, że
w całym 2017 roku wartość rynku leasingu w Polsce sięgnie 67,5 mld zł, czyli wzrośnie o 16,4% wobec 2016 r.
BRANŻA LEASINGOWA ZYSKA NA AUTOMATYZACJI
PROCESÓW W GOSPODARCE
Możemy założyć, że polska gospodarka właśnie rozpoczyna boom inwestycyjny w obszarze maszyn. Rozwój
gospodarczy powoduje, że firmy od kilku lat zwiększają
poziom zatrudnienia, w efekcie czego stopa bezrobocia
w Polsce jest już na jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Jednocześnie, nie sprzyja nam demografia.
Pracodawcy mają duże problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a w perspektywie 3-4 kwartałów nie będą mieli praktycznie z kogo wybierać. Odpowiedzią będzie automatyzacja procesów gospodarczych
na dużą skalę. Branża leasingowa będzie w tym procesie
aktywnie uczestniczyć, dostarczając finansowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych.
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