
P I S LO LS K I E J Z BY P E D Y C J I I O G I S T Y K I

BIULETYN
e-mail: pisil@pisil.pl
www.pisil.pl

KWIECIEŃ/MAJ
04 05 3- /1

ISSN 1898-0244

XIV Kongres SpedytorówXIV Kongres SpedytorówXIV Kongres SpedytorówXIV Kongres Spedytorów
Single Window i deregulacja
– lekarstwo na bol czki bran y TSL?ą ż
Single Window i deregulacja
– lekarstwo na bol czki bran y TSL?ą ż
Single Window i deregulacja
– lekarstwo na bol czki bran y TSL?ą ż
Single Window i deregulacja
– lekarstwo na bol czki bran y TSL?ą ż

Konkurs Spedytor Roku 2012
rozstrzygniêty
Konkurs Spedytor Roku 2012
rozstrzygniêty
Konkurs Spedytor Roku 2012Konkurs Spedytor Roku 2012
rozstrzygniêtyrozstrzygniêty



Zorganizowane i zaplanowane przez PISiL spotkania/szkolenia 2013

PRZEWÓZ MORSKI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - KODEKS IMDG

ADR DLA SPEDYTORÓW, CZYLI JAK ZORGANIZOWA BEZPIECZNY I ZGODNY Z OBO-
WI ZUJ CYMI PRZEPISAMI PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kurs spedycyjny, Gdynia

Kurs wed ug programu zatwierdzonego przez FIATA, Gdynia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PISiL, Hotel Bulwar,Toru

Kongres Spedytorów 2013, Hotel Bulwar, Toru

Kurs spedycyjny, Gdynia

Kurs wed ug programu zatwierdzonego przez FIATA, Gdynia

„Zmiany w ustawie VAT w 2013 roku”, 1.03.2013, Gdynia

„Przepisy z zakresu cen transferowych w oparciu o ustawodawstwo polskie oraz
o zbiór przepisów OECD , najistotniejsze zagadnienia podatkowe z zakresu transakcji
dokonywanych przez podmioty powi zane oraz wytyczne Ministra Finansów dla
kontroli UKS na rok 2013 – z uwzgl dnieniem bran y TSL”

Konferencja noworoczna PISiL
- „Polityka Unii Europejskiej wobec bran y TSL w Europie- dzi i jutro”

Ć
Ą Ą

ł

ń

ń

ł

ą
ę ż

ż ś

4.12.2013, Gdynia

3.12.2013, Gdynia

14-19.10.2013, egzamin 15.11.2013

7-12 i 21-26.10.2013, egzamin 15.11.2013

15 maj 2013

14 maj 2013

11-16.03.2013, egzamin 12.04.2013

4-9.03.2013 i 18-23.03.2013, egzamin. 12.04.2013

1 i 8 marca 2013, Gdynia

17 stycze 2013, Gdynia

10.01.2013, Warszawa hotel Polonia

ń



XIV Kongres Spedytorów, 14 maj 2013, Toru – „Single Window i deregulacja – lekarstwo na bol czki bran y TSL?” (E.S.)

Dzia ania Ministerstwa Gospodarki na rzecz u atwie dla przedsi biorców (M.H.)

S u ba Celna w ocenie firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki (K.P.)

Nowe kierunki dzia alno ci S u by Celnej (T.M.)

U atwienia dla przedsi biorców wprowadzone w okresie 2012 – 2013 (P.P.)

Rynek eglugi kontenerowej na tle globalnego rynku frachtowego w 2012/2013r.,
jego dynamika i podstawowe tendencje zmian (A.G.)

Kontenery w portach i egludze – co dalej? (MWB)

CargoPolisa.pl – ubezpieczenia cargo on-line (Donoria Sp. z o.o. )

Nadwozia BDF - Ekonomia i bezpiecze stwo w spedycji. (J.B.)

U atwienia dla polskich eksporterów oferowane przez Krajow Izb Gospodarcz - Wywiad z dr Wojciechem Januszko
-Dyrektorem Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA KIG (KIG BLCA)

XIII Konkurs „Spedytor Roku” rozstrzygni ty (E.S.)

Sylwetki zwyci zców (red.):

51
53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PISiL (ES)

Posiedzenie Rady PISiL (E.S.) ................................................................................................................................................. 54

Patronat PISiL nad wystaw „Silesia TSL Expo 2013” (M.W.) .................................................................................................. 55

Regaty o Puchar PISiL - ShipCup 2013 (red.) .......................................................................................................................... 57

Mi dzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013, 3-5.09. 2013, Gda sk (red.) ........................................................................ 58

Zorganizowane i zaplanowane przez PISiL spotkania/szkolenia 2013 (E.S.) ................................................................ ok adka 2

(red.)

ń ą ż

ł ł ń ę

ł ż

ł ś ł ż

ł ę

ż

ż

ń

ł ą ę ą

ę

ę

ą

ę ń

ł

Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A.

C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Mi dzynarodowi Sp. z o.o., ....................................................................................................

JAS FBG S.A. ..........................................................................................................................................................................

ę

..... 2

..................................................................... 4

................................................................. 6

....................................................................................................................... 9

............................................................................. 15

.............................................................................................................. 31

................................................................................................................. 34

........................................................................................... 37

................................................................................................ 40

.............................................................................. 43

.................................................................................................................. 48

...................................................................................................................................... 49

............................................................................................................................. 54

Mi dzynarodowe Targi Bran owe Trans Poland 2013, Warszawa, 26-28.11.2013 ......................................................... ok

PISiL w mediach , konferencje, spotkania, artyku y, prezentacje /red/ .......................................................................... ok adka 3

Udzielone patronaty/partnerstwo//wspó praca/ udzia w konferencjach/targach ................................................... ok

ę ż ładka 2

ł ł

ł ł ładka 3

B PIS LIULETYN I

Biuletyn PISiL

Nak ad:

Redaktor Naczelny:

Kolegium redakcyjne:

Wydawca:

www.pisil.pl

Konto:

ł 200 egzemplarzy

El bieta Soszy ska

Danuta Adamczyk

Polska Izba Spedycji
i Logistyki

tel.: 58 620 98 26
58 620 19 50

ul. wi toja ska 3/2
81-368 Gdynia

e-mail: pisil@pisil.pl

Bank Millennium S.A.
nr 341160220200000000

61904525
NIP: 586-20-75-731
Regon: 192629364
KRS: 0000068564

S d Rejonowy Gda sk-
Pó noc, VIII Wydzia

Gospodarczy KRS

ż ń

Ś ę ń

ą ń
ł ł

fax: 58 661 39 35

Sk ad i druk:ł
Drukarnia ELFAX

ul. P k. D bka 308
Gdynia - Pogórze

tel./fax: 58 665 02 42
58 665 02 37
www.elfax.pl

e-mail: elfax@elfax.pl

ł ą

KWIECIEŃ/MAJ 2013

1

S TPIS RE CIŚ

"Umieszczone w Biuletynie artyku y, komentarze, materia y i wszelkie inne tre ci w nim zamieszczone nie stanowi ani ród a prawa,
ani oficjalnej jego wyk adni; nie s te porad b d opini prawn / prawno-podatkow . Stanowi wy cznie odzwierciedlenie pogl -
d w Autora, a zatem ich przywo ywanie w stosunkach prawnych pomi dzy stronami, osobami trzecimi oraz przed urz dami i s da-
mi odbywa si mo e wy cznie na ryzyko Czytelnika."

ł ł ś ą ź ł
ł ą ż ą ą ź ą ą ą ą łą ą

ó ł ę ę ą
ć ę ż łą

K „S R ”ONKURS PEDYTOR OKU

A /I R /Z P PIS LRTYKUŁY NFORMACJE ÓŻNE IRAC

K S 2013ONGRES PEDYTORÓW



2

14 maja 2013 roku w Toruniu już po raz
czternasty obradował Kongres Spedytorów.
Tegoroczne hasło spotkania brzmiało „Single
Window i deregulacja – lekarstwo na bolączki
branży TSL?”.

Patronat nad wydarzeniem objęły Mi-
nisterstwo Gospodarki oraz Krajowa Izba Gos-
podarcza, patronami medialnymi byli Polska
Gazeta Transportowa i portal Spedycje.pl ,
Sponsorem konferencji zaś Donoria Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu.

Jako jedno z ważniejszych cyklicznych
wydarzeń środowiska firm transportowo-spe-
dycyjno – logistycznych w Polsce kongres
zgromadził ponad 100 przedstawicieli zarzą-
dów polskich firm działających na rynku
branży TSL, a także naukowców i dziennikarzy.
Obecność wielu zacnych gości potwierdziła,
że kongresy organizowane przez PISiL stano-
wią forum dyskusji na tematy ważne dla przed-
siębiorców w perspektywie działalności gos-
podarczej.

Zaproszenie do wspólnej debaty między inny-
mi przyjęli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki pan Mariusz Haładyj, Radca Mi-
nistra pan Krzysztof Partyka, Dyrektor i Zas-
tępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej
w Ministerstwie Finansów panowie Tomasz
Michalak i Piotr Pogorzelski, Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Transportu Morskiego
i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mors-
kiej pani Monika Niemiec-Butryn , Radca Mi-

nistra pani Janina Mentrak, Pani Katarzyna
Dargiel z Departamentu Polityki Transportowej
i Współpracy Międzynarodowej w MTBiGM
i wiele innych znakomitych osób.

Kongres otworzył Przewodniczący Rady
PISiL pan Marek Tarczyński , który przywitał
zebranych i następnie oddał głos modera-
torowi spotkania panu profesorowi Januszowi
Neider.

Obrady rozpoczęła prezentacja pani Ka-
milli Piotrowskiej-Król – delegatki PISiL w Ra-
dzie Konsultacyjnej Służby Celnej i przewod-
niczącej komisji ds.celnych. Prezentacja sta-

nowiła podsumowanie wyników ankiety
przeprowadzonej przez Izbę na temat
określenia stopnia zadowolenia przedsię-
biorców branży TSL ze współpracy ze Służbą
Celną.

Pan Tomasz Michalak przedstawił nowe
kierunki działalności Służby Celnej, a pan Piotr
Pogorzelski szczegółowo omówił ułatwienia
dla przedsiębiorców wprowadzone w latach
2012-2013.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki pan Mariusz Haładyj przedłożył
zgromadzonym działania Ministerstwa

XIV Kongres Spedytorów, 14 maj 2013, Toruń
„Single Window i deregulacja – lekarstwo na bolączki branży TSL?”
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Gospodarki na rzecz ułatwień dla przedsię-
biorców.

Druga część konferencji stanowiła nawią-
zanie do ubiegłorocznego Kongresu i poświę-
cona była kontenerom w portach i żegludze.
Rozpoczęła ją prezentacja pana profesora
Andrzeja Grzelakowskiego z Akademii Mor-
skiej w Gdyni poświęcona dynamice i podsta-
wowym tendencjom zmian rynku żeglugi kon-
tenerowej na tle globalnego rynku frachto-
wego w latach 2013/2013.

Następnie pan redaktor Maciej Borkowski
poprowadził panel poświęcony zmianom ja-
kościowym i ilościowym na rynku żeglugi kon-
tenerowej w minionym roku. Udział w panelu
wzięli pani Dorota Roman-Żygadłowska z DCT
w Gdańsku, pan Krzysztof Szymborski z BCT
w Gdyni, pan Krzysztof PIK z Mearsk Polska i
pan Piotr Karczewski – ZIM Poland.

Sponsor Kongresu Donoria Sp. z o.o.
zademonstrował zebranym nowoczesne na-
rzędzie w obsłudze ubezpieczeń w transporcie
jakim jest „cargo polisa.pl „.

Wystąpienie sponsorowane miał także
przedstawiciel firmy Vive Transport Sp. z o.o.
pan Jakub Bysiecki na temat przewagi kon-
kurencyjnej w transporcie drogowym przy
zastosowaniu nadwozi wymiennych BDF.

Wszystkie wystąpienia wywoływały oży-
wioną dyskusję i generowały szereg pytań ze
strony słuchaczy dlatego też spotkanie trwało
długo ale było niezwykle interesujące i, mamy
nadzieję, pożyteczne dla zgromadzonych.

Kongres zakończyła wspólna kolacja pod-
czas której nastąpiło ogłoszenie wyników oraz
wręczenie dyplomów zwycięzcom Konkursu
„Spedytor Roku 2012 „ .

Tytuły te otrzymali: w kategorii o zatrud-
nieniu do 50 osób firma Enterprise Logistics
Sp. z o.o. S.K.A. oraz w kategorii o zatrudnie-
niu powyżej 50 osób firma C.Hartwig Szczecin
Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o..

Kapituła Konkursu przyznała także wyróż-
nienie za bardzo dobre wyniki firmie JAS FBG
S.A. Zwycięzcom gratulujemy.

Gościom, którzy zechcieli przyjąć nasze
zaproszenie do wspólnej debaty, uczestnikom
kongresu, którzy wspólnie dyskutowali na
omawiane tematy, patronom i sponsorom ser-
decznie dziękujemy.

W dalszej części Biuletynu przekazujemy
Państwu szczegółowe materiały przedsta-
wione podczas obrad XIV Kongresu Spedy-
torów oraz przybliżamy sylwetki zwycięzców
Konkursu „Spedytor Roku 2012”. (E.S.)

K S 201ONGRES PEDYTORÓW 3

fot. arch. PGT - obrady Kongresu Spedytorów

fot. arch. PGT - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki pan Mariusz Haładyj
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„Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz
ułatwień dla przedsiębiorców”

K S 201ONGRES PEDYTORÓW 3



5

K S 201ONGRES PEDYTORÓW 3



6

Służba Celna w ocenie firm zrzeszonych
w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki
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Nowe kierunki działalności Służby Celnej
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Ułatwienia dla przedsiębiorców
wprowadzone w okresie 2012 - 2013
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Rynek żeglugi kontenerowej na tle globalnego
rynku frachtowego w 2012/2013r.,
jego dynamika i podstawowe tendencje zmian
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Panel dyskusyjny pod powyższym tytułem
stanowił ostatni punkt obrad czternastego
Kongresu Spedytorów, który odbył się w To-
runiu 14 maja. Był on kontynuacją podobnego
panelu sprzed roku, który odbył się w tym sa-
mym miejscu. Nawet niektórzy z uczestników
byli ci sami, jakkolwiek dotyczyło to tylko eks-
pertów z firm żeglugowych, gdyż tym razem
do dyskusji doproszono również portowców
z dwóch największych terminali: gdańskiego
Deepwater Container Terminal i gdyńskiego
Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

Ze strony żeglugowej byli to:
, z przedstawicielstwa Maersk Line i

, z firmy żeglugowej ZIM. Stronę
portową panelu stanowili:

, z DCT oraz
, prezes Bałtyckiego Terminalu

Kontenerowego. Moderatorem dyskusji był
– z redakcji dwutygodnika

„Namiary na Morze i Handel”.
Podobnie jak rok wcześniej, uczestnicy

panelu występowali nie jako oficjalni przedsta-
wiciele firm, w których są zatrudnieni, lecz
jako eksperci z branż żeglugi i portów, pre-
zentujący swoje, a niekoniecznie swoich pra-
codawców zapatrywania na możliwą ewolucję
zjawisk we wspomnianych dziedzinach, w naj-
bliższym czasie.

Dyskusję panelową poprzedziło bowiem
wystąpienie prof. ,

z Akademii Morskiej w Gdyni, który przedsta-
wił, w sposób bardzo szczegółowy i ciekawy,
zmiany, jakie dokonały się na rynku kontenero-
wym w ciągu poprzedniego roku. Uczestnicy
panelu próbowali natomiast przewidywać,
jakim zmianom tenże rynek będzie podlegać
w nadchodzących latach, zwłaszcza w najbliż-
szym nam rejonie, czyli w bałtyckich portach
i żegludze.

A pytań, na które trzeba będzie sobie
odpowiedzieć, by sprostać przyszłym wyzwa-
niom, jest wiele. Jakie zmiany w kontenerowej
żegludze na Bałtyku może spowodować
wprowadzenie od stycznia 2015 r. restrykcyj-
nych norm dotyczących emisji spalin ze
statków? Jak to wpłynie na żeglugę kontenero-
wą dalekiego zasięgu, a jak na feederową? Czy
należy oczekiwać otwarcia kolejnych bezpoś-
rednich linii oceanicznych docierających na
Bałtyk, czy raczej wręcz przeciwnie, wielkie
statki będą to nasze morze omijały? Jakie
działania w związku z tymi obostrzeniami
środowiskowymi podejmują, bądź zamierzają
podjąć przewoźnicy morscy? Jak realne jest
zagrożenie, że coraz większa liczba „polskich”
kontenerów od 2015 r. będzie omijać porty
polskie, na rzecz zachodnioeuropejskich, bądź
nawet adriatyckich?

Krzysztof Pik, odpowiadając na niektóre
z tych pytań wskazywał, że w przypadku takich
armatorów, jak Maersk Line, którzy przy-

wiązują bardzo dużą wagę do kwestii środo-
wiskowych, przygotowania do ograniczenia
emisji trwają już od pewnego czasu. – Są już
rejony – mówił – gdzie akwenów nie można
pokonywać na paliwie „czarnym” czyli
brudnym, a tylko na paliwie czystym. Takim
przykładem jest Japonia. Stosowanym tam
dzisiaj – może doraźnie – rozwiązaniem jest,
przy dopływaniu do akwenów japońskich,
przełączanie silników na paliwo czyste, a przy
ich opuszczaniu, odwrotnie.

Szacuje się jednak, przy wszystkich tych
fluktuacjach, jakim podlegają obecnie ceny
paliw, że różnice między kosztem jednych
i drugich mogą wynosić minimum, 25-30%,
czyli obecnie byłaby to zwyżka z około 600 do
800 dolarów za tonę. Będzie to miało
niewątpliwie wpływ na poziom stawek frach-
towych, w których ten dodatkowy koszt trzeba
będzie uwzględnić. Statki serwisu AE10
Maerska, które zawijają na Bałtyk, mają takie
możliwości. Jednostki feederowe tej grupy
armatorskiej, którymi także dowożona jest na
Bałtyk część ładunków, na pewno także będą
odpowiednio wyposażone. Czyli technicznie
problem będzie rozwiązany. Ale jak to może
wpłynąć na przyszły poziom stawek frachto-
wych, a co za tym idzie na wolumen przewo-
zów – trudno jeszcze ocenić.

Piotr Karczewski stwierdził, że niezależnie
od stosowania takich czy innych paliw, zawi-
nięcia oceanicznych statków na Bałtyk, a kon-
kretnie do portów polskich, będą szansą dla
regionu i dla Polski. Pozwoliłyby na podnie-
sienie statusu tych portów do rangi portów
bazowych, czyli poszerzania szeregu tych por-
tów: Le Havre – Hamburg, o Gdynię i Gdańsk.
Jego zdaniem, wprowadzenie na Bałtyku i Mo-
rzu Północnym strefy ograniczonej emisji
(SECA) nie jest z pewnością czynnikiem
sprzyjającym wykorzystaniu tej szansy. Nie
jest to jednak – jak się wyraził – tragedią, która
spowoduje zatrzymanie procesu zapoczątko-
wanego przez Maersk, gdyż w polskich por-
tach znajduje się odpowiedni potencjał. Na
pewno przewozy morskie staną się droższe,
z powodu czystego paliwa – i klienci polskich
spedytorów będą musieli ten fakt zaaprobo-
wać. Przypomniał, że w minionych dwóch
latach wystąpiły ogromne fluktuacje stawek
frachtowych, które np. z Szanghaju do War-
szawy wynosiły już powyżej 5 tys. dolarów za

Krzysztof
Pik Piotr
Karczewski

Dorota Roman-
Żygadłowska Krzysztof
Szymborski

Maciej Borkowski

Andrzeja Grzelakowskiego

„Kontenery w portach i żegludze – co dalej?”
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fot. arch. PGT - profesor Andrzej Grzelakowski
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kontener, a nie wpłynęły one zauważalnie na
zmniejszenie popytu na ładunki z Dalekiego
Wschodu. Obecnie wynoszą one ponad 2 tys.,
ale może się zdarzyć, że w wyniku zmian
rynkowych wrócą do poprzedniego poziomu.
Niemniej, mówił Piotr Karczewski, wprowa-
dzenie obostrzeń środowiskowych na Bałtyku,
choć nie spowoduje drastycznych zmian
w portach polskich, może wpłynąć na popra-
wę pozycji konkurencyjnej portów adriatyc-
kich, z czego cieszą się pewnie Rijeka i Triest.

Maciej Borkowski wskazał, że wspomnia-
ne fluktuacje stawek frachtowych nie były od-
czuwalne w polskich portach, gdyż ich obroty
kontenerowe w tym okresie rosły – i rosną
nadal – w tempie dwucyfrowym (w ciągu 4
miesięcy o 29%, w stosunku do roku po-
przedniego).

Kolejnym zagadnieniem do dyskusji było
pytanie: jak do zmian zachodzących w żeg-
ludze, w tym zwłaszcza do obsługi coraz to
większych statków, przygotowują się kontene-
rowe terminale portowe, by nasze nie zostały
trwale ograniczone do pełnienia peryferyjnej
roli portów dowozowych, wobec Hamburga,
Bremerhaven, Rotterdamu czy Jade-Weser-
Port?

Dorota Roman-Żygadłowska przypomnia-
ła, że niedawno ukazała się informacja, iż do
Gdańska, w swojej dziewiczej podróży, przyp-
łynie w sierpniu największy statek kontenero-
wy świata, o pojemności 18 tys. TEU, który
w czerwcu opuści stocznię na Dalekim
Wschodzie. Terminal DCT ma jeszcze parę
miesięcy na poczynienie stosownych przygo-
towań na jego przyjęcie, jakkolwiek będą to
głównie przygotowania organizacyjne, a nie
np. zakup nowego sprzętu przeładunkowego.
Tego, jak i miejsca w terminalu, jest wystar-
czająco dużo do jego obsłużenia. Służby
terminalowe i armatorskie robią wszystko co
możliwe, by spełnić oczekiwania przewoźnika,
jak i spedytorów, którzy będą uczestniczyli w
obsłudze ładunków.

Maciej Borkowski wskazał jednak, że
polskie terminale nie są w pełni przygotowane
do obsługi aż tak wielkich statków, gdyż np.
wysięg suwnic nabrzeżowych nie pozwala na
obsługiwanie kilku zewnętrznych rzędów
kontenerów na pokładzie.

– Na razie – ripostowała Dorota Roman-
Żygadłowska – problem ten rozwiązuje się
przez odpowiednie wcześniejsze załadowanie
statku. Jeżeli jednak jest możliwość, by do
terminalu przypłynął statek o największej na
świecie pojemności, to terminal zrobi wszyst-
ko, by go przyjąć, nawet jeśli sytuacja wyma-
gałaby, żeby go odwrócić. Nie jest to tylko pro-

blem DCT, mówiła, ale wielu innych terminali
na świecie, które nie zdążyły jeszcze przygo-
tować się do obsługi tak dużych jednostek,
w tym również gdyńskiego BCT.

Krzysztof Szymborski – odpowiadając na
pytanie, jak BCT zamierza odzyskiwać po-
zycję, jaką miał kiedyś wśród polskich termi-
nali kontenerowych, powiedział: –Statki jak
i czasy są już goła inne, niż jeszcze kilka lat
temu. W porcie gdyńskim nie ma jeszcze, jak
powszechnie wiadomo, warunków, żeby mógł
tam obracać się większy statek. Port Gdynia
pracuje nad projektem powiększenia obrotnicy
nr 2, żeby mogły się w niej obracać statki
niemal 400-metrowe, aczkolwiek te najwięk-
sze jeszcze nie. Z naszych spotkań z armato-
rami wynika, że czekają oni aż w Gdyni będą
takie warunki nawigacyjne, by można tam było
obrócić statek o pojemności 13-14 tys. TEU.
Pogłębienie portu, by mógł on tam wchodzić
w pełni załadowany, nie jest jeszcze koniecz-
ne, dlatego że w „pętlach,” jakie są przez
armatorów planowane, Gdynia będzie portem
ostatnim, albo przedostatnim, przed Goete-
borgiem. W związku z tym, przy załadowaniu
statku w stopniu mniejszym niż 50%, te 13,5 m
głębokości, jaka jest w porcie, powinno
wystarczyć.

Prezes Szymborski poinformował przy
okazji, że BCT kupuje obecnie 2 suwnice na-
brzeżowe, umożliwiające obsługę 19 rzędów
kontenerów na pokładzie statków. Zostaną one
zainstalowane w terminalu w przyszłym roku,
co umożliwi obsługę statków typu panamax.
Na 2015 r. przewidywany jest zakup jeszcze
dwóch suwnic, ale już 23-rzędowych. Te
umożliwią obsługę statków o szerokości
nawet ponad 50 m.

– Limity dotyczące emisji siarki – mówił
prezes BCT – mogą spowodować pewne za-
wirowania na Bałtyku, ale w 2009 r., gdy spa-
dek obrotów portowych na Bałtyku był 20-pa-
roprocentowy, oglądaliśmy już gorsze zawi-
rowania.

Przypomniał też wyniki analizy przygoto-
wanej przez Hamburski Instytut Logistycz-
nych, a dotyczącej skutków wprowadzenia na
Bałtyku ograniczeń emisji ze statków. Wyni-
kało z niej, że ilość polskich ładunków przewo-
żonych morzem może spaść aż o 20%, na
rzecz przewozów lądowych, a ceny paliw, bio-
rąc za punkt wyjścia ich poziom sprzed 2 lat,
mogą wzrosnąć o 38 do 41%. Zdaniem K.
Szymborskiego, nawet te ograniczenia nie za-
trzymają wzrostu obrotów na Bałtyku, chociaż
mogą one zostać spowolnione. – A zatem –
mówił – przyjdzie ten czas, że w Gdyni będą
obracane duże statki oceaniczne, a także do
Gdańska zawiną kolejni armatorzy, w miarę
uruchamiania tam drugiego pirsu.

Kolejne pytanie skierowano do żeglugow-
ców: jak, ich zdaniem, kształtować się będą
przewozy na Bałtyku w najbliższej przyszłości
i w jakim stopniu będą one generowane przez
polski handel zagraniczny, a w jakim przez
gospodarki krajów ościennych oraz jakie są
szanse na to, by polskie porty pełniły wobec
tych krajów funkcje hubu?

Krzysztof Pik, powołując się również na
prezentację prof. Grzelakowskiego, wskazy-
wał, że sytuacja w portach morskich jest
odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej
kraju, a w tym zakresie trudno jest cokolwiek
przewidzieć. Przewidywania na ten rok, co do
sytuacji ekonomicznej Polski, były w miarę
optymistyczne, a okazuje się, że jest coraz go-
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rzej. Jego zdaniem, obroty polskiego handlu
zagranicznego nie będą bardzo wzrastały,
natomiast są szanse na to, by rola Gdańska,
jako hubu dla ładunków rosyjskich, rosła.
Rynek rosyjski, jeśli chodzi o import, wydaje
się przepastny, ale możliwości jego portowej
obsługi ograniczają się właściwie do St.
Petersburga. Kaliningrad w tym zakresie ma
ograniczone możliwości, a z projektu budowy
terminalu kontenerowego w tym porcie chyba
nic nie wyjdzie. Stąd gdańskiemu DCT, jeśli
chodzi o obsługę ładunków tranzytowych,
można wróżyć pomyślną przyszłość.

Moderator dyskusji wysunął jednak
argument, że chętnych do portowej obsługi
rynku rosyjskiego jest wielu. W litewskiej Kłaj-

pedzie, jak i w portach innych krajów bałtyc-
kich, prowadzone są inwestycje terminalowe,
których rozmiary daleko przekraczają lokalne
potrzeby.

Piotr Karczewski, nawiązując do eksper-
tów i analiz, wskazał, że właśnie na podstawie
ich optymistycznych przewidywań, co do
potrzeb przewozowych na globalnym rynku,
armatorzy zamawiali statki i sytuacja w żeg-
ludze jest właśnie taka, jaka jest. To świadczy,
jak bardzo ryzykowne jest wypowiadanie się
co do przyszłości i stąd armatorzy są obecnie
bardzo ostrożni, jeśli chodzi o planowanie
długookresowe. Wyniki analiz rynkowych też
są obecnie znacznie ostrożniejsze, niż kilka lat
temu, kiedy to przewidywano, że przyrosty
obrotów światowego handlu zagranicznego
będą w granicach 12-15% rocznie, a z prezen-

tacji prof. Grzelakowskiego wynikało, że rząd
wielkości jest zupełnie inny.

Przyjmowano, mówił Piotr Karczewski, że
obroty handlu zagranicznego kraju przyrastają
w tempie 3-3,5 razy szybszym od przyrostu
dochodu narodowego (GDP). Drugim wskaź-
nikiem był stosunek wielkości obrotów do licz-
by mieszkańców (TEU per capita). Te wskaź-
niki, od czasu, gdy je sformułowano, przestały
przystawać do rzeczywistości. Niezależnie
jednak od tego Piotr Karczewski zadeklarował,
że jest optymistą, co do rozwoju rynku
polskiego. Tempo rozwoju obrotów kontenero-
wych w Polsce, w długookresowych progno-
zach, szacuje się w jego biurze na poziomie
10-12% rocznie. Oparte są one, częściowo, na

wspomnianym wskaźniku GDP, popycie
wewnętrznym w kraju oraz na niskim wciąż
stopniu konteneryzacji ładunków, co oznacza,
że w najbliższych latach powinniśmy odrabiać
nasze zapóźnienie w tym względzie, w stosun-
ku do średniego poziomu w Unii. Te prognozy,
jak przyznał w dyskusji, mają jednak dosyć
kruche podstawy statystyczne.

Kolejne pytanie skierowane było do przed-
stawicieli terminali portowych, a dotyczyło
ono wpływu podatku od infrastruktury por-
towej na aktualne i przyszłe inwestycje w por-
tach, która była do niedawna z tego rodzaju
opłat zwolniona. Podatkiem obciążają od nie-
dawna firmy portowe samorządy gmin miast
nadmorskich. Domiar ten – zwany „podatkiem
Adamowicza”, jako że wymyślony został pod
auspicjami prezydenta Gdańska – pobierany

jest za kilka lat wstecz i sięga niekiedy wielu
milionów rocznie, a w przypadku DCT skumu-
lował się do ponad 60 mln złotych.

Dorota Roman-Żygadłowska poinformo-
wała, że jej firma oczekuje niecierpliwie na
wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego
w tej sprawie, jako że w dwóch niższych ins-
tancjach decyzja podatkowa prezydenta
została utrzymana.

– Wypłacenie takiej kwoty – mówiła –
będzie dla terminalu obciążeniem, ale terminal
z tego powodu pewnie nie upadnie. Dla udzia-
łowców, którzy zainwestowali ponad 200 mln
euro w budowę terminalu, zaskoczeniem jest
przede wszystkim to, że nie byli oni świadomi
tych opłat, w wysokości około 10 mln zł
rocznie, w momencie kiedy podpisywali
umowę dzierżawy. Teraz, gdy podpisywaliśmy
z zarządem portu umowę na dzierżawę
kolejnego terenu pod budowę DCT 2, robiliśmy
to już z pełną świadomością, że w razie
niepomyślnego dla nas wyroku sądu, takie
obciążenie na nas spadnie.

– Akurat w naszym przypadku – powie-
dział Krzysztof Szymborski – nie dotyczy to
bezpośrednio BCT, który, jako dzierżawca, ma
umowę koncesyjną z portem. Ale „podatek
Adamowicza” można by też nazwać „podat-
kiem Szczurka”, gdyż to samo nastąpiło
w zeszłym roku również w Gdyni. Nie ma to
i nie będzie miało wpływu na nasze decyzje
inwestycyjne. Przypomnę naszą wspólną
walkę o zerowy VAT, gdzie również spieraliśmy
się o to, jak zdefiniować usługi – dla statku czy
na towarach. BCT zaszło również aż do NSA,
ale wygraliśmy – i w końcu ten podatek ma
stawkę zerową. Mamy w tej chwili „swoje 15-
20 minut” dla portów, związane z działaniami
Ministerstwa Gospodarki – ale nie tylko – nie
sądzę więc, żeby podatek od infrastruktury
mógł zatrzymać projekty rozwoju terminali w
Gdańsku czy Gdyni.

Na tym dyskusję panelową na Kongresie
Spedytorów zakończono, choć nie dała ona
z pewnością wyczerpującej odpowiedzi na
postawione na jej wstępie pytanie. Ale czy
można było tego oczekiwać, skoro zmiany na
rynku następują tak szybko i często niespo-
dziewanie? Odpowiedź, że przyszłość konte-
nerów w bałtyckich portach i w żegludze ry-
suje się dość mgliście – nie zadowoliłaby
pewnie nikogo. (MWB)
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CargoPolisa.pl – ubezpieczenia cargo on-line
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Nadwozia BDF
- Ekonomia i bezpieczeństwo w spedycji.
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Czym zajmuje się Biuro?

Jakie działania Biura skierowane są w szcze-
gólności do polskich eksporterów?

Co to jest karnet ATA?

Co daje Karnet ATA?

Krajowa Izba Gospodarcza BLCA oferuje
szereg usług dla polskich przedsiębiorców.
Doświadczenie i kompetencje w zakresie
usług świadczonych na rzecz przedsię-
biorców gromadzimy od 1990 r. Początkowo,
funkcjonowaliśmy jako Biuro Informacji
Gospodarczej Procedur i Legalizacji. Następ-
nie jako Zespół Legalizacji i Karnetów ATA, zaś
od 2006 r. działamy jako samodzielna jed-
nostka Krajowej Izby Gospodarczej pod nazwą
KIG Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów
ATA.

W działalności kierujemy się potrzebami
naszych klientów świadcząc usługi

.

Nasze Biuro wdrożyło i ciągle doskonali
system zarządzania jakością wg. normy PN-
EN ISO 9001:2009. Zgodnie z Polityką jakości
wdrożoną w naszym Biurze pragniemy dosto-
sowywać nasze usługi do wymagań i oczeki-
wań klientów oraz zapewniać ciągłe dosko-
nalenie naszej oferty. Zależy nam na satysfak-
cji i zadowoleniu naszych klientów. Stale
podnosimy kwalifikacje i zapewniamy rozwój
naszych pracowników gwarantując realizację
usług na najwyższym poziomie.

Świadczymy usługi z zakresu:

•
, wydawania zaświadczeń, świa-

dectw niepreferencyjnego pochodzenia to-
warów oraz sprzedaży druków

• – dokumentów
czasowej odprawy towarów, usprawnia-
jących odprawę celną towarów, wywożo-
nych w celach akwizycyjnych i wystawien-
niczych, a także wyposażenia zawodowego

• dotyczących problematyki będącej
w obszarze działania naszego Biura: szko-
lenia związane z systemami zarządzania
jakością oraz ułatwieniami w eksporcie

• w tym o charakterze pro-
innowacyjnym z zakresu wdrożeń syste-
mów zarządzania jakością

• realizowanych w róż-
nych obszarach zawodowych, umożliwia-
jącej wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa
wśród bogatej oferty szkoleniowej na rynku

• Certyfikacji

Na życzenie zagranicznej strony uwierzy-
telniamy polską firmę poprzez legalizację
dokumentów lub wystawienie zaświad-czeń
prawnych. Jesteśmy również wystawcą
i gwarantem Karnetów ATA – dokumentów
ułatwiających przewóz towarów na określone
rynki zagraniczne.

Wejście Polski do Unii Europejskiej
znacznie ułatwiło polskim przedsiębiorcom
obrót towarami na obszarze Wspólnoty.
Jednakże w przypadku eksportu towarów do
krajów spoza Unii Europejskiej nadal funkcjo-
nują skomplikowane procedury celne. Dos-
konałym narzędziem ułatwiającym czasowy
wywóz towarów, eliminującym zawiłą proce-
durę celną, jest karnet ATA

Karnet ATA jest obecnie najważniejszym
i najpopularniejszym dokumentem celnym od-
prawy czasowej towarów.

Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych
liter francuskiego i angielskiego określenia
odprawy czasowej tzn. „Admission Tempo-
raire” oraz „Temporary Admission”.

Karnet ATA jest międzynarodowym, ujed-
noliconym dokumentem celnym wydawanym
przez Izby Handlowe, będące członkami
systemu gwarancyjnego ATA; jest dokumen-
tem wykorzystywanym do bezcłowego
przewozu towarów, ujętych w ramach trzech
głównych kategorii:
• towary przeznaczone do prezentacji lub uży-

cia na wystawach, targach, pokazach, kong-
resach lub podobnych imprezach,

• wzory lub próbki handlowe wywożone w ce-
lach akwizycji, rozpoznania rynku, zade-
monstrowania wzorów przed zawarciem
kontraktu handlowego,

• wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy
i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumen-
ty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura ba-
dawcza, narzędzia itp.

Karnet ATA:
• ogranicza do minimum ilość dokumentów

niezbędnych do dopełnienia formalności
związanych z odprawą czasową.

KOMPE-
TENTNIE I NA CZAS

Legalizacji dokumentów handlowych i eks-
portowych

Wydawania Karnetów ATA

Szkoleń

Usług doradczych

Certyfikacji szkoleń

Systemu Przeciwdziałania Za-
grożeniom Korupcyjnym
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Ułatwienia dla polskich eksporterów
oferowane przez Krajową Izbę Gospodarczą
- Wywiad z dr Wojciechem Januszko - Dyrektorem Biura Legalizacji,
Certyfikacji i Karnetów ATA KIG (KIG BLCA)

Dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów

ATA KIG (KIG BLCA) - dr Wojciech Januszko
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• zastępuje właściwe dla danego kraju dekla-
racje celne, zwykle wymagane przy bezcło-
wej odprawie towarów

• zwalnia z konieczności wnoszenia w urzę-
dach celnych kaucji lub zabezpieczeń na po-
czet ewentualnego cła

Karnety ATA są wykorzystywane do
czasowego przywozu towarów na obszary
celne 73 krajów zrzeszonych w systemie
Karnetów ATA. Od 01.05.2004 przewóz
towarów z Polski do pozostałych krajów Unii
Europejskiej nie wymaga już stosowania
karnetów ATA. Przedsiębiorcy zamierzający
czasowo wywieźć towary poza teren Wspól-
noty mogą dokonać odpraw celnych na pods-
tawie karnetów ATA w następujących krajach:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czar-
nogóra, Islandia, Macedonia, Mołdawia, Nor-
wegia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina.

Algieria, Iran, Izrael, Liban, Madagaskar, Maro-
ko, Mauritius, RPA, Senegal, Tunezja, Turcja,
Wybrzeże Kości Słoniowej.

Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Japonia,
Republika Korei, Malezja, Makau, Mongolia,
Nowa Zelandia, Pakistan, Singapur, Sri Lanka,
Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Chile, Meksyk, Kanada, USA.

Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy
od daty wydania. W tym okresie może być
wielokrotnie wykorzystywany, o ile lista wy-
wożonych towarów nie ulega zmianie. Termin
ważności karnetu nie może być przedłużany.
Posiadacz karnetu jest zobowiązany do
powrotnego przywozu towaru w wyznaczo-
nym terminie lub pokrycia wszelkich należ-
ności celnych wynikających z przekroczenia
tego terminu lub pozostawienia towaru w kraju
czasowego przywozu.

Prawo do nabywania karnetów przysłu-
guje wszystkim polskim podmiotom prowa-
dzącym działalność gospodarczą (w tym ins-

tytucjom kultury, organizacjom pożytku pub-
licznego itp.), po złożeniu:
• wniosku podpisanego przez uprawnione

osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl,
• dokumentu potwierdzającego stosowny

wpis do rejestru publicznego,
• zaświadczenia o nadaniu statystycznego

numeru identyfikacyjnego REGON,
• decyzji nadania numeru identyfikacji po-

datkowej (NIP)
• uwierzytelnionego wzoru podpisu osób

uprawnionych do reprezentowania podmio-
tu wnioskującego o karnet ATA

Przestrzeganie przepisów celnych, obowią-
zujących w Polsce i kraju przywozu oraz
postanowień Konwencji celnej w sprawie kar-
netu ATA dla odprawy warunkowej towarów
(Konwencja ATA) sporządzonej w Brukseli
dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 1969 r.
poz. 242), zwanej „Konwencją ATA” oraz
Konwencji dotyczącej odprawy czasowej
sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca
1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14, poz. 61 i
Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 1668), zwanej
„Konwencją stambulska”.

Przedkładanie karnetu ATA we wszystkich
właściwych urzędach celnych tj. w Polsce,
kraju przeznaczenia, ewentualnych krajach
tranzytowych, czyli:
• otwarcie karnetu ATA w polskim wewnętrz-

nym urzędzie celnym, potwierdzone sto-
sownymi adnotacjami naniesionymi na zie-
lonej okładce karnetu w polu przeznaczo-
nym dla urzędu celnego, w lewym dolnym
rogu,

• potwierdzenie czasowego wywozu towarów
w unijnym urzędzie granicznym, dokonane
na żółtej karcie wywozowej (eksportowej),

• poświadczenie wwozu towaru do kraju
przeznaczenia, odnotowane na białej karcie
przywozowej (importowej),

• przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej
w momencie powrotnego wywozu towaru
z kraju przeznaczenia, potwierdzone adno-
tacjami celnymi na białym odcinku powrot-
nego wywozu (reeksportowym),

• ostateczne zamknięcie odprawy czasowej
na karnecie ATA w unijnym urzędzie celnym
granicznym lub polskim wewnętrznym
urzędzie celnym (w zależności od wymagań
danego urzędu celnego) dokonane na żółtej
karcie powrotnego przywozu (re-impor-
towej),

tj. doko-
nanie powrotnego wywozu w terminie waż-
ności karnetu ATA lub w terminie wyznaczo-
nym przez urząd celny (o ile jest krótszy niż
termin ważności karnetu ATA), towarów
przywiezionych czasowo na podstawie karne-
tu ATA lub zapłacenie władzom celnym kraju
przywozu należności celnych oraz wszelkich
opłat i podatków, związanych z ostatecznym
importem tych towarów,

do Krajowej Izby Gospodarczej kar-
netu ATA po jego wykorzystaniu lub na-
tychmiast po upływie jego ważności, tak by
w przypadku zgłoszenia reklamacji przez wła-
dze celne kraju przywozu mogły być
przedłożone stosowne dowody wspomnia-
nym władzom celnym.

W przypadku nieuregulowania powyż-
szych należności przez posiadacza karnetu
ATA, jest on zobowiązany do zwrócenia zrze-
szeniu gwarantującemu tj. Krajowej Izbie
Gospodarczej wszelkich należności, jakie Izba
będzie musiała zapłacić w jego imieniu za-
granicznemu urzędowi celnemu, oraz do-
datkowo wszelkich kosztów (koszty prze-
kazów bankowych itp.), jakie poniesie na

Dokąd można pojechać z karnetem ATA?

Jak długo ważny jest karnet ATA?

Jak uzyskać Karnet ATA?

Jakie są obowiązki posiadacza / użytkownika
karnetu ATA?

UWAGA

EUROPA:

AFRYKA, BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD:

AZJA I PACYFIK:

AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

1.

2.

• wszystkie powyżej wymienione odprawy
celne dotyczące przywozu, tranzytu, pow-
rotnego wywozu oraz powrotnego przy-
wozu powinny być poświadczone pieczę-
ciami urzędów celnych, na odcinkach kon-
trolnych ( karty sztywne) - pozostających
na stałe w karnecie, jak i na odcinkach od-
rywanych przez Urzędy Celne (karty mięk-
kie),

• po dokonanych odprawach celnych kont-
rolne karty (sztywne) muszą pozostać
spięte na stałe pomiędzy zielonymi okład-
kami karnetu ATA, natomiast pozostałe
karty (miękkie) - po oderwaniu wzdłuż
perforacji przez urzędnika celnego, zos-
tają w dokumentacji właściwych urzędów
celnych.

3. Przestrzeganie terminu wywozu

4. Zwrot

Niedopełnienie ww. formalności doty-
czących odpraw celnych tj. przekroczenie
terminu ważności karnetu ATA lub terminu
wywozu wyznaczonego przez urząd celny,
brak adnotacji i pieczęci urzędu celnego
poświadczających powrotny wywóz oraz
przywóz towaru skutkuje obciążeniem po-
siadacza karnetu ATA przez zagraniczny
urząd celny należnościami importowymi
(cłem i podatkiem) i innymi kosztami.
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skutek nieprzestrzegania (przez użytkownika)
warunków, związanych z czasowym wywo-
zem i przywozem towarów objętych karnetem
ATA.

Jeżeli posiadacz karnetu ATA zleca trans-
port i dokonanie odpraw celnych innej firmie
(spedytorowi), to nie zwalnia to posiadacza
karnetu ATA od odpowiedzialności za skutki
niedopełnienia formalności celnych przez
spedytora.

Przedsiębiorcy pragnący zaprezentować
swoje wyroby poprzez uczestnictwo w tar-
gach i wystawach poza granicami Unii Euro-
pejskiej mogą skorzystać z ułatwień celnych
stosując odprawę celną czasową na podsta-
wie karnetu ATA.

Karnety ATA mają zastosowanie w przy-
padku wywozu towarów przeznaczonych do
prezentowania lub wykorzystania na różnego
rodzaju imprezach z zamiarem ich powrotnego
przywozu na teren Wspólnoty. Są to:
• wystawy, targi, pokazy z dziedziny sztuki,

handlu, przemysłu, rzemiosła lub rolnictwa;
• wystawy lub spotkania organizowane dla

promowania każdej dziedziny nauki, sztuki,
rzemiosła, popierania wiedzy religijnej,
naukowej, oświatowej lub kulturalnej,

• wystawy, spotkania, konferencje służące
międzynarodowej wymianie myśli, wiedzy
i osiągnięć naukowych

• wystawy promujące rozwój sportu i turys-
tyki

• imprezy organizowane w celach charyta-
tywnych

• konferencje, kongresy, zgromadzenia roz-
maitych organizacji międzynarodowych

• imprezy o charakterze oficjalnym organizo-
wane z okazji obchodów narodowych, mię-
dzynarodowych lub dla uczczenia pamięci
np. znanej osobistości

Przykładowe towary wywożone na karne-
tach ATA w celach ekspozycyjnych:
antyki, dzieła sztuki - obrazy i inne prace plas-
tyczne, rękodzieło, artykuły kolekcjonerskie
np. znaczki pocztowe, wyroby tekstylne,
wyroby ze skóry i futer, obuwie, biżuteria, wy-
roby dekoracyjne z metalu i kamieni, meble,
zabawki, maszyny, sprzęt komputerowy, arty-
kuły biurowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny
i naukowy, transformatory, generatory elekt-

ryczne, sprzęt medyczny tj. chirurgiczny i den-
tystyczny, artykuły kosmetyczne i fryzjerskie,
sprzęt „hi-fi”, audiowizualny, fotograficzny,
sprzęt lotniczy, samoloty, lotnie, śmigłowce,
pojazdy mechaniczne, łodzie, jachty żaglowe i
motorowe, sprzęt grzewczy i oświetleniowy.

Oprócz eksponatów przeznaczonych do
prezentowania w czasie trwania wystaw i im-
prez targowych, na karnetach ATA mogą być
odprawiane materiały pomocnicze niezbędne
do wystawienia, zainstalowania, wyekspono-
wania prezentowanych towarów, tj:
• materiały pomocnicze oraz narzędzia uży-

wane do budowy i dekoracji stoisk wys-
tawienniczych (elementy konstrukcyjne,
stojaki do prezentowania eksponatów, gab-
loty, regały, wykładzina podłogowa, sprzęt
elektryczny i oświetleniowy itp.);

•wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia
imprezy np. sprzęt do tłumaczenia;

• materiały reklamowe ściśle związane z wys-
tawianymi towarami np: plakaty, banery rek-
lamowe, przeźrocza, nagrania dźwięku i ob-
razu, filmy wraz z urządzeniami służącymi
do ich wyemitowania;

• urządzenia przeznaczone do nagrywania
dźwięku i obrazu;

• filmy o tematyce edukacyjnej, naukowej lub
kulturalnej do wyemitowania w ramach im-
prezy międzynarodowej (targów, kongre-
sów, konferencji itp.)

Towary przeznaczone do wystawiania na
targach nie powinny być wywożone w iloś-
ciach handlowych, co sugerowałoby przezna-
czenie ich na sprzedaż. Karnetów ATA nie
można wykorzystywać w przypadku towarów
przeznaczonych do prezentowania w celach
prywatnych w pomieszczeniach lub magazy-
nach firm z zamiarem dokonania sprzedaży.
Towary odprawiane na karnetach ATA nie
mogą być również wypożyczane lub wynaj-
mowane osobom trzecim.

Uwaga:
• karnety ATA muszą być wypełniane w języku

hiszpańskim.
• karnety ATA nie mogą być stosowane

w przypadku przesyłek pocztowych
• karnety ATA nie mogą być stosowane

w przypadku przewozu towaru przez mek-
sykański obszar celny w tranzycie

Mimo że karnety ATA mają roczny termin
ważności, meksykańskie władze celne zezwa-

lają na tymczasowy przywóz towarów na
. Ten termin może zostać

przedłużony o kolejne sześć miesięcy, pod
warunkiem, że wniosek o takie rozszerzenie
zostanie złożony w meksykańskim urzędzie
celnym przed upływem pierwszych sześciu
miesięcy.

Wszyscy zainteresowani czasowym przy-
wozem towaru na teren Meksyku muszą
powiadomić meksykańskie władze celne
(Servicio de Administración Tributaria - SAT),
o zamiarze wykorzystania karnetu ATA jeszcze
przed opuszczeniem terenu Unii Europejskiej.
W tym celu należy skorzystać z Systemu rejes-
tracji karnetów ATA - "Sistema de Registro de
Cuadernos ATA ", który jest dostępny na
stronie Meksykańskiej Izby Handlowej -
Mexico City National Chamber of Commerce:

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
1. Rodzaj karnetu ATA (karnet oryginalny,

duplikat karnetu, karnet zastępczy)
2. Numer karnetu ATA
3. Duplikat / karnet zastępczy - numer kar-

netu ATA (jeśli dotyczy)
4. Nazwa instytucji gwarantującej (Polish

Chamber of Commerce)
5. Nazwa posiadacza karnetu - zgodnie z da-

nymi z punktu A zielonej okładki karnetu.
6. Upoważniony przedstawiciel posiadacza

karnetu - zgodnie z danymi z punktu B zie-
lonej okładki karnetu.

7. Data wydania / data ważności karnetu (rok
/ miesiąc / dzień)

8. Zamierzone wykorzystanie towaru - zgod-
nie z danymi z punktu C zielonej okładki
karnetu.

9. Ogólny opis towarów
10. Całkowita ilość towarów / przedmiotów,

ilość z podsumowania w kolumnie nr 3 na
liście ogólnej

11. Łączna wartość towarów, kwota z podsu-
mowania w kolumnie nr 5 na liście ogólnej

12. Środek transportu (morski, lotniczy i dro-
gowy)

13. Cel wizyty w Meksyku
Karnety ATA są odprawiane na terenie
Meksyku jedynie w wyznaczonych urzędach
celnych.

Karnet ATA do Rosji należy:
• wypełnić w języku angielskim, polskim i ro-

syjskim;

W takim przypadku sugerujemy
wpisanie do umów ze spedytorami obowiąz-
ku dopilnowania procedur dotyczących kar-
netów ATA.

ok-
res sześciu miesięcy

Jak uzyskać karnety ATA na targi i wystawy?

Karnety ATA do Meksyku

Karnety ATA do Rosji

www.camaradecomerciodemexico.com.mx/a
ta/
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• w przypadku braku maszyny, czy komputera
z cyrylicą, specyfikacja w języku rosyjskim
może być napisana odręcznie i dołączona do
każdej strony karnetu;

• przy wersji rosyjskiej prosimy o podanie ko-
du taryfy celnej wywożonego towaru (patrz:
www.polweh.ru);

• pamiętać o tym, że karnety ATA są odpra-
wiane na terenie Rosji tylko w wyzna-
czonych urzędach celnych ( szukaj: na
www.ata.kig.pl, podstrona „karnety ATA do
Rosji”).

Od 19 kwietnia 2002 r. zmieniły się prze-
pisy dotyczące opłat manipulacyjnych za nie-
dopełnienie formalności celnych przy wywo-
zie towaru z USA. W związku z tym należy
bezwzględnie przestrzegać terminu wywozu
w okresie ważności karnetu oraz dopilnować
by fakt ten został odnotowany przez amery-
kańskie władze celne na odcinku re-ekspor-
towym.

Za brak adnotacji na
odcinku powrotnego wywozu pobierane są
opłaty w następującej wysokości:

• za dostarczenie odcinka karnetu ATA świad-
czącego o tym, że towar znajduje się poza
obszarem USA, ostemplowanego przez
służby celne innego kraju) - 50 USD;

• za dostarczenie innego niż odcinek karnetu
(np. certyfikat, poświadczony dokument
przewozowy, list przewozowy z podanym
numerem karnetu - 100 USD

• za dostarczenie dowodu innego niż bez-
warunkowa odprawa, dokonana przez urząd
celny USA, poświadczonego w okresie do 3
miesięcy od upływu ważności karnetu - 25%
należności celnych (cło + VAT) nie mniej
jednak niż 50 USD

• za dostarczenie dowodu innego niż bezwa-
runkowa odprawa, dokonana przez urząd
celny USA, poświadczonego w okresie do 3
- 6 miesięcy od upływu ważności karnetu -
50% należności celnych (cło + VAT) nie
mniej jednak niż 100 USD

• za dostarczenie dowodu innego niż bezwa-
runkowa odprawa, dokonana przez urząd
celny USA, poświadczonego po upływie 6
miesięcy od wygaśnięcia ważności karnetu -
110% należności celnych.

• nawet karnety z towarem, dla którego prze-
widziano minimalną lub zerową stawkę cła,
muszą być odprawione na odpowiednim od-
cinku karnetu, w przeciwnym przypadku bę-
dą podlegać opłatom jak opisano wyżej.

Od 1.04.2011 r. Krajowa Izba Gospodar-
cza wydaje karnety ATA na czasowy wywóz
towarów do Dubaju oraz od 01.10.2011 r. do
Abu Dhabi. Władze celne ZEA akceptują odpra-
wy na karnetach ATA towarów wywożonych
w celu zaprezentowania lub wykorzystania
w czasie trwania wystaw, targów, spotkań
i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie
stosuje się w przypadku wywozu wyposażenia
zawodowego jak również wzorów handlo-
wych.

Karnety ATA powinny być wypełnione
w języku angielskim w formie drukowanej (na
komputerze lub maszynowo). Nie jest doz-
wolone wypełnienie karnetu pismem odręcz-
nym.

Wszystkie towary objęte karnetem muszą
zostać przedłożone do odprawy celnej zarów-
no przy czasowym wwozie, jak i powrotnym
wywozie.

Pozostawienia towaru na terenie ZEA bez
względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowiz-
na, zagubienie, kradzież lub zniszczenie)
podlega opłatom celnym.

Opłaty celne za towary niewywiezione mo-
gą sięgać podwójnej stawki należności impor-
towych (cło, podatek itp.).

Opłatom podlega również:
• powrotny wywóz lub powrotnego przywóz

towaru po upływie ważności karnetu lub
terminu wyznaczonego przez władze celne
ZEA (o ile termin ten jest krótszy niż termin
ważności karnetu),

• nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy
celnej w momencie przywozu lub powrot-
nego wywozu towaru z terenu ZEA

Zadeklarowanie nieprawdziwej wartości
towaru może skutkować jego zajęciem, kon-
fiskatą lub innymi sankcjami prawnymi

Fakt niewywiezienia towaru powinien być
zgłoszony w formie pisemnej na podany
poniżej adres:
The UAE Federal Customs Authority
P.O. Box 111333
Dubai (UAE)
Tel. +9714 3119900 / Faks +9714 3930199

Niedopełnienie powyższych formalności
podlega opłatom karnym.

Wysokość opłat karnych może osiągnąć
maksymalnie trzykrotność wartości towaru
zadeklarowanej w karnecie ATA.

Z dniem 01.01.2012 r. Krajowa Izba
Gospodarcza rozpoczęła wydawanie doku-
mentu czasowej odprawy celnej w wymianie
gospodarczej z Tajwanem. Jest to karnet CPD /
China-Taiwan - dokument celny, który pozwala
na bezcłowy i wolny od podatku czasowy
przewóz towarów między Tajwanem a Polską
na okres do jednego roku.

Karnet CPD / China-Taiwan funkcjonuje na
takich samych zasadach jak karnet ATA. Po-
dobnie jak w przypadku karnetu ATA, karnet
CPD / China-Taiwan obejmuje następujące
kategorie wykorzystania towarów: próbki
handlowe i materiały reklamowe wywożone w
celach akwizycji, rozpoznania rynku, zade-
monstrowania wzorów przed zawarciem kon-
traktu handlowego,
• wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy

i telewizyjny, dekoracje, kostiumy, rekwizyty
teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt
sportowy, aparatura badawcza, narzędzia
itp.

• towary przeznaczone do wystawiania lub
wykorzystania na targach, pokazach, wysta-
wach i tym podobnych imprezach (tj. wszel-
kiego rodzaju eksponaty, obudowy i wystrój
stoisk, narzędzia potrzebne do montażu itp.)

Informujemy, że należy się liczyć z trud-
nościami w odprawie towarów na granicy
rosyjskiej. Zdarzają się przypadki odmowy
dokonania odprawy celnej, dotyczącej wy-
posażenia zawodowego. Aby uniknąć prob-
lemów, proponujemy wcześniejsze skontak-
towanie się z urzędem celnym, właściwym
dla Państwa podróży, celem uzyskania ak-
ceptacji przyszłej odprawy na podstawie
karnetów ATA

UWAGA:
Zabroniony jest tranzyt przez Białoruś do Ro-
sji na karnecie ATA. Należy jechać przez kra-
je nadbałtyckie lub Ukrainę (lista wyznaczo-
nych urzędów celnych na granicy ukraińsko-
rosyjskiej znajduje się na naszej stronie:
www.ata.kig.pl)

Jak czasowo wywieźć towary na Tajwan?

Karnety ATA do USA

Karnety ATA do Dubaju

amerykańskiego UC

ODPRAWA CELNA DOKONANA W OKRESIE
WAŻNOŚCI KARNETU

ODPRAWA CELNA DOKONANA PO UPŁYWIE
WAŻNOŚCI KARNETU

KARNETY Z ZEROWYM CŁEM
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• wyposażenie naukowe
• materiały pedagogiczne
• opakowania

Oznacza to, że na karnetach CPD / China –
Tajwan mogą być odprawiane prawie wszyst-
kie rodzaje towarów tj.: dzieła sztuki, antyki, bi-
żuteria, odzież, komputery, narzędzia, maszy-
ny, sprzęt fotograficzny i filmowy, instrumenty
muzyczne, wyposażenie teatralne, sprzęt
sportowy, sprzęt medyczny, konie, systemy
nagłaśniające i oświetleniowe, sprzęt pomia-
rowy itp.

Karnety CPD / China - Taiwan nie obejmują
artykułów spożywczych, łatwo psujących się,
materiałów eksploatacyjnych oraz towarów
przeznaczonych do modernizacji, przetworze-
nia lub naprawy

W Polsce wydawaniem Karnetów ATA
zajmuje się: Krajowa Izba Gospodarcza Biuro
Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA,
Dział Karnetów ATA.
Tel.:+48 22 6309730, 6309736,

+48 22 6309759, 6309810
Fax: +48 22 8274673
Email: ata@kig.pl

Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie internetowej www.ata.kig.pl.

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów
ATA uwierzytelnia polskich ekspor terów

poprzez legalizację ich dokumentów ekspor-
towych. Usługą legalizacyjną objęte są róż-
nego rodzaju dokumenty stosowane w handlu
międzynarodowym, od dokumentów autor-
stwa wnioskodawcy, świadectw i zaświad-
czeń urzędów państwowych i samorządo-
wych, do poświadczeń autentyczności kopii,
kserokopii dokumentu na podstawie okaza-
nego oryginału włącznie. Do tych dokumen-
tów można zaliczyć m.in.: faktury handlowe,
świadectwa pochodzenia, specyfikacje, świa-
dectwa zdrowia, sanitarne i weterynaryjne,
cenniki.

Na życzenie firm wystawiane są również
zaświadczenia o statusie prawnym, zaświad-
czenia o następstwie prawnym oraz zaświad-
czenia/certyfikaty o zaistnieniu okoliczności
mogących stanowić podstawę do zwolnienia
od odpowiedzialności kontraktowej.

O legalizację dokumentów i świadectwa
pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębior-
stwa zarejestrowane w Polsce.

Niezbędne jest dostarczenie do Krajowej
Izby Gospodarczej dokumentów rejestracyj-
nych dotyczących firmy i dokumentów do
legalizacji.

• dokument z organów rejestrowych potwier-
dzający prowadzenie przez wnioskodawcę
działalności gospodarczej,

• zaświadczenie o nadaniu statystycznego
numeru identyfikacyjnego REGON,

• decyzja albo potwierdzenie faktu nadania
numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

• uwierzytelnione wzory podpisów osób up-
rawnionych do reprezentowania podmiotu
wnioskującego.

Legalizacji podlegają jedynie oryginalne
dokumenty (za wyjątkiem potwierdzania za
zgodność z oryginałem) przedkładane są
przez przedsiębiorcę w określonej przez niego
ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza po-
zostającego w dokumentacji KIG. Przy
składaniu dokumentów do legalizacji należy
dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę
wniosek o legalizację. Więcej informacji moż-
na uzyskać na stronie www.legalizacja.kig.pl

W Polsce legalizowaniem dokumentów
i świadectw pochodzenia zajmuje się:

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA,
Dział Legalizacji
tel.: +48 22 6309717,
fax: +48 22 8274673
email: legalizacja@kig.pl

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej do-
kumenty są legalizowane 26 miastach w Pol-
sce (KIG/Z.S.)

Uwaga: Prosimy nie mylić nazwy CPD /
China-Taiwan z karnetem CPD, który dotyczy
wyłącznie środków transportu.

Dokumenty rejestracyjne

Dokumenty do legalizacji

W zależności od dyspozycji zagraniczne-
go klienta dokumenty zalegalizowane przez
Krajową Izbę Gospodarczą mogą podlegać
również legalizacji Ministerstwa Spraw Zag-
ranicznych w Warszawie oraz placówek dyp-
lomatycznych obcych państw w Polsce.

Kto wydaje w Polsce karnety ATA i karnety
CPD / China-Taiwan?

Jakie inne działania podejmuje Krajowa Izba
Gospodarcza BLCA w celu promocji
eksportu?

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizo-
wać dokumenty?

Kto w Polsce legalizuje dokumenty i świa-
dectwa pochodzenia ?

K S 201ONGRES PEDYTORÓW 3
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Już po raz trzynasty Kapituła ustanowio-
nego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki
konkursu „Spedytor Roku” przyznała nagrody
dla najlepszych spedytorów, tym razem roku
2012.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbar-
dziej aktywnego i jednocześnie działającego
„fair” spedytora.

Uwzględniając progi ograniczające możli-
wość działania, stawiane firmom przez wiel-
kość zatrudnienia, nagroda przyznawana jest
w dwóch kategoriach przedsiębiorstw spedy-
cyjnych o zatrudnieniu : do 50 - ciu pracow-
ników i powyżej 50-ciu pracowników.

Do kapituły Konkursu, oceniającej wyniki
Konkursu wchodzą przedstawiciele Rady Izby,
Izby i Uniwersytetu Gdańskiego.

W Konkursie mogą uczestniczyć człon-
kowie PISiL, posiadający siedzibę w Polsce,
prowadzący działalność przez cały (ubiegły)
rok, którzy zgłoszą pisemną deklarację przys-
tąpienia do konkursu wypełniając konkursową
ankietę i dołączając do niej dokumenty finan-
sowe firmy.

Ocenie podlegają: produkty stanowiące
wizytówkę firmy, wykształcenie zatrudnionych

pracowników (w tym znajomość języków
obcych), inwestycje pracodawcy w szkolenia
zewnętrzne i wewnętrzne kadry pracowniczej,
wyniki finansowe i płynność finansowa,
sprzedaż usług, przynależność do organizacji
krajowych i międzynarodowych, wachlarz
oferowanych usług, jakość usług - posiadane
certyfikaty i ubezpieczenia, ilość i wartość

uwzględnionych reklamacji, działalność na
rzecz społeczności lokalnej.

Nagroda przyznawana przez Polską Izbę
Spedycji i Logistyki ( tablica-dyplom)
wręczona jest tradycyjnie podczas obrad
Kongresu Spedytorów.

Na nast przybliżamy Państwu
sylwetki tegorocznych zwycięzców. (E.S.)

W roku 2013 tytuły „Spedytor Roku
2012” otrzymały: w kategorii MŚP firm -
Enterprise Logistics Sp. z o.o.S.K.A i dużych
firm – C.Hartwig Szczecin Spedytorzy
Międzynarodowi Sp. z o.o..

Mając na względzie bardzo dobre wyniki
firmy JAS FBG S.A., Kapituła postanowiła
także przyznać wyróżnienie tej firmie.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy !

ępnych stronach

XIII Konkurs „Spedytor Roku” rozstrzygnięty

K S RONKURS „ PEDYTOR OKU”

fot. arch. PGT - Prezes Zarządu C. Hartwig Szczecin Sp. z o.o. odbiera nagrodę Spedytora Roku 2012

fot. arch. PGT - Prezes Zarządu JAS FBG S.A. dziękuje za wyróżnienie
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Po raz trzeci z rzędu tytuł Spedytora
Roku w kategorii przedsiębiorstw zatrudnia-
jących do 50 pracowników został przyznany
spółce Enterprise Logistics z podszcze-
cińskiego Reptowa. Firma jest operatorem
spedycyjnym i transportowym świadczącym
usługi w relacjach Polska - Skandynawia –
Europa Środkowo-Wschodnia. Poprosiliśmy
prezesa firmy – pana Macieja Gonerko o
skomentowanie tego wydarzenia w kon-
tekście aktualnej sytuacji polskich przed-
siębiorstw transportu i spedycji drogowej.

Maciej Gonerko:

Biuletyn PISiL:

MG:

BP:

MG:

BP:

MG:

Jest nam bardzo przyjemnie
z powodu otrzymania tytułu „Spedytor Roku”.
Jak za każdym razem wiadomość ta była dla
nas niespodzianką. Nigdy nie liczymy na wyg-
raną i dzięki temu zawsze jesteśmy miło zas-
koczeni. To bardzo przyjemne uczucie! Tytuł
„Spedytor Roku” jest dla nas wyjątkowo waż-
ny, albowiem rywalizacja o niego nie jest zwią-
zana z udziałem finansowym, jak ma to miej-
sce w różnorakich programach z „Teraz Pols-
ka” na czele, i również z tego wynika jego
prestiż. W naszym mniemaniu jest to wy-
jątkowe wyróżnienie o charakterze branżo-
wym. Jesteśmy więc dumni i godnie nosimy
ten tytuł „w klapie”, eksponujemy go na głów-
nej stronie naszej witryny internetowej. Myślę,
że bycie Spedytorem Roku ma wpływ na nasz
wizerunek w oczach klientów. Jednocześnie to
dla nas zobowiązanie – wszak Spedytor Roku
powinien potrafić rozwiązywać niestandardo-
we problemy klientów.

Proszę zdradzić jakim za-
sadom hołdujecie, jakie wartości są dla Was
obecnie szczególnie ważne?

To pytanie postawiłbym tak: Czym się
kierujemy i czego potrzeba obecnie w układzie
klient – spedytor (operator logistyczny) –
przewoźnik, czego jest brak i za czym tęs-
knimy? W obecnej sytuacji rynkowej okreś-
lanej mianem pełzającego kryzysu, kryzysu
nie tylko finansów, ale także kryzysu zaufania,
niezwykle na miejscu wydaje się być hasło
powrotu do pryncypiów. Nazwijmy to takim
naszym spedycyjno-transportowym „back to
the basics”. Rozumiem przez to zawołanie o
więcej uczciwości oraz silną potrzebę
zaufania. My się tym od lat kierujemy. Zdoby-
liśmy i zdołaliśmy utrzymać wiarygodnych

partnerów w kraju i za granicą, dzięki czemu
nasza oferta jest wspierana ich potencjałem.
Nasze doświadczenie pokazuje, że współ-
praca oparta na zasadzie zaufania opłaca się –
szczególnie w długiej perspektywie – wszyst-
kim jej stronom; partnerskim usługodawcom
oraz klientowi.

Jaki jest Wasz potencjał przewozowy i
magazynowy? Ile obecnie posiadacie środ-
ków transportu? W czym się specjalizujecie?

Tabor własny to 50 ciągników siodło-
wych, nieco większa ilość naczep, a także sa-
mochody dystrybucyjne. Do naszego poten-
cjału przewozowego należy również zaliczyć
tabor kontraktowy w podobnej ilości. Są to
przewoźnicy, którzy oddają pojazdy do naszej
wyłącznej dyspozycji. Dodatkowo współpra-
cujemy z wieloma przewoźnikami na luźniej-
szych zasadach. Do potencjału logistycznego
zaliczamy dwa magazyny w Polsce – w Rep-
towie oraz w Gdańsku, a także agencje celne w
Świnoujściu, w Gdańsku oraz w Drammen
w Norwegii. Naszym klientom jesteśmy w sta-
nie zaoferować sprawny serwis ładunków
częściowych w relacji Polska – Skandynawia.

Myślę, że
to właśnie możemy nazwać flagowym punk-
tem naszej oferty. Od dłuższego czasu coraz
mocniej akcentujemy także naszą obecność
na rynku przewozów w temperaturze kontrolo-
wanej. Ten fragment rynku poczytujemy jako
w miarę stabilny pod względem wolumenów,
dający szansę zabezpieczyć interes operatora
także w czasie dekoniunktury.

Co z zagrożeniami dla działalności w bran-
ży przewozów? Jakie Pan dostrzega?

Nieuczciwość, chciwość, strach – to
cechy, które psują rynek. Oprócz oczywiście
desperacji i zaciętej walki cenowej w obrębie
prostych usług transportowych, ale tego łatwo
się nie zmieni, musi nastąpić naturalna reduk-
cja, która zmniejszy podaż, co, jak widać, póki
co nie następuje. Przewoźnicy być może mają
jeszcze na tyle potencjału, żeby albo reduko-
wać swoje koszty, albo też świadczyć usługi
poniżej ich.
Strach – blokuje podejmowanie decyzji, og-
ranicza. Trzeba oczywiście być rozważnym
i uważnym w decyzjach biznesowych. Ale
jednocześnie trzeba być odważnym. Bez tego

Prowadzimy regularne linie drobnicowe do
Szwecji, Danii, jak i Norwegii, gdzie w asnymi
samochodami dystrybuujemy towary nie tylko
w rejon Oslo, ale równie do Stavanger, Ber-
gen, Alesund czy Trondheim. W rejon Oslo

oraz do po udniowej Szwecji wysy amy lini
drobnicow a dwa razy w tygodniu. To warte
podkre lenia, albowiem takiej us ugi z t cz
totliwo ci nie oferuj nawet wiod cy wielcy
operatorzy, wi c z tego punktu widzenia mo e-
my by postrzegani jako lider rynku.

ł
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Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A.

K S RONKURS „ PEDYTOR OKU”

„Naszą domeną jest Skandynawia”

fot. Archiwum Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A
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nie jest możliwa żadna zmiana, w tym zmiana
na lepsze. Bohater jednej z powieści Kurta
Vonneguta swój sprawdzony sposób na przet-
rwanie ujął tak:

. W tej sarkastycznej konstatacji
niczym w krzywym zwierciadle widzę zacho-
wawczą filozofię działania wielu ludzi i firm –
nie tylko w naszej branży. I nie tylko w działal-
ności gospodarczej, również w życiu. Później
tylko do samych siebie mogą mieć pretensję
oraz żal za grzechy zaniechania. Wróćmy jed-
nak do meritum sprawy.

Oczywiście. Jak Pan ocenia kondycję pol-
skiego transportu drogowego?

Jak pokazuje statystyka zaprezentowana
na okładce premierowego numeru najnow-
szego periodyku branżowego pt. „Transport
Manager”, polski transport drogowy jest lide-
rem w Europie pod względem tonokilometrów
wykonanej pracy przewozowej. Co więcej,
nasza przewaga nad drugą z kolei Hiszpanią
jest niemal dwukrotna. To z pewnością powód
do zadowolenia – miło jest wiedzieć, że w koń-
cu w czymś jesteśmy najlepsi. Nasza przewa-
ga to jednak typowa przewaga kosztowa. Zo-
baczymy jak długo będziemy w stanie ją utrzy-
mać. Tak czy owak jasno widać, że transport
drogowy wyrósł na narodową dyscyplinę
naszej gospodarki. Tu uwaga do rządzących
(a jestem przekonany, że Minister Transportu,
mimo że z pewnością bardzo zajęty, przeczyta
te słowa) żeby nie utrudniać, a wspomagać
polski transport drogowy. Nie traktować go
jedynie jako źródło materiału do łatania

deficytu budżetowego. Jeśli więc dobrze sobie
w czymś radzimy to dbajmy o to, starajmy się
utrzymać stan rzeczy. Utrzymanie lokaty lidera
w danej dyscyplinie jest sztuką nie mniejsz ,
niż jej zdobycie.

Ciekawie powiedziane i skłania do zasta-
nowienia. Sportowe nawiązanie, którego Pan
użył, brzmi wiarygodnie gdy pada z ust uty-
tułowanego żeglarza, którym Pan jest, jak do-
nosiły w tym roku media. Czy może Pan coś na
ten temat powiedzieć? I więcej – czy jako
przedsiębiorstwo wspieracie inicjatywy spor-
towe?

To taka mało popularna dyscyplina, jaką
jest żeglarstwo. To prawda, jestem członkiem
załogi Patryk Zbroja Yacht Racing Team
i w ostatnim czasie odnieśliśmy kilka
sukcesów, w tym zwycięstwo w szwajcar-

skich regatach zaliczanych do pucharu świata.
Żeglarstwo pojmowane przeze mnie to
dyscyplina zespołowa i takich nawiązań, ana-
logii do prowadzenia działalności w branży
TSL można znaleźć sporo. Wszak transport
i spedycja to ciągły ruch i to na niespokojnych,
dynamicznie zmieniających się wodach
otoczenia rynkowego, politycznego, praw-
nego itd. Odpowiadając na drugą część pyta-
nia: Jako firma staramy się wspierać różne,
naszym zdaniem cenne inicjatywy, w tym
również sportowe, głównie lokalne. Wyzna-
jemy przy tym zasadę, którą można streścić
tak: więcej robić, jak najmniej o tym mówić. To
chyba uczciwe i dobrze o nas świadczy.

Jaką radę dałby Spedytor Roku rodzimym
przedsiębiorcom spedycyjnym i transporto-
wym, zwłaszcza tym młodym, stawiającym
pierwsze kroki w branży?

Myślę, że najlepiej jest znaleźć sobie pew-
ną niszę i skupić się na działalności w jej ra-
mach. Nie próbować ogarnąć wszystkiego
wokół, lecz dążyć do specjalizacji. To po pier-
wsze. Po drugie i nie mniej ważne – ciężko
pracować i być konsekwentnym. No i – jak już
powiedziałem wcześniej – być ostrożnym
i rozważnym w podejmowaniu decyzji, ale
jednocześnie nie bać się. Czy taka postawa
przyniesie sukces (lub chociażby przetrwanie,
co obecnie można już poczytać za sukces) –
nigdy nie wiadomo, ale wg mnie może go
przybliżyć.

Serdecznie dziękuję i życzę dalszych
sukcesów.

Dziękuję za rozmowę. (red.)

siedzieć bezczynnie i pozwo-

lić, żeby los zrobił swoje. Wtedy wszystko uło-

ży się jak najgorzej, ale przynajmniej będzie

mniej bolało

BP:

MG:

BP:

MG:

BP:

MG:

BP:

MG:
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fot. Archiwum Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A

fot. Archiwum Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A
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W trakcie ostatniego Kongresu
Spedytorów w Toruniu ogłoszono wyniki kon-
kursu „Spedytor Roku 2012”. Gratulujemy
zwycięstwa w grupie największych firm spe-
dycyjnych.

Dziękuję bardzo. Byliśmy
zaskoczeni, ale również ogromnie szczęśliwi.
Zaskoczeni, bo w ubiegłym roku nie zgłosiliś-
my się do konkursu, mimo że osiągnęliśmy
najlepsze wyniki finansowe w swojej historii
działania, jako firma sprywatyzowana. W roku
2012 wyniki były nieco gorsze, co nie przesz-
kodziło jednak w zwycięstwie o przysłowiowy
„błysk szprychy” z naszymi szacownymi kon-
kurentami. Ten niewątpliwy sukces zbiegł się
z obchodzonym w tym roku przez firmę C. Har-
twig jubileuszem 155-lecia powstania.

Jakie są źródła tego sukcesu?

Codzienna ciężka praca i zaangażowanie
wszystkich pracowników oraz ich jednoznacz-
na identyfikacja z celami firmy.

W czym konkretnie ta postawa się prze-
jawia?

Wszyscy pracownicy starają się wy-
pełniać swoje obowiązki w sposób wzorowy.
Obowiązujący w naszej firmie system zarzą-
dzania charakteryzuje się przydzieleniem każ-
demu pracownikowi szerokiego zakresu kom-
petencji akceptując jednocześnie jego ludzkie
prawo do popełniania błędów. Powoduje to
wyzwolenie pozytywnych bodźców i minima-
lizację bodźców negatywnych. Postawami
pracowników nie kieruje strach przed ewentu-
alną karą za błędy, a obawa, żeby nie zawieść
zaufania koleżanek i kolegów. Nie muszę doda-
wać, że pracownicy pracujący na pierwszej li-
nii kontaktów z rynkiem kierują się starą zasa-
dą „klient nasz pan”.

Czy to wystarcza?

Oczywiście, że nie. Troska, o jakość kadr
to wielostopniowy system. Zaczyna się od

współpracy z uczelniami kształcącymi stu-
dentów w interesujących nas specjalnoś-
ciach. Mamy podpisane umowy, w ramach
których organizujemy, między innymi, praktyki
wakacyjne. Potem jest współpraca z Urzędem
Pracy i organizowanie stażów absolwenckich
w trakcie których kandydaci do pracy są uważ-
nie obserwowani. Dla pracowników prowadzi-
my różnorakie szkolenia krajowe, a ostatnio
też zagraniczne. W 2012 roku m.in. 5-ciu pra-
cowników ukończyło kurs wg programu FIATA
organizowany przez PISiL.

Czy stosujecie Państwo system moty-
wacji finansowych i na czym on polega?

Mamy swoją filozofię opierającą się na
założeniu, że firma oferuje pracownikowi mak-
symalną kwotę, na jaką ją stać i oczekuje w za-
mian maksymalnego zaangażowania pracow-
nika. W systemie tym nie ma części ruchomej
płacy, na którą praktycznie w 100% składa się
płaca zasadnicza.
Każdy pracownik ma zagwarantowaną co naj-
mniej jedną podwyżkę w roku, w formie tzw.
indeksacji według ogłaszanego przez GUS
wskaźnika wzrostu cen dóbr konsump-
cyjnych. Pracownicy wybijający się ponad
przeciętność mogą liczyć na podwyżki, a wy-
kazujący się wybitnymi osiągnięciami na
ekstra nagrodę pieniężną. W ten sposób

C.Hartwig Szczecin
Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.

Jerzy Wójtowicz
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny C. Hartwig Szczecin Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

W C.Hartwig Szczecin przeszedł wszystkie szczeble zarządzania od ekspedytora portowego po

Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego.

Doświadczenia zdobywał też pracując za granicą, w latach 1975-1976 w Afryce, a w latach 1989-

1996 w Europie Zachodniej. Pełnił szereg funkcji społecznych.

Aktualnie przez kolejne kadencje jest Członkiem Zarządu CLECAT, V-Przewodniczącym Rady

PISiL, Członkiem Zarządu Rady Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, od stycznia jej

Przewodniczącym.

Żywo interesuje się problemami organizacyjnymi i systemami motywacyjnymi przedsiębiorstw.

Na problemy te ma własny punkt widzenia ukształtowany doświadczeniami pracy w wielu krajach

o różnych kulturach.

W chwilach wolnych chętnie uprawia sporty rekreacyjne, lubi też pracę w ogrodzie. Dystans

do bieżących problemów daje mu zainteresowanie astronomią oraz filozofią.

fot.: Anna Rudnicka-Bartkowiak

Wywiad z Jerzym Wójtowiczem, Prezesem Zarz du
– Dyrektorem Naczelnym C. Hartwig Szczecin Sp. z o.o.

ą
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przyrost średniego wynagrodzenia w naszej
firmie od lat wyprzedza wskaźniki inflacji.
System ten dobrze ilustruje naszą filozofię,
która odrzuca maksymalizację zysku, jako cel
nadrzędny firmy. Zysk jest ważny, ale ma słu-
żyć realizacji celów społecznych oraz prze-
myślanej strategii rozwojowej.

Co, poza kadrami, wpływa jeszcze na
pozycję C. Hartwig Szczecin na rynku?

Myślę, że relacje z otoczeniem. Czujemy
się prawdziwymi spadkobiercami chlubnych
tradycji C. Hartwig. Staramy się, więc stoso-
wać w praktyce współczesnego świata wypra-
cowane w poprzednich wiekach zasady solid-
ności kupieckiej. Zawsze dotrzymujemy obiet-
nic, w szczególności dotyczących zapłaty za
zlecane przez nas usługi. Nigdy nie opóźniamy
płatności usprawiedliwiając się, że ktoś nam
nie zapłacił w terminie. Mamy linie kredytowe,
których używamy w przypadku przejściowego
braku środków na naszych rachunkach banko-
wych i nie stawiamy naszych partnerów w kło-
potliwej sytuacji.
Znamy zalety i wady naszych partnerów. Częs-
to życzliwie pomagamy zniwelować jakieś
niedociągnięcia wykonując za tych partnerów
określone czynności organizacyjne, bo klienta
nie obchodzi, które ogniwo w łańcuchu dos-
taw zawala, jego interesuje wyłącznie efekt
końcowy.

W jaki sposób sprywatyzował się C. Har-
twig Szczecin?

W 1996r. założyliśmy spółkę pracow-
niczą, która przejęła firmę i rozpoczęła działal-
ność w 1998r. Przez 10 lat spłacaliśmy regu-
larnie zobowiązania wobec Skarbu Państwa
i od 2008r. C. Hartwig Szczecin jest w 100%
nasz. Był to okres wielkiej dyscypliny i pew-
nych wyrzeczeń, który dodatkowo zbiegł się
z odejściem z firmy prawie całej doświadczo-
nej kadry. W przyśpieszonym tempie wycho-
waliśmy nową kadrę zarządzającą. W doborze
stawialiśmy na ludzi kreatywnych i samodziel-
nych, którzy nie oglądali się na pomoc, ale sa-
mi sobie pomagali. Ci, w większości młodzi lu-
dzie, to dzisiaj trzon naszej firmy. Rosną już ich

następcy, którzy będą w przyszłości odpowia-
dali za kontynuację działalności. Dodatkową
komplikacją tego okresu były zmiany włas-
nościowe w polskiej gospodarce. Wiele klu-
czowych przemysłów zostało przejętych przez
kapitał obcy, za którym przyszła również obca
logistyka. Musieliśmy intensywnie poszuki-
wać innych źródeł przychodu, na szczęście
z powodzeniem. Z perspektywy czasu ocenia-
my to jako nasz wielki sukces.

Czy zawsze wszystko się Wam udaje?

Nie zawsze. Jak w każdej firmie nie
wszystkie projekty kończą się sukcesem. Nam
nie wyszło z samochodami. W 2007r. powięk-
szyliśmy naszą flotę do 18-tu samochodów.
Wkrótce zaczął się kryzys i przez cały okres
musieliśmy do tej działalności dopłacać. Wy-
pełniliśmy nasze zobowiązania wobec leasin-
godawców, ale stwierdziliśmy, że prowadzić
tej działalności zgodnie z wszystkimi przepi-
sami i przy naszej filozofii kadrowej w taki spo-
sób, aby nie tracić, jest bardzo trudno. Aktual-
nie przygotowujemy plan poprawy zarządza-
nia tą dziedziną działalności.

Dziękujemy za wywiad i jeszcze raz skła-
damy gratulacje i życzymy wielu dalszych jubi-
leuszów dla C. Hartwig Szczecin.

Dziękuję i przekazuję serdeczne pozdro-
wienia dla braci spedycyjnej. (red.)

Red.:

J.W.:

Red.:

J.W.:

Red.:

J.W.:

Red.:

J.W.:
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fot. Anna Rudnicka-Bartkowiak - za oga C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Mi dzynarodowi Sp. z o.o.ł ę

fot. arch. C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.
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Tegoroczne wyróżnienie Kapituły Konkur-
su „Spedytor Roku 2012”, wręczone podczas
XIV Kongresu Spedytorów, poprzedziły już
cztery Tytuły „Spedytora Roku”, zdobywane
pod rząd w latach 2008, 2009, 2010 i 2011,
a także przyznanie dwukrotnie Godła „Teraz
Polska”, m.in. za spedycję drogową.

JAS-FBG S.A. dzisiaj, to miesięcznie
, zawierających

o łącznej wadze przekraczającej
rocznie – przy zatrudnieniu ok.

w oddziałach na terenie kraju (w tym w
agencjach celnych), a także w Niemczech i na
Węgrzech. Ale to przede wszystkim

, korzystających z
ofer ty dostosowanej do indywidualnych
potrzeb.

Specjalnością Spółki są rozwiązania „szy-
te na miarę”. Elastyczność w dostosowywaniu
się do zmiennych potrzeb wymagającego
rynku, to w przypadku JAS-FBG S.A. skutek
kompleksowej oferty opartej na komplemen-
tarnym, synergicznym systemie, zawierają-
cym wszystkie narzędzia TSL; drogową spe-
dycję międzynarodową i krajową, w zakresie
całopojazdowym i drobnicowym (łącznie 28
oddziałów i 15 magazynów), spedycję kole-
jową, morską i lotniczą, 7 platform logistycz-
nych, w tym 6 klasy A, o łącznej powierzchni
ok. 50 000 m , a także własne środki transpor-
tu (200 ciągników i naczep, których wiek w 95
proc. nie przekracza 3 lat – spełniających nor-
mę Euro 5).

JAS-FBG S.A. cechuje także aktywność na
polu społecznej odpowiedzialności biznesu –
wyrażająca się m.in. we wspieraniu młodzieży
uzdolnionej sportowo i przedsięwzięć chary-
tatywnych. Młodzi koszykarze i koszykarki,
sponsorowani przez Spółkę, mogą pochwalić
się np. tytułami Mistrzów Polski szkół podsta-
wowych (w rozgrywkach wzięło udział 78 tys.
dzieci z ponad 6 tys. szkół) i Mistrzów Śląska.
Spółka na co dzień współpracuje z Politech-
niką Wrocławską i Wyższą Szkołą Logistyki w
Poznaniu, dzieląc się doświadczeniem i przy-
czyniając do kształcenia nowej kadry logis-
tyków. (P.J.)

4 500
transportów 60 000 przesy-
łek 1 000 000
ton 1 000 osób

120 70

21 000
zadowolonych klientów

2

Prezes Jaros³aw DominZarządu JAS-FBG S.A.

Urodzi³ siê: 5 maja 1966

Wykszta³cenie:Absolwent Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach

Przebieg kariery zawodowej:

Z bran¿¹ TSL zwi¹zany od 1991

W latach 1991 do 2004 PTS PAMTRANS

W latach 2004 do 2006 Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy TEMATRANS Poland

Od 2007 roku w JAS FBG S.A. - pe³ni³ funkcje Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego,

Cz³onka Zarz¹du

Od grudnia 2008 Prezes Zarz¹du JAS FBG S.A.

Stan rodzinny: ¿ona Gra¿yna, syn Marek

Zainteresowania, hobby: narciarstwo, ¿eglarstwo

JAS FBG S.A.

fot. arch. JAS FBG S.A. - JAS-FBG platforma logistyczna w Bielsku
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15 maja 2013 roku w hotelu Bulwar w To-
runiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Członków Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
.

Zebrani zaakceptowali sprawozdania Rady
i Komisji Rewizyjnej PISiL za rok 2012 i podjęli
uchwały wymagane statutem, udzielając ab-
solutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej. Przy-
jęty został budżet i program działania Izby na
rok bieżący. Łącznie podjęto 8 uchwał i prze-
głosowano trzy wnioski. Wnioski zobowiązały
kierownictwo Izby do rozważenia zmiany miej-
sca organizacji Kongresu Spedytorów i Wal-
nego Zgromadzenia, podjęcia działań w kie-
runku wprowadzenia odrębnego PKD dla dzia-
łalności spedycyjnej i logistycznej oraz zawo-
du spedytora i logistyka do klasyfikacji zawo-
dów, a także do zbadania możliwości zmiany

ustawy dotyczącej podpisu elektronicznego
kwalifikowanego (klucz publiczny/prywatny)
na dostęp klucza niekwalifikowanego agenta
celnego do platformy e-PUŁAP.

Podczas dyskusji złożono także wniosek
nieformalny dotyczący propozycji zajęcia się
przez Izbę sprawą odpowiedzialności karno-
skarbowej agenta celnego w przypadku pomy-
łek przy odprawach celnych, które zdaniem
wnioskodawcy są nazbyt restrykcyjne.

Główne założenia przyjętego programu
działania na 2013 roku to kontynuacja współ-
pracy z organizacjami, instytucjami i adminis-
tracją państwową w tematach istotnych dla
działalności członków organizacji, monitoro-
wanie i szybkie reagowanie na problemy

branży TSL, dalsza praca przedstawicieli
PISiL w Radzie Konsultacyjnej Służby Celnej
i w międzynarodowych organizacjach FIATA
i CLECAT, a także kontynuacja współpracy ze
środowiskami naukowymi wyższych uczelni
i szkolnictwem średnim w zakresie kształcenia
zawodowego spedytorów i logistyków, orga-
nizacja imprez które już na stałe znalazły miej-
sce w kalendarzu PISiL ( noworoczna konfe-
rencja w Warszawie, kongres, noworoczne
spotkania integracyjne w Gdyni i Szczecinie)
i ciągłe działania na rzecz rekomendowania
usług firm zrzeszonych w Izbie. Ustalono tak-
że podjęcie prac nad wydaniem pozycji książ-
kowej „Spedycja i transport – wybrane zagad-
nienia prawne”i nad kolejną edycją „Podręcz-
nika Spedytora”. (ES)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PISiL

Posiedzenie Rady PISiL

5 kwietnia 2013 roku odbyło się posie-
dzenie Rady PISiL, którego głównymi tema-
tami były sprawy statutowo-organizacyjne
związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadze-
niem, tj. przyjęcie sprawozdań z działalności
i finansowego organizacji, preliminarza przy-
chodów i kosztów oraz założeń programo-
wych na rok 2013.

Podczas spotkania ustalono skład Kapituły
Konkursu „Spedytor Roku 2012” i omówiono
sprawy związane z XIV Kongresem Spedyto-
rów.

W szeregi Izby przyjęto firmy Loconi Inter-
modal S.A. z siedzibą w Gdyni, Śląskie
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwi-
cach, Magda-Trans Sp. z o.o. i Vision Cargo
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel
Izby w Warszawie złożył sprawozdanie ze
swojej bieżącej działalności.

Pan Jerzy Popiel - delegat PISiL w po-
wołanej do życia Zarządzeniem Ministra Trans-
portu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 4.12.2012r. Radzie Transportu Intermodal-
nego - poinformował, że jak dotychczas odby-
ły się dwa posiedzenia gremium poświęcone
sprawom organizacyjnym.

Zebrani rozważali celowość ewentualnego
wejścia Izby w skład „European Logistics
Platform – ELP”, będącego forum dyskusyj-
nym. Uczestnikami tego nowopowstałego
gremium są indywidualne firmy i organizacje,
m.in. CLECAT.

Posiedzenie zakończyła dyskusja doty-
cząca inicjatywy PISiL podjęcia działań le-
gislacyjnych zmierzających do dopuszczenia
w ruchu krajowym na terenie Polski, pojazdów
przewożących 45 stopowe kontenery w tran-
sporcie intermodalnym o masie całkowitej nie
przekraczającej 44 ton - bez konieczności
uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Kores-
pondencja pomiędzy Izbą a Ministerstwem
Transpor tu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w tej sprawie toczy się od listopada
ubiegłego roku. (E.S.)



W kwietniu w Sosnowcu odbyła się kolej-
na (już czwarta) edycja imprezy wystawien-
niczo-konferencyjnej Silesia TSL EXPO 2013,
nad którą, Honorowy Patronat objął Janusz
Piechociński, Wicepremier, Minister Gospo-
darki, jej wielki zwolennik i dotychczasowy
bywalec.

Jednym z ważnych atutów Silesii TSL
EXPO 2013 jest to, iż jest ona w Polsce jedną
z niewielu imprez wystawienniczo-konferen-
cyjnej, odwołujących się bezpośrednio - bo
tytularnie - do problematyki logistyki, spedycji
i transportu oraz do promocji tej usługowej
branży w możliwie najszerszym gronie jej
interesariuszy . Nieprzypadkowo zatem w im-
prezie tej udział wzięło kilku członków PISiL,
a wśród ponad 50 stoisk ulokowane było także
niemałe stoisko patronackie Polskiej Izby Spe-
dycji i Logistyki. Stało się tak nie tylko dzięki
zaproszeniu organizatorów do udziału Izby
w tej imprezie, ale przede wszystkim dzięki
przekonaniu, że warto, a nawet trzeba wyko-
rzystywać każdą znaczącą okazję i szansę do
popularyzowania i promowania misji, zadań,
potencjału i osiągnięć PISiL w działalności na
rzecz członków Izby oraz branży tsl. Potwier-
dzeniem rosnącej rangi imprezy - co prawda
zbyt wolno, ale jest to przede wszystkim wina
kryzysu „podgryzającego” wiele tego rodzaju
imprez - był nie tylko udział w Targach takich
potentatów na europejskim rynku tsl jak PKP
CARGO Logistics czy też PKP LHS (ich stois-
ka, podobnie jak w latach ubiegłych, niezwykle
barwne i przyjazne dla zwiedzających, wyróż-
niały się wielkim estetycznym i przestrzennym
- nagrodzonym - rozmachem), ale i wielu
mniejszych firm, świadczących przeróżne us-
ługi dla operatorów logistycznych (najczęściej
z dziedzin: telematyki, urządzeń transportu
wewnętrznego, urządzeń dla bezpieczeństwa
transportu, wyposażenia magazynów oraz
ciągników drogowych), wśród których prym
wiodły firmy oferujące oprogramowanie i us-

ługi informatyczne i konsultigowe, wspoma-
gające zarządzanie procesami transportowy-
mi i logistycznymi. Paletę wystawców produ-
centów usług i urządzeń znakomicie uzupeł-
niały stoiska-ekspozycje fachowych periody-
ków (np. TSL-Biznes, Truck & Van, Rynek Ko-
lejowy oraz Polska Gazeta Transportowa) oraz
instytucji i internetowych portali edukacyjnych
o profilu logistycznym i transportowym, a tak-
że stoiska związane z różnego rodzaju kolek-
cjonerskimi zainteresowaniami transporto-
wymi (filatelistyka, modele). Trzeba też wspo-
mnieć, że tegorocznej edycji Silesii TSL EXPO,
podobnie jak w roku ubiegłym, towarzyszyła
skromna - niestety - edycja Targów Branży
Pocztowej i Kurierskiej - SILPOSTEX 2013.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Silesii
TSL EXPO 2013 była skierowana do biznes-
menów, naukowców i studentów, konferencja
zorganizowana pod hasłem "Transgraniczna
współpraca transportowa Europy Środkowo-

Wschodniej", poświęcona najbardziej palą-
cym problemom transportu kolejowego. Jej
organizatorem i naukowym moderatorem kon-
ferencji był profesor Marek Sitarz, szef Katedry
Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej
w Katowicach, a patronem - podobnie jak całej
imprezy SilesiA TSL EXPO 2013 - Wicepre-
mier, Minister Gospodarki, Janusz Piecho-
ciński. Wśród zaproszonych gości panelistów
konferencji był także Przewodniczący Rady
PISiL, Marek Tarczyński, który w swoim wys-
tąpieniu omówił znaczenie wdrażania nowych
technologii dla przyszłości branży TSL, w sy-
tuacji gdy na wyczerpaniu są już takie atuty
prowadzenia działalności transportowej, jak
tania wykwalifikowana siła robocza oraz
relatywnie niskie koszty usług towarzyszą-
cych. Podkreślił też, że zwiększenie wydaj-
ności i konkurencyjności branży tsl, wymaga
ciągłego doskonalenia procesów spedycyjno-
logistycznych oraz unowocześniania taboru

1
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Patronat PISiL nad wystawą „Silesia TSL Expo 2013”

1 Impreza Silesia TSL EXPO jest ważnym wydarzeniem dedykowanym przede wszystkim przedsiębiorstwom działających na obszarze Górniczego Okręgu Przemysłowego i jego otoczenia,
nabywającym i świadczącym usługi tsl.

Fot.1.: Na stoisku PISiL promowano przede wszystkim działalność wydawnicz ,

szkoleniową i lobbystyczną Izby.

ą
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i infrastruktury transportowej, a z kolei wysoka
wydajność i konkurencyjność przełożą się
między innymi na większą atrakcyjność pracy
w tej branży, przyciągając do niej szersze gro-
no młodej, wysoko wykwalifikowanej i dyspo-
zycyjnej oraz mocno zmotywowanej kadry.

Z bogatego wachlarza imprez towarzy-
szących Silesii EXPO 2013, sporą popular-
nością cieszyły się organizowane przez redak-
cje TSL-Biznes i Truck & Van, kolejne „Spot-
kania Transportowe”, tym razem poświęcone
współpracy przewoźników i spedytorów jako
antidotum na kolejną falę kryzysu, a także
konsekwencjom związanym ze stosowaniem
ustawy o transporcie drogowym, nowelizo-
wanej pod kątem wymogów unijnych, mno-
żącym się problemom związanym z rozlicza-
niem e-myta oraz działaniom sprzyjającym
obniżaniu kosztów funkcjonowania firmy
transportowej w perspektywie wymuszonej
dominacji silników Euro 6. Spośród innych
imprez warto wspomnieć o dwóch konferen-
cjach: „Innowacyjne narzędzia i technologie w
systemach zarządzania bezpieczeństwem na
kolei w kontekście rozwoju klastra" i "Jak zdo-
być doświadczenie zawodowe przed podję-
ciem pierwszej pracy?", o spotkaniu pod has-
łem „Minimalizacja ryzyka przedsiębiorcy
związanego z kontrolą czasu pracy oraz rosz-
czeniami pracowników za nieprawidłowo

wypłacone wynagrodzenie”, zorganizowanym
w ramach kampanii społecznej Rzetelny Prze-
woźnik oraz o dwóch konkursach dla zwiedza-
jących: o tytuł „Mistrza Kierownicy” i o „For-

klift Cup - najlepszego kierowcę wózka widło-
wego".

Należy także odnotować fakt, wśród od-
wiedzających stoisko PISiL znacznie więcej
niż podczas ubiegłorocznej edycji imprezy by-
ło przedsiębiorców i menedżerów zaintereso-
wanych działalnością szkoleniową naszej Izby
(warunki uczestnictwa w szkoleniach, ich
tematykę i dawane uprawnienia), działalnością
wydawniczą (na stoisku prezentowane były
wszystkie publikacje szkoleniowe oferowane
obecnie przez Izbę), działalnością lobbystycz-
ną (formy lobowania i ochrony interesów
członków Izby, w tym możliwości pomocy
prawnej i merytorycznej w sprawach spor-
nych) oraz warunkami przystąpienia do na-
szego stowarzyszenia. /MW/.

Fot.3.: Stoisko PISiL odwiedził między innymi, znany Henryk Sawka - rysownik, satyryk, ilustrator

i karykaturzysta, co potwierdził autografem na najnowszym numerze Biuletynu PISiL.

Fot.2.: Dyrektor Naczelny Górnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO Logistics, Jarosław Bagniewski

szczególnie interesował się wydawnictwami PISiL związanymi z działalnością kolei.
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NOTATKI



Udzielone patronaty / partnerstwo // wspó praca / udzia w konferencjach / targachł ł

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wydarzenie / Konferencja

Mi dzynarodowe Targi Bran owe Trans Poland 2013

X Mi dzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2013

XVII Mi dzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013

Trzecia edycj regat bran y TSL ShipCup'13

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013

Targi Transportu, Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO 2013

konferencja „EUROHUB Luxemburg”

konferencja „Multimodalna Europa”

V rocznica dzia alno ci Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia

„Transport Week 2013”
Udzia Przewodnicz cego Rady PISiL w panelu dyskusyjnym (deregulacje) w d. 6.03.2013

Konferencja „Polski transport drogowy. Jak utrzyma pozycj lidera”

"Optymalizacja kosztów w transporcie - sprawdzone strategie zarz dzania”

Konsultacje publiczne w procesie ci g ego doskonalenia prawa

Komisja Gospodarki Narodowej

Polska Gospodarka , konferencja

wspó praca przy opracowaniu materia ów dotycz cych bran y TSL
(Transport, Spedycja Logistyka) - publikacje na amach magazynu

Patronat merytoryczny studiów podyplomowych „logistyka w zarz dzaniu” oferowanych

ę ż

ę

ę

ą ż

ł ś

ł ą

ć ę

ą

ą ł

ł ł ą ż
ł

ą

Data wydarzenia

26-29.11.2013, Warszawa

23-27.09.2013,Gda sk

3-5.09.2013, Gda sk

Czerwiec/Mazury- Wilkasy
nad Jeziorem Niegocin

18 kwietnia 2013, Gda sk

16-17 kwietnia 2013,
Sosnowiec

20 marca 2013 roku ,
Warszawa

13.03.2013, Warszawa

12.03.2013, Sosnowiec

5-7.03.2013, Gda sk

1.03.2013, Warszawa

19.02.2013, Warszawa

15.02.2013, Warszawa

13.02.2013, Warszawa

1.02.2013, Warszawa

ń

ń

ń

ń

Organizator

Lentewenc Sp. z o.o.

Mi dzynarodowe Targi Gda skie SA

Targi Warszawskie S.A.

SAIL Roman Paschke

KOW Media& Marketing Sp. z o.o., Warszawa

Expo Silesia Sp. z o.o.

Ambasada Luksemburga w RP,
Izba Handlowa Wielkiego Ksi stwa Luksemburg ,
Cluster for Logistics Luxemburg a.s.b.l,

Eurologistics / Flota Auto Biznes /
Truck & Business Polska/Logistyka Produkcji

Zarz d Expo Silesia

Actia Forum Sp. z o.o.

ZMPD

ZMPD

Ministerstwo Gospodarki

Senat RP

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Magazyn Outsourcing&More

Akademia Leona Ko mi skiego, Warszawa

ę ń

ę

ą

ź ń

Tytu medialnył

PGT nr 22 z 29.05.2013

Namiary na morze i handel
nr 10/13 (maj 2013)

Namiary na morze i handel
nr 10/13 (maj 2013)

Magazyn Outsourcing&More
Nr 2 marzec/kwiecie 2013

Polska Gazeta Transportowa
Nr 7 z 13.02.2013

Polska Gazeta Transportowa
Nr 3 z 30.01.2013

Namiary na morze i handel
nr 02/13 (stycze 2013)

Namiary na morze i handel
nr 02/13 (stycze 2013)

Namiary na morze i handel
nr 01/13 (stycze 2013)

PGT nr 4 z 23.01.2013

3.01.2013, Dziennik Gazeta Prawna

ń

ń

ń

ń

Temat

XIV Kongres Spedytorów w Toruniu

Kongres Spedytorów

Umie si znale (Kongres Spedytorów 2013)

Rynek us ug TSL w Polsce

Na czym b dzie mo na zaoszcz dzi
w transporcie drogowym w 2013 r.

Efekty wspó pracy bran y i rz d

PISiL o Europie

Spotkanie noworoczne

Wi cej Czech w portach?

PISiL w Europie

Komentarz nt. wzrostu w polskich obrotach us ugowych
pozycji us ugi transportowe (eksport/import)

ć ę źć

ł

ę ż ę ć

ł ż ą

ę

ł
ł

Autor

Jerzy Konwicki

W adys aw Jaszowski

Maciej Borkowski

Miros aw Kaczmarek

EG (wypowied Przewodnicz cego
Rady PISiL M.Tarczy skiego)

K. Koprowski

K. Koprowski

P. Frankowski

W. Jaszowski

K. Koprowski

Przewodnicz cy Rady M.Tarczy ski

ł ł

ł

ź ą
ń

ą ń
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5.
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9.

10.

11.

PISiL w mediach, konferencje, spotkania, patronaty, artyku y, zaproszeniał



Polska Izba Spedycji i Logistyki

71-620 SZCZECIN
ul. Jana Kazimierza 3
tel.: 91 480 67 01
fax: 91 480 67 32
e-mail: management@hartwig.szczecin.pl

Przedstawiciel w Warszawie:
tel.: 608 623 419, email: pisil-waw@pisil.pl

placówki regionalne:

ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia
tel. 58 620 19 50, 620 98 26, fax 58 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl, www.pisil.pl

konto: Bank Millennium S.A.
nr: 34116022020000000061904525
NIP: 586-20-75-731


