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CSR w łańcuchach dostaw
Logistyka zmienia się wraz z rozwojem 
rynku, to proces naturalny, wprowadzane 
są usługi i produkty, które niekiedy dia-
metralnie zmieniają procesy i funkcjono-
wanie całych obszarów usług. To swoiste 
„kamienie milowe” zmian, o których piszą 
w swoich komentarzach praktycy, wpro-
wadzający te zmiany na rynek. Logistycz-
ne łańcuchy dostaw muszą reagować 
na zmiany w otaczającej je przestrzeni 
społecznej i gospodarczej, szybciej niż 
inne struktury, bacząc przy tym by relacje 
pomiędzy interesariuszami zadowalały 
wszystkie strony. 

Globalizacja zmienia łańcuchy dostaw, 
podnosi standardy jakościowe usług we 
wszystkich obszarach ich funkcjonowania, 

a idea zrównoważonego rozwoju, stawia 
kolejne wyzwania dostawcom usług logi-
styki kontraktowej. Operatorzy logistyczni 
działający globalnie na wielu rynkach, 
realizują swoje cele zgodnie ze standarda-
mi społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR), kierując się wytycznymi normy ISO 
26 000. W trzecim wydaniu „Logistycz-
ne Marki 2016” prezentujemy firmy, dla 
których idea zrównoważonego rozwoju 
wpisana jest w standardy działania na 
globalnym rynku, a budując właściwe re-
lacje CSR z interesariuszami na lokalnych 
rynkach, przyczyniają się do ich zrówno-
ważonego rozwoju. Standardy globalnych 
łańcuchów dostaw, stają się wymiernym 
wskaźnikiem jakości usług i poziomu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu.

Współczesne łańcuchy dostaw nie mogą 
funkcjonować bez wdrażania rozwiązań 
regulujących standardy zrównoważonego 
rozwoju, które kształtują pozycję i wizeru-
nek firmy. To firmy działające w obszarze 
łańcuchów dostaw, w określonej prze-
strzeni społecznej i ekonomicznej mają 
do wypełnienia rolę szczególną, która 
wpływa na rozwój i kształtowanie relacji 
z interesariuszami. 

Jest wiele inicjatyw wpisujących się w idee 
zrównoważonego rozwoju, wypełniających 
standardy CSR, które godne są prezentacji 
i naśladownictwa na naszym rynku, będą-
cego nadal w fazie rozwoju. Jest więc po-
trzeba omówienia roli jaką ma do spełnie-
nia społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Takie wartości, jak etyka, uczciwość, 
transparentność, szacunek dla pracow-
nika, społeczna wrażliwość, budują re-
lacje z otoczeniem biznesowym, stają 
się fundamentami dobrych praktyk we 
współdziałaniu. Globalni operatorzy łań-
cuchów dostaw, działający na lokalnych 
rynkach, tworzą obszary nacechowane 
ideą zrównoważonego rozwoju, dają pod-
stawy do aktywności interesariuszy na 
nowych poziomach egzystencji. Czołowi 
logistyczni gracze zostawiają trwałe śla-
dy koegzystencji z naturą i społecznością 
lokalnych rynków.

Andrzej Szymkiewicz
Redaktor naczelny
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ETYKA W ORGANIZACJI
Specjaliści zajmujący się CSR podkreślają, że odpowiedzialny biznes nie ozna-

cza pytania o sposób wydawania pieniędzy, ale ich zarabiania.

Nie ulega wątpliwości, że biznes, podob-
nie jak inne sfery ludzkiego życia, posiada 
swój wymiar etyczny i podlega ocenie mo-
ralnej. Przedmiotem oceny jest właśnie to, 
czy firmy uczciwie swój zysk generują. Dla 
praktyków CSR równie istotną kwestią po-
zostaje udowadnianie braku sprzeczności 
między konkurencyjnością i etycznością 
biznesu. A nawet więcej, że dopiero etycz-
ne postępowanie warunkuje profesjona-
lizm działania. 

Dla interpretacji danych postaw i zacho-
wania potrzebny jest wspólny system 
wartości jako punkt odniesienia. Polska, 
podobnie jak większość krajów Europy, 
ukształtowana została przez wpływy 
etyki chrześcijańskiej i humanistycznej. 
Dlatego w kulturze Starego Kontynentu 
mocno zakorzenione i doceniane są: wraż-
liwość i solidarność społeczna, afi rmacja 
istoty ludzkiej. Co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie również w koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu. U jej podstaw 
leżą prawa człowieka, prawa pracownicze, 
pojęcie dobra wspólnego. 

Jak pokazuje historia, niewystarczające jed-
nak okazuje się proste ustanowienie wspól-
nych, etycznych standardów w celu przeciw-
działania nadużyciom sfery gospodarczej. 
Często nawet bardzo prężnie działające or-
ganizacje branżowe, które dbają o wysokie 
standardy etyczne, nie są w stanie zapobiec 
upadkom moralnym ich członków. Historia 
przecież zna wydarzenia, które, niestety, 
prowokują do pytań o sens i realność zało-
żeń CSR. Pamiętamy rok 2008 i załamanie 
na rynkach finansowych, eksplozję platfor-
my wiertniczej Deepwater Horizon w 2010 
roku, na której wykonywane były prace na 
zlecenie koncernu BP, czy 2013 rok, który 
przyniósł śmierć ponad 1100 pracowników 
w fabryce odzieży w Bangladeszu. Kryzysy 
są wpisane w życie organizacji. Niektórych 
jednak można by uniknąć lub ograniczyć ich 

zasięg, budując etyczną infrastrukturę i kul-
turę organizacyjną, która w swoich założe-
niach ma wartości moralne towarzyszące 
codziennej pracy zespołu.

Chodzi jednak o te prawdziwe wartości, 
z którymi dana grupa jest się w stanie 
identyfikować. Pierwsze kodeksy etyki 
powstawały już w czasach starożytnych. 
Współcześnie wiele branż i zawodów, co-
raz częściej także firm takie przewodniki 
postępowania posiada i coraz częściej mają 
one dla organizacji realną wartość. Oprócz 
określenia wartości, którymi pracownicy 
i kadra zarządzająca mają się kierować, wo-
kół kodeksu tworzony jest system etycz-
ny i wdrożone są narzędzia umożliwiające 
podtrzymanie określonej kultury organiza-
cyjnej. W firmach pojawiają się stanowiska 
compliance officer (np. Grupa Polpharma) 
czy rzeczników etyki (np. PGNiG), czuwają-
cych nad zgodnością decyzji biznesowych 
z prawem i przyjętymi zasadami etycznymi. 

Zapobieganiu nadużyć ma służyć narzędzie 
whistleblowing, umożliwiające zgłaszanie 
nieprawidłowości. Wciąż jednak stanowią-
ce wyzwanie dla firm przede wszystkim 
w dwóch aspektach: ochrony sygnalisty 
i negatywnych konotacji tego zjawiska, 
kojarzącego się z donosicielstwem. Orga-
nizacje podejmują się przeprowadzenia 
audytów etycznych i szkoleń. Zestaw tych 
działań i procedur ukierunkowany jest 
w głównej mierze do wewnątrz organiza-
cji, chociaż nie bez znaczenia pozostaje ich 
zewnętrzna percepcja. Coraz częściej oto-
czenie biznesu docenia fakt, że ma w fi rmie 
godnego zaufania partnera utożsamiające-
go się z ważnymi dla innych wartościami, 
jak uczciwość czy odpowiedzialność.

Artykuł ukazał się w jubileuszowej publikacji Forum Od-
powiedzialnego Biznesu pt. „Biznes który zmienia świat”:  
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/12/
Album-biznes-ktory-zmienia-swiat.pdf

Agnieszka Siarkiewicz

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/12/Album-biznes-ktory-zmienia-swiat.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/12/Album-biznes-ktory-zmienia-swiat.pdf
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KONKURENCYJNOŚĆ I ETYKA  
W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORGANIZACJI

KINGA DI SALVO
Country General Manager CHEP Polska i kraje bałtyckie

Prowadzenie przedsiębiorstwa w harmonii 
ze społeczeństwem i przyrodą jest w isto-
cie budowaniem przewagi konkurencyjnej. 
Nowoczesny biznes, działający w sposób 
zrównoważony, nie może być kompro-
misem między nakierowaniem na zysk 
a ekologią. Firma powinna dążyć do do-
skonalenia procesów przy jednoczesnym 
niwelowaniu negatywnego wpływu na 
środowisko. Istotne jest przeprowadzanie 
badań diagnozujących słabe punkty dzia-
łalności firm. Poddane analizie wyniki, po-
zwalają projektować rozwiązania na mia-
rę nowoczesnej gospodarki, prowadzonej 
w duchu zrównoważonego rozwoju. Swo-
ista praca u podstaw poprzez doszkalanie 
i edukowanie jest inwestycją przynoszącą 
wymierne korzyści. Promowanie otwarto-
ści i szczerej współpracy w branży, nawet 
pomiędzy bezpośrednimi konkurentami, 
powoduje, że sytuacja „tu i teraz” przestaje 
być pierwszoplanowa. Świadomość wpły-
wu obecnych działań przedsiębiorstw na 
całą branżę, społeczeństwo i środowisko 
naturalne powinno być wpisane w krwio-
obieg nowoczesnego biznesu.

KAROLINA TOKARZ
Karolina Tokarz, Prezes Zarządu, 
Naczelny Dyrektor PROMAG S.A.

Pytanie o to, czy w coraz bardziej kon-
kurencyjnym środowisku biznesowym 
jest miejsce na zachowanie etyki po-
wraca od lat jak bumerang i jest przed-
miotem dyskusji nie tylko w gronie na-
ukowców, ale coraz częściej środowisk 
ekonomiczno-biznesowych. Nie da się 
ukryć, że istotnym celem każdego przed-
siębiorstwa jest maksymalizacja zysku. 
Z drugiej strony mamy wartości takie jak 
uczciwość, rzetelność, solidność, odpo-
wiedzialność społeczna i wiele innych, 
na których buduje się całą kulturę orga-
nizacji i fundamenty przedsiębiorstwa. 
Jeśli nie są to tylko i wyłącznie puste slo-
gany, wymyślone na potrzeby promocji, 
to odpowiedź na to, jak w danej sytuacji 
zachowa się firma, wydaje się sprawą 
oczywistą. Nie potrafię przypomnieć so-
bie przykładu przedsiębiorstwa, które 
straciło na tym, że przestrzegało wła-
snych zasad etycznych, ale mogę wy-
mienić mnóstwo przykładów firm, które 
straciły swoja pozycję na skutek zacho-
wań wątpliwych z moralnego punktu wi-
dzenia. Tego typu praktyki działają tylko 

i wyłącznie krótkookresowo, przynoszą 
chwilowy i niepewny zysk, natomiast 
niszczą fundamenty przedsiębiorstwa 
i prowadzą do utraty wiarygodności oraz 
zaufania. Są to w biznesie wartości, bez 
których nie można mówić o jakimkol-
wiek sukcesie. Dlatego tak ważne jest 
nie tylko mówienie o wartościach, ale 
kierowanie się nimi w każdym obszarze 
funkcjonowania firmy, w tym sprzedaży 
czy marketingu, ale także w odniesieniu 
do własnych pracowników, społeczności 
lokalnej oraz w działaniach CSR. PRO-
MAG S.A. angażuje się od wielu już lat 
w działania społecznie odpowiedzialne, 
ekonomicznie uzasadnione i ekologicz-
nie przyjazne. Wszystkie te aktywności 
oraz zasady, którymi na co dzień się kie-
rujemy zostały przez nas spisane w Ko-
deksie Etycznym Firmy.
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Ewolucja form funkcjonowania przedsiębiorstw 
a także postępujący proces ich globalizacji do-
prowadził do sytuacji w której duże koncerny 
spotkały się z problemem zetknięcia własnych 
partykularnych celów z otoczeniem społecznym, 
ekonomicznym i prawnym na którym działają. 
Dlatego wymogiem koniecznym stało się usta-
lenie standardów dotyczących relacji pomiędzy 
ww. przedsiębiorstwami a interesariuszami 
funkcjonującymi w ich otroczeniu. 

MODEL ANALIZY 
I KSZTAŁTOWANIA RELACJI POMIĘDZY 

INTERESARIUSZAMI A WIRTUALNYM ŁAŃCUCHEM 

DOSTAW W ŚWIETLE WYMAGAŃ CSR

dr Marek Kasperek 
Katedra Logistyki Ekonomicznej  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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Obecnie podstawą, pozwalająca na defi-
nicje standardów, w zakresie szeroko poj-
mowanego CSR są zapisy zawarte w nor-
mie ISO 26 000. Regulują one i formalizują 
działania w wielu obszarach CSR a także 
określają standardy postępowania z inte-
resariuszami. 

Na przełomie lat 2013-2015, w ramach pro-
jektu badań naukowych LOGOS, dokonano 
m.in. analizy sposobu kształtowania relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnymi łań-
cuchami dostaw w świetle wytycznych normy 
ISO 26 000. (Kisperska D. – Moroń, Kasperek 
M, Klosa E., Piniecki R., Świerczek A. (2014). 
Podstawowym celem tamtych badań była 
diagnoza wdrożenia koncepcji CSR we współ-
czesnych łańcuchach dostaw. Narzędziem 
badawczym była ogólnopolska ankieta.

Poza aspektem diagnostycznym równie 
ważny, z punktu widzenia projektu jest 
aspekt koncepcyjno-modelowy. Jednym 
z kluczowych zagadnień projektu, i jedno-
cześnie jego celów utylitarnych, jest bowiem 
wykorzystanie pozyskanych przy pomocy 
ankiety danych i na tej podstawie stopnio-
wa operacjonalizacja powstałych na bazie 
badań koncepcji poprzez zdefiniowanie 
wymagań dla narzędzi służących do badań 
i kształtowania wielowymiarowego oddzia-
ływania w relacjach wewnętrznych łańcucha 
dostaw i w relacjach zewnętrznych z otocze-
niem, służącym badaniom symulacyjnym 
i empirycznym. Dlatego, na bazie wyników 
przeprowadzonych badań ankietowych, zo-
stał opracowany model procesowy sposobu 
kształtowania relacji wirtualnego łańcucha 
dostaw z jego interesariuszami oraz zdefi-
niowano narzędzia wspierające ten model. 

Do diagnozy wymogów interesariuszy doty-
czących wdrożenia CSR zaproponowano me-
tody, źródłem których był zarówno obszar 
badań marketingowych jak i Total Quality 
Management.

Podsumowując, celem naukowym niniejszej 
publikacji jest syntetyczne przedstawie-
nie modelu analizy i kształtowania relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw, bazujące na wynikach 
badań przeprowadzonych w projekcie LO-
GOS. Celem zaś utylitarnym publikacji jest 
wskazanie narzędzi doskonalących kształ-
towanie ww. relacji w oparciu o założenia 
CSR i ISO 26 000.

METODOLOGIA PROWADZENIA ANALIZY, 
MODEL KONCEPCYJNY
Problemem kluczowym podczas budo-
wy modelu analizy i kształtowania relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw stało się przyjęcie spo-
sobu definiowania samych relacji. Pomoc-
nym okazało się tutaj podejście systemowe 
wykorzystywane w logistyce. Jak wskazuje 
L. von Bertalanffy, każdy system metalo-
gistyczny1, cechuje się nieskończenie wie-
loma relacjami (L. von Bertalanffy, 1984, 
s. 86.). W konsekwencji relacje pomiędzy 
łańcuchem dostaw a jego interesariuszami, 
będącymi elementami metalogistycznego, 
mają zarówno charakter bezpośredni jak 
i pośredni. Dokonując ich selekcji i trans-
pozycji na grunt logistyki (za C. H. Pfohlem) 
możemy wyróżnić trzy podstawowe zbiory 
takich relacji, oparte na przepływie fizycz-
nym, przepływie informacyjnym i przepły-

1 Elementami systemu metalogistycznego jest zarówno wirtu-
alny łańcuch dostaw i jego interesariusze.

wie pieniądza (Pfohl C. H.: 1999 s.19. oraz 
Blaik P 2001, s. 52). Każda z tych relacji 
posiada sprzężenie zwrotne, a więc posiada 
charakter bilateralny. Ma on także charak-
ter systemu adaptującego się.( Rummler A. 
Brache Alan P. 2000, s. 37.)

Dokonując analizy powyższego systemu 
należy uwzględnić zarówno konstytutywne 
cechy ujęcia systemowego tj:

 » holizm – rozpatrywanie procesów (obiek-
tów, zdarzeń, zjawisk, itp.) jako całości,

Rysunek 1 Struktura systemu prostego i złożonego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Pfohl, systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblio-
teka Logistyka, Poznań 2001, s.6
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 » strukturalizm – określanie zjawisk na 
podstawie ich niezmiennych struktur,

 » kompleksowość – ujawnienie różno-
rodności sprzężeń i relacji wewnętrznych 
rozpatrywanych procesów,

 » esencjalizm – uwaga koncentrowana 
na elementach istotnych (dla rozpatry-
wanego kryterium – wrażliwość na ele-
menty składowe),

 » kontekstowość – rozpatrywanie pro-
cesu ze względu na jego miejsce na tle 
całości systemu,

 » teleologizm – rozpatrywanie zjawisk 
z punktu widzenia pożądanego celu,

 » funkcjonalizm – rozpatrywanie zjawisk 
dynamicznych, zmieniających swoje wła-
sności w czasie,

 » efektywność – ukierunkowanie działań 
obiektów na analizę skuteczności, eko-
nomiczności,

 » synergizm – uwzględnianie możliwości 
powstania zjawiska synergii i samoorga-
nizacji,

 » sterowalność – uwzględnienie stero-
wania zewnętrznego oraz samostero-
walnosci jak i stopień organizacji samego 
systemu. Szczególnie stopień organizacji 
systemu bezpośrednio implikuje metodę 
badania relacji pomiędzy przedsiębior-
stwem a jego interesariuszami. Według 
C. H. Pfohla wśród systemów logistycz-
nych możemy wyszczególnić systemy 
proste (jednostopniowe) oraz złożone 
(wielostopniowe) – rys 1.

Analizując strukturę systemu logistycznego 
przestawionego na rysunku 1 można do-
strzec iż system złożony składa się z pewnej 
liczby systemów prostych. Uogólniając każdy 
system złożony jest więc sumą wielu syste-

mów prostych. Każdy więc system złożony 
można opisać charakteryzując poszczególne 
podmioty i relacje zachodzące w składają-
cych się na niego systemach prostych. 

Przedstawiona powyżej zasada pozwala 
na dokonanie szczegółowego opisu relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw. Operacjonalizując to 
stwierdzenie należy badać poszczególne re-
lacje pomiędzy podmiotem A będącym do-
stawcą a podmiotem B będącym odbiorcą 
(klientem, konsumentem, interesariuszem). 
Analizując wszystkie powiązania pomiędzy 
parami systemu metalogistycznego można 
odtworzyć zbiór relacji zachodzących w ta-
kim systemie. 

Schemat ideowy analizy relacji pomiędzy 
interesariuszami a wirtualnym łańcuchem 
dostaw przedstawiono na rysunku 2.

Schemat analizy relacji pomiędzy interesa-
riuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw 
składa się z 8 faz:

Faza 1 – wybór obszaru lub obszarów CSR 
– realizacja tej fazy wymaga zdefiniowa-
nia obszaru CSR w obrębie którego będzie 
realizowane badanie. Założyć należy także 
alternatywny scenariusz tj. sytuację w któ-
rej badanie będzie obejmowało cały obszar 
CSR. W tym jednak przypadku drastycznie 
zwiększa się rozległość samej analizy, a tak-
że liczba analizowanych interakcji, w skutek 
konieczności uwzględnienia całej gamy we-
wnętrznych relacji pomiędzy samymi obsza-
rami CSR. Sugeruje się aby przy definiowaniu 
obszaru (obszarów) badanych wykorzystać 
ISO 26000.

Rysunek 2 Schemat ideowy 
analizy relacji pomiędzy in-
teresariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw 
Źródło: Opracowanie własne

Wybór obszaru lub obszarów CSR

Zdefiniowanie interesariuszy

Identyfikacja oczekiwań intreresariu-
sza w zakresie produktu lub procesu 

realizacji usługi lub obsługi

Wybór grupy badawczej responden-
tów z grupy interesariuszy

Zakup produktu lub udział w procesie 
realizacji usługi lub obsługi

Ocena przez respondentów produk-
tu lub procesu realizacji usługi lub 

obsługi

Analiza danych a także uruchomienie 
ewentualnych działań korygujących 

lub stworzenie wytycznych do takich 
działań
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Faza 2 – zdefiniowanie interesariuszy – re-
alizacja tej fazy wymaga zdefiniowania gru-
py interesariuszy, w przypadku której będą 
analizowane ich relacje z wirtualnym łań-
cuchem dostaw. W przypadku wyboru tylko 
pewnej grupy interesariuszy z całego zbioru 
interesariuszy należy zdefiniować kryteria 
wyboru ww. podzbioru.

Faza 3 – identyfikacja oczekiwań intere-
sariuszy (OI) w zakresie produktu, procesu 
lub realizowanej usługi – przy pomocy od-
powiednio zdefiniowanego narzędzia ba-
dawczego – np. ankiety, kwestionariusza 
należy ustalić oczekiwania interesariuszy 
dotyczące relacji bilateralnych z ogniwami 
wirtualnego łańcucha dostaw. Istotnym na 
tym etapie jest wybór odpowiedniej metody 
badania oczekiwań. Specjalnie predyspono-
wane wydają się w tym przypadku meto-
da: Importance Performance oraz Servqual. 
Szczegółową analizę przydatności ww. me-
tod przedstawiono w dalszej części niniej-
szego opracowania.

Faza 4 – wybór grupy badawczej respon-
dentów z grupy interesariuszy – grupa 
taka powinna być reprezentatywna dla 
badanego zbioru interesariuszy. Należy 
także przewidzieć iż w niektórych przy-
padkach może zaistnieć sytuacja w której 
będziemy mieli do czynienia tylko z jednym 
interesariuszem. W takim przypadku nie 
istnieje konieczności wyboru powyższej 
grupy badawczej.

Faza 5 – zakup produktu, udział w procesie, 
lub realizacja usługi. Aby doszło do nawią-
zania jakiejkolwiek relacji pomiędzy dwoma 
podmiotami musi dojść, zgodnie z przyjęty-

mi na wstępie założeniami, do przepływu 
fizycznego lub informacyjnego. Etap ten re-
alizuje powyższy postulat.

Faza 6 – ocena przez respondentów produk-
tu lub procesu realizacji usługi lub obsługi 
– na tym etapie następuje weryfikacja na ile 
wirtualny łańcuch dostaw realizuje oczeki-
wania interesariuszy w zakresie CSR. Innymi 
słowy badając doznania interesariuszy (DI) 
można określić czy doszło do przeszacowa-
nia czy też niedoszacowania zakładanych na 
wstępie parametrów czy też cech produktu, 
usługi lub procesu w zakresie ich zgodności 
z wytycznymi CSR

Faza 7 – analiza danych a także urucho-
mienie ewentualnych działań korygujących 
lub stworzenie wytycznych do takich dzia-
łań. Działania korygujące polegaj a m.in. 
na zaprojektowaniu na podstawie ziden-
tyfikowanych oczekiwań interesariuszy 
produktu, procesu lub sposobu realizacji 
usługi. Etap ten pozwala na udoskonalenie 
procesu, a w konsekwencji na przeniesienie 
zapisów zawartych w ISO 26000 na cechy 
wyrobów, usług a także świadczonej przez 
wirtualny łańcuch dostaw obsługi klienta 
tak by były one zgodne z wytycznymi ww. 
normy. Należy tutaj rozpatrzyć wykorzy-
stanie dwóch metod QFD i FMEA. Szcze-
gółową analizę przydatności ww. metod 
przedstawiono w dalszej części niniejszego 
opracowania.

Jak widać, przedstawiony na rysunku 2 sche-
mat ideowy analizy relacji pomiędzy intere-
sariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw, 
ma nie tylko charakter diagnostyczny lecz 
także analityczny. Pozwala on bowiem po-



12 Logistyczne marki | Model analizy i kształtowania relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw w świetle wymagań CSR

przez sprzężenie zwrotne na kształtowanie 
odpowiednich parametrów produktu, usługi 
lub procesu realizowanego przez wirtualny 
łańcuch dostaw. W konsekwencji procesu 
analizy da analizy relacji pomiędzy intere-
sariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw 
powstają bowiem precyzyjne wytyczne po-
zwalające na daleko idące dostosowanie 
wirtualnego łańcucha dostaw do wymagań 
CSR i oczekiwań interesariuszy.

ANALIZA METOD I PRZEBIEG PROCEDURY 
ANALIZY RELACJI POMIĘDZY INTERESA-
RIUSZAMI A WIRTUALNYM ŁAŃCUCHEM 
DOSTAW – MODEL OPERACYJNY
Jak już wcześniej wspomniano istotnym za-
gadnieniem jest zdefiniowanie metod ba-
dawczych niezbędnych do przeprowadzenia 
powyższej analizy. Ze względu na przedmiot 
i charakter projektowanej analizy należy roz-
patrzyć wykorzystanie co najmniej dwóch 
metod dotyczących określania oczekiwań 
interesariusza (OI) i identyfikacji jego doznań 
(DI) z wynikających z relacji z wirtualnym 
łańcuchem dostaw. Metodami tymi są Im-
portance Performance oraz Servqual. 

Twórcami metody SERVQUAL, są amery-
kańscy naukowcy A. Parasuraman, V.A. Ze-
ithaml i L.L. Berry (Berry L., Parasuraman A., 
Zeithaml V.A., 1985,). Metoda ta eliminuje 
koncepcję tzw. luk w przepływie informa-
cji. Teoria luk dowodzi iż istnieje głębokie 
zniekształcenie informacji w komunikacji 
pomiędzy nadawcą (klientem, interesariu-
szem) a odbiorcą (decydentem w przedsię-
biorstwie). Metoda SERVQUAL polega więc 
na pomiarze różnic pomiędzy poziomem za-
spokojenia oczekiwań a postrzegania usług 
przez klienta. Autorzy metody uważają, 

że usługa jest postrzegana indywidualnie, 
a zatem subiektywnie. Fakt ten oznacza, iż 
jakość usług nie może być oceniana obiek-
tywnie, a zatem bardziej uzasadnione jest 
mówienie o postrzeganej jakości usług. 
Oryginalność metody polega na pokazaniu, 
że postrzegana jakość usługi jest wynikiem 
porównania oczekiwanej i postrzeganej ja-
kości obsługi lub produktu (A. Styś s. 92). 
Badanie przeprowadza się za pomocą dwóch 
kwestionariuszy, z których każdy zawiera 22 
pytania dotyczące pięciu wymiarów jakości 
(B. Wright, N. Duray, T. Goodale, 2013):

 » elementy materialne / namacalność 
(tengibles),

 » solidność (reliability),

Rysunek 3 Schemat ideowy 
analizy relacji pomiędzy in-
teresariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw wraz 
z powstającymi w jego wy-
niku dokumentami – model 
operacyjny
Źródło: Opracowanie własne

Wybór obszaru lub obszarów CSR

Ankieta lub kwestionariusz 
badawczy SERVQUAL

Lista oczekiwań

Ankieta lub kwestionariusz 
badawczy SERVQUAL

Arkusz QFD oraz wytyczne 
konstrukcji

Raport i wytyczne działań 
korygujących

Zdefiniowanie interesariuszy

Identyfikacja oczekiwań intreresariu-
sza w zakresie produktu lub procesu 

realizacji usługi lub obsługi przy 
pomocy SERVQUAL

Wybór grupy badawczej responden-
tów z grupy interesariuszy

Zakup produktu lub udział w procesie 
realizacji usługi lub obsługi

Ocena przez respondentów produktu 
lub procesu realizacji usługi lub obsłu-

gi przy pomocy SERVQUAL

Analiza danych a także uruchomienie 
ewentualnych działań korygujących 

lub stworzenie wytycznych do takich 
działań przy pomocy QFD

Baza pytań
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 » szybkość reakcji (responsiveness),
 » pewność (assurance),
 » empatia (empathy) 

Następnie dokonuję się porównania ocze-
kiwań i doznań klienta lub interesariusza. 
W rezultacie można określić zarówno po-
ziom oferowanej obsługi jak i dostosować 
rezultaty oceny parametrów do oczekiwań 
klienta.

Alternatywną metodą oceny jakości obsłu-
gi klienta jest metoda Importance-Perfor-
mance. Jest to metoda dokładna, ale także 
bardziej skomplikowana. Została zapropo-
nowana w latach 70. XX wieku przez zespół 
badaczy J.A. Martilla i J.C. Jamesa (Stoma 

M. 2012,. s. 80 – 81). Klienci (interesariu-
sze) dokonują dwukrotnej oceny tych sa-
mych cech usługi. W pierwszej kolejności ze 
względu na ich istotność dla prawidłowego 
wykonania tej usługi, drugi raz ze względu 
na faktyczny poziom ich realizacji. 

Wyniki uzyskane tą metodą przedstawia się 
za pomocą macierzy (nazywanej macierzą 
Importance-Performance). Dzięki zestawie-
niu istotności danej cechy usługi z poziomem 
jej rzeczywistej realizacji można uzyskać od-
powiedź na pytanie, które elementy usługi 
warto ulepszać i modyfikować (mają duże 
znaczenie dla klientów), a które nie są dla 
nich istotne i należy osłabiać ich realizację 
(Radkowski K., 2005, s. 331). 

Po dokładnej analizie metod w zakresie 
określania oczekiwań interesariusza (OI) 
i identyfikacji jego doznań (DI) z wynikają-
cych z relacji z wirtualnym łańcuchem do-
staw wydaje się że ze względu na sposób 
a także cel działania bardziej predyspono-
wana do tego rodzaju analiz jest metoda 
SERVQUAL (Berry L., Parasuraman A., Ze-
ithaml V.A 1985, oraz Stoma M. 2012 s. 
80 – 81). 

Kolejno należy dokonać analizy możliwych 
do wykorzystania metod w zakresie pro-
jektowania cech wyrobów, usług lub reali-
zowanych przez wirtualny łańcuch dostaw 
procesów. W tym przypadku za najbardziej 
adekwatne uznano metody FMEA oraz QFD. 
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Jak już wspomniano istotnym elementem 
procesu analizy relacji pomiędzy interesa-
riuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw 
jest zaprojektowanie produktu lub procesu 
realizacji usługi lub obsługi. Będzie to wła-
ściwa operacjonalizacja oczekiwań interesa-
riuszy w kontekście ich relacji z wirtualnym 
łańcuchem dostaw. Wybrano zatem dwie 
metody zaczerpnięte z teorii TQM – FMEA 
i QFD. Obie te metody, na podstawie skwan-
tyfikowanych ocen wagi poszczególnych 
cech (funkcjonalności) składających się na 
produkt (usługę) lub proces, pozwalają na 
jego dokładne dopasowanie do oczekiwań 
wskazanej grupy interesariuszy. Aby doko-
nać właściwego wyboru należy dokładnie 
przeanalizować zalety i konsekwencje wyko-
rzystania każdej z ww. metod (Zdanowicz R., 
Kost G., 2001 oraz Łańcucki J. (red.), 1995, 
s.66 oraz Toruński J. 2013 s. 17).

Pomimo iż zarówno FMEA jak i QFD po-
zwalają na precyzyjną identyfikację ocze-
kiwań interesariuszy i przeniesienie ich na 
cechy (funkcjonalności) produktu, usługi czy 
procesu, po dogłębnym przeanalizowaniu 
tych metod oraz korzyści wynikających z ich 
wykorzystania, wydaje się iż bardziej ade-
kwatną metodą przydatną do analizy relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw jest QFD. 

Za takim wyborem przemawiają dodatko-
wo dwie przesłanki których nie uwzględnia 
FMEA. W wyniku przeprowadzenia analizy 
QFD otrzymujemy precyzyjne informacje 
często o charakterze technicznym pozwala-
jące na dokładne modelowanie cech (funk-
cjonalności) produktu, usługi lub procesu. 
Drugą przesłanka przemawiającą za wy-

borem QFD jest wbudowany w tą metodę 
mechanizm dokonujący benchmarkingu 
pomiędzy danym przedsiębiorstwem (łań-
cuchem dostaw) a innymi przedsiębiorstwa-
mi (łańcuchami dostaw) znajdującymi się 
w otoczeni badanego podmiotu. W związku 
z powyższym ostateczny kształt procesu 
analizy relacji pomiędzy interesariuszami 
a wirtualnym łańcuchem dostaw przedsta-
wia rysunek 3.

Wybór metody SERVQUAL i QFD nie wpływa 
na przebieg samego procesu analizy relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw. Jednakże warunkuje on 
specyficzne dokumenty i bazę danych po-
wstające w tym procesie. 

Baza danych, powinna mieć charakter 
otwarty i zwierać listę pytań pozwalających 
na konstrukcję ankiety (kwestionariusza) 
SERVQUAL. W strukturze rekordu tej bazy 
powinno zostać uwzględnione m.in.:

 » Indeks pytania,
 » Data wprowadzenia pytania,
 » Data dokonania ostatniej aktualizacji,
 » Oznaczenie autora (Imię, Nazwisko, In-

stytucja),
 » Kwalifikacja do obszaru CSR na podsta-

wie ISO 26 000,
 » Kwalifikacja do określonej grupy intere-

sariuszy,
 » Nazwa pytania (zakres pytania),
 » Dodatkowe informacje.

Otwarty charakter bazy pozwala na cią-
głe uzupełnianie lity pytań, przez kolejnych 
badaczy. Jak już wspomniano pytania po-
zwalającego na skonstruowani ankiety 

(kwestionariusza) SERVQUAL definiujące-
go i mierzącego oczekiwania intereresa-
riusza. W wyniku przeprowadzenia pierw-
szego etapu badania metodą SERVQUAL 
powstanie lista oczekiwań interesariuszy. 
Następnie w oparciu o kolejną ankietę 
(kwestionariusz) SERVQUAL zostaną zdia-
gnozowane odczucia interesariuszy wyni-
kające z zakupu produktu, realizacji usługi 
lub wzięcia udziału w jakimkolwiek bada-
nym procesie pomiędzy łańcuchem dostaw 
a nimi samymi. 

Różnice, powstające w wyniku porównania 
oczekiwań interesariuszy i ich odczuć po-
zwolą na skonstruowanie kwestionariusza 
analizy QFD. Na bazie analizy QFD zostaną 
stworzone zoperacjonalizowane wytyczne 
dotyczące konstrukcji produktu, usługi lub 
procesu.

Powyższa procedura w rezultacie pozwoli 
nie tylko na udzielenie odpowiedzi na py-
tanie „Jak jest?” i „Dlaczego tak jest?” ale 
również udzieli odpowiedzi na pytanie „Jak 
być powinno?” i „Dlaczego nie jest tak jak 
być powinno?”. Wyniki przeprowadzonych 
analiz jak i opracowane przy pomocy QFD 
wytyczne posłużą do stworzenia raportu 
oraz dalszego doskonalenia relacji między 
wirtualnym łańcuchem dostaw a jego in-
teresariuszami.

PODSUMOWANIE
Jak już wspomniano, zagadnienia zwią-
zane z CSR odgrywają coraz większą rolę 
w współczesnej gospodarce. Jednakże do 
tej pory problem wdrożenia CSR koncentro-
wał się raczej na pojedynczych przedsiębior-
stwach funkcjonujących na rynku. 

Celem projektu LOGOS było przebadanie 
m.in. relacji jakie tworzą się pomiędzy in-
teresariuszami a wirtualnymi łańcuchami 
dostaw. Powyższe badania stały się pod-
stawą do zdefiniowania modelu kształto-
wania relacji wirtualnego łańcucha dostaw 
z interesariuszami funkcjonującymi zarówno 
w nim jak i w jego otoczeniu. W konsekwencji 
bazując na ISO 26 000 udało się stworzyć 
unikalny model analizy i kształtowania rela-
cji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym 
łańcuchem dostaw w świetle wymagań CSR 
pozwalający także na realizację celu uty-
litarnego – zdefiniowania wymagań dla 
kształtowania społecznej odpowiedzialności 
wirtualnego łańcucha dostaw. 

Działania związane z opracowaniem ww. 
modelu podzielono na 3 logiczne fazy:

1) Zdefiniowanie sposobu badania relacji 
pomiędzy interesariuszami a wirtual-
nym łańcuchem dostaw,

2) Określenie narzędzi w oparciu o które 
ww. model będzie funkcjonował,

3) Zdefiniowanie samego modelu wraz 
z wytycznymi dotyczącymi jego kon-
strukcji.

Należy tutaj podkreślić iż poza realizacją celu 
naukowego model pozwala na operacjona-
lizację działań związanych z tworzeniem 
wytycznych polityki odpowiedzialności spo-
łecznej w wirtualnym łańcuchu dostaw. Jest 
to istotne z dwóch powodów:

 » Wskazuje na operacyjne narzędzia i spo-
sób ich wykorzystania w kształtowaniu 
relacji z interesariuszami, 

 » Pozwala na standaryzację podejścia.
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Szczególnie ten drugi aspekt skutków opra-
cowania modelu wydaje się ważny z na-
ukowego punktu widzenia. Standaryzacja 
procedury, w badaniach czy we wdrożeniu, 
zapewnia porównywalność rezultatów. Po-
zwala ona bowiem na uogólnienie wyników 
a także daje podstawę do zdefiniowania 
ogólnoteoretycznych wniosków.

Podsumowując, model ma charakter zarów-
no operacyjny – definiuje sposób wdrożenia 
jak i naukowy – pozwala bowiem na standa-
ryzację wyników analizy relacji wynikających 
z przyjętej polityki odpowiedzialności spo-
łecznej pomiędzy interesariuszami a wirtu-
alnym łańcuchem dostaw. W konsekwencji 
dzięki standaryzacji wyników ma charakter 
teoriopoznawczy i otwiera pole do dalszych 
badań w tym obszarze. 
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Temat społecznej odpowiedzialności jest na tyle 
szeroki i wielowątkowy, że daje spore pole do 
popisu, jeśli chodzi o badania. Rok 2015, jak 
i poprzednie lata, także obfitował w różnego ro-
dzaju analizy dotyczące zarówno ogólnej kondycji 
biznesu w zakresie CSR, jak i bardziej szczegóło-
wych tematów. Poniżej przedstawiam wybrane 
polskie i zagraniczne badania wraz z krótkim 
omówieniem.

Dr Agata Gruszecka-Tieśluk 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

CO W TRAWIE PISZCZY…  
CZYLI CSR W BADANIACH W 2015 ROKU
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KONDYCJA BIZNESU I CSR – 
PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
Rok 2015 to odsłona siódmej już edycji ba-
dania BSR/Globe Scan „State of Sustaina-
ble Business Survey”, w którym odpowiedzi 
udzieliło 440 badanych z 200 firm będą-
cych członkami organizacji BSR (Business 
for Social Responsibility). Kluczowe wnioski 
płynące z badania ukazują, że firmy coraz 
częściej włączają działania z zakresu CSR 
do strategii biznesowej, głównie dzięki 
dostrzeganiu korzyści finansowych przez 
kadrę zarządzającą. O zmianie prowadzącej 
w kierunku dojrzałości idei społecznej od-
powiedzialności świadczy również większe 
zaangażowanie liderów firm, a co za tym 
idzie zwrot ku działaniom wewnątrz firmy 
w miejsce sporadycznych akcji zewnętrz-
nych. Podobnie jak w poprzednich latach 
– kwestia praw człowieka otwiera listę 
priorytetów działań w zakresie CSR w opi-
nii badanych, ale coraz ważniejsze staje się 
przeciwdziałanie problemom związanym 
ze zmianami klimatu oraz zapewnienie 
powszechnego dostępu do podstawowych 
usług. Na znaczeniu zyskuje również temat 
zarządzania łańcuchem dostaw, w tym 
w kontekście praw człowieka.

Znaczenie kwestii związanych ze społecz-
ną odpowiedzialnością dostrzegają również 
inwestorzy. Jak pokazują badania Institute 
for Sustainable Investing, ponad 70% ame-
rykańskich inwestorów indywidualnych 
jest zainteresowanych odpowiedzialny-
mi inwestycjami. Prawie dwóch na trzech 
uważa, że odpowiedzialne inwestowanie 
stanie się dominującą praktyką na rynku 
inwestycyjnym w ciągu najbliższych 5 lat. 
I, pomimo że dostrzegają korzyści płynące 

z CSR dla firmy, to jedynie połowa z nich 
widzi bezpośrednie przełożenie na wła-
sne korzyści w tym zakresie. Poza tym na 
aspekty związane z odpowiedzialnym pro-
wadzeniem biznesu zwracają częściej uwagę 
panie niż panowie (40% vs 23%) oraz ludzie 
młodzi (18–32 lata). 

KONSUMENCI W CENTRUM UWAGI
O tym, że konsumenci pozostają w centrum 
uwagi biznesu, świadczy fakt, że lojalność 
konsumentów jest najczęściej wskazy-
waną obawą wyrażaną przez liderów 
międzynarodowych firm w badaniu zreali-
zowanym przez KPMG „Global CEO Outlook 
2015” (aż 86% wskazań). Mniejszy odsetek 
respondentów obawia się agresywnej kon-
kurencji bądź też nadążania za rozwojem 
technologicznym w branży. A w jaki sposób 
utrzymać konsumentów? Jak pokazują opi-
sane poniżej wyniki, duży wpływ może mieć 
nie tylko oferta innowacyjnych produktów, 
ale również zwrócenie uwagi na społecznie 
odpowiedzialne funkcjonowanie firmy. 

Po raz kolejny Nielsen zrealizował między-
narodowe badania, w których przygląda się 
zachowaniom ponad 30 tys. konsumentów 
z 60 państw. Mimo że badania opisane 
w „Global Sustainability Report” obejmu-
ją jedynie użytkowników internetu, to warto 
zauważyć, że konsumenci zwracają coraz 
większą uwagę na społeczną odpowie-
dzialność marek, co wyraźnie przekłada 
się na deklaracje, że są w stanie zapłacić 
więcej za „odpowiedzialny” produkt lub 
usługę (66% respondentów, wzrost w sto-
sunku do poprzednich lat: 55% – 2014, 50% 
–2013). Co więcej, badania te pokazują, że 
duża liczba konsumentów czyta ety-

kiety przed kupnem, sprawdza proces 
wytwarzania produktu, opinie o produ-
cencie (60% badanych przy zakupie kieru-
je się zaufaniem do marki, 59% badanych 
sprawdza, czy produkt jest zdrowy, blisko 
45% – czy firma produkująca jest kojarzo-
na z poszanowaniem środowiska natural-
nego lub z zaangażowaniem społecznym). 
Inne badania Nielsena również pokazują, 
że konsumenci (zwłaszcza młodzi) poszu-
kują produktów zdrowych, wytwarzanych 
w odpowiedzialny sposób, ale jednocześnie 
takich, na które ich stać. Jak pokazuje raport 
„Looking to Achieve New Product Success? 
Listen to Your Consumers”, istnieje bowiem 
duża luka w dostępności takich produktów, 
co przekłada się na decyzje zakupowe (26% 

konsumentów oczekuje takich produktów, 
a tymczasem jedynie 10% deklaruje kupno).

Konsumentów w centrum uwagi stawia 
również kolejne międzynarodowe badanie, 
tym razem zrealizowane przez Cone Com-
munications we współpracy z Ebiquity. 
„Global CSR Study” 2015 to trzecia edycja 
międzynarodowego badania postaw, poglą-
dów i zachowań konsumentów w stosunku 
do społecznej odpowiedzialności biznesu, 
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
komunikacji działań z zakresu CSR. Prze-
prowadzone badanie online objęło ponad 
9700 osób z dziewięciu największych pod 
względem wielkości PKB państw (tj. Brazylii, 
Chin, Francji, Indii, Japonii, Kanady, Niemiec, 
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USA oraz Wielkiej Brytanii). „Global CSR Stu-
dy” pokazuje, że konsumenci oczekują od 
firm działania w sposób społecznie od-
powiedzialny, co więcej: potrzebują na to 
konkretnych i wyraźnie im komunikowa-
nych dowodów (np. za pośrednictwem me-
diów społecznościowych). Zwracają uwagę 
nie tylko na to, co robi firma, ale również na 
to, czego nie robi (np. na brak komunikacji 
o działaniach prośrodowiskowych). Świad-
czy to nie tylko o wysokich oczekiwaniach 
wobec organizacji, ale również o coraz bar-
dziej świadomym odczytywaniu komunika-
tów z zakresu CSR. Warto również dodać, że 
co prawda jedynie 1/4 badanych czyta 
raporty CSR, ale za to zawarte w nich 

dane opisuje jako istotne, lecz zaprezen-
towane w mało przystępny sposób. Firmy 
powinny zatem przedstawiać zawartość ra-
portów CSR w bardziej przejrzysty sposób, 
np. za pomocą infografik czy wykorzystując 
media społecznościowe.

RAPORTOWANIE
Firmy zdają sobie sprawę z tego, że nadal 
niewielki odsetek interesariuszy czyta ra-
porty społeczne. Mimo to nieustannie rośnie 
(choć obecnie coraz wolniej) liczba organizacji 
raportujących dane pozafinansowe, o czym 
przekonują autorzy badania „Currents of 
Change: The KPMG Survey on Corporate 
Responsibility Reporting”. W opracowaniu 

duży nacisk położony jest na raportowa-
nie kwestii środowiskowych, zwłaszcza 
emisji dwutlenku węgla: zanalizowany 
został sposób przedstawienia danych na 
ten temat wśród 250 największych firm 
świata, z których 92% przygotowuje ra-
porty społeczne. Przyglądając się trendom 
w raportowaniu, badacze zwracają uwa-
gę na rosnącą rolę wymagań formalnych: 
wzrost liczby raportujących firm jest od-
zwierciedleniem wprowadzenia obowiązku 
raportowania m.in. w Indiach, Korei Połu-
dniowej, Norwegii czy na Tajwanie. Badania 
pokazały także, że coraz więcej organizacji 
ujmuje kwestie związane z CSR w raportach 
rocznych (trzy na pięć przebadanych firm, 
podczas gdy w 2011 była to jedna na pięć). 
Poza tym coraz więcej przedsiębiorstw de-
cyduje się na audyty zewnętrzne raportów 
w celu zapewnienia wiarygodności poda-
wanych danych.

POLSKIE PODWÓRKO
Mówiąc o polskim kontekście, nie sposób 
pominąć najnowszego raportu Fundacji 
CentrumCSR.PL „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu w polskich realiach”, będą-
cego wynikiem półtorarocznego monitoringu 
227 największych firm z 16 branż pod kątem 
12 wskaźników – od praw człowieka, przez 
raportowanie społeczne, do eliminacji korup-
cji. Zasadniczą część badawczą stanowiła 
analiza treści publikowanych na stronach 
internetowych spółek w języku polskim. Jak 
wskazują autorzy raportu, publikowane in-
formacje są „mało konkretne, ubogie w jasne 
deklaracje i pozbawione weryfikowalnych 
danych”, a społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa utożsamiana jest głównie 
z filantropią. Wiele firm z czołówki polskiego 

biznesu w ogóle nie podejmuje tego tematu 
w swojej komunikacji z interesariuszami. Na 
uwagę zasługują także ujęte w raporcie po-
równania pomiędzy branżami i, jak pokazują 
badania, na czele stoi branża surowcowo-
-paliwowo-energetyczna, z której ponad 
90% firm informuje o swoich działaniach 
z zakresu CSR, a zaraz za nią finansowa 
(ponad 80% firm). „Społeczna odpowie-
dzialność biznesu w polskich realiach” to 
obszerna analiza, w której wyniki badań 
zostały uzupełnione o liczne komentarze 
ekspertów z różnych środowisk. Całość daje 
dosyć krytyczny obraz polskich firm i po-
kazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia 
w kontekście nie tylko zachęcania biznesu do 
podejmowania działań w zakresie CSR, ale 
również w obszarze jakości i treści komuni-
kacji o podejmowanych przedsięwzięciach.

CSR Z TWARZĄ, CZYLI 
O MENEDŻERACH CSR
O kondycji społecznej odpowiedzialności 
biznesu w Polsce wypowiadali się mene-
dżerowie i menedżerki CSR w badaniu Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowa-
dzonym we współpracy z instytutem PBS 
oraz Deloitte. Okazuje się, że ponad 80% (na 
133 osoby) badanych dostrzega wpływ 
CSR na sposób funkcjonowania bizne-
su w Polsce. Przełożenia działań z zakresu 
CSR na aktywność biznesową zdecydowanie 
nie dostrzega zaledwie 0,8% respondentów, 
a 15,8% raczej nie widzi tu interakcji. Zmiany 
dostrzegane są przede wszystkim w sposo-
bie funkcjonowania firmy (ponad 60% wska-
zań), a także w zwracaniu większej uwagi 
na kwestie społeczne bądź środowiskowe. 
Co ważne, korzyściami wdrażania działań 
z zakresu CSR w firmie w opinii badanych 
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nie są już przede wszystkim kwestie repu-
tacyjne, jak to miało miejsce jeszcze kilka 
lat temu (por. badania FOB „Menedżerowie 
500” z 2003 i 2010 roku), ale etyka i zaan-
gażowanie pracowników. 

Jak wygląda praca badanych w praktyce? 
Niezbędne jest wsparcie „z góry” – po-
maga przykład płynący z międzynarodowej 
korporacji- matki (78%) czy od członków za-
rządu, bowiem z drugiej strony główną ba-
rierą we wdrażaniu i rozwoju CSR w or-
ganizacji jest brak zrozumienia idei przez 
kadry zarządzające (46% wskazań). Co cie-
kawe, to będzie również główna bariera do 
pokonania w perspektywie kolejnych 15 lat 
– tak twierdzi 66% badanych, równolegle 
z powszechnie panującym przekonaniem, że 
CSR się nie opłaca, nie płyną z niego żadne 
korzyści (64%).

W przekładaniu idei na praktykę niezbęd-
ne jest również zaangażowanie jednostek 
– menedżerów i menedżerek CSR, którym 
idea społecznej odpowiedzialności dostar-
cza przydatnych narzędzi i metod działania. 
Mimo wszystko w ich opinii to wciąż krótka 
i zamknięta lista, m.in. dlatego, że odpowie-
dzialny biznes jest często sprowadzany 
do działań operacyjnych, a także nadal 
traktuje się go wybiórczo. Dialog z intere-
sariuszami (46%) i wolontariat pracow-
niczy (35%) to najwyżej oceniane przez 
menedżerów narzędzia CSR w pracy, zaś 
najniżej (11%), co dość zaskakujące, cenio-
ne są systemy zarządzania (jak normy ISO 
czy SA 8000) oraz działania charytatyw-
ne i filantropia (13%). Zdaniem badanych 
największym wyzwaniem na kolejne lata 
będzie nie tylko przekonanie kadry zarządza-

jącej o sensowności idei CSR, ale mierzenie 
efektywności działań. A pracy będzie coraz 
więcej, badani prognozują bowiem, że firmy 
będą miały coraz większy wpływ na roz-
wój gospodarczy kraju, głównie w zakresie 
kształtowania gospodarki opartej na wiedzy 
(89% respondentów zgadza się z tą opinią) 
oraz budowania kapitału społecznego (rów-
nież 89% wskazań). W perspektywie 15 lat 
badani prognozują także przeobrażenia we-
wnątrz firm w wyniku coraz większych ocze-
kiwań konsumentów (79%) oraz wytycznych 
zewnętrznych (dyrektywa unijna dotycząca 
raportowania danych pozafinansowych). 

Badania „Menedżerowie CSR” Forum Od-
powiedzialnego Biznesu ukazują również 
ludzką twarz społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w Polsce. I w zdecydowanej 
większości przypadków jest to twarz ko-
bieca. Blisko 4/5 respondentów stanowiły 
kobiety, co odzwierciedla silną feminizację 
branży. W badaniu udało się uchwycić za-
równo perspektywę osób młodych, które 
CSR zajmują się od niedawna, jak i tych 
o długoletnim doświadczeniu: 1/3 bada-
nych miała staż w CSR 8 lat i więcej, mniej 
doświadczeni (staż 5–7 lat) to grupa 28%, 
zaś poniżej 4 lat – 38%.

Polskie badanie „Menedżerowie CSR” war-
to porównać z wynikami równolegle pro-
wadzonego przez Deloitte badania „CSR 
Managers Survey 2015 in Central Euro-
pe”. Badanie to było realizowane tą samą 
metodologią w 10 krajach: w Bułgarii, Cze-
chach, Kosowie, na Litwie, Łotwie, w Ru-
munii, Serbii, na Słowacji, w Słowenii i na 
Węgrzech. Wnioski z badania regionalnego 
Deloitte są w dużej mierze zbieżne z wyni-

kami polskimi. Wskazują jednak, że polski 
CSR jest już na innym etapie w porównaniu 
z krajami Europy Wschodniej. Dla przykładu 
polscy menedżerowie mają większe wyma-
gania w stosunku do działań CSR-owych, 
kładą większy nacisk na budowanie relacji 
z pracownikami i innymi interesariuszami, 
a przede wszystkim mierzą efekty działań 
coraz bardziej profesjonalnymi narzędzia-
mi. Inne są również wskazywane przyszłe 
wyzwania we wdrażaniu CSR, w kontekście 
europejskim są to przede wszystkim: myle-
nie CSR ze sponsoringiem (59% deklaracji) 
lub też brak inicjatyw rządowych (52%). Naj-
istotniejsza w Polsce kwestia zrozumienia 
idei przez zarząd uzyskała 39% wskazań.

Omawiane badania pokazują również, że 
polscy respondenci są bardziej sceptyczni, 
oceniając wpływ biznesu na gospodarkę 
(65% uznało, że biznes przyczynił się do roz-
wiązania problemów społecznych) w sto-
sunku do europejskich badanych – tutaj 
wpływ widzi 80% respondentów, z czego 
najwyższy odsetek wskazań jest wśród ba-
danych Słoweńców (96%).

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ 
W MIEJSCU PRACY
Miejsce pracy przyjazne różnym grupom 
pracowników i pracownic było przedmiotem 
rozmaitych mniejszych badań. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim ogólnopolskie 
badanie „Pracodawca na TAK” przepro-
wadzone przez Grupę Job. Nowatorskość 
tego badania polega na ujęciu perspektywy 
dwóch stron: zarówno pracodawców (225 
firm), jak i ludzi z niepełnosprawnościami 
(825 osób z różnymi orzeczeniami). Główną 
barierą wśród pracodawców w zatrudnianiu 

osób z orzeczeniami jest brak wystarczają-
cej wiedzy i doświadczenia w kontakcie 
z niepełnosprawnymi (58% wskazań), a co 
za tym idzie stereotypy (44%) oraz obawa 
przed mniejszą efektywnością takich lu-
dzi w pracy (45%). Bardzo ważne są również 
bariery architektoniczne uniemożliwiające 
podjęcie pracy przez poruszających się na 
wózkach (wg deklaracji 58% pracodawców) 
oraz postrzegany brak wykwalifikowanych 
pracowników wśród tej grupy (48%). Z czyn-
ników tych w mniejszym stopniu zdają sobie 
sprawę osoby niepełnosprawne, które jako 
główne bariery wskazują: brak dostępu do 
informacji o zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych (40%) oraz skomplikowane 
i często zmieniające się przepisy prawne 
(39%). Z drugiej zaś strony wśród czynników 
sprzyjających zatrudnieniu wymieniane są 
osobiste doświadczenia z niepełnospraw-
nością, otwarta kultura organizacyjna oraz 
wcześniejsze doświadczenie w zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnościami. Przytaczany 
raport z badań, prócz danych liczbowych, 
zawiera opis wielu dobrych praktyk zwią-
zanych z zatrudnianiem osób z niepeł-
nosprawnościami, stanowiąc tym samym 
cenne źródło informacji praktycznych. Jest to 
temat niezwykle ważny, ponieważ wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym w 2015 roku wyniósł 
24,5%, podczas gdy osób pełnosprawnych 
– 72%.

Młodzi na rynku pracy to grupa, która rok-
rocznie obejmowana jest licznymi badania-
mi. W tym roku warto zwrócić uwagę na 
analizę Cone Communications zatytułowaną 
„Millennial CSR Study”. W raporcie tym czy-
tamy, że młodzi odbiorcy w wieku 18–34 
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lata są grupą entuzjastycznie nastawioną 
w stosunku do działań z zakresu CSR po-
dejmowanych przez firmy. Szukając pracy, 
zwracają uwagę na poczynania potencjalne-
go pracodawcy w tym zakresie (zwłaszcza 
osoby w wieku 18–24 lata – 82% wskazań). 
Duża grupa reprezentująca to pokolenie jest 
w stanie zrezygnować z wyższego wynagro-
dzenia na rzecz pracy u pracodawcy wyka-
zującego się społeczną odpowiedzialnością 
(ponad 60% badanych tak deklaruje). Jako 
konsumenci młodzi ludzie również mają 
wysokie oczekiwania w zakresie społecznej 
odpowiedzialności producentów. Badanie 
„Millennial CSR Study” jest warte uwagi rów-
nież ze względu na wyróżnioną segmentację 
młodych ludzi, w podziale na kobiety/ męż-
czyzn, na młode matki, na ludzi z wyższymi 
niż przeciętne zarobkami.

Badanie zrealizowane przez Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu i PBS, koncentrowało 
się na ścieżkach zawodowych absolwentów 
wszystkich edycji programu Liga Odpo-
wiedzialnego Biznesu od 2004 do 2014 
r. (próba badania: 107 osób – komponent 
ilościowy, 15 – jakościowy). To program edu-
kacyjny FOB, którego celem jest edukowa-
nie i budowanie nowych kadr menedżerów, 
przedsiębiorców, animatorów społecznych 
i liderów zmian. Wyniki badania ukazują, że 
młodzi ludzie chętnie pozyskują wiedzę 
z zakresu CSR, zarówno w kontekście 
swojej przyszłej pracy (działania poten-
cjalnych pracodawców oraz kompetencje 
własne w tym zakresie), jak również życia 
prywatnego (świadomi konsumenci). Ba-
dani widzą dużą lukę w systemie edukacji 
wyższej, w której temat społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw jest często 

pomijany lub poruszany bardzo wybiórczo. 
Niedobór ten uzupełnia właśnie program 
Liga Odpowiedzialnego Biznesu, który przez 
jego absolwentów został bardzo wysoko 
oceniony.

Artykuł ukazał się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2015. Dobre praktyki”: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-
w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf

OMÓWIONE BADANIA:
 » BSR/Globe Scan, State of Sustainable 

Business Survey, 2015
 » Cone Communications, Ebiquity, Global 

CSR Study, 2015
 » Cone Communications, Millennial CSR 

Study, 2015
 » Deloitte, CSR Managers Survey 2015 in 

Central Europe. How CSR has influenced 
Central European societies and econo-
mies. Lessons learnt and future trends, 
2015

 » Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ba-
danie Alumnów Programu Ambasado-
rów CSR, 2015

 » Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Me-
nedżerowie CSR, 2015

 » Fundacja CentrumCSR.PL, Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w polskich 
realiach. Teoria a praktyka, 2015

 » Grupa Job, Pracodawca na TAK, 2015
 » Institute for Sustainable Investing, Su-

stainable Signals: The Individual Inve-
stors Perspective, 2015

 » KPMG International, Global CEO Outlo-
ok, 2015

 » KPMG, Currents of Change: The KPMG 
Survey on Corporate Responsibility Re-
porting, 2015

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf
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Przedsiębiorstwa funkcjonujące złożonym oto-
czeniu, jakim jest współczesny rynek muszą wy-
kazać się skutecznym podejściem do zarządzania.

dr Agata Rudnicka 
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania 
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Wśród wielu kwestii, którymi nalezy za-
rządzać znajdują się te związane z orga-
nizacją procesów i rozwojem produktów 
z uwzględnieniem aspektów społecznych 
i środowiskowych. Koncepcja zrównoważo-
nego rozwoju nie daje gotowych odpowiedzi 
jak przedsiębiorstwo powinno się zachować 
ale wskazuje, w jakim kierunku należy zmie-
rzać by rozwijając swój model biznesowy 
nie zapominać o właściwym podejściu do 
środowiska i interesariuszy.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego (ang. 
sustainable development) zakłada takie 
prowadzenie działalności biznesowej, by 
z jednej strony zachować równowagę mię-
dzy aspektami ekonomicznymi, społecznymi 
i środowiskowymi a z drugiej uwzględniać 
bieżące potrzeby i oczekiwania społeczne 
oraz nie umniejszać kolejnym pokoleniom 
szansy na ich zaspokojenie i osiąganie po-
dobnej jakości życia jak obecnie1. Ze względu 
na zakres wpływów społecznych i środo-
wiskowych powodowanych działaniami lo-
gistycznymi zrównoważony rozwój znalazł 
również odzwierciedlenie w kwestiach odno-
szących się do szeroko rozumianej logistyki. 
W ten sposób znaczenia nabiera zrówno-
ważony transport, jego dostępność i jakość 
w tym nowoczesne rozwiązania sprzyjające 
ograniczaniu negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Przedsiębiorstwom bliska 
staje się idea zrównoważonego czy spo-
łecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw, 
w którym pod uwagę brane są wszystkie 
wpływy społeczne i środowiskowe w każ-
dym ogniwie przy realizacji wszystkich pro-
cesów a głównym celem jest maksymaliza-

1  Raport Our Common Future, World Commission on Envi-
ronment and Development, 1987

cja korzyści dla wszystkich interesariuszy2. 
Branża lo gistyczna chce być bardziej zrów-
noważona a to oznacza wdrażanie szergu 
rozwiązań technologicznych i organizacyj-
nych ze szczególnym uwzględnieniem tych 
przyjaznych środowisku uwzględniających 
obieg zamknięty produktów.

Zakłócenia pojawiające się w łańcuchach 
dostaw oraz niepewność ciągłości działania 
wynikające nierzadko z czynników pozaeko-
nomicznych mogą być dobrym sygnałem 
do podjęcia wysiłku związanego ze zrozu-
mieniem i przełożeniem koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju na potrzeby własnego 
przedsiębiorstwa. Pozostaje jednak pytanie 
o to, na ile zrównoważony rozwój czy zrów-
noważona logistyka to moda i działania 
pozorne potrzebne bardziej specjalistom od 
marketingu i komunikacji a na ile koniecz-
ność i warunek niezbędny do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej?

Rozwój zrównoważonej logistyki jest od-
powiedzią na potrzeby płynące zarówno 
ze strony samych przedsiębiorstw jak 
i oczekiwania otoczenia zewnętrznego. 
Do kluczowych aspektów należą: zanie-
czyszczenie środowiska w tym w szczegól-
ności emisja CO2, generowanie odpadów, 
wyczerpywanie się zasobów naturalnych, 

2  Interesariusze to wszystkie grupy i jednostki, które mogą 
wpływać na organizację bądź pozostają pod jej wpływem. Na-
leżą do nich m.in.: pracownicy, klienci, dostawcy, konkurencja, 
lokalna społeczność, organizacje otoczenia biznesu, banki i in-
stytucje finansowe itp. Przedsiębiorcy zwracają coraz większą 
uwagę na relacje z otoczeniem dostrzegając w tym szansy na 
lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów 
i partnerów biznesowych. Nawiązanie i utrzymywanie relacji to 
również mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych 
w tym zerwania współpracy z dostawcami, problemów z lo-
kalną społecznością itp. Freeman R. E., Strategic Management: 
A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984

obciążenie środowiska na etapie produkcji 
i transportu towarów itp. Do tego docho-
dzą kwestie związane z zapewnieniem 
godnych warunków pracy i wynagrodzenia 
oraz wkład biznesu w rozwój lokalnych 
społeczności. Lista wyzwań, które mogą 
się pojawić w czasie funkcjonowania pro-
cesów logistycznych jest długa. Co więcej 
im bardziej rozporoszony łańcuch dostaw 
czy złożone procesy tym więcej znaków 
zapytania. Dodatkowo każdy problem to 
wzrost kosztów a te w firmach powinny 
być minimalizowane. 

Jednym z impulsów do podjęcia działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju mogą być 
zmieniające się przepisy prawa. Zarówno 
Unia Europejska jak i poszczególne kraje 
zdają sobie sprawę z zachodzących zmian 
społecznych i konieczności ochrony środowi-
ska. Rezultatem są zaostrzające się regulacje 

w obszarze transportu czy nowych inwestycji 
(jak drogi, magazyny itp.), które rzutują na 
sposób zarządzania organizacją. Zrównowa-
żona logistyka to również efekt oczekiwań 
płynących ze strony klientów, którym zależy 
nie tylko na sprawnej obsłudze ale również 
na respektowaniu standardów społecznych 
i środowiskowych. Dla rosnącej liczby przed-
siębiorstw liczy się to, jak ich produkty oddzia-
łują na środowisko. Chęć ograniczania emisji 
CO2 w całym cyklu życia produktów wywołuje 
zmianę w podejściu do obsługi logistycznej. 
Od operatorów oczekuje się działań generu-
jących pozytywne efekty środowiskowe a to 
możliwe jest dzięki świadomemu podejściu 
do zarządzania. Równie istotnym czynnikiem 
motywującym do wysiłku w obszarze zrów-
noważonego rozwoju może być chęć obniża-
nia kosztów. Możliwe jest to zarówno dzięki 
wdrażaniu innowacji środowiskowych jak 
i lepszemu planowaniu operacji. 
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Zakres i skala działań podejmowanych przez 
poszczególne podmioty zależy od: wpływu, 
jaki firma wywiera w poszczególnych obsza-
rach, gotowości do podjęcia dialogu i współ-
pracy z interesariuszami oraz dojrzałości 
organizacyjnej. Działanie w myśl koncepcji 
zrównoważonego rozwoju może zostać za-
inicjowane na każdym etapie łańcucha do-
staw i w każdym procesie. W poniższej tabeli 
zestawiono najważniejsze kwestie związane 
z zarządzaniem zrównoważoną logistyką.

Proaktywne podejście do zarządzania zrów-
noważonym rozwojem wymaga dobrego 
przygotowania i konsekwencji na etapie 
wdrażania. Do rzadkości należą sytuacje, 
w których przedsiębiorstwa od początku swo-
jej działalności uwzględniają zasady zrów-
noważonego rozwoju. Dużo częściej decyzja 
o zmianie czy doskonaleniu sposobu działania 
jest wynikiem okoliczności, w jakich znalazła 
się organizacja. Otwartość na nowe sytu-
acje i gotowość uczenia się to ważne cechy 
przydatne w wysiłku na rzecz zrozumienia, 
włączenia i utrwalenia zachowania zgodnego 
z ideą zrównoważonej logistyki. Do innych 
czynników sukcesu zaliczyć można:

 » odpowiedzialne przywództwo,
 » dialog z interesariuszami i włączanie ich 

w osiąganie wspólnych celów,
 » wielopłaszczyznową komunikację,
 » działania adekwatne do zidentyfikowa-

nych potrzeb,
 » podejście prewencyjne.

Zrównoważona logistyka to konkretne 
projekty i inicjatywy. Wśród laureatów 
tegorocznego X Rankingu Odpowiedzial-
nych Firm w TOP 10 znalazło się dwóch 

operatorów logistycznych Schenker sp. 
z o.o. oraz Grupa Raben. Dla obu przedsię-
biorstw kwestie związane ze środowiskiem 
i społeczeństwem są elementem strategii 
biznesowej. W przypadku firmy Schenker 
można mówić o kompleksowym podejściu 
do zarządzania tak istotnymi kwestiami jak 
np. emisja CO2 czy poprawa efektywności 
procesów logistycznych. Firma wdrożyła 
szereg projektów adresowanych do różnych 
grup interesariuszy w tym swoich pracow-
ników rozwijając ich wrażliwość środowi-
skową np. poprzez program ecodrivingu3. 
Podobne działania charakteryzują Grupę 
Raben, która budując i utrzymując relacje 
z interesariuszami manifestując swoje za-
angażowanie w zrównoważony rozwój4. 

3  Na podstawie strony internetowej przedsiębiorstwa
4  Na podstawie strony internetowej przedsiębiorstwa

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę 
stosowaną przez operatorów logistycznych 
można przypuszczać, że kolejne lata przy-
niosą dalszy rozwój projektów służących 
generowaniu korzyści środowiskowych po-
przez wdrażanie strategii zeroemisyjnych, 
poprawę efektywności procesu transporto-
wych czy ekoefektywność w zarządzaniu 
powierzchniami magazynowymi.

Podjęcie tematu zrównoważonego roz-
woju w zarządzaniu organizacją jest po-
trzebne zarówno w przedsiębiorstwach 
o rozwiniętej kulturze odpowiedzialności 
jak i firmach, w których wiedza o poza-
ekonomicznych aspektach jest niewielka. 
To już nie tylko moda na bycie prośrodo-
wiskowym czy prospołecznym ale przede 
wszystkim potrzeba sprostania wzrasta-

jącym oczekiwaniom ze strony klientów 
i otoczenia rynkowego.

Zakres możliwych do podjęcia aktywności 
w obszarze zrównoważonej logistyki jest dość 
szeroki, co daje możliwość wyboru i dostoso-
wania się do potrzeb każdej organizacji. Jednak 
by zapewnić sobie powodzenie nie należy za-
pominać o trzech współistniejących sferach: 
ekonomicznej, ekologicznej i społecznej, które 
muszą być zarządzane łącznie. Doskonalenie 
organizacji z uwzględnieniem zrównoważo-
nego rozwoju to przyjęcie zobowiązania do 
ciągłego wysiłku na rzecz poprawy wyników 
w tych trzech aspektach co niekiedy może oka-
zać się nie lada wyzwaniem. Mimo to przedsię-
biorstwa decydują się na włączenie omawiane 
problematyki do strategii biznesowej a osiąga-
ne efekty potwierdzają tylko, że ma to sens.

Tabela 1. Przykładowe elementy związane ze zrównoważonym rozwojem do wdrożenia w przedsiębiorstwach logistycznych (Źródło: Opracowanie własne).

Obszar ekonomiczny Obszar środowiskowy Obszar społeczny

 » racjonalna ocena ryzyka ekono-
micznego,

 » przestrzeganie zasad uczciwej 
konkurencji,

 » inwestycje w badania i rozwój 
uwzględniające koszty i korzyści 
społeczne i środowiskowe,

 » racjonalne gospodarowanie ma-
jątkiem organizacji,

 » rozwój modelu biznesowego 
uwzględniającego aspekty po-
zaekonomiczne

 » ograniczanie emisji CO2 
w całym łańcuchu war-
tości,

 » wdrażanie praktyk z za-
kresu pollution prevention,

 » stosowanie zasad zrów-
noważonego transportu 
(w tym transport inter-
modalny i ograniczanie 
pustych przebiegów),

 » środowiskowa analiza cy-
klu życia produktu,

 » zmniejszanie liczby opa-
kowań,

 » recykling,

 » zastępowanie jednych 
surowców innymi,

 » ekoefektywność w ob-
szarze zarządzania su-
rowcami, produktami,

 » elektroniczny obieg infor-
macji i związane z tym 
zmniejszenie zużycia pa-
pieru

 » korzystanie z odnawial-
nych źródeł energii,

 » edukacja ekologiczna 
pracowników i partnerów 
biznesowych (ecodriving, 
eco –office)

 » przestrzeganie standardów pracy,
 » ochrona praw człowieka w ca-

łym łańcuchu dostaw,
 » udział w rozwoju lokalnej spo-

łeczności,
 » odpowiedzialność w obszarze 

zatrudniania jak np.: zwrócenie 
uwagi na kwestie dyskryminacji, 
uczciwej oceny pracowników, 
godne wynagrodzenie itp.

 » etyka biznesu
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PREZENTACJE



SYSTEMY MAGAZYNOWE  

Czy chcesz aby Twój magazyn 
był doskonale zorganizowany? 

Regały paletowe, półkowe, podesty magazynowe, magazyny automatyczne 
oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem Easy WMS

Mecalux oferuje najlepsze rozwiązania magazynowe 
odpowiadające na wszelkie potrzeby związane ze składowaniem 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o naszej 
ofercie odwiedź stronę internetową: www.mecalux.pl 

lub zadzwoń: (+48) 32 331 69 66

PREZENTACJE

Logistyczne marki – globalni i lokalni do-
stawcy usług logistycznych w określonej 
przestrzeni społecznej i ekonomicznej 
mają do wypełnienia rolę szczególną, któ-
ra wpływa na rozwój i kształtowanie relacji  
z interesariuszami.

http://www.agc.com.pl
http://www.promag.pl
http://www.kuhn-polska.pl
http://www.camso.co
http://www.wanzl.pl
http://www.stowpolska.pl
http://www.baumalog.pl
http://www.olejnik.pl
http://www.mecalux.pl
http://www.chep.com/pl/
http://www.dbschenker.pl
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Win-win, czyli CSR w DB Schenker 
W DB Schenker kwestie odpowiedzialności biznesu wynikają ze zrównoważonej strategii firmy. Trzy 
kierunki rozwoju, na których koncentruje się operator – to ekonomia, społeczeństwo i środowisko. Firma 
prowadzi biznes i doskonali swoje działania, uwzględniając potrzeby interesariuszy. 

DB Schenker dba o partnerstwo z klientami 
i dostawcami, bada ich oczekiwania i sa-
tysfakcję ze współpracy. Sprawdza rów-
nież poziom zadowolenia klientów swoich 
klientów, do których dociera z przesyłka-
mi. Firma chce także być preferowanym 
pracodawcą. Dba o rozwój potencjalnych 
i obecnych pracowników, oferując atrak-
cyjne programy stażowe i udział w progra-
mach poszerzających kompetencje. Buduje 
kulturę Lean, która stawia na ciągły rozwój 
i doskonalenie oraz pomaga kształtować 
współodpowiedzialne postawy. 

PREFEROWANY SĄSIAD POMAGA 
Operatorowi zależy na relacjach z sąsia-
dami. W ramach cyklicznego projektu „DB 

Schenker jako Preferowany Sąsiad” pro-
wadzi dialog ze społecznościami lokalnymi 
wokół swoich terminali zlokalizowanych na 
terenie całego kraju. DB Schenker buduje 
w ten sposób wspólną przestrzeń do rozwoju 
i współpracy z mieszkańcami, organizacjami 
i przedstawicielami samorządów lokalnych. 
Operator chce, by jego działania społeczne 
trafnie odzwierciedlały oczekiwania i wycho-
dziły naprzeciw lokalnym potrzebom. 

Od kilku lat rozwijany jest program wo-
lontariatu pracowniczego – „Czas Poma-
gania”. Pracownicy DB Schenker dwa razy 
w roku realizują własne pomysły na projek-
ty pomocowe. Każdego roku to średnio 50 
projektów na rzecz lokalnych społeczności. 
DB Schenker wspiera również organizacje, 

takie jak Fundacja Nasza Ziemia i Banki 
Żywności, jest też partnerem logistycznym 
Szlachetnej Paczki. 

DLA ŚRODOWISKA 
Dla operatora logistycznego kwestia wpływu 
na środowisko  jest kluczowa. Firma na wiele 
sposobów ogranicza emisję CO2. Łączy prze-
syłki od różnych producentów w jednym środ-
ku transportu, maksymalizuje wypełnienie 
aut. Ogranicza tzw. puste przebiegi – tak, aby 
zmniejszyć liczbę samochodów jeżdżących 
po polskich drogach. Rozwija rozwiązania 
z wykorzystaniem kolei i łączy różne środki 
transportu. Wspiera klientów w realizacji ich 
polityki środowiskowej, oferując m.in. narzę-
dzie, które mierzy emisję spalin. 

Dostawcy firmy – kurierzy - uczestniczą 
w specjalnych kursach z zakresu bezpiecznej, 
płynnej i ekonomicznej jazdy. Do tej pory 
przeszkolonych zostało ponad 4000 kurie-
rów. Co roku organizowane są też Mistrzo-
stwa Ekologicznej i Bezpiecznej Jazdy. 

WSZYSCY WYGRYWAJĄ 
Działania na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju pomagają w nawiązywaniu dialogu z po-
zostałymi uczestnikami rynku i budowaniu 
relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami 
czy lokalnymi społecznościami. Działania 
CSR wpisane w strategię DB Schenker są do-
ceniane przez pracowników, to także korzyść 
dla partnerów biznesowych, którzy mają 
pewność, że współpracują z wiarygodną fir-
mą. Zyskują też sąsiedzi, którzy mają szansę 
wyrażenia swoich potrzeb i wpłynięcia na 
ich realizację.   

Firma co dwa lata publikuje raporty spo-
łeczne zgodne z wytycznymi GRI. Szczegóło-
we informacje na temat działań DB Schen-
ker w obszarze zrównoważonego rozwoju 
zawiera Raport Społeczny opublikowany na 
stronie www.dbschenker-csr.pl

www.dbschenker.pl
http://www.dbschenker-csr.pl
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CHEP – strategiczny partner w łańcuchu dostaw
Usługa wynajmu palet CHEP polega na współużytkowaniu stałej 
jakości nośników przez wielu klientów. Pooling jest strategicznym 
rozwiązaniem dla firm, które chcą ograniczyć wydatki kapitałowe 
i poprawić działanie łańcucha dostaw, również w kontekście zrów-
noważonego rozwoju.

Klient zamawia palety, ładuje na nie towary 
i wysyła do swojego odbiorcy. Jedyne, co użyt-
kownik usługi musi zrobić, to poinformować, 
jaką ilość nośnika potrzebuje i gdzie będzie 
wysyłał towar. CHEP zajmuje się dostarczaniem 
i odbiorem nośników oraz prowadzi ustalenia 
z kontrahentami klienta. Eliminuje to koniecz-
ność prowadzenia papierowej dokumentacji, 
a stała jakość nośników przekłada się na wzrost 
bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw.

CENTRUM SERWISOWE
CHEP posiada w Polsce 7 Centrów Serwiso-
wych, w których palety podlegają inspekcji 

oraz naprawie. Centra usytuowane są na 
terenie całego kraju tak, aby ich sieć najbar-
dziej optymalnie pokrywała zapotrzebowa-
nia transportowe klientów. CHEP w swoich 
Centrach Serwisowych prowadzi politykę 
„zero strat” i wyznacza standardy ekolo-
giczne zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju w przedsiębiorstwie. Przy produkcji 
i serwisowaniu palet następuje pełne wy-
korzystanie zasobów: uszkodzone palety 
są reperowane, popsute deski używane do 
ogrzewania hal, małe odpady przetwarzane 
na wsporniki, a zużyte gwoździe poddawane 
recyklingowi. Niebieski kolor uzyskiwany jest 

zaś przy pomocy farby nie zawierającej szko-
dliwych substancji. Między innymi dzięki tym 
czynnikom, palety CHEP są ekologicznym 
nośnikiem najwyższej jakości.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI 
SPOŁECZNOŚCIAMI
W ramach strategii zrównoważonego roz-
woju, CHEP Polska prowadzi działania CSR 
oparte o zaangażowanie pracowników firmy 
na zasadach wolontariatu pracownicze-
go. Filarem działań są aktywności na rzecz 
społeczności lokalnych w miejscach pro-
wadzenia działalności. Formy wsparcia są 
różnorodne, dostosowane zarówno do po-
trzeb beneficjentów, jak i umiejętności oraz 
talentów pracowników CHEP. Wolontariusze 
CHEP pomagają potrzebującym w remon-
tach, uczestniczą w biegach długodystan-
sowych, kolędują i organizują świąteczną 
aukcję charytatywną. Do grona stale wspie-
ranych organizacji dołączył Bank Żywności. 
Wolontariusze CHEP wraz z pracownikami 

lokalnego oddziału Banku zbierają i dys-
trybuują żywność dla potrzebujących oraz 
dzielą się wiedzą ekspercką w celu poprawy 
efektywności działań magazynowych. 

PRODUKTY
W portfolio CHEP znajdują się nośniki odpo-
wiednie do każdego etapu produkcji – trans-
portu surowców, dystrybucji i promocji. Drew-
niane palety wykonywane są z najwyższej 
jakości drewna pochodzącego z certyfiko-
wanych odnawialnych źródeł. Ćwierć palety 
CHEP produkowane są z materiału w 100% 
pochodzącego z recyklingu. Nośniki są uno-
wocześniane tak, aby podążać za rosnącymi 
i zmieniającymi się potrzebami rynku i klien-
tów. Paleta wystawowa CHEP, dzięki wpro-
wadzonym innowacjom, znacząco wpływa na 
poprawę jakości w łańcuchu dostaw.  Użyt-
kowanie jej jest bardziej efektywne. Więcej 
sztuk mieści się na samochód, co zmniejsza 
koszty transportu. Posiada system Blue Click 
®, który redukuje czas montażu i demontażu 
ekspozytora na palecie. Dzięki zastosowanym 
udoskonaleniom, emisja CO2 spada o 10% 
w łańcuchu dostaw.

http://www.chep.com/pl/
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Mecalux: kim jesteśmy?
Mecalux jest jednym z liderów na światowym 
rynku systemów magazynowych. W ciągu 
50 lat działalności zbudował szeroką sieć 
dystrybucyjną obejmującą ponad 70 krajów. 
Grupa posiada 11 centrów produkcyjnych na 
całym świecie, dzięki czemu dostarcza sze-
roki asortyment nowoczesnych produktów 
w obszarze logistyki magazynowej.

W Polsce Mecalux Sp. z o.o. jest obec-
ny od 15 lat. Jest największą polską fa-
bryką statycznych i automatycznych sys-
temów składowania. 6 biur handlowych, 
3 centra dystrybucyjne, 24 typy systemów 
magazynowych w stałej ofercie, 53,5 tys. 
m2 powierzchni produkcyjnej, kilkudziesię-
cioosobowy zespół inżynierów, projektantów 
i doradców – to zbiór wartości, jakie Mecalux 
Sp. z o.o. oddaje do dyspozycji swoim Klien-
tom. Firma stale dąży do doskonalenia we 
wszystkich obszarach działalności, poprzez 
obserwację trendów rynkowych, zrozumie-
nie potrzeb Klientów i inwestycje w rozwój 
produktów.

PROJEKTY BUDOWLANE: 
MAGAZYNY „POD KLUCZ”
Jako generalny wykonawca projektów bu-
dowlanych Meclaux Sp. z o.o. bierze na siebie 
ciężar odpowiedzialności za formalności oraz 
koordynację wszystkich prac związanych 
z inwestycjami budowlanymi. Zamówienie 
magazynu „pod klucz” znacznie upraszcza 
nadzór nad procesem budowy, ponieważ 
inwestor przekazuje swoje wytyczne tylko 
jednemu kontrahentowi.

Mecalux gwarantuje swoim Klientom pro-
fesjonalną i efektywną realizację inwestycji. 
Za przygotowanie planów obiektu w oparciu 
o indywidualne wytyczne Klienta odpowie-
dzialny jest dział projektowy Mecalux. Kie-
rownicy projektu monitorują poszczególne 
fazy realizacji inwestycji: koordynują pra-
ce podwykonawców odpowiedzialnych za 
postępy w budowie, nadzorują produkcję, 
dostawy, montaż i uruchomienie systemu 
magazynowego; są odpowiedzialni za prze-
strzeganie wszelkich obowiązujących prze-
pisów oraz za przeszkolenie użytkowników 
instalacji.

AUTOMATYKA MAGAZYNOWA
To najnowocześniejsze rozwiązanie 
dziedzinie składowania towarów, które 
przyczynia się do znacznego zwiększe-
nia efektywności przedsiębiorstw. Dzięki 
modernizacji procesów logistycznych oraz 
maksymalnemu wykorzystaniu dostęp-
nej przestrzeni, systemy automatyczne 
w magazynach oraz łańcuchach dostaw są 
dużo bardziej efektywne w porównaniu do 
rozwiązań statycznych. 

Najważniejsze elementy, a więc: układ-
nice, przenośniki oraz oprogramowanie 
magazynowe Easy WMS, gwarantują 
szybką, bezpieczną i niezawodną obsłu-
gę ładunków na regałach, uproszczenie 
procedur inwentaryzacyjnych oraz bły-
skawiczny dostęp do wszelkich raportów 
i zestawień. Innymi korzyściami wynika-
jącymi z zastosowania automatycznych 
systemów magazynowych są m. in.: 
większy porządek, doskonały nadzór nad 
ładunkami, jak również wysoki stopień 
bezpieczeństwa personelu, niezależnie od 
branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. 

SKŁADOWANIE PALET 
I ŁADUNKÓW LUZEM
Dokładna analiza rozmiaru magazynu, licz-
by składowanych ładunków, ilości zatrud-
nionych pracowników oraz indywidualnych 
potrzeb każdej firmy pozwala znaleźć naj-
lepsze rozwiązanie. Automatyzacja maga-
zynu nie zawsze jest konieczna i możliwa, 
dlatego Mecalux Sp. z o.o. oferuje szeroki 
asortyment regałów paletowych i półko-
wych. W zależności od typu składowanych 
ładunków, rotacji, pojemności magazynu 
i wymogów Klienta, wybierane są systemy 
najbardziej optymalne dla danych warun-
ków. W przypadku instalacji rozbudowa-
nych, niejednokrotnie istnieje konieczność 
właściwej konfiguracji różnego typu rega-
łów. W takim wypadku doradcy i projektan-
ci firmy Mecalux opracowują rozwiązanie 
gwarantujące szybki zwrot z inwestycji, 
maksymalizację wykorzystania dostępnej 
powierzchni istniejących obiektów, znaczne 
obniżenie kosztów operacyjnych, takich jak 
energia elektryczna czy ogrzewanie.

http://www.mecalux.pl


Czy chcesz aby Twój magazyn 
był doskonale zorganizowany? 

Regały paletowe, półkowe, podesty magazynowe, magazyny automatyczne 
oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem Easy WMS

Mecalux oferuje najlepsze rozwiązania magazynowe 
odpowiadające na wszelkie potrzeby związane ze składowaniem 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o naszej 
ofercie odwiedź stronę internetową: www.mecalux.pl 

lub zadzwoń: (+48) 32 331 69 66



SYSTEMY MAGAZYNOWE  

Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
Adres: ul. Przedpole 1, 02–241 Warszawa
Numer telefonu: 22 868 09 72..73
Adres strony internetowej: www.olejnik.pl
Numer KRS: 0000017004
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 05.06.2001

Usługi
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką 
gamę regałów magazynowych, przenośników 
rolkowych, systemy wygrodzeń siatkowych 
oraz odzież ochronną do pracy w mroźniach 
i chłodniach. Wykonujemy wariantowe pro-
jekty, doradzamy przy wyborze rozwiązań, 
jesteśmy przy dostawie, montażu i odbiorze, 
prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny, dokonujemy przeglądów regałów 
i szkolimy kadrę użytkownika.

Wartości wyróżniające markę
 » rzetelność i uczciwość
 » profesjonalizm i zaangażowanie
 » indywidualne i elastyczne podejście do 

Klienta
 » wysoka jakość dostarczanych towarów 

oraz świadczonych usług
 » kompleksowa obsługa i opieka nad 

Klientem 
 » długoletnie doświadczenie

Historia
Nasza firma została założona w 2001 roku. 
Stopniowo rozszerzaliśmy portfolio ofero-
wanych produktów. Od 2002 roku naszym 
głównym partnerem pozostaje Storax-Ra-
mada - producent niezawodnych regałów 
ruchomych . Storax-Ramada posiada repu-
tację rzetelnego, wyspecjalizowanego do-
stawcy systemów regałów ruchomych, który 
koncentruje się na niezawodności i trwałości 
produktów oraz kieruje się potrzebami użyt-
kowników. Od 2009 prowadzimy dystrybu-
cję przenośników rolkowych firmy Conveyor 
Units Ltd., która jest jednym z wiodących pro-
ducentów przenośników o wysokiej jakości. 
Ponadto od 2009 oferujemy specjalistyczną 
odzież do mroźni i chłodni, a w bieżącym roku 
rozpoczęliśmy współpracę z firmą Protec – 
producentem wygrodzeń siatkowych.

Rynek docelowy
 » branża logistyczna
 » branża kurierska
 » branża spożywcza, FMCG
 » branża budowlan
 » branża motoryzacyjna
 » inne

http://www.olejnik.pl
http://www.olejnik.pl
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Wygrodzenia siatkowe
Wygrodzenia magazynowe stanowią pro-
ste i elastyczne rozwiązanie do wydzielania 
powierzchni i stref w magazynach, sortow-
niach, halach produkcyjnych, mroźniach, 
a także w mniejszych pomieszczeniach, we-
dług indywidualnych potrzeb.

Wygrodzenia siatkowe, zamontowane 
na regałach magazynowych, pełnią funkcję 
ochrony towarów przed upadkiem, a tym 
samym zwiększają bezpieczeństwo pra-
cowników.

Ogrodzenia ochronne służą także do za-
bezpieczenia maszyn i urządzeń, chronią 
przed dostępem ludzi do stref zagrożenia, 
ale nie ograniczają obsługi i nadzorowania 
pracy maszyn. Ogrodzenia maszyn to dosko-
nały sposób na zapewnienie bezpieczeństwa 
pracowników.

Oferujemy następujące systemy wygro-
dzeń siatkowych:
 » TECHNO – to ekonomiczny i elastyczny 

system wygrodzeń, którego cechą charak-
terystyczna jest brak ram zewnętrznych

 » NOVATEK – to połączenie wytrzymałości 
i elastyczności

Regały ruchome
Regały ruchome pozwalają na tworzenie do-
datkowej przestrzeni magazynowej. Regały 
jezdne to różnorodność rozwiązań i elastycz-
ność zastosowań. Zastosowanie tego typu 
regałów gwarantuje optymalne wykorzysta-
nie powierzchni i kubatury magazynu oraz 
pełny dostęp do asortymentu. Zapewniają 
bezpieczeństwo przy składowaniu nawet 
najcięższych materiałów i towarów. Do ob-
sługi systemu wystarczy jedynie zwykły 
wózek widłowy. Sterowanie regałami może 
odbywać się za pomocą prostego systemu 
sterowania ‘Individual’ lub systemu kaska-
dowego ‘Cascade’ opartego na sterowniku 
PLC. Ruchome bazy dobierane są w zależ-
ności od konfiguracji regałów i obciążeń, 
a modularna konstrukcja podstaw pozwa-
la na dopasowanie systemu do wymagań 
użytkownika i istniejących pomieszczeń. 
W zależności od preferencji Klienta i ocze-
kiwanej funkcjonalności, regały ruchome 
firmy Storax  mogą posiadać różnorodne 
wyposażenie i konfiguracje.

Przenośniki elastyczne
Przenośniki elastyczne usprawniają załadunek 
i rozładunek towarów luzem. Taki rodzaj trans-
portu towarów eliminuje pustą, bezużyteczną 
przestrzeń w pojazdach lub kontenerach, po-
wstałą w przypadku używania np. palet. 

Jakie korzyści płyną z zastosowania prze-
nośników elastycznych?
 » Zwiększenie przepływu towarów, wzrost 

efektywności rozładunków i załadunków
 » Zapewnienie szybkiego zwrotu inwestycji
 » Usprawnienie i poprawa komfortu pracy 

w magazynach i sortowniach
 » Oszczędność miejsca w magazynie – po zło-

żeniu długość przenośników trzykrotnie maleje
 » Możliwość transportowania ciężkich ładun-

ków – maksymalne obciążenie przenośnika 
to nawet 300 kg na metr bieżący

 » Dopasowanie do indywidualnych potrzeb 
– różne konfiguracje długości i szerokości; 
szeroki wybór akcesoriów dodatkowych oraz 
rozwiązań niestandardowych

 » Łatwe i bezpieczne kształtowanie oraz ma-
newrowanie – zastosowanie kół samona-
stawnych oraz dużych stalowych uchwytów 
ułatwia przemieszczanie przenośnika

Dobre praktyki
Dostarczane przez nas wyposażenie wy-
twarzane jest z zachowaniem najbardziej 
surowych norm europejskich. Posiadamy 
liczne miejsca referencyjne w Polsce i za 
granicą. Nasi Klienci chętnie realizują z nami 
kolejne inwestycje lub rozbudowy. Jesteśmy 
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Tech-
niki Magazynowej, ERF i FEM, a od 2003 
roku jesteśmy członkiem SEMA User’s Club.

Certyfikaty
 » SEMA Approved Inspector 

(www.sema.org.uk)

http://www.sema.org.pl
http://www.sema.org.uk


Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Baumalog Sp. z o.o.
Adres: ul. Modlińska 10, 05–870 Błonie
Numer telefonu: 22 725 42 22, (+48) 604 999 063
Adres strony internetowej: www.baumalog.pl
Adres e-mail: info@baumalog.pl

Usługi
Baumalog Sp. z o.o. to polska firma zajmu-
jąca się konstruowaniem i wytwarzaniem 
automatycznych systemów przeznaczo-
nych do składowania oraz transportu blach 
i elementów dłużycowych. Oferowane roz-
wiązania są przygotowywane pod konkret-
ne zamówienia z zapewnieniem pełnego 
serwisu technicznego. Spółka dostarcza 
swoje produkty przede wszystkim do firm 
z branży dystrybucji i przetwórstwa stali. 

Dobre praktyki
Baumalog Sp. z o.o. cały czas rozwija swoje 
relacje z dostawcami, podwykonawcami i in-

teresariuszami. Dbałość o relacje, zarówno 
biznesowe, jak i pracownicze, jest dla nas bar-
dzo ważna, a wyróżnia nas profesjonalizm, 
uczciwość, pasja i zaangażowanie. Naszym 
podstawowym założeniem jest tworzenie 
długofalowych relacji zarówno z klientami 
poprzez zapewnienie usług i dostaw na naj-
wyższym poziomie, jak i z pracownikami, 
poprzez właściwą politykę zarządzania ta-
lentami oraz programy motywacyjne. 

Nagrody i wyróżnienia
Naszą wizytówką i najlepszą rekomenda-
cją są usatysfakcjonowani dotychczasowi 
Klienci oraz dostarczone przez nas beza-

waryjnie działające systemy usprawniające 
procesy magazynowe. 

Historia
Baumalog Sp.zo.o. rozpoczęła działalność 
w zakresie konstrukcji oraz budowy automa-
tycznych regałów magazynowych w 2011 
roku. Założyciele firmy to absolwenci wydziału 
SiMR Politechniki Warszawskiej, od początku 
kariery zawodowej związani z automatycznymi 
systemami składowania. Zespół tworzy gru-
pa inżynierów z wieloletnim doświadczeniem, 
zdobytym przy projektach realizowanych dla 
światowych koncernów. Zajmujemy się sa-
modzielnie każdym etapem tworzenia naszych 
produktów – od koncepcji, przez konstrukcję 
i wytwarzanie, aż po uruchomienie i serwis 
produkowanych systemów. W 2012 r. zrealizo-
waliśmy zamówienia na regały automatyczne 
Mono – i TwinTower® dla koncernu Volkswa-
gen do fabryk w Wolfsburgu i Polkowicach. 
Lata następne to realizacja ponad kilkudzie-
sięciu  zamówień na regały automatyczne, 
w tym m.in. dostawa regału automatycznego 
przeznaczonego do składowania stalowych 
prętów na zewnątrz, przystosowanego do pra-
cy w warunkach zimowych, dostawa regału 
automatycznego TwinTower® o nośności 177 
ton do składowania arkuszy blach o wymia-
rach 3 m × 1,5 m, czy dostawa automatycz-
nego systemu magazynowego  na elementy 
stalowe z wykorzystaniem układnicy, mający 
docelową nośność 600 ton. Zdobywane kolejne 
zamówienia oraz zróżnicowanie potrzeb klien-
tów motywują nas do ciągłego udoskonalania 
stosowanych rozwiązań oraz wprowadzania 
innowacji, dlatego też firma Baumalog przy-
gotowuje założenia konstrukcyjne do realizacji 
przyszłych zamówień i niezmiennie udoskonala 
swoje dwa flagowe produkty, tj. regał automa-
tyczny MonoTower® i TwinTower®.

http://www.baumalog.pl
www.baumalog.pl
mailto:info@baumalog.pl
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MonoTower® i TwinTower®
Automatyczne regały MonoTower® i Twin-
Tower® przeznaczone są do składowania 
blach, elementów dłużycowych, arkuszy, 
palet, przyrządów i wielu innych artykułów 
o dużych wymiarach i masie. System skła-
da się z jednej (MonoTower®) lub z dwóch 
(TwinTower®) kolumn składowania oraz 
jednej kolumny transportowej, w której po-
rusza się winda, przemieszczająca półki ze 
stacji załadowczej do kolumn składowa-
nia i odwrotnie. Półki są umieszczone na 
prowadnicach, znajdujących się w kolum-
nach składowania. Bezpośredni dostęp do 
półek od frontu regału ułatwia załadunek 
i rozładunek, który może być wykonywany 
przy udziale suwnicy lub wózka widłowego. 
Dzięki modułowej konstrukcji automatyczny 
regał MonoTower® może zostać rozbudowa-
ny do wersji TwinTower®. Charakterystyka 
regałów: ładowność do 5000 kg na półkę, 
maks. długość półki 15 m, sterowanie zin-
tegrowane z systemami klasy ERP i WMS, 
możliwość zabudowy na zewnątrz, oszczęd-
ność powierzchni i czasu, szybki dostęp do 
artykułów oraz składowanie wielogabaryto-
wych towarów o znaczących masach.

Rynek docelowy 
Główny obszar wykorzystania naszych roz-
wiązań to przede wszystkim:
 » przemysł samochodowy i lotniczy
 » przemysł stalowy
 » przemysł maszynowy
 » przemysł zbrojeniowy
 » branża dystrybucyjna

Wartości wyróżniające markę
Wyróżniają nas:
 » innowacyjność – w swojej pracy sta-

ramy się podążać za rozwojem techno-
logicznym, poszukując inspiracji oraz 
rozwiązań unowocześniających nasze 
produkty.

 » elastyczność – na każdym etapie re-
alizacji zamówień koncentrujemy się na 
potrzebach naszych klientów, pamiętając 
o zasadzie, że podstawą dobrej współ-
pracy jest umiejętność dopasowania się 
do indywidualnych wymagań.

 » prostota i niezawodność rozwiązań 
– wierzymy w doskonałość prostych roz-
wiązań, przekładających się na bezawa-
ryjność naszych maszyn.

 » aspiracje – jesteśmy młodym zespołem, 
który z energią, pasją i bez kompleksów 
konkuruje z zachodnimi dostawcami. 
Staramy się zdobywać zaufanie nowych 
kontrahentów i budować własną pozycję 
na rynku poprzez działanie z pokorą, po-
partą wiedzą oraz doskonałą znajomością 
branży.

 » skuteczność – potrafimy wykorzystać 
posiadaną wiedzę i zasoby w celu szyb-
kiego i skutecznego podejmowania decy-
zji. Przekonaliśmy się, że umiejętność ta 
sprzyja zdobywaniu zaufania klientów, 
zwłaszcza w zakresie usług serwisowych.



Metryka logistyczna
Nazwa firmy: STOW POLSKA Sp. z o.o.
Adres: ul. Rzymowskiego 31 02–697 Warszawa
Numer telefonu: (22) 647 06 51–53 FAX: (22) 647 00 67
Adres strony internetowej: www.stowpolska.pl
Adres e-mail: info.stow.pl@stow-group.com
Numer KRS: 0000113854
Data rozpoczęcia działalności: Stow International – 1977 r., Stow Polska – 2000 r.

Finanse
 » Przychód ze sprzedaży netto w 2015 r. 

60 590 704,93 PLN
 » Zysk (strata) netto za 2015 r. 

1 502 730,66 PLN

Usługi
 » produkcja i sprzedaż różnego typu syste-

mów i technik składowania towarów
 » projektowanie , analiza i doradztwo w za-

kresie efektywnych rozwiązań logistycznych
 » usługi montażowe i autoryzacyjne
 » okresowe przeglądy regałów
 » szkolenia z zakresu obsługi automatycz-

nych systemów składowania
www.stowpolska.pl/o-nas

Certyfikaty
 » certyfikacja w zakresie standardów 

norm jakościowych EN: 15.512, 15.620, 

15.629, 15.635 oraz FEM: 10.2.02, 
10.2.08, 9.831, 9.832

 » EURCODE 3
 » ISO 9001
 » certyfikacja TUV (EN 1090) potwier-

dzający najwyższą jakość oferowanych 
produktów

Referencje
Profesjonalny charakter usług oferowany 
przez firmę Stow jest doceniany przez wielu 
Klientów różnych branż. Ze względu na sze-
rokie spektrum działania i zakres możliwo-
ści, firma Stow uczestniczy w zróżnicowa-
nych projektach logistycznych:
 » http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/

stow-atlas-w-dawtona
 » http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/

stow-pal-rack-dla-castoramy
 » http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/

stow-mobile-w-kampol-fruit
 » http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/

regaly-stow-w-raben-holandia

Historia
Najważniejsze fakty z kalendarium firmy 
Stow:
 » 1977 – powstanie spółki Stockage We-

velgem – stąd późniejsza nazwa STOW
 » 1987 – utworzenie nowych oddziałów 

spółki (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
Holandia, Austria)

 » 1997 – otwarcie głównej, w pełni auto-
matycznej fabryki w Dottignies (Belgia) 
z rocznym potencjałem produkcyjnym 
100 000 ton.

 » 2001 – Stow dołącza do grupy kapita-
łowej Kardex AG, poszerzając zakres ofe-
rowanych usług i produktów o systemy 
automatyczne

http://www.stowpolska.pl
http://www.stowpolska.pl
mailto:info.stow.pl@stow-group.com
http://www.stowpolska.pl/o-nas
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-mobile-w-kampol-fruit
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/stow-mobile-w-kampol-fruit
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/regaly-stow-w-raben-holandia
http://www.stowpolska.pl/aktualnosci/regaly-stow-w-raben-holandia
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Regały paletowe STOW PALRACK
System regałów paletowych Stow Pal Rack 
składa sie z szeregu podstawowych kompo-
nentów i akcesoriów potrzebnych, by sprostać 
Państwa wymaganiom. Regały paletowe 
zaprojektowane są tak, aby zoptymalizować 
przechowywanie towarów wszelkich rozmia-
rów i wag. Spełniają one surowe wymagania 
EN/FEM (Fédération Européenne de la Manu-
tention) dla regałów paletowych.

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU
 » Wiele standardowych elementów rega-

łów paletowych do składowania palet 
o różnych rozmiarach i wagach

 » Duża ilość standardowych akcesoriów 
regałów paletowych, by sprostać wszel-
kim potrzebom w przechowywaniu

 » Projekt regałów paletowych w systemie 
CAD zapewniający najlepsze rozwiąza-
nie dla każdego zastosowania, łącznie 
z obliczeniami statycznymi

 » System modułowy umożliwiający wyko-
rzystanie przestrzeni

 » Szybka i łatwa instalacja
 » Jakość zgodna z ISO 9001
 » Wysokiej jakości wykończenie regałów 

paletowych - powłoka z proszku epok-
sydowego

 » W pełni zautomatyzowana produkcja 
regałów paletowych – wysoki standard 
i opłacalność.

 » link: STOW PALRACK

Regały przesuwne STOW MOBILE
Stow Mobile to system składowania o du-
żym zagęszczeniu palet. Regały paletowe 
umieszczone są na bazach przesuwnych 
pozwalających zamykać i otwierać poszcze-
gólne korytarze robocze. System regałów 
mobilnych jest wydajniejszy, ponieważ po-
trzebuje tylko jednego korytarza, zwięk-
szając pojemność składowania magazynu. 
Tam, gdzie konieczne jest zwarte składowa-
nie z zachowaniem selektywnego charak-
teru magazynu, regały mobilne mogą być 
najlepszym rozwiązaniem, szczególnie jeśli 
powierzchnia magazynowa stanowi wysoki 
koszt inwestycji – na przykład w chłodniach 
czy mroźniach.

 » Regały mobilne poruszają się po szynach 
zainstalowanych w posadzce betonowej. 
Dwie szyny prowadzące i kilka szyn pła-
skich podpierają koła baz mobilnych.

 » Szyny ułożone są z wysoką precyzją 
zapewniającą długie sprawne działanie.

 » System można łatwo rozbudować 
o nowe bloki, dzięki modularnej budowie 
systemu i okablowania. Od strony opro-
gramowania, sterownik łatwo rozpozna 
nowe bloki (plug-and-play).

 » link: STOW MOBILE

Regały satelitarne STOW ATLAS
System Stow Atlas składa się z głębokich 
tuneli składowania. Palety przemieszczane 
są za pomocą samojezdnej platformy, poru-
szającą się wzdłuż tuneli, maksymalizując 
tym samym pojemność magazynu.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA:
 » Maksymalne wykorzystanie dostępnej 

powierzchni magazynowej
 » Ograniczenie kosztów składowania
 » Elastyczne i niezawodne rozwiązanie 

magazynowe
 » Urządzenie obsługuję następujące typy 

ładunków standardowe palety euro, 
przemysłowe, mieszane palety o wymia-
rach niestandardowych a także ładunki 
typu “big bags”

 » Minimalna temperatura pracy -35° C
 » Nieograniczona głębokość tuneli
 » Wydajne litowe baterie o długiej żywot-

ności
 » Elektromechaniczny układ unoszący jest 

prosty w obsłudze, doskonale sprawdza 
się w chłodniach i mroźniach

 » System umożliwia wykonywanie operacji 
według zasady LIFO (ostatnie przyszło 
– pierwsze wyszło) oraz FIFO (pierwsze 
przyszło – pierwsze wyszło) a nawet 
jednocześnie i w każdym z tuneli

 » Urządzenie posiada certyfikat bezpie-
czeństwa CE

 » link: STOW ATLAS

 » 2008 – otwarcie fabryki w Shanghaiu 
(Chiny) zasilające rynki dalekowschodnie

 » 2011 – prezentacja nowych systemów 
składowania i ich własna produkcja 
(systemy regałów przesuwnych Stow 
Mobile, regałów satelitarnych Stow 
Atlas, magazyny automatyczne-samo-
nośnie Stow Silo)

 » 2013 – Stow dołącza do francuskiego 
funduszu Averys z obrotem ponad 180 
MLN EUR

 » 2015 – firma otrzymuje prestiżowe 
wyróżnienie – certyfikat TUV – potwier-
dzający najwyższą jakość wytwarzanych 
produktów

Rynek docelowy
 » operatorzy logistyczni
 » przemysł spożywczy
 » przemysł zamrażalniczy
 » przemysł przetwórczy
 » zakłady produkcyjne
 » przemysł owocowo-warzywny
 » centra dystrybucji

Wartości wyróżniające markę
 » ponad 35 lat doświadczenia jako produ-

cent systemów składowania
 » najwyższa jakość oferowanych rozwią-

zań (certyfikacja TUV)
 » profesjonalne usługi doradcze i analitycz-

ne w zakresie rozwiązań logistycznych
 » długofalowe i trwałe relacje z Klientami

https://www.youtube.com/watch?v=4rMolTTL3pg
https://www.youtube.com/watch?v=earRjzePT5Y
https://www.youtube.com/watch?v=GbpJ--E7NW8


Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Wanzl Sp. z o.o. 
Adres: ul. Mszczonowska 69, 05–830 Nadarzyn
Numer telefonu: +48 22 739 50 00
Adres strony internetowej: www.wanzl.pl
Adres e-mail: wanzl@wanzl.pl
Numer KRS: 0000047546
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 2002 r.

Usługi
Wanzl oferuje rozwiązania do zapewnie-
nia płynnych procesów w intralogistyce; 
transporcie wewnętrznym, kompletacji, 
magazynowaniu i przeładunku. Produkty 
niezbędne w każdym nowoczesnym maga-
zynie, centrum dystrybucyjnym, zakładzie 
produkcyjnym czy sklepie internetowym, 
produkowane wg. indywidualnych wyma-
gań Klienta, cenione za doskonałe para-
metry eksploatacyjne oraz wysoką staran-
ność wykonania.
 » Wielofunkcyjne kontenery transportowe, 
 » Wózki do kompletacji zamówień w tym 

wózki z napędem elektrycznym, 

 » Nadstawki, kontenery na palety, 
 » Ręczne wózki transportowe, paletowe
 » Produkty specjalne

Link do strony: http://www.wanzl.com/pl_
PL/dzialy/logistics-industry/produkty.html

Certyfikaty
Jakość świadczonych usług jest naturalnym 
podejściem w obsłudze naszych klientów, 
standardy naszego działania potwierdzone 
są certyfikatami TUV oraz ISO 5001: 2011.

Dobre praktyki
PARTNERSTWO_made by Wanzl to styl na-
szej pracy. Wspólnie szukamy najlepszych 
rozwiązań, kreujemy indywidualny koncept, 
projektujemy, dostarczamy kompleksowe 
wyposażenie, montujemy, serwisujemy. 
U nas opieka i wsparcie nie kończy się wraz 
z wystawieniem faktury. 

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie. Od 
wielu lat wspieramy finansowo instytucje 
pomocowe, szczególnie skierowane do dzie-
ci, jak również młodych sportowców. 

Wanzl jest również doskonałym przykładem 
zakładu przynoszącego korzyści ekologiczne, 
stopień odzysku energii, wody i surowców 
oraz odpadów wynosi ok. 97%, wskaźnik re-
cyklingu tworzyw sztucznych ok. 80%. 

Nagrody i wyróżnienia
http://www.wanzl.com/pl_PL/o-nas/na-
grody-i-wyroznienia.html

 » Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
 » Lider Rynku
 » Firma Przyjazna Klientowi
 » Gepardy Biznesu
 » Diament Forbesa

Historia organizacji
Historia firmy Wanzl sięga 1947 roku. Wte-
dy to senior rodu Wanzl otworzył warsztat 
ślusarski w Leipheim, na południu Niemiec. 
Rok później powstał pierwszy wózek na 
zakupy do sklepu samoobsługowego. Za-
kład rzemieślniczy stopniowo przekształcił 
się w wysoce wyspecjalizowane przedsię-
biorstwo produkujące wyroby do wyposa-

http://www.wanzl.pl
http://www.wanzl.pl
mailto:wanzl@wanzl.pl
http://www.wanzl.com/pl_PL/dzialy/logistics-industry/produkty.html
http://www.wanzl.com/pl_PL/dzialy/logistics-industry/produkty.html
http://www.wanzl.com/pl_PL/o-nas/nagrody-i-wyroznienia.html
http://www.wanzl.com/pl_PL/o-nas/nagrody-i-wyroznienia.html
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Profesjonalne systemy do 
przechowywania towarów
Nadstawki paletowe 
Stabilne nadstawki paletowe o wymiarach 
europalety lub mniejszych, w 10 wersjach 
wykonania, zamknięte lub z otwieranymi 
klapkami, sztaplowane lub mobilne. Wy-
sokość sztaplowania: do 4 koszy, jeden 
na drugim, o nośności łącznej do 4000 kg. 
Szerokie narożniki z dużą powierzchnią 
styku oraz cztery haki blokujące do euro-
palety zapewniają pełne bezpieczeństwo 
użytkowania.

Transport
Nie wszystko da się przewieźć wózkiem 
widłowym. Istnieje cała gama towarów, 
które wymagają bezpiecznego transportu 
wewnątrz magazynu. Jest to możliwe przy 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
transportowych Wanzl. 

Kontenery mobilne
 » otwarte z pasami napinającymi, częścio-

wo lub w pełni zamknięte.
 » składane, wsuwane jeden w drugi
 » o różnych gabarytach, kątach otwarcia 

skrzydeł, z wyposażeniem dodatkowym
 » o nośności do 500 kg
 » dostosowane do współpracy z wózkiem 

widłowym
 » zoptymalizowane do transportu samo-

chodem ciężarowym
 » w wielu wersjach wykonania, 

Wózki transportowe
 » wózki z platformami drucianymi, drew-

nianymi lub z tworzywa sztucznego 
o nośności do 500 kg

 » wózki składane, wsuwane jeden w drugi
 » z dodatkowym wyposażeniem tj. dodat-

kowe składane kosze, pojemniki, burty 
zabezpieczające, hamulce

Wózki do przewozu palet

Kompletacja
Wózki KT3 stanowią podstawę wielu prac 
z zakresu kompletacji i transportu we-
wnętrznego w przemyśle i logistyce.

Znajdują zastosowanie w wielu branżach, 
od kompletacji podzespołów w przemyśle 
samochodowym, RTV-AGD, spożywczym, 
tekstylnym i innych po prace konfekcyjne 
w magazynach logistycznych i sklepach in-
ternetowych. 

Wózki KT3 współpracują z systemami 
kompletacji zamówień „pick by voice”, „pick 
by light”, czy „pick by frame” optymalizując 
pracę personelu zakładowego. Każdy wózek 
może być połączony automatycznie z syste-
mem zarządzania magazynem poprzez sieć 
WLAN. System informatyczny kieruje pra-
cownika najkrótszą drogą z jednego punk-
tu pobrania do następnego. W rezultacie 
zmniejsza się liczba błędów pobrania przy 
jednoczesnym skróceniu czasu kompletacji.  
Rozbudowanie wózka KT3 o piąte kółko, 
napęd elektryczny oraz urządzenia peryfe-
ryjne znacznie rozszerza zakres zastosowań 
wózka KT3.

Napęd elektryczny w piaście piątego kółka 
to rozwiązanie rekomendowane do obsługi 
większych obciążeń. Monitor, skaner radio-
wy lub drukarka wraz ze skrzynką akumu-
latorową zapewniają płynną pracę nawet 
w systemie pracy wielozmianowej.

żenia obiektów komercyjnych w branżach: 
logistyka, handel, hotele, infrastruktura 
lotniskowa. Materiałem, który służył i na-
dal służy do produkcji większości wyrobów 
firmy Wanzl jest stalowy drut. I to z niego 
powstają różnego rodzaju rozwiązania ma-
gazynowo – transportowe. Obecnie firma 
Wanzl to międzynarodowy koncern, który 
od 60 lat szczyci się równomiernym wzro-
stem i rozwojem, zatrudniając 4200 pra-
cowników w 21 filiach oraz 50 przedstawi-
cielstwach na całym świecie. Filia w Polsce 
działa na rynku polskim nieprzerwanie od 
roku 1995.

Rynek docelowy
 » Logistyka wewnętrzna
 » Magazyny kompletacyjne
 » Wyposażenie dla łańcucha dostaw
 » Produkcja

Wartości wyróżniające markę
Marka, która od ponad 60 lat jest znakiem 
najwyższej jakości i trwałości produktu.
 » Innowacyjność w rozwiązaniach trans-

portowych
 » Technologia 
 » Firma odpowiedzialna społecznie
 » Firma uhonorowana wieloma nagroda-

mi, m.in. Certyfikatem Wiarygodności 
Biznesowej, tytułami: „Gazeli biznesu”, 
Diamentu Forbes’sa, Lidera Rynku, Firmy 
Przyjaznej Klientowi i innymi



Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Camso Polska S.A.
Adres: ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa
Numer telefonu: 22 783 35 90, faks: 22 783 35 82
Adres strony internetowej: www.camso.co
Adres e-mail: biuro@camso.co
Numer KRS: 0000036246
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 1997 r.

Usługi
Camso Polska S.A jako oddział światowego 
lidera w projektowaniu, produkcji i dystry-
bucji ogumienia przemysłowego, zajmuje 
się kompleksową realizacją doradztwa 
technicznego w zakresie prawidłowego 
doboru oraz obsługą sprzedaży, dostaw 
towaru i usług montażu opon do wózków 
widłowych i innych urządzeń transportu 
wewnętrznego. Portfolio firmy obejmu-
je opony pneumatyczne, superelastyczne 
(pełne), opaski amortyzujące, a także fel-
gi pierścieniowe, skręcane i tłoczone bez-
dętkowe. Dodatkowo spółka zajmuje się 
produkcją felg na indywidualne potrzeby 

klienta, usługami wypełniania opon pneu-
matycznych elastomerem oraz montażem 
na prasie specjalistycznej opon superela-
stycznych (pełnych) o średnicach do 2,1m 
na felgi do 33”. 

Certyfikaty
Oferowane produkty Grupy Camso, spełnia-
ją wszelkie wymagania techniczno-eksplo-
atacyjne oraz standardy i normy światowe, 
mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo 
i komfort swoich klientów oraz środowi-
sko, co potwierdzają posiadane certyfika-

ty: ISO 9001:2008; ISO 50001:2011; ISO 
14001:2004; ISO 3834-2:2005

Dobre praktyki
Camso Polska S.A. wspiera działania zwięk-
szające świadomość dokonywanych wybo-
rów oraz posiadanej wiedzy handlowo-or-
ganizacyjnej partnerów biznesowych oraz 
użytkowników wózków widłowych i innych 
urządzeń transportu wewnętrznego, po-
przez wdrażania programów szkoleniowych 
w ramach Akademii Camso i bezpośrednich 
wizyt, spotkań w terenie doradców tech-
niczno-handlowych.

Nagrody i wyróżnienia
Grupa Camso jest wyróżniania corocznie 
wieloma nagrodami jako najlepszy dostaw-
ca OE, np. w 2015 roku, jako Dostawca 
Roku dla Toyota Material Handling Europe. 
W Polsce spółka również zdobywa wie-
le wyróżnień i nagród, np. Gazele Biznesu 
2007, 2008, Inspiracje 2011 Gepardy Biz-
nesu 2015 oraz uznanie ze strony partne-
rów handlowych.

Historia organizacji
Camso Polska S.A., będąc, jako oddział Gru-
py Camso w Polsce, częścią światowego li-
dera specjalizującego się w projektowaniu, 
produkcji i dystrybucji ogumienia przemy-
słowego, felg i gąsienic gumowych do wóz-
ków widłowych, urządzeń przemysłowych, 
maszyn budowalnych i rolniczych, jest  wy-
łącznym przedstawicielem Grupy na ternie 
kraju. Firma działa w Polsce od 1997 roku, 
ostatecznie osiadając z siedzibą w Warsza-
wie, gdzie znajduje się obecnie biuro i zarząd 
spółki oraz z oddziałem w Sulejówku, gdzie 

http://www.camso.co
http://www.camso.co
mailto:biuro@camso.co
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Solideal ED PLUS
Wzmacniana opona pneumatyczna do 
wózków widłowych klasy Standard+ wy-
konana w najnowszej technologii produk-
cji. Nowatorski projekt bieżnika wpływa 
na wydłużenie żywotności nawet o 25% 
w porównaniu do dotychczasowej opo-
ny Solideal ED. Kostki bieżnika zostały 
tak zaprojektowane aby zminimalizować 
wibracje, a tym samym zdecydowanie 
poprawiając komfort pracy dla operatora. 
W nowej oponie Solideal ED PLUS zasto-
sowano wzmocnienia ścian bocznych (x2), 
które dodatnio wpływają na ochronę rantu 
felgi oraz ograniczają uszkodzenia boczne. 
Prostokątny przekrój opony sprawia, że 
opona ma niesamowitą stabilność bocz-
ną, a głęboki bieżnik zapewnia optymalną 
trakcję na różnych typach nawierzchniach. 
Opona dostępna będzie w szerokiej gamie 
rozmiarów do wózków widłowych i urzą-
dzeń przemysłowych. Solideal ED PLUS 
jest naprawdę korzystnym wyborem dla 
użytkowników szukających niższych kosz-
tów jednostkowych pracy.

Solideal MAGNUM
Opona superelastyczna (pełna) klasy Stan-
dard+, do wózków widłowych – Złoty 
Standard niezawodności – doskonała 
trójwarstwowa opona superelastycz-
na, wykonana z naturalnego kauczuku. 
Uniwersalna rzeźba oraz wysokie kostki 
bieżnika wpływają na doskonałą trakcję 
i żywotność. Szeroki profil bieżnika płaskie 
czoło opony oraz wyprofilowanie ścian 
bocznych powodują, że opona Solideal 
Magnum zapewnia doskonałą stabilność 
boczną i przyczepność. Solideal Magnum 
jest bardzo wytrzymałą i odporną na zu-
życie (ścieranie oraz uszkodzenia mecha-
niczne) uniwersalną oponą przemysłową 
o trójwarstwowej budowie. Zapewnia 
optymalną wydajność pracy w trudnych 
warunkach oraz komfort pracy operato-
ra. Opona doskonale sprawdza się we 
wszystkich aplikacjach wózkowych, na 
różnych typach nawierzchni i aplikacjach. 
Najczęściej wybierana przez producentów 
wózków widłowych, jako produkt OEM na 
pierwsze wyposażenie. Dostępna w wer-
sji niebrudzącej (szarej) oraz w wersji do 
szybkiego montażu (QUICK).

Solideal Xtreme
Opona superelastyczna (pełna) klasy Pre-
mium, do wózków widłowych, o konstruk-
cji trójwarstwowej zbudowana z wysokiej 
jakości mieszanki gumowej z naturalnego 
kauczuku w celu uzyskania maksymalnej 
wytrzymałości i długich przebiegów oraz wy-
dajności pracy. Dedykowana do pracy w du-
żych centrach dystrybucyjnych i obiektach 
przemysłowych, do pracy ciągłej, na dłu-
gich odcinkach przejazdu, na powierzchniach 
z gładkimi posadzkami. Żywotność większa 
o 10% w porównaniu do Solideal Magnum 
i nawet o 30% dłuższa od okresu eksploatacji  
opon konkurencyjnych. Stabilność poprzeczna 
opony została poprawiona o 20%, podobnie 
jak odporność zmęczeniowa mieszanki gu-
mowej. Redukcja oporu toczenia o 10 % w celu 
ograniczenia zużycia energii, paliwa oraz emi-
sji CO2. Dzięki dużej powierzchni środkowej 
kostki bieżnika, opona posiada stały kontakt 
z nawierzchnią, co zmniejsza wibracje nawet 
o 25%, poprawiając płynność prowadzenia się 
wózka widłowego oraz wpływając na kom-
fort pracy operatora. Dostępna w kompletnej 
gamie rozmiarów oraz w wersjach niebrudzą-
cej (szarej) i do szybkiego montażu (QUICK).

mieści się magazyn  opon, gąsienic oraz felg 
i serwis wymiany opon pneumatycznych, su-
perelastycznych (pełnych) oraz opasek amor-
tyzujących, a także stacja wypełnień opon 
pneumatycznych elastomerem. Firma stale 
rozwija zakres oferowanych produktów oraz 
usług autoryzowanym partnerom handlo-
wym i ich klientom, umożliwiając właściwy 
dobór rozwiązania do warunków pracy.

Rynek docelowy
Oferta Camso Polska S.A. dedykowana jest 
zarówno do producentów OEM (pierwsze 
wyposażenie) oraz na rynek wtórny po-
przez sieć Partnerów Handlowych, wspie-
rając kompleksowo każdego użytkownika, 
który zwróci się do firmy lub sieci dealerów 
z zapytaniem, bądź konkretnym zapotrze-
bowaniem. Dostarczamy rozwiązań specja-
listycznych, indywidualnych, a także już do-
skonale już sprawdzonych w celu osiągania  
najniższego kosztu eksploatacji ogumienia 
i zadowolenia klienta (LOCS).

Wartości wyróżniające markę
 » Wysoka jakość – najlepszej jakości mie-

szanki gumowe
 » Bezpieczeństwo pracy – doskonała kon-

strukcja i wysoka stabilność podczas pracy
 » Znakomita niezawodność – powtarzal-

ność produkcji i terminowość dostaw 
 » Technologie wysokiej wydajności – opa-

tentowane nowoczesne technologie
 » Specjalne rozwiązania techniczne – wysoki 

bieżnik, wzmocnienia ścian bocznych, spe-
cjalne warstwy amortyzujące (solidair), ni-
skie opory toczenia, wydłużona żywotność

 » Doskonała i profesjonalna obsługa – 
szybka reakcja na potrzeby klienta

 » LOCS - najniższy koszt eksploatacji



Metryka logistyczna
Nazwa firmy: KUHN Polska Sp. z o.o.
Adres: Cząstków Mazowiecki 7, 05-152 Czosnów
Numer telefonu: +48 22 784 95 34
Adres strony internetowej: www.kuhn-polska.pl
Adres e-mail: info@kuhn-polska.pl
 
 

Usługi
 » sprzedaż wózków widłowych wraz 

z wsparciem przy wyborze sposobu 
finansowania (leasing), 

 » wynajem wózków widłowych (krótko 
terminowy oraz długoterminowy z ob-
sługą full serwis, 

 » serwis wózków widłowych oraz sprze-
daż części, 

 » sprzedaż i wynajem osprzętu do wózków 
widłowych. 

Nagrody i wyróżnienia
 » Red Dot Design Award – wózek elek-

tryczny Mitsubishi EDIA EX zdobywca 
nagrody za innowacyjną konstrukcję.  
http://red-dot.de/pd/online-exhibition/
work/?code=27-03791-2015&y-
=2015&c=166&a=0&lang=en

 » Red Dot Design Award - paletowy wózek 
elektryczny PREMIA ES zdobywca nagro-
dy za innowacyjną konstrukcję. 
http://red-dot.de/pd/online-exhibition/
work/?lang=en&code=2012-14-4257

Historia organizacji
KUHN Polska Sp. z o. o. należy do austriac-
kiego koncernu  KUHN Gruppe i specjalizuje 
się w dostarczaniu kompleksowych usług 
z zakresu sprzedaży, wynajmu i serwi-
su wózków widłowych  MITSUBISHI oraz  
CARER, jak również urządzeń ze stali  nie-
rdzewnej ULMA. Jako spółka koncernu, 
który zajmuje się dystrybucją urządzeń 
przemysłowych od 1974 roku,  KUHN Pol-
ska systematycznie  zwiększa swój udział 
na polskim rynku, natomiast KUHN Grup-
pe rozwija się globalnie, zaznaczając swoją 
działalność w krajach  Europy Środkowej 
i Południowej. KUHN Polska Sp. z o.o. ofe-
ruje produkty i usługi na terenie całej Polski 
poprzez stacjonarne oddziały w Cząstkowie 
Mazowieckim k/Warszawy, Katowicach 
i Poznaniu oraz własną profesjonalną, mo-
bilną sieć  handlową i serwisową. 

Rynek docelowy
Ofertę swoją kierujemy do firm z sektora 
logistycznego, produkcyjnego, budowlane-
go, transportowego i publicznego, różnych 
gałęzi przemysłu, branży mięsnej oraz mle-
czarskiej. 

Wartości wyróżniające markę
Naszą zasadą jest ograniczenie dziedziny 
specjalizacji do określonych modeli urzą-
dzeń  i systemów w celu osiągnięcia wyso-
kiego poziomu penetracji rynku. Oferowane 
przez nas produkty cechują się  wysoką ja-
kością, niezawodnością i dobrym stosunek 
jakości do ceny. Każdy model w naszym 
obszernym, asortymencie wózków widło-
wych i sprzętu magazynowego został zbu-
dowany tak, aby sprostać zwiększonym 

http://www.kuhn-polska.pl
http://www.kuhn-polska.pl
mailto:info@kuhn-polska.pl
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wymaganiom i ciągłej pracy dzień po dniu.  
Jesteśmy dumni z tego, że możemy być au-
toryzowanym dealerem marek MITSUBISHI, 
CARER, ULMA Inoxtruck, będącym w stanie 
zagwarantować nieustanną pracę wózków 
widłowych.  Wykorzystujemy nasze do-
świadczenie nabyte na polach wielu branż 
oraz zaangażowanie i wiedzę technologicz-
ną w codziennej pracy z klientem aby wes-
przeć go w rozwoju jego firmy. Utrzymuje-
my zdecentralizowane, w pełni wyposażone 
zaplecze serwisowe w zgodzie z naszą de-
wizą: stawiania Klienta zawsze na pierw-
szym miejscu, zapewnieniu mu najwyższej 
jakości obsługi oraz fachowego wsparcia 
technicznego.

Urządzenia oferowane przez KUHN Polska 
Sp. z o.o. znane są na całym świecie z nieza-
wodności i najwyższej jakości. Klienci cenią 
kompetencje przedstawicieli handlowych, 
gotowych udzielać wszelkich niezbędnych 
informacji na temat oferowanych produk-
tów, szybką reakcję serwisu oraz profesjo-
nalizm pracowników na każdym poziomie 
obsługi.

CARER Elecric Forklift Trucks
Elektryczne wózki widłowe CARER zostały 
zaprojektowane do przenoszenia ciężkich 
ładunków (od 6 do 25 ton) z zachowaniem 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy 
niewielkich kosztach eksploatacji. Wszystko 
to możliwe jest dzięki zastosowaniu baterii 
120V która pozwala na długotrwałą prace 
nawet przy transportowaniu ładunków wy-
magających dużej mocy.

Wózki CARER dzięki zastosowanym ba-
teriom posiadają również bardzo dobre 
przyśpieszenie, prędkość oraz sterowność. 
Specjalny system redukuje hałas oraz drga-
nia sprawiając, że operator czuje się bardziej 
komfortowo podczas pracy. Konstrukcja wóz-
ka zapewnia dobrą widoczność, co wpływa na 
bezpieczną obsługę gabarytowych ładunków. 
Dzięki swojej konstrukcji sprawdzają się rów-
nież w niewielkich i ciasnych pomieszczeniach 
czy na zewnątrz budynków, nie ustępując 
w żaden sposób funkcjonalnością w porów-
naniu do wózków z napędem spalinowym. 
Wózki są niezwykle wytrzymałe, a niskie 
koszty eksploatacji sprawiają, że ich użytko-
wanie jest dużo bardziej opłacalne niż w przy-
padku urządzeń konkurencji. Dzięki specjalnie 
zaprojektowanym silnikom elektrycznym, 
z systemem odzysku energii, sprawdzają się 
w wielu gałęziach przemysłu, m in. w branży 
budowlanej, branży papierniczej oraz wielu 
innych odpowiadając na zapotrzebowanie 
wielu klientów.

ULMA Inoxtruck
Urządzenia ULMA Inoxtruck wykonane ze stali 
nierdzewnej to idealne rozwiązanie dla przed-
siębiorstw związanych z produkcją i przetwór-
stwem mięsa, ryb oraz branży mleczarskiej.

Podstawowe cechy urządzeń wyróżniają-
ce ULMA Inoxtruck na tle konkurencji:
 » wysoka wydajność w higienicznym wy-

konaniu, odporność na zabrudzenia oraz 
korozję występującą w agresywnych śro-
dowiskach pracy,

 » otwarta konstrukcja zapobiegająca groma-
dzeniu się brudu oraz ułatwiająca czysz-
czenie wraz wysoką odpornością elemen-
tów elektronicznych na mycie ciśnieniowe,

 » brak łańcuchów, samosmarujące się ło-
żyska,

 » maksymalna ergonomia urządzeń oraz 
łatwy transport na dużą odległość.

ULMA Inoxtruck to szeroka gama urządzeń 
takich jak: wózki paletowe prowadzone ręcz-
nie oraz elektryczne wózki paletowe, wózki 
paletowe z podestem dla operatora, urzą-
dzenia dźwigowe z elektrycznym systemem 
unoszenia, wózki niskiego składowania, 
układarki, wózki do obsługi rol, elektryczne 
wózki nożycowe spełniające jednocześnie 
rolę ergonomicznego stołu roboczego oraz 
wózki elektrycznym system przechyłu.

Mitsubishi Forklift Trucks
Wykorzystując najdoskonalsze technologie 
wypracowane na innych polach działal-
ności, Mitsubishi Forklift Trucks zaprojek-
towała cały asortyment wózków, charak-
teryzujących się z jednej strony dobrymi 
parametrami i osiągami, a z drugiej zaś- 
konkurencyjnymi cenami...W taki sposób 
zapewniając doskonałą relację wartości 
wózka do jego ceny.

Asortyment wózków widłowych MITSU-
BISHI obejmuje:
 » Wózki z przeciwwagą : z silnikami DIE-

SEL, LPG o udźwigu od 1,5 do 16 ton
 » Wózki elektryczne 3- i 4- kołowe
 » Wózki magazynowe : elektryczne wózki 

paletowe, wózki niskiego składowania, 
wózki do konfekcjonowania, wózki do 
wysokiego składowania, czterokierunko-
we i systemowe.

Produkty marki Mitsubishi przystosowane 
są do pracy w ciężkich warunkach. Mocna 
i trwała konstrukcja, niezawodność oraz 
wygoda i bezpieczeństwo operatora to pod-
stawowe zalety nowoczesnych wózków 
marki MITSUBISHI.



Metryka logistyczna
Nazwa firmy: PROMAG S.A. 
Adres: ul. Romana Maya 11, 61–371 Poznań
Numer telefonu: 61 655 82 00
Adres strony internetowej: www.promag.pl
Adres e-mail: promag@promag.pl
Numer KRS: 0000013278
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 15.02.1982

Usługi
Firma PROMAG S.A. jest obecnie na polskim 
rynku liderem w zakresie rozwiązań intra-
logistycznych. Kompleksowa oferta Spółki 
obejmuje doradztwo, produkcję i integra-
cję w zakresie systemowych rozwiązań do 
kompletacji, składowania, transportu, pale-
tyzacji i identyfikacji produktów.
 » Projektujemy procesy.
 » Realizujemy pomysły.
 » Optymalizujemy budżet.
 » Magazynujemy wszystko.
 » Aranżujemy przestrzeń.
 » Gwarantujemy jakość.

Certyfikaty
PROMAG S.A. posiada certyfikat zgodności 
SZJ z normą ISO 9001:2000 od 2001 roku. 
Produkty oferowane przez PROMAG S.A. 
posiadają niezbędne dopuszczenia i atesty, 
ponieważ firma troszczy się o bezpieczeń-
stwo i komfort pracy swoich Klientów.

Dobre praktyki
Firma angażuje się w działania, które są spo-
łecznie odpowiedzialne, ekologicznie przy-
jazne i ekonomicznie wartościowe. W 2012 
roku strategia PROMAG S.A. w zakresie zrów-
noważonego rozwoju oraz CSR została zapi-

sana w Kodeksie Etycznym Firmy (www.pro-
mag.pl/Odpowiedzialnosc_spoleczna).

Nagrody i wyróżnienia
Firma została uhonorowana wieloma na-
grodami, wśród których znalazły się m.in.: 
 » PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI,
 » POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
 » GAZELA BIZNESU,
 » DIAMENT FORBESA,
 » NAJLEPSZE W POLSCE,
 » WIELKOPOLSKI LIDER CSR,
 » AS ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU.

Historia organizacji
Historia firmy rozpoczęła się w Poznaniu 
w 1982 roku. Powstała wtedy organizacja 
wspierająca rozwój produkcji urządzeń ma-
gazynowych i przeładunkowych o nazwie 
PROMAG. 

Od początku istnienia PROMAG uczestniczył 
w aktywny sposób w procesie transformacji 
polskiej gospodarki, podlegając przekształ-
ceniom charakterystycznym dla zachodzą-
cych w Polsce przemian. 

Przełomem był rok 1990, w którym 
PROMAG został spółką akcyjną. Ważnym 
momentem dla firmy stało się przeniesie-
nie siedziby z ul. Szyperskiej na ul. Roma-
na Maya. Na terenie byłej Fabryki Maszyn 
Żniwnych powoli rozrastał się PROMAG 
S.A. Dzisiaj Centrala firmy to nowoczesny 
4-kondygnacyjny budynek, w którym pra-
cuje ponad 300 osób oraz multimedialne 
CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ.

Po wejściu Polski do UE firma zaczęła no-
tować imponujące wyniki, dlatego w 2012 

http://www.promag.pl
http://www.promag.pl
mailto:promag@promag.pl
http://www.promag.pl/Odpowiedzialnosc_spoleczna
http://www.promag.pl/Odpowiedzialnosc_spoleczna
http://www.promag.pl/Perly_Polskiej_Gospodarki
http://www.promag.pl/Poznanski_Lider_Przedsiebiorczosci
http://www.promag.pl/Gazele_Biznesu
http://www.promag.pl/Diament_Forbesa
http://www.promag.pl/Najlepsze_w_Polsce
http://www.promag.pl/Wielkopolski_Lider_CSR
http://www.promag.pl/As_Odpowiedzialnego_Biznesu
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Pozostałe wyposażenie do 
magazynów, hal i warsztatów 
Oferta PROMAG S.A. nie byłaby pełna bez 
wyposażenia dla magazynów, hal i warsz-
tatów, w postaci takich urządzeń jak: sys-
temy przenośników, wózki ręczne paletowe 
i podnośnikowe, wózki ręczne platformo-
we i taczkowe, urządzenia i materiały do 
pakowania, pojemniki plastikowe, palety 
metalowe i plastikowe, meble warsztatowe 
i socjalne, drabiny i rusztowania.

Urządzenia te ułatwiają organizację pro-
cesów logistycznych i przepływ towarów 
w nie mniejszym stopniu niż systemy regało-
we i przeładunkowe, dlatego trudno znaleźć 
dziś firmę, w której rozwiązania tego typu nie 
byłyby stosowane.

Wszystkie oferowane przez PROMAG 
produkty zaprojektowane zostały w celu 
zapewnienia Klientom jak największej funk-
cjonalności i trwałości, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad ergonomii i obowiązu-
jących norm.

Systemy urządzeń przeładun-
kowych i dźwignicowych 
PROMAG S.A. oferuje profesjonalne rozwiąza-
nia stosowane na frontach przeładunkowych 
w procesach za- i rozładunku samochodów 
dostawczych: doki przeładunkowe oraz 
wchodzące w ich skład: śluzy uszczelniające, 
bramy przemysłowe, rampy przeładunkowe; 
hale namiotowe; platformy przeładunkowe; 
podnośniki stołowe (dźwigniki).

Urządzenia dźwignicowe usprawniają 
przemieszczanie towarów wewnątrz przed-
siębiorstw w miejscach, gdzie nie ma moż-
liwości poruszania się wózkami lub gdzie 
ze względu na specyfikę transportowane-
go produktu, zastosowanie wózka nie jest 
możliwe. W zakresie urządzeń dźwignico-
wych PROMAG oferuje: suwnice, tory jezdne, 
wciągarki bramowe, żurawie stacjonarne 
i przejezdne, lekkie systemy dźwignicowe, 
wciągniki ręczne i elektryczne.

Dzięki wyspecjalizowanym ekipom monta-
żowym, firma realizuje montaż mechaniczny 
i elektryczny urządzeń dźwignicowych oraz 
przeładunkowych. Na życzenie Klientów, do-
konuje również odbioru stanowiskowego UDT.

Systemy składowania i trans-
portu w magazynach 
W zależności od specyfiki składowanego to-
waru, PROMAG S.A. projektuje i dostarcza 
systemy regałowe dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb Klientów. Kompatybilność 
systemów PROMAG pozwala na ich łączenie 
ze sobą oraz dalszą rozbudowę w przyszłości.

W zakresie systemów regałowych firma ofe-
ruje: regały automatyczne, regały paletowe 
(rzędowe, wjezdne, przejezdne, przepływowe, 
przepływowe PUSH-BACK, przepływowe CART 
PUSH-BACK), regały półkowe, regały wspor-
nikowe, systemy pomostów, wielopoziomowe 
systemy magazynowe, silosy magazynowe.

Ponieważ dewizą firmy jest kompleksowa 
obsługa Klientów, w ofercie znajdują się również 
automatyczne systemy transportu technolo-
gicznego zintegrowane z robotami do paletyzacji 
lub depaletyzacji oraz wózki, układnice i plat-
formy sterowane radiowo AutoMAG do obsługi 
oferowanych systemów składowania.

Kadra inżynierska PROMAG służy Pań-
stwu wiedzą i doświadczeniem w projekto-
waniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań 
magazynowych. 

uruchomiono Centrum Logistyczne w Ko-
ninku. Na 5-hektarowej działce powstał no-
woczesny obiekt, który stanowi centrum 
dystrybucyjne dla 10 Oddziałów firmy oraz 
sprzedaży wysyłkowej. W Koninku mieści 
się też Serwis Centralny.

Rynek docelowy
Ze względu na szeroką ofertę odbiorcami 
produktów PROMAG S.A. mogą być zarów-
no firmy wszelkich branż, jak również jed-
nostki użyteczności publicznej.

Wartości wyróżniające markę
 » 35-letnie know-how,
 » nowoczesne i kompleksowe rozwiązania,
 » audyty logistyczne,
 » profesjonalne doradztwo i bezpłatny 

projekt,
 » integracja, produkcja, dostawa i montaż 

systemów intralogistycznych,
 » realizacja projektów dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Klientów,
 » szkolenia z cyklu BEZPIECZNY MAGAZYN
 » 10 Oddziałów handlowych.



Metryka logistyczna
Nazwa firmy: AG Consult
Adres: ul. 11 Listopada 22, 05–502 Piaseczno
Numer telefonu: +48 22 499 05 86
Adres strony internetowej: www.agc.com.pl
Adres e-mail: biuro@agc.com.pl

Usługi
Oferta firmy zawiera:
 » systemy informatyczne do 

zarządzania gospodarką magazynową 
(Accellos One WMS; 3PL),

 » system informatyczny do zarządzania 
przedsiębiorstwem dla średnich firm 
(ERP) wraz z zarządzaniem produkcją,

 » system informatyczny do optymalizacji 
załadunków i wyznaczania tras 
(Accellos One Optimize),

 » oprogramowanie do analiz 
Business Intelligence (Qlik View),

 » oprogramowanie tworzone na 
indywidulane potrzeby klienta,

 » consulting w zakresie logistyki 
i procesów magazynowych,

 » szeroką gamę urządzeń do znakowania 
i automatycznej identyfikacji (czytniki, 
komputery, terminale mobilne i tablety 
do zastosowań przemysłowych, drukarki 
etykiet, materiały eksploatacyjne 
i części zamienne, serwis),

 » sieci bezprzewodowe do zastosowań 
przemysłowych (pomiary, projekty, 

instalacje i konfiguracje),
 » urządzenia do automatycznego 

wydruku i aplikowania etykiet na 
produktach, opakowaniach, paletach. 

Więcej informacji na stronie www.agc.com.pl 

Historia organizacji
 » 2001 – założenie firmy, której celem 

było dostarczanie rozwiązań informa-
tycznych dla przedsiębiorstw.

 » 2004 – nawiązanie współpracy 
z czołowymi światowymi producentami 
rozwiązań do automatycznej identyfika-
cji (Datalogic, Datamax-O’Neail, Eidos, 
Motorola, Tec, Zebra). Włączenie do 
oferty rozwiązań do zarządzania przed-
siębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) 
oraz zainicjowanie tworzenia własnych 
rozwiązań programistycznych.

 » 2010 – nawiązanie współpracy z firmą 
Accellos – amerykańskim producentem 
oprogramowania do zarządzania łańcu-
chem dostaw (WMS, 3PL, optymalizacja 
załadunków i wyznaczanie tras).

 » 2011 – poszerzenie oferty o rozwiąza-
nia Business Intelligence firmy Qlik Tech.

Rynek docelowy
Oferta skierowana jest do firm produkcyj-
nych, przetwórczych, dystrybucyjnych i han-
dlowych, którym potrzebna jest:

1. Szybka i bezbłędna identyfikacja towaru.
2. Zarządzanie miejscem składowania.
3. Wyznaczanie optymalnych ścieżek 

kompletacji.
4. Usprawnienie i zautomatyzowanie 

procesów magazynowych oraz wpro-
wadzania danych.

http://www.agc.com.pl
http://www.agc.com.pl
mailto:biuro@agc.com.pl
http://www.agc.com.pl
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System do optymalizacji zała-
dunków i wyznaczania tras 

 Optimize to specjali-
styczny system przeznaczony dla firm ko-
rzystających z usługi transportowych umoż-
liwiający zarządzanie kosztami i czasem 
w transporcie poprzez konsolidacje zleceń, 
szybką optymalizację załadunków na bazie 
dostępnej floty pojazdów oraz elastyczną 
możliwość planowania i modyfikacji tras, 
uwzględniając różne parametry dróg, okna 
czasowe dostaw itp. System umożliwia:
 » importowanie zamówień z różnych 

systemów,
 » tworzenie różnych założeń biznesowych 

odwzorowujących bieżące potrzeby,
 » generowanie wysyłek z jednego lub 

wielu magazynów,
 » dokonywanie wyborów pomiędzy 

minimalną liczba przejechanych kilome-
trów a maksymalnym wykorzystaniem 
posiadanych środków lub najniższym 
kosztem.
Podstawową korzyścią zastosowania au-

tomatycznego planowania załadunków jest 
oszczędność na ogólnych kosztach trans-
portu na poziomie 10–20%, możliwość mo-
dyfikowania wysyłek w „ostatniej” chwili, 
dostępność do danych z dowolnego miejsca 
na świecie.

System magazynowy dla firm 
świadczących usługi logistycz-
ne (3PL/4PL)

 3PL/4PL to specjali-
styczne oprogramowanie dla firm świad-
czących usługi logistyczne przeznaczone do 
zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie 
magazynowania, składowania, świadcze-
nia różnego rodzaju usług oraz dystrybucji 
towarów. System umożliwia monitorowa-
nie towarów różnych firm w całym łań-
cuchu dostaw, zarządzanie pracownika-
mi i analizowanie ich efektywności pracy, 
kosztorysowanie nakładów pracy wraz 
z fakturowaniem wielu klientów za różne 
wykonywane usługi w centrach dystrybucyj-
nych. Wbudowane mechanizmy umożliwiają 
optymalizację procesów magazynowych, 
elektroniczną obsługę dokumentów w ko-
munikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a tak-
że szerokie możliwości raportowania. Jest to 
innowacyjne rozwiązanie do kontroli kosz-
tów, zarządzania kosztami, optymalizacji 
dochodów i kontroli stanów magazynowych. 
Podstawowym elementem jest system WMS 
rozszerzony o funkcje do procesowania car-
go i śledzenia wysyłek, narzędzia do bezpo-
średniego wprowadzania zleceń przez kon-
trahentów, zarządzanie usługami dodanymi 
oraz rozliczanie kosztów.

System magazynowy (WMS)
 WMS – modułowy sys-

tem do zarządzania magazynem wysokiego 
składowania (WMS) umożliwiający śledzenie 
towarów (traceability) oraz automatyzujący 
obsługę procesów magazynowych przy użyciu 
urządzeń mobilnych (RF) dzięki czemu w czasie 
rzeczywistym dostępne są wszelkiego rodzaju 
informacje o produktach, stanach magazyno-
wych i statusach zleceń. System ze względów 
funkcjonalnych podzielony jest na 3 wersje:

Collect – obsługa podstawowych procesów 
zachodzących w magazynie (przyjęcia, wy-
dania, kolejkowanie zleceń, pełna kontrola 
stanów magazynowych na towarze i wy-
branej lokalizacji, inwentaryzacja, zarządze-
nie lokalizacjami, partiami, numerami serii, 
datami przydatności i produkcji.

Manage – bardziej rozbudowana wersja po-
zwalająca na zarzadzanie różnymi strefami, 
tworzenie zestawów, zarządzanie efektyw-
nością pracy pracowników. Wersję Manage 
można rozszerzać o dodatkowe moduły.

FulFill – najbardziej zaawansowana funk-
cjonalnie wersja systemu przeznaczona do 
obsługi dużych magazynów i centrów dys-
trybucji. Dla wersji Manage i FulFill dostęp-
nych jest szereg modułów dodatkowych.

5. Pełna kontrola i śledzenie partii (tra-
ceability), dat produkcji i przydatności, 
numerów serii.

6. Zwiększenie efektowności i kontroli 
pracy.

7. Mobilność i elastyczność.

Wartości wyróżniające markę
 » Gotowe, wbudowane mechanizmy do 

komunikacji z wieloma systemami ERP.
 » Modułowa budowa zwiększająca ela-

styczność rozbudowy w przyszłości.
 » Szybki dostęp do danych w czasie rze-

czywistym.
 » Pełna kontrola nad pracownikami, towa-

rami, procesami.
 » Rozliczanie kosztów wykonywanych 

usług (billing).
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Agility, globalny dostawca zintegrowanych roz-
wiązań logistycznych, po raz trzeci opublikował 
raport społeczny „Deepening Impact”. W szcze-
gółowy sposób przedstawia on zaangażowanie 
firmy na rzecz etycznego postępowania w bizne-
sie, przestrzegania praw pracowniczych, bezpie-
czeństwa w miejscu pracy, społeczności lokalnych 
i środowiska w ponad 100 krajach, w których 
Agility prowadzi działalność.

DEEPENING IMPACT 
– RAPORT AGILITY NA TEMAT ETYCZNEGO 

POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Agility
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Deepening Impact
Corporate Social Responsibility Report 2016

„Działania społecznej odpowiedzialności 
biznesu, od wielu lat realizowane przez 
Agility, stanowią ważny element naszej 
działalności na świecie i w Polsce. Agi-
lity Polska angażuje się we wsparcie lo-
kalnych społeczności m.in. przez pomoc 
w wyposażeniu w materiały edukacyjne 
przyszpitalnych szkół i hospicjów oraz 
wsparcie organizacji imprez i teatrzyków 
przez fundacje działające na rzecz dzie-
ci. Nasi pracownicy biorą też regularnie 
udział w biegach charytatywnych na 
rzecz dzieci (m.in. Bieg firmowy). Tak, jak 
i w codziennej pracy, również na tym polu 
realizujemy podstawowe wartości Agility, 
którymi są: integrity - prawość, team work 
– praca zespołowa, personal ownership – 
osobista odpowiedzialność oraz excellen-
ce – doskonałość” powiedziała Karolina 
Gasińska-Byczkowska, Branch Manager 
Agility Polska.  

Raport Agility „Deeping Impact” 2016 
podsumowuje działania Agility w czte-
rech, kluczowych  obszarach:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Do najważniejszych działań podjętych 
w tym obszarze należą: znaczna reduk-
cja emisji CO2 (od 2010 roku o 10 proc.), 
a także kosztów i czasu realizacji w ra-
mach globalnych łańcuchów dostaw. War-
to podkreślić, że Agility bezpłatne raportu-
je emisję CO2 dla klientów oraz prowadzi 
działania proekologiczne w operacjach lo-
gistycznych na rzecz zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej i odpadów opakowa-
niowych. Stosuje proekologiczne rozwią-
zania w magazynach i innych obiektach, 
wdraża też wewnętrzne systemy rapor-

towania emisji CO2. Firma działa w opar-
ciu o system zarządzania środowiskiem 
zgodny z ISO 14001.

WSPARCIE OFIAR KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Agility, w ramach współpracy z organiza-
cjami humanitarnymi, brało udział w dzia-
łaniach na rzecz pomocy osobom poszko-
dowanym w 40 klęskach żywiołowych 
na świecie. Firma wspierała logistycz-
nie akcje pomocowe podczas katastrof 
i klęsk żywiołowych w Bangladeszu, Chile, 
Chinach, Kongo, Haiti, Indiach, Indonezji, 
Iraku, Włoszech, Japonii, Libanie, Libii, My-
anmarze, Nepalu, Pakistanie, Filipinach, 
Samoa, Południowym Sudanie i Stanach 
Zjednoczonych. 

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
W ciągu ostatnich 10 lat Agility zaanga-
żowało się w realizację 1400 projektów, 
które objęły ponad milion osób w 80 
krajach. Działania na rzecz społeczności 
lokalnych ukierunkowane były głównie 
na edukację, m.in. zbudowano 6 przed-
szkoli w Kambodży, szkoły w Afganista-
nie i Indonezji, a także szkołę zawodową 
w Indiach, ufundowano stypendia dla 
100 uczennic liceum w Ghanie, a w ra-
mach globalnego programu rozwoju dla 
młodzieży w Kuwejcie przeprowadzono 
mentoring dla ponad 1500 osób. Każdego 
roku ponad 20 proc. pracowników Agility 
zostaje wolontariuszami, angażującymi 
się w akcje CSR.  

W  Raporcie „Deeping Impact” podsu-
mowany został także program dla pra-
cowników Agility, który koncentruje się 

na wyzwaniach związanych z prawami 
człowieka w łańcuchu dostaw, ze szcze-
gólnym naciskiem na prawa pracowników 
migracyjnych w niebezpiecznych rejonach 
świata. Od 2011 roku Agility przeszkoliło 
niemal 7 tys. pracowników na Bliskim 
Wschodzie, Azji i Afryce z obowiązujących 
w firmie najważniejszych zasad pracy. 
Ten program szkoleniowy będzie konty-
nuowany w 2016 roku. Kolejną inicjatywą 
w tym obszarze jest globalny program 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
działający w oparciu o najlepsze praktyki 
programu HSE, rozwijanego przez Agility 
Chemicals i Agility Project Logistics. W ra-
mach tego programu zmniejszono o ponad 
80 proc. liczbę wypadków w miejscach 
pracy. Agility angażuje się też w działa-
nia na rzecz walki z korupcją - Code of 
Business Conduct, współpraca z World 
Economic Forum Partnership Against 
Corruption. W ciągu ostatnich trzech lat 
pracownicy Agility uczestniczyli w ponad 
82 tys. obowiązkowych kursach z etyki. 

„Jesteśmy dumni z tego, co już osiągnęli-
śmy i gotowi na realizację kolejnych pro-
jektów” powiedział Tarek Sultan, Dyrektor 
Generalny Agility. „Wszystkie inicjatywy, 
które podejmujemy, pomagają ulepszać 
naszą firmę i społeczności, w których 
działamy. Szczególnie jestem dumny 
z naszych pracowników - wolontariuszy, 
którzy mają wpływ na społeczności na 
całym świecie”.

Międzynarodowy zespół Agility tworzy 
ponad 22 tys. ludzi reprezentujących 120 
różnych narodowości. 80 proc. pracow-
ników pochodzi z rynków wschodzących. 

Oddziały firmy są głównie zarządzane 
przez lokalną kadrę menadżerską. Kobiety 
stanowią 25 proc. pracowników i zajmują 
30 proc. stanowisk menadżerskich. 

W 2015 roku, EcoVadis, niezależna grupa 
badająca programy CSR w oparciu o prak-
tyki środowiskowe i społeczne, umieściła 
Agility w czołówce 16% dostawców lo-
gistycznych i transportowych. W ciągu 
ostatnich kilku lat firma została laure-
atem 24 nagród z zakresu CSR i zrówno-
ważonego rozwoju.  

Raport „Deepeing Impact” dostępny jest 
na stronie:

http://www.agility.com/csr/report 

http://www.agility.com/csr/report
http://www.agility.com/csr/report
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Grupa Deutsche Post DHL wydała coroczny, dwunasty już Raport o Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu. Zawiera on szczegółową analizę działań w zakresie 
globalnej odpowiedzialności korporacyjnej zrealizowanych przez Grupę w 2015 roku. 

DHL

KORPORACYJNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W BIZNESIE

W ramach analizy wskazano osiem kluczo-
wych zagadnień w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju pracowników, środowiska 
i ładu korporacyjnego oraz wyodrębniono 
kluczowe wskaźniki efektywności i cele. 
W roku 2015 Grupa po raz pierwszy za-
stosowała w swojej sprawozdawczości 
wytyczne G4, będące częścią „Global Re-
porting Initiative”.

– Nasz najnowszy raport zatytułowali-
śmy „Essential”, aby zademonstrować, że 
odpowiedzialność korporacyjna i sukces 

ekonomiczny są, naszym zdaniem, nie-
rozerwalnie ze sobą połączone – stwier-
dza Christof Ehrhart, Dyrektor Komu-
nikacji i Społecznej Odpowiedzialności 
w Biznesie. Raport dostępny pod adresem 
www.dpdhl.com/cr-report2015 ,  wy-
znacza kluczowe działania ekonomiczne 
i środowiskowe Grupy Deutsche Post 
DHL. Zawiera również informacje o pod-
jętych decyzjach strategicznych, wdrożo-
nych pomiarach i celach osiągniętych roku 
sprawozdawczym. 

ROZWIJAMY SIĘ 
W ZRÓWNOWAŻONYSPOSÓB
Jakość działań na rzecz zrównoważone-
go rozwoju, zrealizowanych przez Grupę 
Deutsche Post DHL, odzwierciedlają na-
grody przyznane jej przez firmy zewnętrzne 
w kategorii „best-in-class”. Gupa znalazła 
się ponownie na Dow Jones Sustainability 
(DJSI) World and Europe Index i po raz drugi 
otrzymała najwyższą ocenę AAA przyznaną 
przez MSCI – wiodącego dostawcę narzędzi 
do wspomagania działań inwestycyjnych. 
Carbon Disclosure Project (CDP), organizacja 

o charakterze non-profit, przyznała Grupie 
najwyższą możliwą ocenę - 100A, za reali-
zację programu ochrony środowiska.

DBAMY O ŚRODOWISKO
Niskoemisyjność pozostaje nadal kluczowym 
wskaźnikiem wydajności Grupy w zakresie 
ochrony środowiska. W roku sprawozdaw-
czym Grupa Deutsche Post DHL zwiększyła 
niskoemisyjność własnej działalności o je-
den punkt indeksowy w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. Utrzymując się na poziomie 
25 proc. To o jeden krok bliżej do osiągnięcia 
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celu, jakim jest 30-procentowe ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla planowane do roku 
2020. Do tego sukcesu przyczynił się szereg 
działań. Obejmują one produkcję na małą 
skalę (500 sztuk) opracowanego przez Grupę 
pojazdu StreetScooter. W 2015 roku wdro-
żono także ok. 22,5 tys. środków efektyw-
ności energetycznej w 13,5 tys. pojazdów. 
Obejmuje to również rozwiązania, takie jak 
poprawa właściwości aerodynamicznych, te-
lematycznych oraz tuning mikroprocesorów 
ekologicznych. Oprócz tego zwiększyliśmy 
również liczbę pojazdów alternatywnych, 
dzięki czemu w 2015 roku liczba pojazdów 
z napędem elektrycznym w naszej flocie 
wzrosła z ok. 350 do 937. Ekspansja pro-
gramu wdrażania pojazdów elektrycznych 
będzie kontynuowana w roku 2016 poprzez, 
między innymi, wdrożenie dodatkowej liczby 
StreetScooterów na potrzeby doręczania li-
stów i przesyłek na terenie Niemiec. W roku 
sprawozdawczym pojazdy te wdrożono rów-
nież w kilku innych państwach europejskich.   

Niskoemisyjność dwutlenku węgla w zakła-
dach Grupy Deutsche Post DHL poprawiono 
również poprzez wdrożenie licznych rozwią-
zań, łącznie z eksploatacją energooszczęd-
nych systemów oświetlenia, inteligentnych 
systemów chłodzenia i ogrzewania oraz 
montażem systemów fotowoltaicznych. 
Ponadto, ukończono już niemal w całości 
proces wdrożenia normy ISO 50001: „Syste-
my zarządzania energią” na terenie całej Eu-
ropy, zaś pierwsze certyfikaty przyznano już  
w roku sprawozdawczym.  

ANGAŻUJEMY PRACOWNIKÓW
Pomimo ciągłej zmienności skomplikowa-
nych uwarunkowań rynkowych, globalna 

liczba kadry pracowniczej Grupy wzrosła 
w 2015 roku o 8,9 tys. pracowników. Dzięki 
obejmującej całą Grupę inicjatywy o nazwie 
„Certified”, proces angażowania pracowni-
ków będzie stale wzmacniany i rozwijany. 80 
proc. kadry pracowniczej ukończy program 
„Certified” do roku 2020. Raport o Społecz-
nej Odpowiedzialności Biznesu zawiera rów-
nież dane o pracach zrealizowanych przez 
pracowników Grupy w ramach wolontariatu. 
„Global Volunteer Day” (GVD) jest flagowym 
projektem Grupy na rzecz zaangażowa-
nia pracowników: w 2015 roku działania  
w ramach GVD wspierało ponad 78 tys. 
pracowników (77 tys. w roku 2014), po-
święcając ok. 260 tys. godzin na realizację 
projektów społecznych i ekologicznych. 

DHL chętnie wspiera także lokalne inicja-
tywy. Doskonałym tego przykładem jest 
zaangażowanie pracowników DHL Parcel 
w pomoc szpitalowi przy ul. Babińskiego 
w Łodzi. W minionym roku odnowili oni szpi-
talne korytarze, przyszpitalne podwórko oraz 
plac zabaw. Prace objęły m.in.: wypielenie 
całego terenu, uprzątnięcie kamieni i szkła, 
skoszenie trawy, przycięcie żywopłotu oraz 
zasadzenie tuj. Z myślą zwłaszcza o naj-
młodszych pacjentach szpitala, został zaku-
piony także sprzęt sportowy, taki jak: rakietki 
do badmintona, piłki do koszykówki i piłki 
nożnej oraz trampolina. 

Co ważne, pracownicy DHL Parcel chętnie 
przyjeżdżali pomagać z całymi rodzinami, 
dając tym samym dobry przykład młodemu 
pokoleniu. 

– Z roku na rok obserwujemy coraz większe za-
interesowanie i chęć pracowników do udziału  

w tego typu akcjach. Fundacja DHL ma na 
swoim koncie już m.in. odmalowanie kory-
tarzy hospicjum Fundacji Gajusz, odnowę 
ogrodu dla dzieci z ośrodka „Dom w Łodzi”, 
liczne zbiórki dla potrzebujących, zbiórki 
krwi oraz coroczną akcje Spełniamy Marze-
nia – zakup prezentów na dzień dziecka dla 
dzieciaków będących pod opieką ośrodków 
opiekuńczych - mówi Malwina Głowacka, 
Dyrektor ds. Obsługi Klienta Parcel i członek 
zarządu Fundacji DHL. 

REAGUJEMY NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 
W roku 2015 zrodziła się potrzeba podjęcia 
działań w obszarach zapobiegania klęskom 
żywiołowym i niesienia pomocy po ich wy-
stąpieniu – Grupa Deutsche Post DHL jest ak-
tywna w obydwu tych obszarach w ramach 
GoHelp - programu radzenia sobie z klęskami 
żywiołowymi. W roku sprawozdawczym do 
Brazylii, Chile, Gwatemali, Nepalu oraz do 
wyspiarskiego państwa Vanuatu, wysła-
liśmy Zespoły Reagowania na Katastrofy, 
które zapewniały wsparcie logistyczne na 
terenie portów lotniczych oraz płynną dys-
trybucję doraźnych środków pomocowych 
w następstwie zaistniałej katastrofy. Niemal 
400 pracowników przygotowano do wyeks-
pediowania do najdalszych zakątków świata. 
W ramach GARD (ang. Get Airports Ready for 
Disaster) – programu reagowania na klęski 
żywiołowe, zorganizowano warsztaty w Re-
publice Dominikany, Indii i Macedonii.   

EDUKUJEMY
Jeśli chodzi o wspólnotę korporacyj-
ną należy wspomnieć o długotermi-
nowej współpracy Grupy ze stowa-
rzyszeniem SOS Wioski Dziecięce i jej 
rozszerzeniu w taki sposób, aby objęła wioski  

w Nigerii i Tanzanii. Zwiększając tym samym 
ogólną liczbę państw objętych programem 
do 26. Odnotowano również pozytywne 
skutki GoTeach - programu, którego celem 
jest zwiększanie szans w obszarach eduka-
cji i zatrudnienia dla grup dzieci i młodzieży 
znajdujących się w trudnej sytuacji społecz-
nej. W ramach współpracy z globalną siecią 
edukacyjną Teach For All, zawarliśmy także 
nowe umowy o współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi w Bangladeszu i Malezji. 
Grupa Deutsche Post DHL stała się częścią 
współpracy partnerskiej obejmującej 10 kra-
jów na całym świecie.  

W kwestii problemów społecznych i szans 
wynikających z kryzysu migracyjnego, któ-
ry pojawił się w Niemczech w 2015 roku, 
Grupa Deutsche Post DHL uruchomiła ini-
cjatywę na rzecz pomocy dla uchodźców 
we współpracy z Aktion Deutschland Hilft, 
SOS Children’s Villages, Stiftung Lesen  
i Teach First Deutschland. Głównym celem 
tej inicjatywy jest ukierunkowanie działań 
na naukę języka oraz szkolenia zawodowe 
i edukacyjne. Wyjątkowo szerokie spektrum 
działalności Grupy Deutsche Post DHL obej-
muje organizację ok. 1000 dodatkowych 
staży na terenie Niemiec, przeznaczonych 
wyłącznie dla uchodźców, kładąc tym sa-
mym fundamenty pod przyszłe praktyki za-
wodowe i szanse zatrudnienia. Szkoląc ok. 
100 osób w charakterze koordynatorów ds. 
pomocy na rzecz uchodźców, Grupa wspiera 
i zachęca 10 tys. pracowników do angażo-
wania się w regionalne inicjatywy na rzecz 
imigrantów w Niemczech.

Raport Esential: 
www.dpdhl.com/cr-report2015

http://www.dpdhl.com/cr-report2015
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Lider Odpowiedzialnego Biznesu podsumował 
swoje działania w zakresie zrównoważonego 
rozwoju w latach 2013-2014. Dzięki specjal-
nej funkcjonalności każdy internauta może oce-
nić raport. Publikacja jest dostępna na stronie  
www.dbschenker-csr.pl. 

TRZY FILARY 
STRATEGII CSR

DB Schenker Logistics
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Najnowszy raport operatora logistyczne-
go w przystępnej, interaktywnej formie 
– z wykorzystaniem filmów i infografik 
– prezentuje działania kluczowe z punktu 
widzenia firmy DB Schenker Logistics i jej 
interesariuszy. „Struktura Raportu Społecz-
nego wynika z przyjętej przez firmę strategii 
zrównoważonego rozwoju – mówi Beata 
Konecka, Szef Marketingu w DB Schenker 
Logistics. – Działania DB Schenker Logi-
stics pokazane zostały w podziale na trzy 
filary strategii: ekonomię, społeczeństwo 
i środowisko. Wiele spośród tych działań 
firma podejmowała we współpracy z inte-
resariuszami”. 

Dokument został opracowany z uwzględ-
nieniem GRI G4 – najnowszego standar-
du Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej. 
Zgodnie z nowymi wytycznymi, w raporcie 
akcentowane są przede wszystkim obszary 
kluczowe dla interesariuszy firmy i wyni-
kające z przyjętej strategii. Należą do nich 
tematy związane z odpowiedzialnym łań-
cuchem dostaw, relacje z klientami, pra-
cownikami, dostawcami i społeczeństwem, 
kwestie dot. bezpieczeństwa w pracy i na 
drogach oraz tematy związane z dbałością 
o środowisko. 

– Raportowanie według międzynarodowego 
standardu GRI G4 podnosi jakość raportu, 
zapewnia porównywalność wyników i roz-
poznawalność firmy w środowisku bizne-
sowym – ocenia Liliana Anam z CSR Info, 
firmy świadczącej wyspecjalizowane usługi 
edukacyjne i doradcze w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu i zrównoważone-
go rozwoju. 

Jacek Kuchenbeker z Deloitte dodaje, że 
zastosowanie wytycznych GRI w wersji G4 
niesie za sobą korzyści także dla adresatów 
raportu, którzy mogą odnaleźć w nim odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania. – Podnosi 
to poziom transparentności firmy, a w re-
zultacie –  poziom zaufania interesariuszy, 
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
– zauważa. 

NIE OD RAZU RAPORT OPUBLIKOWANO 
Praca nad raportem przebiegała wieloeta-
powo. Na początku pracownicy i dostawcy 
dokonali oceny poprzedniego raportu i zgło-
sili swoje propozycje względem kolejnego. 
Firma zapytała też o oczekiwania klientów 
i pozostałych partnerów, w tym współpra-
cujące organizacje. Na tej podstawie, przy 
współudziale przedstawicieli wielu obsza-
rów działalności firmy, zostały wyłonione 
kluczowe z punktu widzenia interesariuszy, 
tematy do raportowania. 

Raport, który powstał w kolejnych miesią-
cach dzięki zaangażowaniu wielu pracowni-
ków firmy, został na zakończenie poddany 
audytowi firmy doradczej Deloitte. 

To już czwarta tego typu publikacja skiero-
wana przez firmę do jej otoczenia. DB Schen-
ker Logistics raportuje w cyklu dwuletnim. 
Tradycyjnie już, ze względów ekologicznych, 
raport  został udostępniony wyłącznie w In-
ternecie, co sprzyja również nieograniczone-
mu zasięgowi. Każdy, kto zapozna się z tym 
multimedialnym dokumentem, może go oce-
nić pod adresem: http://dbschenker-csr.pl/
ocen-raport. Na tej ocenie firmie szczególne 
zależy, stanowić ona będzie podstawy do 
dalszego doskonalenia.

http://dbschenker-csr.pl/ocen-raport
http://dbschenker-csr.pl/ocen-raport
http://dbschenker-csr.pl/ocen-raport
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Przedsiębiorstwa powinny uwzględniać wpływ, jaki firma wywiera na otoczenie oraz 
aktywnie reagować na pojawiające się wyzwania. Takie podejście do prowadzenia 
działalności biznesowej realizuje Dachser, działający globalnie operator logistyczny. 
Firma dba o swoich pracowników, klientów oraz przestrzeń, w której funkcjonuje. 

ZRÓWNOWAŻONY 
ŁAŃCUCH DOSTAW

Dachser

Odpowiedzialne podejście do prowadzenia 
działalności gospodarczej to nie tylko za-
stosowanie innowacyjnych systemów infor-
matycznych wspomagających zarządzanie 
oraz rozwiązań optymalizujących koszty, ale 
także troska o pracowników, kontrahentów 
oraz otoczenie. CSR, czyli społeczna odpo-
wiedzialność biznesu, jest dla firm wyzwa-
niem XXI wieku.

BIZNES ZRÓWNOWAŻONY
Dachser dba o zrównoważony łańcuch do-
staw zarówno w aspekcie ekonomicznym, 
społecznym jak i środowiskowym. Dużą 
wagę przywiązujemy do uczciwych wa-
runków kontraktów, zarówno z klientami, 
naszymi podwykonawcami, jak i wszelkimi 
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partnerami. Jesteśmy wrażliwi na transpa-
rentność w kontaktach biznesowych oraz 
wszelkie zachowania korupcyjne. Nasza po-
stawa i jasne zasady nie tylko porządkują 
organizację firmy, ale  nierzadko ułatwiają 
naszym kontrahentom podjęcie decyzji biz-
nesowych – podkreśla Grzegorz Lichocik. 
Przestrzegamy zasad równouprawnienia 
i staramy się wyrównywać szanse, wspie-
rając w rozwoju wszystkich naszych pra-
cowników. Dużą wagę przywiązujemy do 
bezpieczeństwa, oprócz zasad BHP stosując 
swoje własne, dodatkowe zasady i procedu-
ry postępowania – dodaje. 

Dachser troszczy się także o środowisko – 
firma stosuje najnowsze, emitujące ograni-
czoną ilość CO2 ciężarówki, a także wykorzy-
stuje systemy IT do zarządzania transportem 
drogowym w celu jego optymalizacji oraz 
maksymalnego wykorzystania przestrzeni 
ładunkowej. Operator w sposób powszech-
ny, w każdym kraju w którym działa, stosuje 
konsolidację transportu, kontenery wymien-
ne oraz  dwupoziomowy załadunek, który 
również pozwala na bardziej ekonomiczne 
i ekologiczne wykorzystanie floty. Wózki wi-
dłowe stosowane w magazynach Dachser 
mają silniki elektryczne, a same obiekty wy-
posażone są w nowoczesne energooszczęd-
ne i proekologiczne systemy.

RODZINNA FIRMA
Dachser  jest firmą rodzinną, dlatego nie-
zwykle istotny jest zespół, pracownicy, 
tworzenie wspólnoty i poczucie współod-
powiedzialności za rozwój organizacji. Od 
początku działalności firmy w Polsce jednym 
z priorytetów było stworzenie zaufanego 
zespołu wartościowych  ludzi, którzy będą 

wspólnie budować nową organizację Dach-
ser w Polsce. Z perspektywy czasu mogę 
ocenić, że ten plan się powiódł, a duże zna-
czenie miało odpowiednie podejście do pra-
cowników – mówi Grzegorz Lichocik, prezes 
Dachser w Polsce. W Dachser wychodzimy 
z założenia, że motywacją do prowadzenia 
biznesu nie może być tylko wynik finansowy, 
ważne są również relacje z ludźmi i otocze-
niem, które są także impulsem do rożnych, 
pozabiznesowych działań. W ramach firmy 
promujemy zasady postępowania w pełnej 
zgodzie z przepisami prawa i etyką. Stara-
my się także, aby nasi pracownicy zachowy-
wali równowagę pomiędzy pracą, a życiem 
prywatnym, biorąc np. udział w międzyna-
rodowej akcji „Dwie godziny dla rodziny”, 
w ramach której zachęcaliśmy do spędzania 
wolnego czasu z najbliższymi – wyjaśnia 
Grzegorz Lichocik.  

SPORT I ZDROWIE
Pracownicy Dachser uczestniczą w zespoło-
wych treningach oraz startach w imprezach 
sportowych – grupa z oddziału w Gądkach 
brała udział w półmaratonie poznańskim, 
a pracownicy z Sosnowca wystartowali nie-
dawno w charytatywnym biegu Katowice 
Business Run. W obu przypadkach dobry 
przykład pracownikom dali kierownicy od-
działów, również uczestnicząc w tych spor-
towych wydarzeniach.  

Firma Dachser promuje zdrowe nawyki nie 
tylko poprzez zachęcanie do uprawniania 
sportu, stara się także nakłonić swoich pra-
cowników  do zerwania ze szkodliwymi na-
łogami. W maju 2015 operator rozpoczął 
program wspierający pracowników w rzuce-
niu palenia „Firma bez papierosa”. W ramach 

tego programu realizowana jest kampania 
informacyjna, a palacze chcący rzucić nałóg 
będą mogli brać udział w grupowych spotka-
niach terapeutycznych. Cała akcja ma trwać 
dwa lata. 

ZAANGAŻOWANIE W EDUKACJĘ
Niezwykle ważne dla nas jest zaangażowa-
nie w sprawy istotne społecznie, a tam, gdzie 
jest taka możliwość, staramy się nawiązać 
partnerską współpracę. Biorąc pod uwagę 
fakt, że  problem niedostosowania systemu 
edukacji do potrzeb rynku pracy jest w Polsce 
powszechny, postanowiliśmy włączyć się 
w proces kształcenia młodych logistyków 
– mówi Grzegorz Lichocik. Dachser niemal 
od początku działalności w Polsce organi-
zował praktyki dla uczniów szkół średnich, 
a jego pracownicy odbywali wizyty w szko-
łach, podczas których dzielili się z młodymi 
ludźmi doświadczeniem i wskazówkami, 
jak odnaleźć się na rynku pracy. Następnym 
etapem było opracowanie autorskiego pro-
gramu stażowego, czyli płatnych, trwających 
dwa lata staży rotacyjnych dla absolwentów 
szkół średnich. Od 5 lat co roku takie staże 
rozpoczyna ok. 10 młodych ludzi, którzy co 
kilka miesięcy przechodzą kolejno do różnych 
działów firmy, ucząc się i poznając specyfikę 
każdego z nich. Po zakończeniu stażu osoby 
te najczęściej otrzymują ofertę stałego za-
trudnienia w Dachser.  W ten sposób ope-
rator pozyskał już kilkunastu świetnie prze-
szkolonych, znających firmę pracowników. 
Aktywna współpraca Dachser z Uniwersy-
tetem Łódzkim zaowocowała powstaniem 
kierunku InfoGeolog na Wydziale Zarządza-
nia, a z Wyższą Szkołą Logistyki w Pozna-
niu – uruchomieniem pierwszych w Polsce 
dualnych studiów logistycznych, których 

operator był pomysłodawcą. Ideą studiów 
dualnych jest jednoczesne zdobywanie przez 
studentów teoretycznej wiedzy akademickiej 
oraz doświadczenia praktycznego. 

Nasze działania skierowane do młodych ludzi 
mają charakter długookresowy – wierzymy, 
że angażując się w odpowiednie projekty te-
raz, za kilka lat mamy szansę na pozyskanie 
dobrze wyedukowanych i zmotywowanych 
pracowników. To także inwestycja w two-
rzenie silnej pozycji polskiej logistyki – jeśli 
nawet osoby te finalnie nie trafią do Dachser, 
znajdą zatrudnienie np. w przemyśle, mając 
realny wpływ na jakość logistyki w Polsce 
– wyjaśnia Grzegorz Lichocik. Dachser ko-
operuje również z szeregiem naukowych kół 
logistycznych, wpierając merytorycznie or-
ganizowane przez nie konferencje naukowe 
oraz inne spotkania, np. typu targi karier. 
W ten sposób operator współpracuje m.in. 
z SKN SCM na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego, AELogic działającym 
przy Katedrze Międzynarodowej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Kołem 
Naukowym Studentów Logistyki Akademii 
Obrony Narodowej.    

POMOC POTRZEBUJĄCYM
Firma Dachser angażuje się także w pomoc 
charytatywną, wspierając m.in. akcje dla po-
trzebujących dzieci czy sponsorując lokalne 
wydarzenia, jak np. pikniki integracyjne. Jeśli 
tylko możemy, staramy się pomagać naj-
bardziej potrzebującym, najczęściej nasze 
wsparcie kierujemy do dzieci. Włączamy się 
także w różne inicjatywy lokalne, organi-
zowane w miejscach działalności naszych 
poszczególnych oddziałów – wyjaśnia Grze-
gorz Lichocik.  
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DPDGroup ogłasza  nową strategię w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest 
to nowe zobowiązanie międzynarodowej sieci 
kurierskiej DPDgroup koncentrujące się na czte-
rech obszarach, które wiążą się bezpośrednio 
z podstawowym obszarem działalności, jakim 
jest doręczanie przesyłek. 

DPDGroup

DrivingChange – DPDGroup 
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- Chcąc być odpowiedzialnym partnerem dla 
klientów firmowych i konsumentów oraz 
najbliższych nam społeczności, jako DPD-
Group wprowadzamy nową koncepcję dzia-
łań, którą charakteryzuje prostota i pragma-
tyzm. Koncentrujemy się na czterech filarach, 
na które mamy realny wpływ - mówi Rafał 
Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

Driving Change określa ramy, w jakich DPD-
Group będzie poruszać się jako firma odpo-
wiedzialna społecznie. Są one konsekwen-
cją wyzwań współczesności – oczekiwań 
klientów, zmian w regulacjach, rozwoju e-
-commerce i dążenia do bycia liderem także 
w tym obszarze. 

NEUTRALNI DLA ŚRODOWISKA – 
ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ OBNIŻENIA 
EMISJI CO2
Nowa strategia zakłada redukcję emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, który po-
wstaje w wyniku bieżącej działalności ku-
rierskiej. Do 2020 roku DPDGroup ma za 
zadanie zredukować emisję CO2 na paczkę 
o 10%. Co ważne, działania te nie wiążą się 
ze wzrostem kosztów dla klientów. Inicjaty-
wa realizowana jest we współpracy ze firmą 
EcoAct, światowym liderem w dziedzinie do-
radztwa dotyczącego strategii ograniczania 
emisji dwutlenku węgla.  

PRZYJAZNA LOGISTYKA MIEJSKA 
– DZIAŁANIA WOBEC WYZWAŃ 
ZWIĄZANYCH DORĘCZANIEM PRZESYŁEK 
W MIASTACH.
DPDgroup stara się doręczać przesyłki tak, 
aby przyczyniać się do poprawy jakości ży-
cia i zdrowia w obszarach miejskich. Oferuje 
szeroki wybór rozwiązań związanych z dorę-

czaniem przesyłek przy jednoczesnej redukcji 
niekorzystnego wpływu swojej działalności 
na środowisko. Kierując się tym założeniem, 
grupa inwestuje w rozwiązania, które pod-
noszą wskaźnik doręczalności w pierwszej 
próbie (Predict) oraz rozwija sieć punktów 
nadań i odbiorów, które dają więcej wygody 
nadawcom i odbiorcom paczek. 

- Dzięki obydwu propozycjom logisty-
ka kurierska w centrach miast jest bar-
dziej racjonalna, gdyż zmniejsza się ruch 
z udziałem samochodów kurierskich. 
W ten sposób mieszkańcy są w mniejszym 
stopniu obciążeni jego skutkami – mówi 
Rafał Nawłoka.

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
– DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DUCHEM 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DPDgroup dąży do wzmacniania postaw 
przedsiębiorczości w firmie i poza nią. Opie-
ra swoją działalność na bliskich relacjach 
z klientami i partnerami biznesowymi, co 
sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań 
z korzyścią dla obu stron.

Celem grupy jest także nawiązanie współ-
pracy z organizacjami społecznymi non 
– proft, zajmującymi się promowaniem in-
nowacyjnej przedsiębiorczości wyrażanej 
zarówno poprzez konkretne projekty, jak 
i kształtowanie przedsiębiorczych postaw. 

BLIŻEJ SPOŁECZNOŚCI
Każda spółka DPDgroup podejmuje szlachet-
ne i pożyteczne inicjatywy na rzecz społecz-
ności zgodnie z własnymi lokalnymi uwa-
runkowaniami. Komfortowe warunki pracy 
zatrudnionych w DPDgroup i dobro najbliż-

szego otoczenia społecznego to ważny cel 
nowej polityki CSR. 

Dla DPD Polska oznacza on kontynuację 
dotychczasowych działań, skupiających 
się m.in. na pomocy dzieciom i młodzieży 

w trudniejszej sytuacji życiowej oraz pomo-
cy osobom starszym, na promocji ochrony 
zdrowia i aktywnego trybu życia, na walce 
z biedą, wspieraniu wolontariatu, udzielaniu 
pomocy charytatywnej i angażowaniu się 
w przewozy solidarnościowe.
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