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Umowna granica
W świecie niebywałego przepływu informacji, gdzie wszystkie dotychczasowe granice
akceptacji zachowań zostały przesunięte
w miejsca, które dotychczas były nie do zaakceptowania, pojęcia etyki i dobrych praktyk
w biznesie rozwijają się swoim rytmem. Chociaż wydawałoby się, że etyka w biznesie jest
tak naturalna, jak samo prowadzenie biznesu, to okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Globalny biznes, operujący w różnym
otoczeniu, pierwszy zaczął dostrzegać korzyści wynikające ze zrównoważonego rozwoju, w którym odpowiedzialny społecznie
i etyczny biznes jest jednocześnie efektywny.
Firmy prezentowane w publikacji Logistyczne
Marki, działające właśnie w obszarze usług

logistycznych, zasady etyki i dobre praktyki
wpisane mają w misję i praktyki zrównoważonego rozwoju. Działając w obszarach łańcuchów dostaw, wymuszają stosowanie tych
zasad od swoich partnerów biznesowych,
stając się animatorami dobrych zachowań
i etyki w biznesie. Ich „Kodeksy Etyki” nie są
li tylko spisanym na papierze kolejnym dokumentem, którym można się pochwalić – „że
się ma”, lecz stały się standardem, który jest
częścią procesów i podstawą zachowania się
w kontaktach biznesowych. Co dla jednych
jest oczywiste, dla innych już tak oczywiste
nie jest, stąd starania globalnych organizacji,
jak ONZ. Opracowała ona wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, mając na

uwadze problemy wielu gospodarek na świecie. Zgodnie z tymi wskazówkami powstał
„Standard Minimum Programu Etycznego”,
którego celem jest pomóc we wdrażaniu
zasad etycznych w firmach i organizacjach.
Deklarację przyjęcia standardu podpisało
już 18 organizacji i firm w Polsce. Skromna
lista, ale należy przypuszczać, że w szybkim
tempie będzie rosnąć liczba sygnatariuszy
tego dokumentu, zobowiązującego do przestrzegania i wspierania praw człowieka oraz
eliminowania przypadków ich łamania.
Dla firmy najważniejszy jest biznes, jednak żeby on dobrze funkcjonował i działał
w harmonii z otoczeniem, musi posiadać
strategiczny plan działania uwzgledniający
istniejące na rynku zależności. W publikacji
Logistyczne Marki, piszemy o tym, jak podejść do budowania strategii rozwoju firmy
i co w niej uwzględniać. Najlepiej oddaje to
cytat z artykułu dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej: „strategia jest sztuką radzenia sobie
z bieżącymi wyzwaniami, tak by przyszłość
nie była rozczarowaniem”. Inne publikacje
z tomu zawierają również wiele cennych
uwag, potrzebnych w budowaniu podstaw
odpowiedzialnego działania, a ich wdrożenie pozwoli ugruntować to, co najlepsze
w etycznym biznesie. Zasady etyki w biznesie obowiązują wszystkich – przedsiębiorców i pracowników, wówczas możemy
mówić o organizacji stosującej się do zasad.
Bez tego umowna granica, zapisana nawet
w najlepiej zredagowanym kodeksie, stanie
się cieniem pogranicza biznesu.
Andrzej Szymkiewicz
Redaktor naczelny
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dr Magdalena Rojek-Nowosielska

STRATEGIA CSR
A STRATEGIA BIZNESOWA
Strategia jest planem, jest procesem, jest grą.
Umożliwia odpowiedź na pytanie: „jak?”. Zawiera pomysł na realizację zamierzeń. Jest dokumentem. To tylko kilka wybranych sformułowań,
z którymi można się spotkać przy okazji przeglądania literatury o problematyce strategicznej.
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Gdybym próbowała własnymi słowami ująć,
czym jest strategia, powiedziałabym, że jest
sztuką radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami, tak by przyszłość nie była rozczarowaniem.
Z owej definicji wynikają przynajmniej dwie
kwestie godne zastanowienia: po pierwsze,
czy zatem strategia dotyczy konkretnego
człowieka?, czy – po drugie – strategia dotyczy organizacji?
Odpowiedź wydaje się oczywista, choć rzeczywistość zazwyczaj już taka nie jest –
dotyczy organizacji, ale kierowanej przez
człowieka. Dlaczego więc takie stwierdzenie
może wydawać się problematyczne? Głównie z powodu człowieka! Od niego bowiem
zależy, czy poradzi sobie ze stojącym przed
nim wyzwaniem.
OD ZDIAGNOZOWANIA SYTUACJI
DO WDROŻENIA
Odnieśmy się zatem przez chwilę do tradycyjnego schematu zarządzania strategicznego. W sposób klasyczny rozpoczynamy od
zdiagnozowania sytuacji. Jest to logiczny
punkt wyjścia, bowiem bez dobrego rozeznania bieżącej sytuacji naszego przedsiębiorstwa nie ma sensu podejmować się zmian.
Warto w tym miejscu przypomnieć sobie
obszary analizy, które podaje Garibaldi1:
»» otoczenie przedsiębiorstwa (w rozumieniu konkurencji, sektora),
»» analiza strategiczna przedsiębiorstwa
1 G. Garibaldi, Analyse strategique, Eyrolles, 2001, s. 51,
za: M. Duczkowska-Piasecka, Zarządzanie strategiczne wobec
nowych wyzwań, [w:] Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Difin, Warszawa 2013,
s. 69, 70

»»

»»

»»

»»

»»

(w rozumieniu punktu wyjścia do dalszych zmian),
segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa (w rozumieniu podziału przedsiębiorstwa na mniejsze „segmenty” celem
racjonalizacji posiadanych zasobów),
analiza zarządzania portfelem strategicznym (w rozumieniu ekonomicznej
analizy dotychczasowych segmentów
biznesu),
analiza łańcucha wartości (w rozumieniu
możliwej poprawy potencjału wartości
wnoszonej na rynek przez przedsiębiorstwo),
analiza grup strategicznych (w rozumieniu nie tylko dotychczasowych konkurentów sektora, ale i ich możliwości
ekspansji),
analiza narzędzi decyzji strategicznych
(w rozumieniu dostępnych narzędzi możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo w ramach zmian strategicznych).

W kolejnym kroku możemy przystąpić do
opracowywania strategii, w której powinniśmy pochwalić się naszą misją, wizją oraz
celami strategicznymi. Dodatkowo ważne
jest, by wskazać środki umożliwiające realizację wybranych celów, a także określić
harmonogram, osoby odpowiedzialne za
poszczególne etapy wdrażania oraz obszary,
zasady i sposoby dokonywania okresowej
kontroli/oceny postępów prowadzonych prac.
Powstały w ten sposób dokument stanowi
punkt wyjścia do etapu wdrażania. W tym
miejscu zazwyczaj wspomina się o etapie
kończącym – czyli kontroli i ocenie, jednak
warto zwrócić uwagę, że etap ten nie tyle
kończy dzieło, co rozpoczyna kolejny cykl

działań doskonalących pracę nad realizacją
strategii. Proste? Wydaje się, że wręcz banalne! Nic, tylko postępować zgodnie z zapisami i ustaleniami. Jak już wspomniałam
– rzeczywistość okazuje się bardziej złożona
i dynamiczna niż widniejące w dokumencie
zapisy.
STRATEGIA STRATEGII NIERÓWNA
Skomplikujmy zatem nieco. Nałóżmy na
strategię biznesową (albo może bardziej
poprawnie – dołóżmy do strategii biznesowej) jeszcze strategię CSR-ową. Dla przypomnienia i jednolitego punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, spośród
wielu definicji prezentowanych w literaturze przedmiotu, w tym opracowaniu będę
odwoływać się do ujęcia prezentowanego
w Międzynarodowej Normie ISO 26000.
W dokumencie tym podkreśla się, że CSR
to odpowiedzialność organizacji za wpływ
podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez
przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
»» przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
»» uwzględnia oczekiwania interesariuszy
(osób bądź grup zainteresowanych decyzjami lub działaniami organizacji),
»» jest zgodne z obowiązującym prawem
i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania,
»» jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które
dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań.2
2 http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_
iso_26000.pdf (dostęp: 28.09.2016).

Zatem w bardzo dużym uproszczeniu, plany
działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, ujęte w formalne ramy dokumentu (przy założeniu respektowania wytycznych budowy strategii), możemy określić
strategią CSR. W tym miejscu pojawia się
pytanie – czy istnieje wspólna płaszczyzna
strategii biznesowej przedsiębiorstwa i strategii CSR? Spróbuję to omówić, wykorzystując prosty schemat (rys. 1).
Formułując odpowiedź na postawione wcześniej pytanie, ośmieliłabym się postawić
tezę, że strategia CSR powinna iść w parze
ze strategią biznesową przedsiębiorstwa.
Oczywiście wszystko zależy od przyjętego
w firmie spojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu. Jeśli dominującym głosem będzie rozumienie CSR jako działalności
czysto filantropijnej lub czysto PR-owej (co,
niestety, zdarza się w rzeczywistości gospodarczej), wówczas szczególnego powodu do
włączania aspektów społecznej odpowiedzialności w ramy strategii biznesowej nie
będzie. Działaniami tymi zajmie się wyznaczona osoba (w ramach swoich dotychczasowych obowiązków) lub (w najlepszym
razie) dział, który z różną skutecznością
i intensywnością podejmie się stosownych
(głównie skierowanych na zewnątrz) prac.
Odwołując się jednak do przyjętej w niniejszym opracowaniu definicji – widzimy bardzo szerokie spektrum zagadnień i mocne
akcenty strategicznego umiejscowienia społecznej odpowiedzialności w ramach prowadzonych działań biznesowych. Przejawia
się to w nawiązaniu do strategii zrównoważonego rozwoju, konieczności uwzględniania norm prawnych nie tylko krajowych,
ale i międzynarodowych czy w zwróceniu
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MISJA, WIZJA

ELEMENTY STRATEGII CSR

CELE STRATEGICZNE

STRATEGIE

Strategia CSR

Strategia finansowa

Strategia personalna

Strategia marketingowa

Inne strategie

Rysunek 1. Miejsce strategii CSR w strategii biznesowej przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne

uwagi na interesariuszy i ich oczekiwania.
Taka optyka patrzenia wymusza nadanie
strategii społecznej odpowiedzialności rangi zdecydowanie wyższej niż jedynie sporadyczne działania, np. w ramach strategii
marketingowej. Dlatego też rozwiązaniem
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nie tylko idealnym, ale i bardzo pożądanym
byłoby włączenie aspektów natury społecznej odpowiedzialności biznesu już na poziomie misji i wizji przedsiębiorstwa. Dalej,
konkretne wytyczne i plany działania powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w celach
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strategicznych firmy. Ważne jest, by przesuwając się w dół po szczeblach strategii
biznesowej przedsiębiorstwa, dokonywać
coraz większego uszczegółowienia planów,
a w nich wskazówek i wytycznych w ramach
zaplanowanych działań CSR.

W tym miejscu dochodzimy do strategii
szczegółowych, w tym także osobno wyodrębnionej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Niewystarczającym akcentem jest pozostawienie strategii CSR „samej
sobie”, bez logicznego powiązania z innymi
dokumentami. Należy zatem kluczowe zadania umiejętnie wpleść i przekazać sens ich
realizacji do innych strategii szczegółowych,
a przez to do innych działów w przedsiębiorstwie.
STRATEGIA A RZECZYWISTOŚĆ
Przedstawiony, w może nieco wyidealizowanym świetle, obraz powiązań strategii
społecznej odpowiedzialności ze strategią
biznesową należy teraz skorygować w odniesieniu do realiów polskiej rzeczywistości.
Nawiązując do przeprowadzonych niedawno
badań empirycznych, gotowym dokumentem, który stanowi plan i porządkuje sposób
postępowania w ramach społecznej odpo-

wiedzialności biznesu, pochwalić się może
nieco ponad 13% badanych podmiotów3. Dominującą podstawą podejmowanych działań
w ramach CSR okazało się zdobyte wcześniej
doświadczenie (wynik taki osiągnęło ponad
53% respondentów).
Wśród ciekawych wskazań w ramach otrzymanych wyników wspomnianego badania
warto zwrócić uwagę na rozkład zmiennych
charakteryzujących podmioty ze względu
na liczbę zatrudnionych osób w ramach
stosunku pracy (w badanym roku). Zarówno mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające
do 9 osób), jak i firmy małe (10–49 osób)
i średnie (50–249 pracowników) uzyskały
dominujący wynik wskazujący wspomniane
już doświadczenie jako podstawę prospołecznych zachowań. Zgodnie z wynikami
przeprowadzonych badań, jedynie podmioty
duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, jako dominującą odpowiedź wskazały
tę, która potwierdza istnienie wspomnianego dokumentu (cecha ta charakteryzuje
prawie 36% respondentów).
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA
STRATEGIĘ?
Inną kwestią godną zauważenia jest fakt
istnienia (bądź braku) komórki/działu lub
nawet stanowiska, które jest dedykowane
działaniom w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Opierając się ponownie
na wynikach moich badań, można zauważyć szeroki przekrój podmiotów, które są
zaangażowane do realizacji zadań CSR.
Niestety, niewielki udział stanowią jednostki specjalnie powołane do realizacji celów
3 Badanie przeprowadziłam w 2014 roku, na próbie 386
podmiotów gospodarczych. Narzędzie badawcze, jak i cała
metodyka dostępne są na stronie www.h2o-csr.ue.wroc.pl.

społecznej odpowiedzialności biznesu, a są
to: kierownik ds. komunikacji zewnętrznej
i CSR, konsultant ds. CSR, specjalista ds.
CSR. Pozostałe stanowiska pracy, którym
są przypisane zadania z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu, to: analityk (biznesu, finansowy), asystent prezesa, członek
zarządu, dyrektor (zarządzający, ds. marketingu i PR, handlowy, operacyjny, personalny, finansowy), inspektor ds. prawnych,
kierownik (biura, działu, projektu, sekcji, zakładu), konsultant, pełnomocnik zarządu,
prezes, pracownik (administracyjny, biurowy,
ds. promocji i informacji), prawnik, rzecznik,
specjalista (ds. handlowych, ds. rozliczeń,
komunikacji i PR, marketingu, marketingu
i komunikacji, ds. personalnych, ds. PR, ds.
projektu B+R, ds. obsługi klienta), wiceprezes, właściciel, współwłaściciel, wspólnik.
Nietrudno się zatem domyślić, że w sytuacji,
w której zadania z obszaru CSR przypisane
zostały osobom niezbyt dobrze zaznajomionym z tą problematyką, wykonanie tych
zadań może być dość kłopotliwe. Powstaje
wówczas pytanie – czy i jak można zaradzić takiej sytuacji? Nie zawsze i nie od razu
można (szczególnie w mikro-, małych czy
średnich przedsiębiorstwach) powoływać
specjalne działy dedykowane problematyce
społecznej odpowiedzialności.
W dużych zaś przedsiębiorstwach, w których
z większym prawdopodobieństwem można
się spotkać ze specjalistami ds. CSR czy wyodrębnionym działem CSR, wystąpić może
dodatkowo problem braku współbrzmienia
strategii biznesowej i CSR-owej.
Niewątpliwie na rozwiązanie wspomnianych
problemów kluczowym sposobem (będącym

NOTA
BIOGRAFICZNA

zaledwie zaczątkiem możliwych dalszych
sugestii) jest dobre przemyślenie i zorganizowanie przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danego podmiotu.
Bez względu na to, czy będzie jeden, dwa,
czy żaden dział/komórka ds. CSR – jak długo
zamierzenia kierownictwa nie staną się zrozumiałe i nie zostaną zaakceptowane przez
pracowników, tak długo zamierzonego celu
nie osiągniemy.
Artykuł pierwotnie ukazał się pod tytułem
„Strategia CSR a strategia biznesowa” w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu
„Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii”.

Magdalena Rojek-Nowosielska –
adiunkt, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Od 2001 roku związana naukowo
z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2004 obroniła
pierwszy w Polsce doktorat z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierownik, a także wykonawca wielu projektów o tej tematyce.
W 2008 roku w ramach współpracy z UNDP – brała udział w grupie
eksperckiej w ramach projektu „Accelerating CSR practices in the new
EU member states and candidate
countries as a vehicle for harmonization, competitiveness and social
cohesion in the EU”. Od 2008 roku
ekspert w Komitecie Technicznym
ds. Społecznej Odpowiedzialności
w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek Rady Programowo-konsultacyjnej w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa
– projekt na rzecz odpowiedzialnego
biznesu”. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i współorganizatorem corocznej konferencji naukowej o tematyce
społecznej odpowiedzialności, a także autorem, redaktorem i recenzentem licznych publikacji dotyczących
problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Renata Wrona

MARKA NIESIE ZE SOBĄ
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
W odróżnieniu do tego, co sądzi wiele osób, marka to coś więcej niż logo, nazwa i znak towarowy.
Marka, to obietnica złożona klientom, obietnica,
która zawsze zostaje dotrzymana. Marka to
gwarancja, że klient otrzyma to, co zostało mu
obiecany przy zakupie produktu.
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Budowanie marki to proces od momentu jej
definiowania, aż po rozwój na rynku. Proces,
który jest dobrze zaplanowany, przemyślany
i konsekwentnie przeprowadzany lub weryfikowany zgodnie z zachodzącymi na rynku
zmianami. Pojęcie posiadania marki nie jest,
wbrew ogólnej opinii, zarezerwowane dla
dużych korporacji. Takimi samymi prawami
rządzi się budowanie brandu przez średnią
czy mała firmę. Nawet wtedy, gdy firma jest
jednoosobowa, a jej marka to imię i nazwisko właściciela, nie zwalnia go to z troski
o budowanie i dbanie o swój brand. W każdej z tych sytuacji możemy mówić o różnej
wielkości budżetu i w związku z tym o różnej skali działania, ale proces jest podobny.
Przed firmą stoi zadanie wyboru czy planuje
silne inwestycje w markę, czy strategia ma
być oparta na budowaniu relacji z klientami,
a może na poszerzaniu kanałów dystrybucji,
lub na na polityce cenowej.
Z marką jest jak z reputacja człowieka, pracujemy na nią latami, a jeden niefortunny
ruch może ją zepsuć. Niezmiernie istotna
jest spójność misji i planów z przekazem.
Ważne jest, aby brand wyrósł z serca, aby
był spójny z tym co myślimy, czujemy i planujemy. Dlatego nie wyobrażam sobie, że
można budować markę bez jasno określonej
misji i wizji firmy, bez znajomości potrzeb
naszych klientów, czy też nie pamiętając jak
ważnym czynnikiem jest jakość.
Gdy rozmawiam z klientami, którzy planują
budowanie swojej marki, często słyszę tekst
„Ale my działamy dopiero od roku. Najważniejszy jest dla nas zarobek, a o misji i wizji
pomyślimy później”. W tej sytuacji obawiam
się, że „później” może już nie nadejść. Oczywiście zgadzam się, że zawsze nadrzęd-

nym celem będą generowane przychody, bo
przecież w tym celu powstają firmy, jednak
działanie budowania marki musi brać pod
uwagę wartości niematerialne. To właśnie
na ich podstawie, klienci podejmują decyzję,
decyzje z których są zadowoleni na tyle, aby
wrócić ponownie. Marka to to co myśli i czuje
klient w zetknięciu z daną firmą, produktem
czy usługą. Nie chodzi tylko o to, by marka
była rozpoznawalna, ale o to, aby klient czuł,
że sięgniecie po dany produkt (usługę) da
mu coś więcej (np. radość, prestiż, wolność,
bezpieczeństwo, relaks). Silnie działają tu
pozytywne skojarzenia, myśli i budzące się
emocje. Większość klientów, choć się do tego
nie przyznaje, robi zakupu pod wpływem
impulsu, własnych przekonać czy upodobań,
a nie na podstawie dogłębnej analizy.
Budowanie marki mo↨żna przedstawić
w czterech podstawowych krokach.

1

BUDOWANIE
ROZPOZNAWALNOŚCI
Opracowanie strategii, która
założy w jakim środowisku
firma zamierza działać, jakie swoje cechy
chce przede wszystkim komunikować i jakich środków i nakładów chcesz do tego celu
użyć. Poznać konkurencję, sprawdzić co firmę odróżnia od konkurencji, co robi inaczej,
lepiej. Jaki jest znak rozpoznawalny, indywidualna cecha, którą może podkreślać i komunikować. Rozpoznawalność dotyczy również
wizerunku, który nie może być pominięty.

2

BUDOWANIE REPUTACJI
Często mówimy, że najważniejsza jest cena. Czyli „dostarczaj

tani produkt lub usługę, a będziesz miał
wielu klientów.” Nie mogę się z tym zgodzić. Wprawdzie cena jest istotna, jednak
najważniejsza jest jakość, która jest ściśle
powiązana z reputacją. Ważne jest również
byśmy zbudowali pewność siebie. Musimy
być pewni, jakie wartości materialne i niematerialne stoją za naszym produktem czy
usługą. Pamiętajmy, że marka to gwarancja,
że klient otrzyma to, co zostało mu obiecany
przy zakupie produktu.

3

ZDOBYWANIE „KLIENTÓW”
Wybieramy produkty, które znamy i chcemy pracować
z ludźmi, o których słyszeliśmy
coś dobrego, którzy wyjątkowo „przypadli
nam do gustu” lub którzy przekonali nas, że
mogą dostarczyć nam rozwiązania naszych
kłopotów lub zaspokojenia naszych potrzeb.
Bardzo ważna jest też umiejętność słuchania. Tylko słuchając uważnie, dowiemy się
czego potrzebują nasi klienci. Mamy wtedy
możliwość dostosować swoją usługę czy
produkt do ich potrzeb.
Wykorzystajmy sztukę storytelling’u w swojej strategii budowania marki. Ludzie kochają
historie, a te które zawierają element ludzki,
zapadają w naszą pamięć i serca. Skorzystajmy z tej umiejętności, do zbudowania
bliższej więzi i bardziej emocjonalnego połączenia z klientem.
Ważne jest również utrzymywanie dobrych
relacji międzyludzkich. Nie myślę tu o „networkingu”, który często powoduje jedynie,
ze ktoś firmę kojarzy, ale nie ma z nią kontaktu lecz o trwałych, prawdziwych relacjach
w swoim biznesie. Uważam, że skończył

się już czas oszukiwania klientów. Tylko
zadowolony klient będzie twoim wiernym
klientem. A co najważniejsze, zadowolony
klient, nie tylko do nas wróci, ale także będzie
polecał nasze produkty czy usługi swoim
znajomym

4

UTRZYMANIE DOBRYCH
RELACJI Z OBECNYMI
„KLIENTAMI”
Czy zauważyłaś jak często ludzie decydują się za zmianę
operatora sieci komórkowej czy też banku? Dzieje się tak często dlatego, że nowy
podmiot oferuje im lepsze oferty, zabiega
o nich, podczas, gdy poprzedni traktuje raz
zdobytego klienta jak swój pewnik na lata.
To właśnie jest podstawowy powód utraty
klientów. Nie do przecenienia jest, tak wciąż
niedoceniana u nas, tak zwana „opieka posprzedażowa”. Kontaktujmy się ze swoim
klientem, sprawdzajmy czy są zadowoleni
i w czym jeszcze możemy im pomóc. Sprawdzajmy w czym możemy być lepsi. Media
społecznościowe dają nam możliwość do
szybkiego feedback’u od naszych klientów
– wykorzystajmy to.
Budowanie świadomości marki może być
prowadzone poprzez komunikację brendingową, która jest inna niż standardowa reklama i skupia się bardziej na odpowiedzi na
pytania : jak?, co?, gdzie?, kiedy? i do kogo?
ma być komunikowane lub może przebiegać
niejako „w tle”, skupiając się na inwestycji
w czas, w dobrą jakość produktów (usług)
i nastawienie „pro klienckie”, ale zawsze musimy o niej pamiętać.
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Renata Wrona

ETYKA W BIZNESIE
– JAKIE SĄ PODSTAWOWE WARTOŚCI?
We współczesnym świecie etyka stała się drogowskazem przy postępowaniu zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Jest to jedyny
słuszny, choć nie zawsze przestrzegany kierunek
osiągania sukcesów finansowych i zawodowych.
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Etyka w biznesie to relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami
handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami
postępowania. W ich ramach leży również
przestrzeganie norm, ustalonych przez społeczeństwo. Normy te są stale weryfikowane
przez opinię publiczną.
Przedsiębiorstwa dążąc do osiągnięcia jak
najwyższego zysku i minimalizacji własnych
kosztów, podejmują czasem kontrowersyjne
decyzje, sprzeczne z normami współżycia
społecznego. Decyzje te dotyczą partnerów
handlowych, pracowników, klientów oraz
konkurencji.
Etyka w biznesie powinna być podstawą
działań każdej organizacji. Jej poznanie i stosowanie służy lepszemu robieniu interesów.
Odpowiedzialność etyczna może usprawnić
działanie firmy i zmniejszać koszty ewentualnych konfliktów, wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących
reguł moralnych.
Etyka w biznesie - podstawowe wartości:
»» odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na
otoczenie oraz gotowość do zmian oraz
do wycofania się z błędnych decyzji oraz
wzięcie odpowiedzialności za powstałą
szkodę,
»» przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz działaniach
związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze
społeczeństwem,

»» etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane
w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny
oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie
odpowiedzialności właściciela firmy,
gotowość do traktowania innych osób
jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
»» aktywna obecność w środowisku, czyli
świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie i aktywność lokalna.

NOTA
BIOGRAFICZNA

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo tworzą ludzie i aby działalność przedsiębiorstwa
była etyczna, także postępowanie osób
w nim zatrudnionych musi być właściwe.
Nieuczciwość pracowników czy ich naganne
zachowanie ma wpływ na reputację całej
firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy,
dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr
w firmie.
Etyczne zachowania szefa czy pracownika to:
»» szacunek wobec innych (poszanowanie
ich godności, przekonań, poglądów),
»» zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych,
»» uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
»» dbałość o dobrą atmosferę w pracy,
»» nietolerancja dyskryminacji.
Dobra atmosfera w pracy sprzyja zaangażowaniu i motywuje do lepszych osiągnięć.
Rolą przełożonego jest stworzenie warunków pracy, w których relacje między ludźmi

oparte są na prawości, uczciwości i współpracy.
Warto ustalić w firmie kodeks etyczny. Kodeks powinien być spisany w jasno sformułowanych punktach i przedstawiony pracownikom na każdym szczeblu zawodowym.
Takie działanie ułatwia przestrzeganie zasad
etyki w miejscu pracy i eliminuje ewentualne
niedomówienie czy niezrozumienia ważności
tematu, jakim jest etyka w biznesie. Także
spisanie misji i celów firmy pomaga w przestrzeganiu etycznego zachowania w firmie.

Renata Wrona, coach, Trener rozwoju osobistego i biznesu, szefowa
agencji PR Prime Image (www.renatawrona.pl). Ekspertka w zakresie
kreowania wizerunku firm oraz budowania marki osobistej, certyfikowana
Coach ACC ICF, dyplomowana Trenerka rozwoju osobistego, dyplomowana
Specjalistka PR, właścicielka firmy
Prime Image. Doradca i konsultant
projektowy dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Trener z ponad
10 letnim doświadczeniem w realizacji
szkoleń o tematyce biznesowej oraz
rozwoju osobistego. W swojej pracy
łączy wieloletnie doświadczenie zawodowe PR-owca, doradcy do spraw
wizerunku, trenera i coacha z umiejętnościami psychospołecznymi. Podczas
warsztatów stosuje między innymi
pracę z obrazem wykorzystując metodę Points-of-You.
Magister ekonomii ze specjalizacją
– Marketing, absolwentka studiów
podyplomowym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Public Relations oraz absolwentka studiów
podyplomowym Collegium Civitas
w Warszawie na kierunku Trener/Coach, ukończyła akredytowany przez
International Coach Federation program „Power Of Coaching” w Centrum
Life Coaching Polska.
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dr Agata Gruszecka-Tieśluk
Karol Krzyczkowski
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

SDGS A STRATEGIE CSR
Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju robią niemałe zamieszanie
na „rynku CSR”. Dla wielu przedsiębiorstw nowe
wytyczne to coś więcej niż uniwersalne cele
o globalnym zasięgu czy też bliżej nieokreślone
w czasie plany. To ważne elementy ich strategii
biznesowej, a co za tym idzie – również strategii CSR.
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AGENDA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU 2030
Jednym z takich dokumentów jest Agenda
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
i zawarte w niej Cele Zrównoważonego
Rozwoju (Sustainable Development Goals,
SDGs), przyjęte w dniach 25–27 września
2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

dr Agata Gruszecka-Tiesluk, menedżerka ds zarzadzania wiedza Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Karol Krzyczkowski, koordynator mediow społecznosciowych i portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W założeniu strategia CSR w kompleksowy
sposób odzwierciedla dążenia podmiotu do
przeciwdziałania negatywnym wpływom
wynikającym z jego codziennej działalności.
Dokument ten daje możliwość opisania tych
dążeń językiem zarządzania – wymusza
ustalenie określonych celów, ram czasowych, podziału odpowiedzialności, szczegółowych wskaźników realizacji.

ry, regulaminów i planów dotyczących poszczególnych działów, menedżerów i pracowników.
Dla wszystkich tych materiałów wewnętrznych
strategia jest jednym z punktów odniesienia.

Z drugiej zaś strony, biorąc pod uwagę strukturę obecnych firm − mechanizmów nierzadko ponadnarodowych i wielopodmiotowych
− dokument ten musi być przygotowany na
pewnym poziomie ogólności, co pokazują liczne
przykłady opisane w tej publikacji. Strategia
jest w konsekwencji punktem wyjścia dla dokumentów szczegółowo opisujących procedu-

Jednak strategia jako samoistny dokument
nie jest zawieszona w próżni. Istnieją uregulowania, które są nadrzędne dla niej i do których
ona powinna się odnosić. Mowa tutaj nie tylko
o strategii biznesowej przedsiębiorstwa, bo to
oczywiste, lecz o tych, które opisują globalne
zjawiska i zagrożenia, do których firma może
się – właśnie dzięki swojej strategii − odnieść.
Dodatkowo umożliwiają weryfikację celów
wyznaczonych w strategii − ich odniesienie
do globalnego problemu może łatwo wskazywać, czy wybrane przez firmę metody i działania odnoszą się do globalnych wyzwań.

SDGs to 17 celów głównych podzielonych
na 169 bardziej szczegółowych zadań. Ich
realizacja do roku 2030 ma się przyczynić do
urzeczywistnienia określonej wizji naszego
świata. SDGs zastąpiły realizowane do 2015
roku Milenijne Cele Rozwoju, które były rewolucyjne pod względem opisania, komunikowania i mierzenia zmian, jakie chciano
globalnie osiągnąć. Jednak o ile cele milenijne
nie były szeroko konsultowane, a ich przygotowaniem zajęli się eksperci, o tyle SDGs były

przedmiotem szerokich międzynarodowych
konsultacji. Część Milenijnych Celów Rozwoju nie została osiągnięta i włączono je do
SDGs1. Cele można uszeregować w 6 uzupełniających się grup: (1) godność, (2) ludzie,
(3) dobrobyt, (4) planeta, (5) sprawiedliwość,
(6) partnerstwo1.
W stosunku do Milenijnych Celów Rozwoju
(MDG) widać w nich także zmianę stylu myślenia o globalnych wyzwaniach. Z jednego
MDG dotyczącego naszej planety wyewoluowało aż 5 SDGs (cele 6, 12, 13, 14, 15).
Pojawiły się również niebrane pod uwagę
wcześniej zagadnienia związane ze sprawiedliwością (cel 16) i dobrobytem (cele 7,
8, 9, 10, 11).
1 Warto zajrzeć na stronę „The Guardian”, gdzie w bardzo
przejrzysty sposób został rozwinięty temat SDGs, https://www.
theguardian.com/global-development/ng-interactive/2015/
jan/19/sustainable-development-goals-changingworld-17steps-interactive (dostęp: 25.10.2016).

Rysunek 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Źródło: UNIC Warsaw – Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
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CEL 1:

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

CEL 2:

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze
odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.

CEL 3:

Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym
wieku.

CEL 4:

Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom
możliwość uczenia się przez całe życie.

CEL 5:

Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

CEL 6:

Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie
wodą i infrastrukturą sanitarną.

CEL 7:

Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii
po przystępnej cenie.

CEL 8:

Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

CEL 9:

Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje.

CEL 10:

Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.

CEL 11:

Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne
na skutki katastrof i zrównoważone.

CEL 12:

Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne.

CEL 13:

Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.

CEL 14:

Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób.

CEL 15:

Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów
lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie,
zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.

CEL 16:

Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich
szczeblach.

CEL 17:

Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już
istniejące partnerstwa.

Tabela 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Źródło: UNIC Warsaw – Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
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Milenijne Cele Rozwoju do tej pory kojarzone
były głównie z potrzebami najsilniej zarysowanymi w krajach Globalnego Południa.
Jednak Cele Zrównoważonego Rozwoju
wśród 169 celów szczegółowych wymieniają tak bliskie naszemu kręgowi kulturowemu cele, jak zapewnienie dostępu do odpowiednich, bezpiecznych i tanich mieszkań,
zapewnienie dostępu do zrównoważonego
transportu oraz zmniejszenie liczby zgonów
i obrażeń będących skutkiem wypadków
drogowych.
Jak podkreślał sekretarz generalny ONZ,
Ban Ki-moon: „Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we
wszystkich jego formach na całym świecie,
nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do
zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do
powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane,
powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to
cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone
w nowej Agendzie”2.
REALIZACJA SDGS – POZIOM PAŃSTWA
Realizacja SDGs nie jest możliwa bez aktywnego zaangażowania biznesu. Jednak
nie zapominajmy, że między globalnie wyznaczonymi celami a firmą funkcjonuje
państwo. To państwo posługuje się mechanizmami prawodawczymi, które mają
rzeczywisty wpływ na kształt wewnętrznych polityk. Może wymusić określone zachowania poprzez mechanizmy wspierania
2 http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-icelezrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.bolVGpT1.dpuf

(np. ulg, dotacji) lub dyskryminowania (np.
podatków, obostrzeń, koncesji), niezależnie
od tego, czy organizacje i instytucje świadomie decydują się działać na rzecz osiągnięcia SDGs.
Firmy mogą, a w niektórych przypadkach powinny bazować na własnych politykach (czy
właśnie strategiach) dotyczących SDGs, nie
oglądając się na państwo. Proces stanowienia prawa jest zwykle długotrwały i wymaga − przynajmniej w teorii − szczegółowych
analiz. Pod tym względem działania firm
mogą być o wiele szybsze i dostosowane
do potrzeb nie państwa − jako całości, ale
konkretnych grup znajdujących się w ich
otoczeniu lub polu zainteresowania. To od
wewnętrznych decyzji zależy, czy polityki te
wpisują się w SDGs i czy są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo, albo wręcz
narzucają zachowania niewymagane przez
państwo. Przykładem takich działań są chociażby inwestycje różnych firm w odnawialne
źródła energii pomimo decyzji rządu związanych ze wspieraniem sektora wydobywczego
(wydobyciem węgla).
Z realizacji SDGs rozliczane będą poszczególne państwa członkowskie ONZ. Obecnie
(październik 2016) czekamy na upublicznienie krajowych wskaźników mierzenia realizacji SDGs przez poszczególne państwa.
To ważne, ponieważ od lokalnego wsparcia
będzie de facto zależał stopień osiągnięcia
celów w skali globalnej.
Pierwszy raport podsumowujący stan realizacji SDGs został opublikowany w lipcu
2016 roku przez Fundację Bertelsmanna
i Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN). Raport SDG Index and

Dashboards – Global3 pokazał stan realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w poszczególnych krajach.
W globalnej ocenie Polska znalazła się na 38
miejscu na 149 krajów, w tym na 29 spośród
34 krajów OECD ujętych w zestawieniu.
Według Raportu zagadnienia poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju,
które zostały ocenione jako dalekie od osiągnięcia w Polsce w 2016 roku, to:
»» przeciwdziałanie otyłości osób dorosłych,
»» emisja CO2 z paliw i produkcji energii
elektrycznej,
»» udział energii odnawialnej w konsumpcji,
»» liczba niepracującej młodzieży pozostającej poza systemem edukacji i szkoleń
(NEETS),
»» liczba pracowników zatrudnionych przy
działalności badawczo-rozwojowej,
»» liczba aplikacji patentowych,
»» nadmierna eksploatacja łowisk,
»» zmiany w areale lasów,
»» liczba więźniów,
»» wartość środków przekazanych na pomoc rozwojową.
JAKA ROLA BIZNESU?
Z punktu widzenia biznesu, zaadaptowanie
Celów Zrównoważonego Rozwoju do swojego działania prędzej czy później stanie się
tematem obowiązkowym. Wśród potencjalnych korzyści wymienić warto: zarządzanie
ryzykiem, przewidywanie i odpowiedź na
potrzeby klientów, podkreślenie wartości
CSR firmy, a tym samym wzmocnienie relacji
z interesariuszami.
3

http://sdgindex.org/

W praktyce zależność ta będzie wieloaspektowa. Z jednej strony Cele Zrównoważonego
Rozwoju mogą być drogowskazem tworzenia, modyfikowania kierunku działania firmy i strategii społecznej odpowiedzialności.
Z drugiej zaś strony – cele są sformułowane
na poziomie tak ogólnym, że niektóre aspekty ze strategii są po prostu podpisywane pod
SDGs – z dodaniem kolorowego znaczka.
Jaki kierunek będzie przeważał? Zobaczymy.
O tym, że temat jest istotny z punktu widzenia firm, świadczą wyniki międzynarodowych
badań zrealizowanych w 2016 roku4 na
zlecenie Global Compact. Szefowie największych firm − z ponad 100 krajów, z 25 branż
− realizację SDGs w ramach swojej działalności biznesowej uznają za „okno możliwości”,
aż 87% CEO wierzy, że przyczynią się one do
redefinicji podejścia do tworzenia wartości
społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstw.
Blisko 50% badanych jest przekonana, że to
właśnie biznes jest najważniejszy w realizacji
Celów (por. rys. poniżej).
Na chwilę obecną widać już, że firmy na
poważnie zaczynają się interesować tematem SDGs. Pojawiają się już pierwsze raporty zrównoważonego rozwoju zawierające
bezpośrednie odniesienia do Celów (jednym
z pionierów jest IKEA w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2015 rok5), a także analizy istotności nawiązujące do SDGs
(przykład ITALCEMENTI6).
4 The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study
2016, https://www.accenture.com/us-en/insight-un-global-compact-ceo-study (dostęp: 25.10.2016).
5 http://www.ikea.com/ms/pl_PL/pdf/sustainability_report/
Sustainability_Report_FY15.pdf
6 http://www.italcementigroup.com/NR/rdonlyres/
C87A3080-3A18-484D-ADDD-9282218BC26B/0/focusonMateriality2015.pdf (dostęp: 25.10.2016).

89%
CEO

wierzy, że odniesienie do zrównoważonego rozwoju będzie miało wpływ na rozwój ich branży.

87%
CEO

wierzy, że SDGs przyczynią się do redefinicji podejścia do tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej.

70%
CEO

jest przekonanych, że SDGs stanowią drogowskaz
dla działań społecznie odpowiedzialnych.

49%
CEO

uważa, że biznes jest najważniejszym aktorem
w realizacji SDGs.

85%
CEO

wierzy, że koalicje i partnerstwa są niezbędne
w realizacji Celów.

84%
CEO

postuluje większe zaangażowanie we współpracę
na płaszczyźnie: państwo – biznes w celu realizacji SDGs.

Tabela 2. Wybrane wyniki badań „Agenda 2030: A Window of Opportunity”, The UN Global Compact-Accenture
Strategy CEO Study 2016
Źródło: Opracowanie własne

Wsparcie w adaptacji Celów do swoich strategii biznesowych oferują nie tylko liczne
firmy konsultingowe, ale przede wszystkim
międzynarodowe organizacje, takie jak UN
Global Compact czy WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development). Na ich
stronach znaleźć można liczne analizy, badania, zaproszenia na spotkania, praktyczne
przewodniki zaopatrzone w dobre praktyki,
takie jak m.in. „The SDG Compass”7.
Osoby zainteresowane pogłębieniem tematu
mogą dołączyć do międzynarodowych sieci
– takich jak np. Sustainable Development Solutions Network – i tam zapisać się na liczne
kursy internetowe, jak choćby SDG Academy8.
7 https://www.unglobalcompact.org/library/3101 (dostęp:
25.10.2016).
8 https://courses.sdgacademy.org/ (dostęp: 25.10.2016).
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedyna organizacja
w Polsce należy do tej sieci.

STAŁY MONITORING
Cele Zrównoważonego Rozwoju są opisane
na tyle szeroko, że każdy podmiot realizujący własne działania CSR może z łatwością
określić, w który z celów szczegółowych się
wpisuje.
Włączenie w strategie katalogu SDGs pokazuje, że firma jako podmiot angażuje się
w działania globalne. Podział działań ze
względu na SDGs umożliwia też zbadanie,
w jakim zakresie firmy z danego regionu
współpracują ze swoim otoczeniem, a szczególnie umożliwia zidentyfikowanie braku takich działań w określonym zakresie.
Daje to dużą szansę na znalezienie nowych
nisz do działania, które wynikają zarówno
z potrzeb każdego kraju pokazanych chociażby w Raporcie SDG Index and Dashboards – Global, jak i potrzeb lokalnych społeczności.
Stopień osiągnięcia poszczególnych SDGs
będzie podlegał stałemu monitoringowi aż
do roku 2030. Praktycznie corocznie dostępne będą raporty i opracowania pokazujące
cele już osiągnięte oraz zagrożenia związane
z niemożliwością osiągnięcia celu bez wniesienia dużych zmian na poziomie państwa.
Z punktu widzenia firmy dokumenty te będą
pokazywały, jak działając nawet w małej
skali, jesteśmy w stanie przyczynić się do
realizacji nakreślonych globalnie celów ważnych dla całego świata.
Artykuł ukazał się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cyklu „Wspólna
odpowiedzialność. Rola strategii”. Publikacja
jest do pobrania w BAZIE WIEDZY O CSR na
portalu odpowiedzialnybiznes.pl.
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Wojciech Podsiadły

ETYKA HANDLU
WEDŁUG STILL
Naturalnym jest, że od najbardziej rozpoznawalnych marek oczekuje się spełniania najwyższych standardów – zarówno w zakresie jakości produktu, obsługi klienta, jak i etyki działalności.
Jednocześnie, im większa organizacja, tym trudniej o zachowanie
spójności. Jak z tą kwestią radzi sobie STILL?
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Choć niektórzy twierdzą, że biznes to dżungla, w której nie ma miejsca na etykę i etykietę, z analizy charakteru firm, które odnoszą
sukcesy i utrzymują się na rynku najdłużej,
wynika, że spójny, wyznawany i realizowany w praktyce system wartości jest jednym
z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Świadomość, że na największych
graczach ciąży szczególna odpowiedzialność
za ich otoczenie oraz przekonanie, że uczciwość zawsze popłaca, są podstawą Kodeksu Etyki Grupy KION, do której należy firma
STILL. Dokument opisuje relacje należących
do koncernu spółek z klientami i kontrahentami. Daje także zalecenia dotyczące postępowania jej pracowników – w tym doradców
handlowych. – Grupa KION, której częścią
jest STILL Polska, jest notowanym na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych
globalnym koncernem o istotnej pozycji
rynkowej. Akcjonariusze, uczestnicy rynków
finansowych, ale i partnerzy z całego świata
oczekują od podmiotów tego formatu pełnej
transparentności. Podstawą przejrzystości
i klarowności reguł rządzących relacjami
z kontrahentami i interesariuszami spółki
jest Code of Compliance – jawny i ogólnodostępny kodeks etyki – mówi Paweł Włuka,
Dyrektor Marketingu STILL Polska. – Sformułowane w nim zasady, zapewniające
przestrzeganie przepisów prawa przez firmę
i jej pracowników we wszystkich obszarach
działalności, minimalizują ryzyko nadużyć.
Gwarantują kontrahentom bezpieczeństwo,
a dla kadry są kompasem postępowania,
w długofalowym ujęciu zwiększającym jej
efektywność. Każda osoba zatrudniona
w STILL jest zobowiązana przejść zakończone testem szkolenie e-learningowe z zakresu
zaleceń dokumentu. O zawartych w Kodeksie
treściach przypominamy w cyklicznych szko-

leniach z tematów pokrewnych – tłumaczy
Włuka. W Kodeksie Etycznym Grupy KION
uregulowano normy postępowania w takich
obszarach, jak: sprzedaż; zakupy i pozyskiwanie dóbr; IT; HR; zdrowie, bezpieczeństwo,
ochrona środowiska; finanse; komunikacja.
Co dokument mówi o pracy handlowców?
TEORETYCZNA STRONA STANDARDÓW
Poświęcony siłom sprzedażowym rozdział
Code of Compliance składa się z wytycznych ogólnych oraz części poświęconych
dopuszczalności wręczania kontrahentom
prezentów czy zaproszeń na przyjęcia i imprezy. Nacisk położono także na działalność
dystrybuujących produkty Grupy doradców
i pośredników. Wskazano także akty prawne,
na przestrzeganie których należy zwrócić
w tym kontekście szczególną uwagę.
W dokumencie akcentuje się konieczność
sprostania wymaganiom sprzedażowym
przy jednoczesnej dbałości o zgodność postępowania z wewnętrznymi ustaleniami oraz
regulacjami kraju działalności. Wymienia się
tu szczególnie: zakaz korupcji w odniesieniu do kontrahentów i urzędników, przepisy
o uczciwej konkurencji i handlu zagranicznym oraz prawo kartelowe. W zależności od
tego, które z dwojga jest bardziej restrykcyjne, we wszystkich przypadkach handlowców
obowiązuje ustawodawstwo niemieckie lub
to właściwe dla państwa, w którym funkcjonują. Wprost mówi się o tym, że zakazane
jest oferowanie, obiecywanie lub gwarantowanie urzędnikowi lub partnerowi handlowemu korzyści majątkowych za czynności
urzędowe lub uprzywilejowanie w kontaktach biznesowych. Jako że znamiona tego
rodzaju niedopuszczalnej działalności może
nieść wręczanie podarunków i zaproszeń,

dość obszerną część rozdziału poświęcono
ograniczeniom w tym zakresie.
Streszczając i uogólniając zasady przedstawione w Kodeksie, nadrzędną jest zasada stosowności prezentu do okazji, uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych
i prawnych danego kraju. Przy ocenie dopuszczalności danego działania, zaleca się
uwzględnienie kryteriów, takich jak biznesowa przyczyna spotkania oraz stanowisko
zajmowane przez siebie lub partnera handlowego w odpowiednim przedsiębiorstwie.
Bezdyskusyjnie akceptowalne jest w większości przypadków przekazywanie obrandowanych gadżetów reklamowych firmy oraz
zapraszanie na sponsorowane przez nią
wydarzenia, podczas których miejsce mają
działania marketingowe i udział w których
bierze dany doradca handlowy. Wątpliwości nie budzą także prezenty małej wartości
wręczane ze szczególnych okazji, jak: urodziny, jubileusze, odwiedziny. Niezależnie
od przypadku, w razie braku pewności co
do dopuszczalności konkretnego działania,
można skonsultować się z oddelegowanym
przez Centralę KION do obsługi danego kraju
przedstawicielem działu Compliance.
SPRZEDAŻOWE COMPLIANCE
W PRAKTYCE
Jak realizacja tych zasad wygląda na co
dzień? – W toku szkolenia odbywanego
wkrótce po rozpoczęciu współpracy, wszystkie osoby zatrudnione w STILL Polska poznają sens i znaczenie etyki dla Grupy KION i zyskują przekonanie, że postępowanie zgodnie
z założonymi zasadami jest nie tylko konieczne, ale i opłacalne dla wszystkich stron
– mówi Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu
STILL Polska. – Choć podstawą oceny sku-

Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu STILL Polska

teczności handlowca jest standardowa analiza wskaźników efektywności, procedury
obiegu dokumentów i kultura organizacyjna
jasno dają do zrozumienia, że jakiekolwiek
odstępstwa od zasad pełnej transparentności i uczciwości nie będą tolerowane. Każdy
ma zarazem poczucie, że w razie wątpliwości
co do dopuszczalności określonych zachowań pomocą służy bezpośredni przełożony,
dział prawny oraz nasza osoba kontaktowa
w dziale Compliance. Wyodrębnienie tego
departamentu w strukturze Grupy daje pracownikom poczucie, że kwestie etyczne są
istotne. Jednocześnie gwarantuje on uzyskanie klarownych wytycznych w dyskusyjnych
sytuacjach – relacjonuje Włuka.
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Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Starszy Menedżer, Sustainability Consulting
Central Europe, Deloitte

ZARZĄDZANIE
ETYKĄ
– FAKTY I MITY
Kodeks etyki, to zestawienie wartości, zasad postępowania, rozwiązań organizacyjnych i procesowych, przyjętych w organizacjach biznesowych,
służące zapewnieniu właściwego funkcjonowania procesów. Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie to temat do rozmowy czy zagadnienie do
zarządzania? W publikacji Deloitte i niniejszym
komentarzu omówione zostały zagadnienia, jakie
towarzyszą tej problematyce na rynku.
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MIT 2 – USTANOWIENIE KODEKSU
ETYKI JEST WYSTARCZAJĄCE DO
UKSZTAŁTOWANIA POŻĄDANEJ KULTURY
MIT 1 – Przyjęcie etycznej postawy w działalności biznesowej to
Zarządzanie
etyką
–
fakty
i
mity
ETYCZNEJ NASZEJ FIRMY I NASZYCH
prosta decyzja niezależna od uwarunkowań
MIT 7 – Kierownictwo przedsiębiorstwa na jednym spotkaniu mówiPRACOWNIKÓW
o etyce
Czynniki wpływające na
etyczny jest dokumentem, który
system
gospodarczy działanie z naruszeniem zasad – liczy się Kodeks
na drugim zaś
wymusza
zysk
poziom postawy etycznej
dominujący w
sam
w
sobie
nie wystarczy do zbudowaprezentowanej przez
gospodarce
przedsiębiorstwo
nia kultury etycznej w organizacji. Jest doDużę przedsiębiorstwo, które nie
Duże przedsiębiorstwo, które
obowiązujący system wdrożyło program etyczny
wdrożyło programu etycznego
poziom moralny
kumentem podstawowym, który stanowi
prawny
pracowników firmy
Naciski na ignorowanie standardów
bazę dla całego systemu etycznego i po3%
winien zawierać spisane nie tylko wartości
23%
organizacji, ale też definiować pożądane
postawy i zachowania. By był narzędziem
Obserwowane naruszenia zasad
Postawa
skutecznym niezbędne są jeszcze przynajsystem polityczny i
polityka firmy
etyczna
sytuacja polityczna
33%
mniej dwa elementy: system i edukacja.
62%
firmy
Kodeks etyczny powinien być elementem
kompleksowego systemu etycznego orgaZaraportowane naruszenia zasad
Zarządzanie etyką – fakty i mity

przez tych, którzy zaobserwowali naruszenia

etyka społeczeństwa -87%
zestaw norm i obyczajów
przyjętych w danym kraju

32%

misja zdefiniowana
przez firmę

Zarządzanie etyką – fakty i mity

Doświadczanie represji

©2017 Deloitte Advisory Sp. z o.o.

sytuacja ekonomiczna
firmy

59%

©2017 Deloitte Advisory Sp. z o.o.

MIT 1 – PRZYJĘCIE ETYCZNEJ POSTAWY
W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ TO
PROSTA DECYZJA NIEZALEŻNA OD
UWARUNKOWAŃ
Decyzja o przyjęciu postawy etycznej nie
jest decyzją prostą. Jest ona podyktowana systemem wartości, którymi kieruje się
właściciel czy też kadra zarządzająca danego przedsiębiorstwa. Nie można zapomnieć
o otoczeniu zewnętrznym, w którym spółka
funkcjonuje oraz wartościach, na których się
ono opiera i zasadach, którymi kierują się
funkcjonujące w tym otoczeniu podmioty.
Jeśli wszystkie inne organizacje nie zachowują się w sposób etyczny, nie ma systemu, który nagradzałby pozytywne postawy,

przez tych, którzy zaraportowali naruszenia

4%

nizacji. Organizacja powinna wdrożyć także
inne narzędzia, które pomogą pracownikom
zrozumieć i zinterpretować zapisy kodeksu
(np. dobre praktyki pokazujące jak rozumieć
w praktyce i codziennej pracy poszczególne
zapisy), odpowiednie procedury i rozwiązania umożliwiające zgłaszanie naruszeń
kodeksu (np. linia etyki) oraz wskazać w organizacji osobę lub osoby odpowiedzialne
za koordynację działań etycznych (rzecznik
etyki). Drugim kluczowym elementem jest
edukacja. Mimo, iż często wydaje się, że
kwestie etyczne są dość oczywiste, należy
zadbać o cykliczne szkolenia dla pracowników, w trakcie których będzie można porozmawiać o poszczególnych zapisach kodeksu,
ich znaczeniu i zastosowaniu w praktyce
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MIT 2 – Ustanowienie kodeksu etyki jest wystarczające do
Zarządzanie
etyką –etycznej
fakty i mity
ukształtowania pożądanej
kultury
naszej firmy i naszych
MIT
7
–
Kierownictwo
przedsiębiorstwa na jednym spotkaniu mówi o ety
pracowników

Źródło: 2013 National Business Ethics
Survey (NBES) published 2015

a karał zachowania nieetyczne, kierowanie
się w działaniach biznesowych etyką może
być w tym przypadku trudne. Mimo tego,
warto podejmować decyzję o przyjęciu postawy etycznej. W dłuższej perspektywie
czasowej pomaga ona budować relacje
oparte na zaufaniu, zarówno z klientami
jak i innymi interesariuszami. Pozwala obniżać koszty, dzięki utrzymywaniu lojalnych
klientów, ale też np. optymalizować procesy. W relacjach opartych na zaufaniu wiele
spraw można załatwić szybciej i prościej, nie
potrzeba wówczas wdrażać kosztochłonnych i czasochłonnych procedur związanych
z weryfikacją i sprawdzaniem partnerów
biznesowych.

na drugim zaś wymusza działanie z naruszeniem zasad – liczy się zysk

99

Dużę przedsiębiorstwo, które nie
wdrożyło programu etycznego

Duże przedsiębiorstwo, które
wdrożyło program etyczny

Naciski na ignorowanie standardów

23%
KODEKS
ETYKI
Zbiór zasad i reguł,
które przyświecają
działalności danej firmy,
Obserwowane naruszenia zasad
określają wizję i misję
przedsiębiorstwa oraz
stosunek62%
relacji na linii
firma – współpracownik,
firma – klient,
współpracownik – Zaraportowane naruszenia zasad
przez tych, którzy zaobserwowali naruszenia
klient.
32%

3%

33%

87%

Doświadczanie represji

przez tych, którzy zaraportowali naruszenia

59%
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4%

44

Źródło: 2013 National Business E
Survey (NBES) published
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oraz potencjalnych wątpliwościach, które są
z nimi związane.

dokumentów, czy też liczba osób, które się
z nimi zapoznały. Aby tak było, przykład powinien iść z góry. Oznacza to, że postawy
zarządu i kadry menadżerskiej powinny być
spójne z wartościami deklarowanymi przez
organizację. Ponadto kwestie etyczne powinny być uwzględniane w systemie ocen
pracowników i powinny być traktowane, jako
równie ważne i mające wpływ na decyzję
o potencjalnym awansie pracownika, jak
inne kryteria. Niezbędna jest także konsekwencja – nie tylko nagradzanie pozytywnych postaw, ale też piętnowanie zachowań
niezgodnych z kulturą etyczną organizacji.

MIT 3 – WDROŻENIE PROGRAMU
ETYCZNEGO MA ZWYKLE WYMIAR
FORMALNY I NIE OGRANICZA W SPOSÓB
ZNACZĄCY SKALI ŁAMANIA ZASAD ETYKI
– TRUDNO ZMIENIĆ POSTAWY LUDZI
Efektywnie wdrożony program etyczny to
taki, który ma swoje odzwierciedlenie w całej działalności organizacji. Oprócz całego
systemu etycznego i związanych z nim narzędzi i procedur, edukacji pracowników,
komunikacji zarówno wewnętrznej jak i do
interesariuszy zewnętrznych widoczny jest
on przede wszystkim w postawach zarówno kadry zarządzającej jak i poszczególnych
pracowników. To właśnie zgodność zachowań pracowników z zapisami dokumentów
etycznych jest potwierdzeniem wdrożenia
systemu etycznego, a nie samo posiadanie

Zarządzanie etyką – fakty i mity
MIT 4 – Nawet bardzo kompleksowy program etyczny nie redukuje skali
represji - zasady zasadami, ale „donosicieli” nie tolerujemy
Wzrost kompleksowości programu etycznego obniża znacząco odnotowywany w przedsiębiorstwach
poziom represyjności w stosunku do zgłaszających naruszenia zasad etycznych

% osób zgłaszających
naruszenia kodeksu,
którzy doświadczyli i
nie doświadczyli
odwetu

2%
36%

Niedoświadczyli
represji
98%
64%

MIT 4 – NAWET BARDZO KOMPLEKSOWY
PROGRAM ETYCZNY NIE REDUKUJE SKALI
REPRESJI – ZASADY ZASADAMI, ALE
„DONOSICIELI” NIE TOLERUJEMY
Bardzo często nadal można spotkać się
z podejściem, według którego zgłoszenie

Żaden z elementów lub
brak wiedzy na ich
temat

76%

Mniej niż sześć,
przynajmniej jeden

nieprawidłowości jest donosicielstwem.
Kompleksowy i dobrze wdrożony system
etyczny może to zmienić. Warunkiem koniecznym jest jednak sprawnie działający
system zgłaszania naruszeń, co w praktyce
oznacza możliwość dokonania zgłoszenia
w sposób anonimowy (jeśli chce tego osoba
zgłaszająca), ale przede wszystkim umożliwiający obiektywne zweryfikowanie zgłoszenia (bez represji wobec zgłaszającego)
i z wyciągnięciem konsekwencji wobec osób,
który zgłoszenie dotyczy, jeśli sformułowane w nim zarzuty zostaną potwierdzone.
Pracownicy widząc, że system działa i jest
skuteczny zaczynają go nie tylko rozumieć,
ale też doceniać i korzystać z niego, zamiast
piętnować innych, którzy to robią. Drugim
elementem związanym nie tylko z samym

Im lepiej wdrożony program etyczny i większy nacisk na kształtowanie kultury etycznej, tym
mniej naruszeń zasad etyki
90%
Pracownicy, którzy
zaobserwowali
naruszenie etyczne
w ciągu ostatnich
12 miesięcy

67%
46%
29%

Silna

Dosyć silna

Dosyć słaba

Słaba

Siła kultury etycznej
Żródło: 2011 National Business Ethics Survey. Workplace Ethics in Transition, Ethics Resource Center 2012
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Wszystkie sześć
elementów

Żródło: 2011 National Business Ethics Survey. Workplace Ethics in Transition, Ethics Resource Center 2012
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MIT 3 – Wdrożenie programu etycznego ma zwykle wymiar formalny i
nie ogranicza w sposób znaczący skali łamania zasad etyki – trudno
zmienić postawy ludzi

Doświadczyli
represji

24%

6

systemem etycznym, ale całą kulturą organizacji, który jest niezbędny dla zrozumienia,
że zgłoszenie naruszenia to nie donosicielstwo jest kwestia poczucia współodpowiedzialności za organizację. Jeśli pracownik
czuje się pewnie i bezpiecznie w organizacji
zgłoszenia naruszeń nie będzie traktował
jako donosicielstwa.
MIT 5 – PODWŁADNI NIE UFAJĄ SWOIM
PRZEŁOŻONYM I WOLĄ INFORMOWAĆ
O NARUSZENIACH ZASAD ETYCZNYCH
W SPOSÓB ANONIMOWY
W ostatnich latach znacząco zmieniło się
podejście do zarządzania w organizacjach.
Coraz częściej organizacje szukają nie tyle
managerów, co liderów, którzy będą potrafili
zbudować zespoły zmotywowanych i zaan-

Zarządzanie etyką – fakty i mity
MIT 5 – Podwładni nie ufają swoim przełożonym i wolą informować o
naruszeniach zasad etycznych w sposób anonimowy
Naruszenia zasad etycznych zgłaszane są w pierwszej kolejności bezpośrednim przełożonym
5%

3%

5%

Bezpośredni przełożony

6%

Wyższa kadra kierownicza
Inne
56%

26%

Linia etyki
Inna odpowiedzialna osoba, w tym rzecznik
ds. etyki
Osoba/podmiot spoza organizacji

Żródło: 2011 National Business Ethics Survey. Workplace Ethics in Transition, Ethics Resource Center 2012
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gażowanych pracowników. W takim modelu
zmienia się też relacja na linii przełożony
– podwładny. Coraz częściej z „pana Dyrektora” siedzącego w odległym gabinecie za
zamkniętymi drzwiami, jest on zwyczajnie
„Tomkiem”, który ma niewielki gabinet niedaleko swojego zespołu, a wręcz siedzi razem z nim na jednej przestrzeni. To sprawia,
że relacje w zespołach są mniej formalne,
a bardziej oparte na zaufaniu i współpracy. Dlatego też, to najczęściej bezpośredni
przełożony jest tym, do którego pracownik
zgłasza się ze swoimi problemami i wątpliwościami, także tymi natury etycznej. W firmach o silnej kulturze etycznej, w których
pracownicy czują się bezpiecznie, pracownicy nie czują potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi zgłaszania naruszeń, bo

7

są przyzwyczajeni do rozmowy i rozwiązywania swoich problemów wspólnie z przełożonym.
MIT 6 – POSTAWA ETYCZNA
PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MA
W PRAKTYCE OGRANICZONY WPŁYW NA
JEGO REPUTACJĘ
Pracownicy bardzo często zapominają, że to
oni są wizytówką organizacji, i że to właśnie
przez pryzmat ich działań i zachowań ich
pracodawca jest postrzegany. Klient, który zostanie źle potraktowany lub oszukany
przez pracownika, nie powie, że oszukał go
Pan X, tylko że oszukała go firma Y. Opinia
klienta uderzy w reputację przedsiębiorstwa,
a nie pracownika. Pamiętając o tym, że polecenie firm, produktów i usług jest uważane

Zarządzanie etyką – fakty i mity
MIT 6 - Postawa etyczna pracowników przedsiębiorstwa ma w praktyce
ograniczony wpływ na jego reputację
Obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzące w największym stopniu zagrożenie dla jego reputacji
Respondenci ogółem

55%

43%

45%

Dobra konsumpcyjne i przemysłowe

52%

55%

Biotechnologia i ochrona zdrowia

54%

51%

Technologia, media i
telekomunikacja
Energetyka i surowce
Usługi finansowe

64%
48%

38%
38%

48%
48%

40%
40%

62%

52%

Etyka/integralność

Produkty/usługi

Bezpieczeństwo

Finanse

45%
N = 300

Źródło: Deloitte 2014 Global Survey Reputation@Risk
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przez klientów za najbardziej wiarygodne
źródło informacji i najskuteczniejszy sposób
pozyskiwania klienta, zła opinia i reputacja
mogą mieć istotny, negatywny wpływ na
wyniki biznesowe przedsiębiorstwa.
Warto jednak podkreślić, że nieetyczne zachowania pracowników, w niektórych przypadkach są efektem działań firmy i stawiania celów, które są wewnętrznie sprzeczne.
Z jednej strony firma oczekuje od pracowników etycznej postawy, a z drugiej ustala cele
sprzedażowe, których realizacja nie jest możliwa w uczciwy i etyczny sposób, wpływając
tym samym na wynagrodzenie pracownika.
MIT 7 – KIEROWNICTWO
PRZEDSIĘBIORSTWA NA JEDNYM
SPOTKANIU MÓWI O ETYCE NA
DRUGIM ZAŚ WYMUSZA DZIAŁANIE
Z NARUSZENIEM ZASAD – LICZY SIĘ ZYSK
Kadra zarządzająca jest kluczowym ogniwem efektywnego i skutecznego programu
etycznego. To właśnie od managerów, oczekuje się by na swoim przykładem potwierdzali znaczenie i rozumienie zasad etycznych
obowiązujących w organizacji. W przedsiębiorstwach, w których kultura etyczna jest
naprawdę wdrożona, a nie jest tylko zbiorem
kilku dokumentów, które podpisali pracownicy, nie ma z tym problemu. W organizacjach takich nie ma sprzeczności pomiędzy
deklarowanymi zasadami a zachowaniami
pracowników. Obserwowana jest mniejsza
liczba naruszeń standardów i zasad obowiązujących w organizacji, a nieetyczne
zachowania są nieakceptowalne i zgłaszane. W przedsiębiorstwach, w których jest
rozbieżność między deklaracjami a zachowaniami kadry menedżerskiej, nie można
mówić o wdrożonej kulturze etycznej.

Zarządzanie etyką – fakty i mity
MIT 7 – Kierownictwo przedsiębiorstwa na jednym spotkaniu mówi o etyce
Zarządzanie
etyką
– fakty i mity
na drugim zaś wymusza
działanie
z naruszeniem
zasad – liczy się zysk
MIT 7 – Kierownictwo przedsiębiorstwa na jednym spotkaniu mówi o etyce
Dużę przedsiębiorstwo,
które nie
Duże przedsiębiorstwo,
na drugim
zaś wymusza
działanie zktóre
naruszeniem zasad – liczy się zysk
wdrożyło programu etycznego

23%

wdrożyło program etyczny

Naciski na ignorowanie standardów
Dużę przedsiębiorstwo, które nie
wdrożyło programu etycznego

3%

Naciski na ignorowanie standardów

3%

23%

Obserwowane naruszenia zasad

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku
jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego
z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm
członkowskich, które stanowią oddzielne
i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis
struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu
Limited oraz jego firm członkowskich można
znaleźć na stronie:
www.deloitte.com/pl/onas.

33%

62%

Obserwowane naruszenia zasad

33%

62%

Zaraportowane naruszenia zasad

przez tych, którzy zaobserwowali naruszenia

87%

32%

Zaraportowane naruszenia zasad

przez tych, którzy zaobserwowali naruszenia

87%

32%

Doświadczanie represji

przez tych, którzy zaraportowali naruszenia

4%

59%

Doświadczanie represji

przez tych, którzy zaraportowali naruszenia
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LOGISTYKA LUDZI Z WIZJĄ.
DACHSER European Logistics

■

Międzynarodowa i krajowa sieć drobnicowa

■

Zarządzanie łańcuchem dostaw

■

Logistyka kontraktowa i magazynowanie

■

Innowacyjne technologie informatyczne

www.dachser.pl

PREZENTACJE

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

SYSTEMY MAGAZYNOWE

Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Adres: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
Numer telefonu: 61 898 88 00
Adres strony internetowej: www.raben-group.com
Adres e-mail: poland.info@raben-group.com
Numer KRS: 0000561623
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym w Polsce: 1 kwietnia 1991

Usługi

Dobre praktyki
»» Dialog społeczny – realizowany od 2015
roku projekt sesji dialogowych, przeprowadzanych w ramach standardu
AA1000SES.
»» Tańczący z paletami – coroczny konkurs
dla operatorów wózków widłowych, promujący bezpieczne zachowania oraz wysokie kwalifikacje pracowników.
»» e-faktura = wyższa kultura – Za każdą zgodę na otrzymywanie e-faktur firma Raben
sadzi drzewo w imieniu Klienta. Akcja organizowana jest przy wsparciu Fundacji AERIS
FUTURO. Ponad 50% Klientów spółki Raben Logistics Polska wyraziło już zgodę na
otrzymywanie elektronicznej wersji faktury.

Nagrody i wyróżnienia

Finanse
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2016 r.:
1 562 778 000 PLN
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2015 r.:
1 474 336 000 PLN

»» Świadectwo AEO-F
»» SQAS transport services (Grodzisk Mazowiecki)
»» SQAS warehouse specific (Grodzisk Mazowiecki)
»» IFS logistics (Grodzisk Mazowiecki)

W ofercie firmy jest także obsługa celna oraz
szereg usług dodatkowych w magazynowaniu i transporcie.

Certyfikaty

https://polska.raben-group.com/uslugi/

https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/polityka-jakosci/certyfikaty/

Podstawowe usługi świadczone przez Raben Logistics Polska to logistyka kontraktowa, krajowy i międzynarodowy transport
drogowy oraz transport morski i lotniczy.

»»
»»
»»
»»

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005 (HACCP)
OHSAS 18001

https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/nagrody-csr/
»» Raben – Marką Godną Zaufania 2017 –
Badanie przeprowadzone przez Kantar
Millward Brown, na zlecenie wydawcy
miesięcznika „My Company Polska”.
»» Lider 2016 – wyróżnienie w konkursie
technologicznym Gazety Bankowej za
wdrożenie JDA/Red Prairie.
»» Lider Logistyki – w kategorii pozycja rynkowa w programie badawczym Operator
Logistyczny Roku 2016.
»» Złote Godło – Operator Logistyczny Roku
2015

Historia organizacji
Spółka posiada rozbudowaną sieć terminali
w całym kraju oraz ponad 25 letnie doświadczenie na rynku usług logistycznych (pierwszą firmę Raben w Polsce zarejestrowano
w 1991). W 2011 Raben Polska przejmuje
firmę Wincanton Polska. W 2012 roku następuje połączenie Raben Polska i Raben
Trans European Poland (poprzednia nazwa
Wincanton Polska). W 2013 spółka przejmuje działalność Raben Sea&Air w zakresie
spedycji morskiej i lotniczej. W 2016 roku
następuje przeniesienie części majątku Raben Polska, na spółkę Raben Logistics Polska. Spółka świadczy usługi z zakresu: logistyki kontraktowej (w tym magazynowanie
i szereg usług dodatkowych np.: copacking),
krajowego i międzynarodowego transportu drogowego (transport drobnicowy oraz
częściowy) i transportu lotniczego i morskiego. Zasoby firmy to nowoczesne magazyny
oraz sieć terminali drobnicowych o łącznej
pow. magazynowej 500 tys. m2. Zatrudnienie
wynosi ponad 3700 osób. Ilość taboru do
dyspozycji przekracza 3000 samochodów.

Rynek docelowy
Współpracujemy z Klientami we wszystkich
branżach, m.in. w branży motoryzacyjnej,
artykułów przemysłowych, żywnościowych,
AGD i innych.

Logistyka kontraktowa

Transport drogowy

Transport morski i lotniczy

Świadczymy usługi z zakresu logistyki kontraktowej, która obejmuje szereg operacji
prowadzonych na powierzchni magazynowej, począwszy od wyładunku towarów
i dekonsolidacji, następnie komplementacji
i zabezpieczenia przesyłki, aż do przygotowania produktów do dystrybucji. W ramach logistyki kontraktowej oferujemy także
usługi dodatkowe, takie jak: etykietowanie,
foliowanie, czy przygotowanie zestawów
promocyjnych.
Oferujemy również usługę Raben e-Commerce – rozwiązanie oparte na koncepcyjnej, operacyjnej i wykonawczej pomocy dla
sprzedawców internetowych. Dzięki umowom partnerskim z firmami z branż IT, TSL,
KEP, oferujemy zestaw usług i narzędzi,
także w zakresie logistyki e-biznesu.
Dla Klientów korzystających z logistyki
kontraktowej firma Raben posiada również
ofertę z zakresu co-manufacturingu i co-packingu. Obydwie usługi są kolejnym krokiem pozwalającym naszym Partnerom na
optymalizację procesów w łańcuchu dostaw
i tym samym obniżenie kosztów operacji
logistycznych.

Oferujemy usługi transportu krajowego
i międzynarodowego w zakresie ładunków
częściowych oraz drobnicowych. Wieloletnie
doświadczenie, rozbudowana infrastruktura własnych terminali, zlokalizowanych
w strategicznych miejscach, oraz współpraca z innymi spółkami Grupy jak również z zagranicznymi partnerami umożliwiają szybką
i skuteczną realizację zamówień Klientów.
Oferta transportu drogowego obejmuje
również kompleksową obsługę w zakresie
towarów niebezpiecznych (ADR), począwszy od ich transportu poprzez magazynowanie, na dystrybucji do odbiorców ostatecznych kończąc. Jesteśmy nowoczesnym
partnerem w zakresie międzynarodowego
transportu ładunków drobnicowych oraz
częściowych.
Obsługiwane grupy produktowe obejmują
m.in. produkty FMCG i przemysłowe, AGD,
urządzenia elektroniczne, środki chemiczne
stosowane w gospodarstwie domowym
oraz części zamienne do samochodów.
Zapewniamy Klientom dostawy do sieci
handlowych, sklepów, magazynów centralnych lub stacji serwisowych.

Usługa transportu morskiego pozwala
na dostarczenie wybranych towarów na
duże odległości. W zakresie spedycji morskiej oferujemy: przewóz ładunków cało
kontenerowych (FCL) oraz drobnicowych
(LCL), kompleksową i profesjonalną obsługę
door-to-door, obsługę spedycyjno – celną
w eksporcie, imporcie oraz tranzycie towarów, składowanie w magazynach i składach
celnych, operacje w portach – m.in.: Polska:
Szczecin, Gdynia, Gdańsk; Niemcy: Bremerhaven, Hamburg; Ukraina: Iljiczewsk, Odessa; Litwa: Kłajpeda; Łotwa: Ryga.
Przesyłki lotnicze dostarczamy do każdego miejsca na świecie szybko i bezpiecznie.
W zakresie spedycji lotniczej oferujemy
kompleksową obsługę door-to-door, operacje i usługi w większości portów lotniczych na świecie, obsługę spedycyjno-celną
w eksporcie, imporcie oraz tranzycie towarów, składowanie w magazynach i składach celnych, konkurencyjne stawki, dzięki
współpracy z większością linii lotniczych
na świecie, ekspresową dostawę przesyłek
lotniczych, kompleksową obsługę transportu
lotniczego materiałów niebezpiecznych.

Wartości wyróżniające markę
Budujemy przewagę konkurencyjną naszych
Klientów poprzez efektywność kosztową,
wysoką jakość i przyjazną obsługę. A nasze
wartości to: Przedsiębiorczość, Orientacja
na Klienta, Z pasją do celu, Profesjonalizm,
Wiarygodność.
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Metryka logistyczna
jący najwyższą jakość oferowanych produktów

Nazwa firmy: STOW POLSKA Sp. z o.o.

Referencje
Profesjonalny charakter usług oferowany
przez firmę Stow jest doceniany przez wielu
Klientów różnych branż. Ze względu na szerokie spektrum działania i zakres możliwości,
firma Stow uczestniczy w zróżnicowanych
projektach logistycznych:

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 systemów i technik składowania towarów
»» projektowanie , analiza i doradztwo w zakresie efektywnych rozwiązań logistycznych
»» usługi montażowe i autoryzacyjne
»» okresowe przeglądy regałów

»» 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
»» szkolenia z zakresu obsługi automatycznych 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) potwierdza-

Najważniejsze fakty z kalendarium firmy
Stow:
»» 1977 – powstanie spółki Stockage Wevelgem – stąd późniejsza nazwa STOW
»» 1987 – utworzenie nowych oddziałów
spółki (Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
Holandia, Austria)
»» 1997 – otwarcie głównej, w pełni automatycznej fabryki w Dottignies (Belgia)
z rocznym potencjałem produkcyjnym
100 000 ton.
»» 2001 – Stow dołącza do grupy kapitałowej Kardex AG, poszerzając zakres ofe-

»»
»»

»»
»»

rowanych usług i produktów o systemy
automatyczne
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-samonośnie Stow Silo)
2013 – Stow dołącza do francuskiego
funduszu Averys z obrotem ponad 180
MLN EUR
2015 – firma otrzymuje prestiżowe
wyróżnienie – certyfikat TUV – potwierdzający najwyższą jakość wytwarzanych
produktów

Rynek docelowy
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

Wartości wyróżniające markę

Regały satelitarne STOW ATLAS

Regały przesuwne STOW MOBILE

Regały paletowe STOW PALRACK

System Stow Atlas składa się z głębokich
tuneli składowania. Palety przemieszczane
są za pomocą samojezdnej platformy, poruszającą się wzdłuż tuneli, maksymalizując
tym samym pojemność magazynu.

Stow Mobile to system składowania o dużym zagęszczeniu palet. Regały paletowe
umieszczone są na bazach przesuwnych
pozwalających zamykać i otwierać poszczególne korytarze robocze. System regałów
mobilnych jest wydajniejszy, ponieważ potrzebuje tylko jednego korytarza, zwiększając pojemność składowania magazynu.
Tam, gdzie konieczne jest zwarte składowanie z zachowaniem selektywnego charakteru magazynu, regały mobilne mogą być
najlepszym rozwiązaniem, szczególnie jeśli
powierzchnia magazynowa stanowi wysoki
koszt inwestycji – na przykład w chłodniach
czy mroźniach.

System regałów paletowych Stow Pal Rack
składa sie z szeregu podstawowych komponentów i akcesoriów potrzebnych, by sprostać
Państwa wymaganiom. Regały paletowe
zaprojektowane są tak, aby zoptymalizować
przechowywanie towarów wszelkich rozmiarów i wag. Spełniają one surowe wymagania
EN/FEM (Fédération Européenne de la Manutention) dla regałów paletowych.

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 wymiarach
niestandardowych a także ładunki typu
“big bags”
»» Minimalna temperatura pracy -35° C
»» Nieograniczona głębokość tuneli
»» Wydajne litowe baterie o długiej żywotności
»» 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 bezpieczeństwa CE
»» link: STOW ATLAS

»» Regały mobilne poruszają się po szynach
zainstalowanych w posadzce betonowej.
Dwie szyny prowadzące i kilka szyn płaskich 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 oprogramowania, sterownik łatwo rozpozna nowe bloki
(plug-and-play).
»» link: STOW MOBILE

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU
»» Wiele standardowych elementów regałów
paletowych do składowania palet o różnych rozmiarach i wagach
»» Duża ilość standardowych akcesoriów regałów paletowych, by sprostać wszelkim
potrzebom w przechowywaniu
»» Projekt regałów paletowych w systemie
CAD zapewniający najlepsze rozwiązanie
dla każdego zastosowania, łącznie z obliczeniami statycznymi
»» System modułowy umożliwiający wykorzystanie przestrzeni
»» Szybka i łatwa instalacja
»» Jakość zgodna z ISO 9001
»» Wysokiej jakości wykończenie regałów
paletowych - powłoka z proszku epoksydowego
»» W pełni zautomatyzowana produkcja
regałów paletowych – wysoki standard
i opłacalność.
»» link: STOW PALRACK

»» ponad 35 lat doświadczenia jako producent systemów składowania
»» najwyższa jakość oferowanych rozwiązań
(certyfikacja TUV)
»» profesjonalne usługi doradcze i analityczne
w zakresie rozwiązań logistycznych
»» długofalowe i trwałe relacje z Klientami
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Metryka logistyczna
Nazwa firmy: Exide Technologies S.A, dywizja GNB Industrial Power
Adres: ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań
Numer telefonu: (+48) 061/ 87 86 149, faks (+48) 61 878 62 99
Adres e-mail: MPsales-poland@eu.exide.com
Numer telefonu (serwis): tel. (+48) 61 878 63 00
Adres e-mail (serwis): service-poland@eu.exide.com

Usługi
GNB Industrial Power oferuje baterie przemysłowe przeznaczone do zasilania wózków
widłowych, pojazdów drogowych, ciągników i innych pojazdów o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, jak również
zapewnia właściwą obsługę swoich produktów, która obejmuje: konserwację, serwis
i inspekcję systemów zasilania, ładowanie,
uzupełnianie wody w akumulatorze. W firmie funkcjonuje serwis wewnętrzny, który
zajmuje się obsługą klientów kluczowych
i zgłoszeń gwarancyjnych z rynku wtórnego.
Uzupełnienie stanowi serwis zewnętrzny,
który tworzą partnerzy biznesowi z firm zewnętrznych, zarządzany przez dwóch koordynatorów. Dzięki zlokalizowaniu magazynu
części zamiennych w Poznaniu serwis firmy
reaguje w ciągu 48 godzin.

Certyfikaty
Finanse
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2016 r
133 256 902,46 PLN
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2015 r.
127 315 123,29 PLN
»» Zysk (strata) netto za 2016 r.
17 993 781,83 PLN
»» Zysk (strata) netto za 2015 r.
27 649 345,97 PLN
»» Dynamika sprzedaży w zakończonym
roku finansowym (%)
4,7 %

Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2018
oraz ISO 14001:2004.

Dobre praktyki
Jednym z ciekawych projektów jest centralna baza informacji serwisowych, wykorzystywana w celach statystycznych oraz dla
ulepszenia jakości produktu. Na przestrzeni
ostatnich 4 lat firma wprowadziła kilka nowych standardów do baterii m.in. opierając się na badaniach pod kątem rodzajów
uszkodzeń i awarii w bateriach. Dzięki temu
wiadomo, że 80% uszkodzeń baterii jest
powodowane w procesie dolewania wody.
Stąd też m.in. w standardzie każdej baterii

Portfolio produktów
EXIDE jest wskaźnik poziomu elektrolitu
w ogniwie. Inne innowacyjne rozwiązania
to te, które pozwalają na zdalną kontrolę
procesu ładowania oparte o systemy zarządzania flotą baterii, gdzie można obserwować, jak przebiega ruch danej floty
baterii. Uzupełnieniem są rejestratory, które
pozwalają kontrolować każdą baterię, każdy
parametr jej życia. W opcji „In Pro Active”
jest możliwość wysyłania maila przez baterię informującego o każdym przewinieniu
czy potrzebie.

Historia organizacji
Historia produkcji baterii przemysłowych
w ramach koncernu Exide w Polsce sięga
roku 1997, kiedy powstała spółka DETA
Polska S.A., zlokalizowana w Stojadłach, k.
Mińska Mazowieckiego. W 2007 roku w wyniku zmian własnościowych powstała nowa
organizacja DETA S.A., która w wyniku fuzji
z dniem 31 marca 2008 połączyła się z CENTRA S.A. Wówczas miało również miejsce
przeniesienie produkcji do Poznania.
Kolejne przekształcenie nastąpiło 1 kwietnia 2011, kiedy to dotychczasowa Dywizja
Przemysłowa EXIDE Technologies S.A. zmieniła się w GNB Industrial Power. Od momentu przeniesienia firmy do Poznania rozpoczął
się intensywny rozwój zarówno jeżeli chodzi
o zespół ludzi, jak i proces produkcyjny. Systematycznie spółka zwiększa swoje wpływy
na rynku – obok rynku pierwotnego prężnie
rozwija się również na rynku wtórnym.
Prostowniki to drugi dział firmy, który rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2011 roku,

w wyniku przeniesienia produkcji z zakładu
Exide w Anglii. To posunięcie pozwala na
znaczący wpływ na poziom kosztów produkcji, eliminuje koszty transportu i umożliwia bezpośrednią wymianę doświadczeń
w zakresie dwóch rodzajów produktów,
które dla klienta stanowią integralną całość – czyli baterii przemysłowej i prostownika.

Rynek docelowy
Sprzedaż spółki dotyczy w 70% rynku pierwotnego, trafia do klientów takich, jak Still,
Linde, Emtor, Jungheinrich, Toyota, OMV,
a 30% rynku wtórnego. W zakresie prostowników około 20% obrotów stanowi rynek
polski, zdecydowana większość natomiast
trafia na eksport, do Włoch, Danii, Norwegii,
Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii
Portugalii, a nawet do Australii.

Wartości wyróżniające markę
Działalność GNB Industrial Power charakteryzuje pełna odpowiedzialność za współpracę z klientem, oraz nastawienie na działanie
na zasadach partnerskich w długofalowej
perspektywie. Za każdym produktem i usługą firmy stoi bardzo mocno zaangażowany
zespół, stworzony z wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem oraz wiedzą wynikającą ze skali biznesu i portfolio
klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu GNB® jest kompetentnym partnerem w dostarczaniu najlepszych rozwiązań
związanych z magazynowaniem energii.
GNB® oferuje indywidualne rozwiązania dla
wszystkich operacji logistycznych.

Portfolio produktów firmy otwiera marka
Marathon:
Marathon Classic – Baterie EPzS są
idealnym źródłem energii dla sprzętu załadowczo-wyładowczego. Sprawdzą się także w maszynach czyszczących, ciągnikach,
podnośnikach, pojazdach elektrycznych oraz
w łodziach hybrydowych i elektrycznych.
Marathon Excell – Dzięki sprawdzonej technologii PzS i unikalnemu stopowi
o niskiej zawartości antymonu seria Marathon Excell zaskakuje wysoką wydajnością
i niewielkimi potrzebami konserwacyjnymi.
Długie przerwy w uzupełnianiu wody (do 24
tygodni) redukują koszty serwisowania do
minimum. Szeroka gama dostępnych ogniw
sprawia, że Marathon Excell sprawdzi się we
wszystkich zastosowaniach.
Marathon Aqua jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań wymagających dłuższych przerw w uzupełnianiu
wody. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej
technologii płyt pancernych, Marathon Aqua
charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na prace serwisowe oraz niewielkimi
kosztami operacyjnymi.

TENSOR jest marką baterii z ciekłym
elektrolitem. Są to baterie miedziane, przeznaczone do rozwiązań specjalistycznych
– bardzo ciężkich aplikacji wymagających
bardzo krótkich czasów ładowania, o olbrzymich konsumpcjach prądu. Ponieważ
baterie TENSOR zostały zaprojektowane
z myślą o zmniejszeniu przestojów w pracy,
umożliwiają one pełne naładowanie baterii
rozładowanej w 80% w zaledwie 4 godziny.
Jest to możliwe dzięki wysokiej wydajności
oraz doskonałej absorpcji energii, których
efektem jest chłodniejsza bateria oraz bardzo niskie straty energii.
Marka SONNENSCHEIN to gama baterii
VRLA, czyli z zaworem samoregulującym,
wykonanych w technologii żelowej lub technologii AGM, jak również litowo-jonowych.
Mogą być używane w wózkach widłowych,
maszynach czyszczących i pojazdach elektrycznych. Ze względu na wysoki poziom
bezpieczeństwa operacyjnego produkty te
są szczególnie polecane do zastosowań w:
przemyśle spożywczym, farmaceutycznym
i chemicznym.
Uzupełnieniem oferty są prostowniki z serii 2100 przeznaczone do wszystkich baterii
ołowiowo-kwasowych Motive Power oraz
akcesoria, takie jak systemy do uzupełniania
wody, recyrkulacji elektrolitu i inne.
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Metryka logistyczna
Nazwa firmy: HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

automatyczne, automatyczne. Systemy BHP,
urządzenia do obsługi baterii. Projektowanie,
budowa oraz serwis pomieszczeń ładowania
i wymiany baterii. Serwis i regeneracja baterii
prostowników i systemów wymiany.

Certyfikaty
»» PN-N 18001-2014
»» ISO 9001
»» ISO 14001
»» ISO 9001 HBS
www.hoppecke.pl/38,certyfikaty.html

Numer telefonu: +48 61 65 64 000
Adres strony internetowej: www.hoppecke.com
Numer KRS: 0000054800

Dobre praktyki

Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 1997 rok

Finanse
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2016 r.
67 353 301 zł
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2015 r.
65 206 086 zł
»» Dynamika sprzedaży w zakończonym
roku finansowym (%)
+ 3,3% %

Usługi
Baterie trakcyjne, urządzenia ładujące (prostowniki) technologii 50Hz oraz HF, urządzenia do wymiany baterii; manualne, pół-

Filozofia naszego działania: Ludzie są kluczowi dla firmy:
»» Firma jest częścią naszej społeczności
»» Naszym celem jest utrzymanie finansowej
i prawnej niezależności
»» Jesteśmy dostawcą niezawodnych i kompletnych rozwiązań

Nagrody i wyróżnienia
Bierzemy czynny udział w najważniejszych
dla energetyki konferencjach i targach. Dwukrotnie otrzymaliśmy nagrodę „Gazela Biznesu” dla najlepiej rozwijających się firm na
terenie Wielkopolski. Otrzymywaliśmy też
wiele innych nagród jak na przykład srebrny medal za produkt na Targach Energetab
w 2009 roku.

Historia organizacji
Firma Hoppecke jest obecna w Polsce nieprzerwanie od 1993 roku. Początkowo

istniała pod nazwą A.L.V. HOPPECKE Batterien z siedzibą w Wałbrzychu. W 1996
siedzibę firmy przeniesiono do Poznania
a nazwę zmieniono na Hoppecke Baterie
Polska. W początkowym okresie swego
istnienia firma zatrudniała trzech pracowników, nie posiadała własnego serwisu.
Celem firmy stał się rozwój, szczególnie na
rynku baterii trakcyjnych i stacjonarnych.
W 2004 roku zatrudnionych było już 24
pracowników, a obecnie liczba zatrudnionych przekracza 70.
W Polsce Hoppecke posiada biuro centralne
w Żernikach k/Poznania oraz 2 oddziały
handlowe w Warszawie i Katowicach. Dodatkowo punkty serwisowe istnieją lokalnie
w Warszawie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu. Aktualne dane kontaktowe do oddziałów dostępne są na naszej stronie. Wspieramy naszych klientów technicznie i oferujemy
obsługę serwisową. Skupiamy się zawsze na
zapewnieniu satysfakcji klienta końcowego.
Przekazujemy naszą wiedzę z zakresu technologii bateryjnych na szkoleniach otwartych i zamkniętych.
www.hoppecke.pl/34,polska.html

Rynek docelowy
»» Producenci wózków widłowych
»» Dilerzy wózków widłowych
»» Producenci maszyn czyszczących – szorowarek
»» Firmy produkcyjne
»» Firmy logistyczne
»» Sieci handlowe/centra dystrybucji

Prostowniki HOPPECKE trak®
power premium

HOPPECKE trak® systems

Akumulatornie – Systemy
Wymiany Baterii

Od ponad 80 lat rozwijamy, produkujemy
i sprzedajemy innowacyjne systemy baterii
trakcyjnych. Szeroki wybór prostowników
trak® power premium charge jest podstawą
naszej strategii systemowej trak®, stosowanej w urządzeniach do transportu poziomego, w przemyśle logistycznym oraz
w bezobsługowych systemach transportu i w pojazdach elektrycznych.W naszym
nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
HOPPECKE Technologies mieszczącym się
Zwickau (Niemcy) produkujemy urządzenia
najwyższej jakości “Made in Germany”.
Prostowniki HOPPECKE trak® power premium charge gwarantują niezawodną i wydajną pracę oraz najwyższe parametry we
wszystkich obszarach zastosowań i względem wszystkich technologii baterii. Są przy
tym proste w obsłudze. Modułowa budowa
prostowników trak® power premium charge
pozwala na elastyczne podejście do inwestycji i umożliwia późniejszą konfigurację
sprzętu w zależności od bieżących potrzeb
użytkownika. Prostowniki wysokiej częstotliwości HOPPECKE mają najwyższy stopień
wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami ładowania.

Brak energii oznacza przestój – zarówno
w magazynie, jak też na produkcji. Prowadzi to do zmniejszenia sprzedaży i redukcji
obrotów, co w konsekwencji oznacza dodatkowe, niepotrzebne i wysokie koszty. Nasi
Klienci oczekują niezawodnych, wydajnychi
ekonomicznych rozwiązań. Nasze systemy
projektujemy tak, by spełniały te wymagania
i umożliwiły osiągnięcie doskonałego wyniku
TCO (total cost of ownership). Systemy baterii trakcyjnych HOPPECKE zastosowane
w strefach przyjęcia towarów na magazyn
lub wydania z magazynu, w strefach komisjonowania, w magazynach wysokiego składowania, na produkcji jak również w miejscach ich ekstremalnego użytkowania jakimi
są chłodnie, doskonale sprawdzają się jako
wszechstronne baterie przemysłowe odznaczające się wieloma zaletami takimi jak:
»» widoczne obniżenie kosztów konserwacji
i użytkowania,
»» optymalizacja kosztów w relacji do jak
najdłuższej żywotności baterii
»» niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania
»» doskonałe właściwości, które sprawdzają
się w zadaniach specjalnych takich jak:
praca ciągła lub – praca w niskiej temperaturze otoczenia
»» zastosowanie dwóch technologii: kwasowoołowiowej (PzS, PzB) i FNC® (struktura
włóknista)

Zasilane bateriami pojazdy elektryczne, które pracują w przemyśle w systemie trzyzmianowym, po wyeksploatowaniu baterii
muszą mieć szybki i łatwy dostęp do źródła
energii. Ładowanie baterii może być czasem
konieczne nawet kilka razy w ciągu dnia. Jest
wiele możliwości dostarczenia energii elektrycznej. Pojazd elektryczny wraz z baterią
można bezpośrednio podłączyć do prostownika, co powoduje jednak wyłączenie wózka
z pracy na czas ładowania baterii. Drugą
metodą dostarczenia energii elektrycznej
jest zaopatrzenie pojazdów w drugą baterię
(zapasową). Wymiana takiej baterii realizowana jest przy pomocy dźwigu, drugiego
wózka elektrycznego wraz z zawiesiem lub
przy pomocy manualnych, bądź też w pełni
automatycznych, specjalistycznych urządzeń
do wymiany baterii.
Stacje ładowania baterii i systemy automatycznej wymiany baterii są projektowane
a następnie instalowane przez kompetentny,
profesjonalny i doświadczony zespół specjalistów HOPPECKE. Optymalne wykorzystanie przestrzeni, indywidualne potrzeby
klienta i bezpieczeństwo użytkowników,
zgodność instalacji z wymogami polskiego
prawa, stanowią priorytet na każdym etapie
projektu.

Logistyczne marki | HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

37

Metryka logistyczna
wysiłek w 11% światowego rynku opon
i gąsienic (OTR). Prowadzi 4 własne centra
badawczo-rozwojowe i 23 zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej i Południowej,
Europie oraz Azji. Camso jest dostawcą na
pierwsze wyposażenie (OEM) do wiodących
producentów maszyn i urządzeń, a dodatkowo poprzez swoją sieć sprzedaży w ponad
100 krajach świata prowadzi dystrybucję
produktów na rynku wtórnym, przy czym
w 24 przez własne spółki handlowe, w tym
w Polsce.

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.

Informacje o firmie
Camso Polska S.A. jako oddział Grupy Camso (dawniej Camoplast Solideal) z siedzibą główną w Kanadzie, światowego lidera
w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
ogumienia przemysłowego i felg 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.
Grupa zatrudnia na świecie ponad 7 500
pracowników, którzy w 100% angażują swój

Camso Polska S.A. (dawniej Solideal Polska S.A.) działa w Polsce od 1997r., obecnie
z siedzibą w Warszawie oraz magazynem
w Sulejówku k/Warszawy oferując pełną
gamę opon pneumatycznych, superelastycznych (pełnych) i opasek amortyzujących do
wózków widłowych i urządzeń transportu
wewnętrznego, a także opon i gąsienic gumowych do maszyn budowlanych i drogowych oraz rolniczych systemów gąsienicowych, stosowanych w ciągnikach rolniczych
i kombajnach kołowych. Firma świadczy
usługi w zakresie produkcji felg do wózków
widłowych, maszyn budowlanych na indywidualne zamówienie oraz wypełniania opon
pneumatycznych elastomerem. Oferuje również usługi serwisowe w zakresie montażu
opon pełnych na felgi do 33”. Obecnie oferta obejmuje również specjalistyczne usługi
wymiany opon pneumatycznych i superelastycznych zarówno w systemie felg wymiennych, jak również demontażu i montażu
w miejscu pracy urządzenia. Usługi mobilne

realizowane są w ramach autoryzowanej
Sieci Partnerskiej Camso. Oferta Camso Polska S.A. dedykowana jest zarówno do producentów OEM (pierwsze wyposażenie) oraz
na rynek wtórny poprzez ogólnopolską Sieć
Parterów Handlowych. Firma dostarcza rozwiązań specjalistycznych, indywidualnych,
a także doskonale już sprawdzonych w celu
osiągania najniższego kosztu eksploatacji
ogumienia (LOCS) i pełnego zadowolenia
klienta. W celu wsparcia technicznego klienta i zoptymalizowania doboru ogumienia
Grupa Camso uruchomiła specjalną polskojęzyczną platformę internetową na stronie:
maximumlifespan.camso.co.

Wartości wyróżniające markę

SOLIDEAL RES 660
– Seria Xtreme

SOLIDEAL RES 550
– Seria Magnum

Najlepsza trójwarstwowa opona superelastyczna (pełna) klasy Premium do wózków
widłowych i urządzeń transportu wewnętrznego, do bardzo intensywnego użytkowania.
Dzięki wykonaniu bieżnika z kauczuku odpornego na ścieranie i termoodpornej mieszanki jest to najtrwalsza opona w branży.
Niskie zużycie energii i niski poziom wibracji
czyni również tę oponę idealną dla elektrycznych wózków widłowych. Duża powierzchnia środkowej kostki bieżnika gwarantuje
stały kontakt z nawierzchnią, co zmniejsza
wibracje nawet o 25%, poprawiając płynność prowadzenia się wózka widłowego
oraz poprawiając komfort pracy operatora.
Dostępna w kompletnej gamie rozmiarów
w wersjach niebrudzącej (szarej) i do szybkiego montażu (Quick).

Niezawodna i najbardziej wytrzymała
w branży trójwarstwowa opona superelastyczna (pełna) klasy Standard+ do wózków
widłowych do zastosowań o średniej intensywności pracy. Szeroki profil i płaskie czoło
bieżnika maksymalizują jej trwałość. Duże
kostki bieżnika i jego głęboka rzeźba pozwalają uzyskać najlepszą przyczepność, przy
jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej
stabilności. Zapewnia optymalną wydajność
pracy w trudnych warunkach oraz komfort
pracy operatora. Opona Solideal RES 550
jest najczęściej wybieraną oponą przez producentów wózków widłowych, jako produkt
OEM na pierwsze wyposażenie. Dostępna
w kompletnej gamie rozmiarów w wersjach
niebrudzącej (szarej) i do szybkiego montażu
(Quick).

SOLIDEAL RES 330
Najlepsza dwuwarstwowa opona pełna
do wózków widłowych w swojej klasie, do
zastosowań o niskiej intensywności. Wykonanie bieżnika z kauczuku odpornego na
ścieranie sprawia, że opona jest wyjątkowo
trwała. Szeroki, agresywny bieżnik z mieszanki z naturalnego kauczuku wydłuża
jej trwałość, z jednoczesną odpornością na
rozcięcia i odrywanie fragmentów gumy.
Wzmocniona stalową drutówką i odpowiednio wyprofilowana stopka zabezpiecza
w szczególny sposób oponę przed tym, by
nie ślizgała na obręczy felgi.

»» Wysoka jakość – najlepszej jakości mieszanki gumowe
»» Bezpieczeństwo pracy – doskonała konstrukcja i wysoka stabilność podczas pracy
»» Znakomita niezawodność – powtarzalność produkcji i terminowość dostaw
»» Technologie wysokiej wydajności – opatentowane nowoczesne technologie
»» Specjalne rozwiązania techniczne – wysoki bieżnik, wzmocnienia ścian bocznych,
specjalne warstwy amortyzujące (solidair), niskie opory toczenia, wydłużona
żywotność
»» Doskonała i profesjonalna obsługa
– szybka reakcja na potrzeby klienta
»» LOCS - najniższy koszt eksploatacji
»» Kalkulator intensywności użytkowania
– zoptymalizowany dobór ogumienia.
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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: 6 grudnia 2000

Dobre praktyki
»» Posiadamy liczne miejsca referencyjne
w Polsce i za granicą.
»» Nasi Klienci chętnie realizują z nami kolejne inwestycje lub rozbudowy.
»» Nasi pracownicy regularnie uczestniczą
w specjalistycznych szkoleniach
»» Dostarczane przez nas wyposażenie wytwarzane jest z zachowaniem norm europejskich.
»» Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, ERF i FEM.

Historia

Usługi

SYSTEMY MAGAZYNOWE

Doradztwo, projektowanie, przeglądy techniczne (w tym eksperckie), montaż, serwis,
szkolenia.

Certyfikaty
»» SEMA Approved Inspector
www.sema.org.pl

Nasza firma powstała w 2001 roku. Specjalizujemy się w systemach regałów wysokiego składowania i w systemach transportu
bliskiego. Wykonujemy wariantowe projekty,
doradzamy przy wyborze rozwiązań, jesteśmy przy dostawie, prowadzimy montaż
i uczestniczymy w odbiorze. Prowadzimy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dokonujemy przeglądów regałów i szkolimy
kadrę użytkownika - dzięki temu nasi Klienci
chętnie realizują z nami kolejne inwestycje.
Zależy nam na tym, aby dostarczane przez
nas produkty wyróżniały się jakością i trwałością, dlatego współpracujemy z renomowanymi producentami. Nie jesteśmy dużym
przedsiębiorstwem, ale posiadamy na swoim koncie duże przedsięwzięcia, m.in. największe chłodnie składowe w Polsce i Litwie.

Rynek docelowy
»»
»»
»»
»»

dystrybucja i kompletacja
dystrybucja żywności mrożonej
producenci i wytwórcy
inne

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

Przenośniki rolkowe

Regały ruchome

»» Wszechstronne i ekonomiczne systemy
przenośników rolkowych napędzanych
i grawitacyjnych oraz taśmowych.
»» Szeroki wybór modułów pomocniczych:
sortery, transfery, spychacze paczek, mobilne bazy, łączniki, moduły rozdzielające,
zakręty, stoły kulowe itd.
»» Łatwe w modyfikacji, co pozwala sprostać
aktualnym wymaganiom i przyszłym wyzwaniom.
»» Różnorodność konfiguracji z użyciem
standardowych komponentów.
»» Sprawdzone produkty, wysoce konfigurowalne, proste w montażu, łatwe w utrzymaniu.
»» Integracja z modułami pomocniczymi –
wysoce elastyczne, wszechstronne i ekonomiczne.
»» Zdolność transportu ładunków i ich akumulacji na tej samej linii przenośników.
»» Jednym motoreduktorem można napędzić
wiele modułów – obniżone koszty instalacji, konserwacji i zużycia energii.
»» Standardowe szerokości przenośników
w zakresie 312-1012 mm.
»» Dopuszczalne obciążenia do 150 kg na
rolkę.

Regały ruchome pozwalają na tworzenie dodatkowej przestrzeni magazynowej.
Regały jezdne to różnorodność rozwiązań
i elastyczność zastosowań. Zastosowanie
tego typu regałów gwarantuje optymalne
wykorzystanie powierzchni i kubatury magazynu oraz pełny dostęp do asortymentu.
Zapewniają bezpieczeństwo przy składowaniu nawet najcięższych materiałów
i towarów. Do obsługi systemu wystarczy
jedynie zwykły wózek widłowy. Sterowanie
regałami może odbywać się za pomocą
prostego systemu sterowania „Individual” lub systemu kaskadowego „Cascade”
opartego na sterowniku PLC. Ruchome
bazy dobierane są w zależności od konfiguracji regałów i obciążeń, a modularna
konstrukcja podstaw pozwala na dopasowanie systemu do wymagań użytkownika
i istniejących pomieszczeń. W zależności
od preferencji Klienta i oczekiwanej funkcjonalności, regały ruchome firmy Storax
mogą posiadać różnorodne wyposażenie
i konfiguracje.

Przenośniki elastyczne (nożycowe)
Przenośniki elastyczne usprawniają załadunek
i rozładunek towarów luzem. Taki rodzaj transportu towarów eliminuje pustą, bezużyteczną
przestrzeń w pojazdach lub kontenerach, powstałą w przypadku używania np. palet.
Jakie korzyści płyną z zastosowania przenośników 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
złożeniu długość przenośników trzykrotnie maleje,
»» Możliwość transportowania ciężkich ładunków – 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 manewrowanie – zastosowanie kół samonastawnych oraz dużych stalowych uchwytów ułatwia przemieszczanie przenośnika.
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Nazwa firmy: AG Consult
Adres: ul. 11 Listopada 22, 05–502 Piaseczno

Historia organizacji
AG Consult (AGC) integrator rozwiązań informatycznych działający nieprzerwanie od
2001 roku i specjalizujący się we wdrażaniu rozwiązań automatycznej identyfikacji
z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID,
systemów do zarządzania magazynem, logistyką i transportem oraz systemu do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) i produkcją
(MRPII) dla średnich firm.
Od 2010 roku AG Consult, jako Autoryzowany Partner firmy HighJump (poprzednio
Accellos) w Polsce – sprzedaje, wdraża oraz
świadczy usługi wsparcia technicznego dla
wszystkich rozwiązań informatycznych tego
amerykańskiego producenta oprogramowania dedykowane do zarządzania łańcuchem
dostaw.

Numer telefonu: +48 22 499 05 86
Adres strony internetowej: www.agc.com.pl
Adres e-mail: biuro@agc.com.pl

Wartości wyróżniające markę

Usługi

Rynek docelowy

W ofercie firmy są systemy do zarządzania
przedsiębiorstwem (ERP) i produkcją (MRPII)
dla średnich firm, gospodarką magazynową
(WMS), indywidulane systemy i aplikacje
„szyte na miarę” uzupełnione o szeroką
gamę urządzeń do znakowania i automatycznej identyfikacji, sieci bezprzewodowe
oraz urządzenia do automatycznego wydruku i aplikowania etykiet na produktach,
opakowaniach, paletach. Więcej informacji
na stronie www.agc.com.pl

Oferta firmy skierowana jest do firm produkcyjnych, przetwórczych, dystrybucyjnych
i handlowych gdzie potrzebna jest:
1. Szybka i bezbłędna identyfikacja towaru
2. Usprawnienie i zautomatyzowanie procesów oraz wprowadzania danych
3. Pełna kontrola i śledzenie partii (traceability)
4. Zwiększenie efektowności i kontroli
pracy
5. Mobilność i elastyczność

»» integracja z dowolnym systemem ERP
»» kompleksowa realizacja projektów od analizy potrzeb do przeprowadzenia wdrożenia
»» współpraca ze światowym dostawcą
oprogramowania – firmą HighJump
»» szybki dostęp do danych w czasie rzeczywistym
»» pełna kontrola nad pracownikami, towarami, procesami
»» współpraca z najlepszymi producentami
urządzeń do automatycznej identyfikacji
i RFID
»» zarządzanie gospodarką magazynową
(WMS)
»» zarządzanie łańcuchem dostaw (3PL)
»» optymalizacja załadunków i wyznaczanie
tras

HighJump Edge – system WMS do zarządzania magazynem

Programy „szyte na miarę”

To nowoczesny system informatyczny
wspomagający obsługę procesów magazynowych, wspierający zarządzanie pracownikami oraz przestrzenią magazynową. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie każdej operacji związanej
z produktem lub surowcem od momentu
przyjmowania do magazynu aż po jego ostateczne wydanie z jednoczesną możliwością
śledzenia dowolnych atrybutów takich jak
data ważności, przydatności, produkcji, LOT,
numery seryjne, partie, kolory lub inne cechy.
HighJump Edge to rozwiązanie oparte na
ponad 30 letnich doświadczeniach firmy Accellos i HighJump w ponad 14 500 wdrożeń
zrealizowanych w 85 krajach na świecie.
System magazynowy HighJump Edge jest
rozwiązaniem skalowalnym, wyposażonym

AG Consult świadczy usługi programistyczne
i tworzy indywidualne rozwiązania pod konkretne potrzeby klientów.
W ramach realizacji projektów prowadzone są prace w zakresie analizy założeń
funkcjonalnych będących punktem wyjścia
dla założeń budżetowych i dalszego harmonogramu realizacji projektu. Na podstawie przeprowadzanych analiz następuje
projektowanie rozwiązania i jego fizyczne
wytworzenie. Realizowane projekt dotyczą
obszarów produkcji, magazynowania i logistyki oraz mobilnej pracy w terenie. W wielu
przypadkach niezbędna jest integracja z automatyką lub jej wykorzystanie w danym
projekcie.

w szereg funkcjonalności niezbędnych dla
optymalnego i zautomatyzowanego przeprowadzania procesów magazynowych.
Oprogramowanie dedykowane jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
System bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, infomatyczynych,
integracji z urządzeniami automatycznej
identyfikacji i automatyki magazynowej.
Zadaniem systemu jest nadzorowanie procesów magazynowych od chwili przyjęcia
produktu lub jednostki logistycznej, przez
cały czas przebywania ich w magazynie, aż
do momentu wydania. System zapewnia
zarządzanie od przyjęcia towaru aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Jest przygotowany do współpracy
z systemami zewnętrznymi wspierającymi
zarządzanie przedsiębiorstwem np. ERP lub
systemy finansowo-księgowe.

Przykłady rozwiązań:

»» Mobilna praca w terenie (komunikacja po GSM z systemem ERP, tablety przemysłowe);
»» Automatyzacja procesu identyfikacji asortymentu,
wydruku i oklejenie odpowiednią etykietą (przenośniki rolkowe, skanery kodów kreskowych, czujniki, automatyczne urządzenia drukująco-etykietujące);
»» Automatyczna weryfikacja poprawności realizowanych zleceń produkcyjnych;
»» Etykieciarz – generowanie partii produktu i drukowanie etykiet dla sortymentu.

Urządzenia do zastosowań
przemysłowych
W ofercie posiadamy szeroka gamę urządzeń do zastosowań przemysłowych i pracy
mobilnej w magazynie lub w terenie. W celu
automatyzacji procesów urządzenia wyposażone są w czytniki kodów kreskowych
lub RFID.
Oferujemy doradztwo i konsultacje w celu
dobrania odpowiedniego sprzętu pod kątem
potrzeb i warunków pracy.
Automatyczna identyfikacja:

»» czytniki (kody kreskowe 1D i 2D, RFID, DPM, do
zastosowań na liniach przemysłowych)
»» drukarki etykiet i automatyczne aplikatory (drukowanie i aplikowanie etykiet na produktach, kartonach i paletach)
»» terminale mobilne wyposażone w skanery kodów
kreskowych i RFID
»» komputery i tablety do zastosowań przemysłowych
»» przemysłowe terminale do montażu w pojazdach
»» przemysłowe systemy mocowań urządzeń mobilnych
»» sieci wi-fi do zastosowań przemysłowych (pomiary,
projektowanie, konfiguracja, audyty)
»» materiały eksploatacyjne (etykiety i taśmy barwiące)
»» znaczniki RFID (etykiety, specjalistyczne tagi do zastosowania w przemyśle)
»» znakowanie laserem
»» urządzenia do rozpoznawania obrazu
»» serwis i części zamienne
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Certyfikaty i kompetencje
»»
»»
»»
»»
»»

Silver Application Development,
Silver Intelligent Systems,
Silver Application Integration,
Silver Management and Virtualization,
Studio Magazyn WMS.net certyfikowane
przez Microsoft w 2010 roku w zakresie
zgodności z systemem Windows 7
»» GOLD CERTIFIED PARTNER Microsoft

Dobre praktyki

Numer KRS: 0000317073
Data rozpoczęcia działalności na rynku logistycznym: 2008

Usługi
Oferujemy profesjonalne rozwiązania
w zakresie oprogramowania magazynowego, magazynu narzędzi oraz awizacji dostaw.
Nasze oprogramowanie cechuje przede
wszystkim uniwersalność i ciągłe dostosowywanie do zmieniających się standardów.
Dążymy do tego cały czas było kompatybilne
z najnowszymi rozwiązania i z systemami
operacyjnymi takimi jak Windows, iOS oraz
Android. Głównym rynkiem naszej pracy jest
rynek polski, jednak obsługujemy również
firmy zagraniczne działające na terenie Polski.

Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to
dzięki nim firma utrzymuje się na rynku
i zdobywa nowe obszary. Podejmując dużo
wyzwań nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności podczas
realizacji celów w codziennej pracy. Pracują
z nami ambitni ludzie, nastawieni na realizację przyjętych celów, którzy konsekwentnie
osiągają doskonałe rezultaty.

Historia organizacji
»» 2008 - Zarejestrowanie spółki SoftwareStudio, wdrożenia w technologii Visual
Studio 2008 + SQL 2008 Server.
»» 2010 - przeniesienie aplikacji do środowiska pracy Microsoft Visual Studio 2010.
»» 2011 - Wdrożenia oraz integracja rozwiązań sklepu internetowego ASP.net z Microsoft SharePoint
»» 2012 – rozszerzenie oferty o usługi ho-

»»
»»
»»
»»

stingowe w chmurze Windows Azure oraz
VMWare.
2013 - wdrożenie aplikacji WMS i CRM na
urządzenia z systemem Android.
2015 – rozwój aplikacji WMS na platformach Android oraz iOS.
2016 - przystąpienie do klastra Poland2Europe.
2017 - zwiększenie mocy serwerów
chmury o 30%.

Rynek docelowy
Podstawowym założeniem jest działanie na
rynku polskim poszerzając grono zadowolonych klientów. Nie ograniczamy się do rynku
polskiego rozważając rozpoczęcie współpracy z firmami niemieckimi.

Wartości wyróżniające markę

WMS.net

Awizacje

Magazyn narzędzi

Ogromne magazyny od lat wykorzystują
systemy WMS (Warehouse Management
Systems), by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do
ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego
składowania. Obsługa magazynu wysokiego
składowania wymaga innego podejścia niż za
pomocą zwykłego programu magazynowego. Oprogramowanie magazynowe WMS.net
to również rozwiązanie do obsługi magazynu
firm świadczących usługi magazynowania
na zasadzie outsourcingu. Moduł programu
WMS.net umożliwia użytkownikowi dopisywanie kartotek (kontrahentów, pracowników,
asortymentowych, lokalizacji), dopisywanie
zleceń i dokumentów przyjęć i wydań magazynowych, zmian lokalizacji i przesunięć
międzymagazynowych. Ponadto oprogramowanie posiada funkcjonalności wspierające
przeprowadzanie inwentaryzacji, możliwość
generowania raportów oraz importowania
i eksportowania danych postaci plików xls.

Oprogramowanie Studio VSS.net to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution),
czyli system informatyczny do zarządzania
procesami logistycznymi związanymi z harmonogramem transportów i wizyt oraz ruchu
na terenie zakładu. W programie StudioSystem dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz
z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie
powiązanych z transportem oraz tworzenie
harmonogramów dla magazynu oraz rampy. Moduł programu Awizacja Transportu
umożliwia użytkownikowi dopisanie awiza
oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza
zatwierdzone. Podstawowe funkcjonalności
oprogramowania Awizacja Dostaw to prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków, graficzna interpretacja w kalendarzu,
awizacje cykliczne lub jednorazowe, definiowanie miejsc załadunków i rozładunków, podział czasu na ramy czasowe w określonych
przedziałach, powiązanie awizacji z innymi
dokumentami systemu magazynowego, potwierdzenia awizacji przez email lub SMS.

Program Magazyn Narzędzi.net jest to
oprogramowanie przeznaczone do komputerowego wspomagania zarządzania
gospodarką narzędziową (wypożyczalnią).
Program umożliwia ewidencję narzędzi
określając ich atrybuty oraz definiując ich
dowolny podział zarówno ze względu na
grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich
użytkowanie lub nadzór. Zastosowanie
programu w narzędziowni następuje lepsze wykorzystanie posiadanych narzędzi.
Rozwiązania działające przez przeglądarkę
internetową, instalowaną na systemach
Microsoft Windows, terminalach radiowych
WiFi czy urządzeniach z systemem Android
(telefony – smartphone, tablety). Magazyn narzędzi to program przeznaczony jest
do prowadzenia gospodarki narzędziowej
z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu i wypożyczeń. System przeznaczony
jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm budowlanych i produkcyjnych.

„Branża, w której działamy jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu”. Jako firma jesteśmy świadomi rynku,
na którym pracujemy i jego potrzeb, które
nieustannie się zmieniają.
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Metryka logistyczna
Nazwa firmy: KUHN Polska Sp. z o.o.
Adres: Cząstków Mazowiecki 7, 05-152 Czosnów
Numer telefonu: +48 22 784 95 34
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su wózków widłowych MITSUBISHI oraz
CARER, jak również urządzeń ze stali nierdzewnej ULMA. Jako spółka koncernu, który
zajmuje się dystrybucją urządzeń przemysłowych od 1974 roku, KUHN Polska systematycznie zwiększa swój udział na polskim
rynku, natomiast KUHN Gruppe rozwija się
globalnie, zaznaczając swoją działalność
w krajach Europy Środkowej i Południowej.
KUHN Polska Sp. z o.o. oferuje produkty
i usługi na terenie całej Polski poprzez stacjonarne oddziały w Cząstkowie Mazowieckim k/Warszawy, Katowicach i Poznaniu
oraz własną profesjonalną, mobilną sieć
handlową i serwisową.

Rynek docelowy

Usługi

Nagrody i wyróżnienia

»» sprzedaż wózków widłowych wraz
z wsparciem przy wyborze sposobu finansowania (leasing),
»» wynajem wózków widłowych (krótko terminowy oraz długoterminowy z obsługą
full serwis,
»» serwis wózków widłowych oraz sprzedaż
części,
»» sprzedaż i wynajem osprzętu do wózków
widłowych.

»» Red Dot Design Award – wózek elektryczny Mitsubishi EDIA EX zdobywca nagrody
za innowacyjną konstrukcję.
»» Red Dot Design Award – paletowy wózek
elektryczny PREMIA ES zdobywca nagrody za innowacyjną konstrukcję.

Historia organizacji
KUHN Polska Sp. z o. o. należy do austriackiego koncernu KUHN Gruppe i specjalizuje
się w dostarczaniu kompleksowych usług
z zakresu sprzedaży, wynajmu i serwi-

Ofertę swoją kierujemy do firm z sektora
logistycznego, produkcyjnego, budowlanego, transportowego i publicznego, różnych
gałęzi przemysłu, branży mięsnej oraz mleczarskiej.

Wartości wyróżniające markę
Naszą zasadą jest ograniczenie dziedziny
specjalizacji do określonych modeli urządzeń
i systemów w celu osiągnięcia wysokiego poziomu penetracji rynku. Oferowane
przez nas produkty cechują się wysoką jakością, niezawodnością i dobrym stosunkiem jakości do ceny. Każdy model w naszym obszernym, asortymencie wózków
widłowych i sprzętu magazynowego został
zbudowany tak, aby sprostać zwiększonym wymaganiom i ciągłej pracy dzień po
dniu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy
być autoryzowanym dealerem marek MIT-

SUBISHI, CARER, ULMA Inoxtruck, będącym
w stanie zagwarantować nieustanną pracę
wózków widłowych. Wykorzystujemy nasze
doświadczenie nabyte na polach wielu branż
oraz zaangażowanie i wiedzę technologiczną w codziennej pracy z klientem aby wesprzeć go w rozwoju jego firmy. Utrzymujemy
zdecentralizowane, w pełni wyposażone
zaplecze serwisowe w zgodzie z naszą dewizą: stawiania Klienta zawsze na pierwszym 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 niezawodności i najwyższej jakości. Klienci
cenią kompetencje przedstawicieli handlowych, gotowych udzielać wszelkich niezbędnych informacji na temat oferowanych
produktów, szybką reakcję serwisu oraz
profesjonalizm pracowników na każdym
poziomie obsługi.

CARER Elecric Forklift Trucks

ULMA Inoxtruck

Mitsubishi 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 wymagających dużej mocy.
Wózki CARER dzięki zastosowanym bateriom posiadają również bardzo dobre
przyśpieszenie, prędkość oraz sterowność.
Specjalny system redukuje hałas oraz drgania sprawiając, że operator czuje się bardziej
komfortowo podczas pracy. Konstrukcja
wózka zapewnia dobrą widoczność, co wpływa na bezpieczną obsługę gabarytowych ładunków. Dzięki swojej konstrukcji sprawdzają się równocześnie w niewielkich i ciasnych
pomieszczeniach czy na zewnątrz budynków,
nie ustępując w żaden sposób funkcjonalnością w porównaniu do wózków z napędem
spalinowym. Wózki są niezwykle wytrzymałe, a niskie koszty eksploatacji sprawiają,
że ich użytkowanie jest dużo bardziej opłacalne niż w przypadku 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.

Urządzenia ULMA Inoxtruck wykonane ze
stali nierdzewnej to idealne rozwiązanie dla
przedsiębiorstw związanych z produkcją
i przetwórstwem mięsa, ryb oraz branży
mleczarskiej.
Podstawowe cechy urządzeń wyróżniające ULMA Inoxtruck na tle konkurencji:
»» wysoka wydajność w higienicznym wykonaniu, odporność na zabrudzenia oraz
korozję występującą w agresywnych środowiskach pracy,
»» otwarta konstrukcja zapobiegająca gromadzeniu się brudu oraz ułatwiająca
czyszczenie wraz wysoką odpornością
elementów elektronicznych na mycie ciśnieniowe,
»» brak łańcuchów, samosmarujące się łożyska,
»» maksymalna ergonomia urządzeń oraz
łatwy transport na dużą odległość.
ULMA Inoxtruck to szeroka gama urządzeń
takich jak: wózki paletowe prowadzone ręcznie oraz elektryczne wózki paletowe, wózki
paletowe z podestem dla operatora, urządzenia 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.

Wykorzystując najdoskonalsze technologie
wypracowane na innych polach działalności,
Mitsubishi Forklift Trucks zaprojektowała
cały asortyment wózków, charakteryzujących się z jednej strony dobrymi parametrami i osiągami, z drugiej zaś-konkurencyjnymi cenami... W taki sposób zapewniając
doskonałą relację wartości wózka do jego
ceny.
Asortyment wózków widłowych MITSUBISHI obejmuje:
»» Wózki z przeciwwagą : z silnikami DIESEL,
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, czterokierunkowe
i systemowe.
Produkty marki Mitsubishi przystosowane są do pracy w ciężkich warunkach.
Mocna i trwała konstrukcja, niezawodność
oraz wygoda i bezpieczeństwo operatora to
podstawowe zalety nowoczesnych wózków
marki MITSUBISHI.

Logistyczne marki | KUHN Polska Sp. z o.o.

47

Tadeusz Joniewicz
Agnieszka Kłopotowska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

LOGISTYCZNE CENTRUM ODPOWIEDZIALNOŚCI

– CSR W BRANŻY

CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) w Polsce jeszcze parę lat temu przypisywany dużym
firmom i korporacjom, często też mylnie kojarzony
przede wszystkim z działalnością filantropijną
organizacji, staje się coraz bardziej dojrzały. W wydanym w marcu 2017 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jubileuszowym 15. Raporcie
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
znalazły się opisy ponad 800 działań z zakresu
CSR, realizowanych przez 180 organizacji. Firm
z branży logistycznej jednak na tej liście wciąż
jest niewiele, chociaż praktyk z zakresu logistyki
i transportu przybywa.
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NIE WIESZ JAK ZACZĄĆ
– ZAPYTAJ EKSPERTA
Formy Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
to najstarsza w Polsce organizacja specjalizująca się w upowszechnianiu wiedzy
i dobrych praktyk z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, już od ponad
17 lat. Jako organizacja typu think-and-do-tank jest inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego
CSR.

Agnieszka Kłopotowska, koordynatorka promocji
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Logistyka, ze względu na ogromne znaczenie
dla płynności funkcjonowania firm, a jednocześnie przez swoje oddziaływanie na środowisko naturalne i społeczeństwo generuje
ogromną potrzebę realizowania zrównoważonych działań. Warto podkreślić, że daje po
temu ogromne możliwości. Działania optymalizujące efektywność muszą być realizowane równolegle ze zmniejszaniem negatywnego oddziaływania. Co więcej, branża
logistyczna poprzez swój wpływ na prawie
wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki,
ma bardzo znaczący udział w rozwijaniu odpowiedzialności społecznej wśród biznesu.
Co istotne, także w skali międzynarodowej,
dzięki zasięgowi usług, często wykraczającemu poza granice jednego kraju.

Warto podkreślić, że zwrot organizacji w kierunku działań bardziej odpowiedzialnych nie
musi od razu wymagać wielkich zmian, wystarczy, że będą one wprowadzane w sposób
przemyślany, systematyczny i systemowy,
tak by zasady i wartości CSR stały się elementem strategii firmy. Odpowiedzialność
społeczna przedsiębiorstwa to przede
wszystkim strategia tworzona i realizowana z uwzględnieniem potrzeb i wymagań wszystkich interesariuszy.
KOMPLEKSOWOŚĆ
Kluczowe znaczenie ma integracja działań
z zakresu zrównoważonego rozwoju ze
wszystkimi aspektami działania logistycznego firmy. W zakresie wyzwań globalnych

FOB zrzesza organizacje już zaangażowane w CSR, ale prowadząc działania edukacyjne oraz wydając liczne, dostępne dla
wszystkich publikacje, jest często jednym
z pierwszych źródeł wiedzy na temat odpowiedzialności biznesu w Polsce.
Podstawą realizacji misji Forum Odpowiedzialnego Biznesu od początku istnienia
jest współpraca z biznesem – warunek
niezbędny dla rozwoju CSR i upowszechnianiu współpracy międzysektorowej jak
i partnerstw sektorowych.
Przedsiębiorstwa będące w czołówce
swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
w Polsce, firmy, które chcą dzielić się
wiedzą i zdobywać nowe kompetencje
– mogą przystąpić do kluczowego programu FOB – Programu Partnerstwa.
Program jest platformą blisko 50 firm
z różnych branż, które łączy potrzeba

wspólnego działania na rzecz rozwoju
CSR w Polsce. Co najważniejsze, firmy,
które współpracują od wielu lat z FOB
partycypują w realizacji działalności
misyjnej organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu ukazuje się co roku Raport
Dobrych Praktyk, funkcjonuje portal
odpowiedzialnybiznes.pl, możliwe są
kolejne edycje programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu dedykowanego studentom oraz promocja tematu
różnorodności w ramach działań Karty
Różnorodności. Realnie przyczyniają
się do upowszechniania CSR w Polsce.
Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które
ułatwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.
Wspólnie z Partnerami FOB pracuje nad
materiałami, które służą nie tylko Partnerom Forum, ale również innym firmom,
wykładowcom, studentom, dziennikarzom. Osobom zainteresowanym tematem CSR, szukającym specjalistycznej
wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej o Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR w Polsce na portalu:
www.odpowiedzialnybiznes.pl
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dotyczy to redukcji emisji CO2 i wykorzystania surowców na każdym etapie cyklu życia
produktu – pozyskanie surowców, produkcja, transport, utylizacja – czy raczej recykling. Równie ważne są kwestie zapewnienia
godnych warunków pracy osobom związanym z organizacją - bez względu na stopień
zależności służbowej. Dotyczy to zarówno
jej pracowników (niezależnie od charakteru
umowy, także osoby realizujące zlecenia lub
pracujące na własny rachunek) jak i dostawców i podwykonawców. Wreszcie, działania
zmierzające do zmniejszenia negatywnego
oddziaływania procesu logistycznego na
lokalne społeczności i wszystkich interesariuszy firmy, do których należy także środowisko naturalne.

Przykładem takiego kompleksowego podejścia firmy odpowiedzialnej społecznie jest
program zrównoważonego rozwoju firmy
Lyreco, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obejmujący system
zarządzania, politykę środowiskową, politykę
socjalną i politykę ekonomiczną. Przykładem
wplatania zagadnień społecznej i środowiskowej odpowiedzialności w innowacyjne
działania służące optymalizacji transportu
może być wdrożony w Grupie Lotos, także
partnera FOB, system FDMS (Fuel Delivery
Monitoring System), czyli system zdalnego monitoringu dostaw paliw. Pozwala on
na optymalizację dostaw co obniża koszty
i zwiększa efektywność, ale też zwiększa
bezpieczeństwo pracowników i skraca czas
reakcji w kryzysowych sytuacjach.
Z kolei w ramach bardzo konkretnych działań
lokalnych, przykładem może być kampania
zwiększająca widoczność składów kolejowych na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi zrealizowana przez Orlen KolTrans.
Proste działanie polegające na oklejeniu taśmami odblaskowymi wszystkich eksploatowanych lokomotyw i dodatkowemu oświetleniu cystern doprowadziło do zwiększenia
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
SPÓJNOŚĆ
Analizując branżę logistyczną trzeba być
bardzo wyczulonym na kwestie spójności działań. Jak w każdym systemowym,
zrównoważonym rozwiązaniu, muszą się
one nawzajem uzupełniać, tak by nowe rozwiązanie korzystne w jednym obszarze nie
generowało nowych problemów w innym.
Dobrym przykładem ilustrującym wagę
spójności jest praktyka realizowana przez
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firmę DB Schenker, polegająca na umieszczania na samochodach dostawczych naklejek zachęcających do informowania firmy
o zdarzeniach potencjalnie niebezpiecznych
wynikających ze stylu jazdy kierowcy, zagrażającego innym uczestnikom ruchu.
Praktyka ta jest swoistym rozwinięciem
formułowanych przez firmę działań związanych ze sposobem rekrutacji i edukacji
kurierów, do których kierowane są szkolenia prowadzone przez policję, ratowników
medycznych i specjalistów w zakresie zabezpieczeń ładunków. Wprowadzono także
procedury postępowania w razie wypadku,
działań powypadkowvch i pomocy dla poszkodowanych kurierów. Od czasu wdrożenia kampanii zaobserwowano spadek liczby
zdarzeń drogowych z udziałem kierowców
firmy.
Komunikacja, edukacja i potencjalna prewencja niebezpiecznych zdarzeń stosowane
są już przez wiele organizacji związanych
z branżą logistyczną, jednak żadne tego typu
rozwiązanie nie będzie efektywne, jeżeli równocześnie kierowca ma narzucone trudne do
realizacji normy, które w efekcie zmuszają go
do szybkiej lub niebezpiecznej jazdy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Również powszechna praktyka zatrudniania kierowców czy kurierów na zasadzie
zakładania działalności gospodarczej budzi
kontrowersje. Z jednej strony, rzecz jasna,
prowadzi to do tak potrzebnej na konkurencyjnym rynku minimalizacji kosztów
i maksymalizacji elastyczności. Z drugiej,
w ogólnym rozrachunku, generuje nowe
koszty społeczne związane z niepewnością
zatrudnienia, pytaniami o odpowiedzialność

wobec klientów etc. Firma wdrażając takie
rozwiązania częściowo zdejmuje z siebie
odpowiedzialność za osoby kluczowe dla jej
rozwoju i generowania zysków.
Jeśli oceniamy firmę kompleksowo, to
łańcuch wartości na który składają się jej
podwykonawcy czy pracownicy zatrudnieni
na inne umowy niż umowy o pracę, także
pozostaje de facto w orbicie tej odpowiedzialności. A szczególnego znaczenia nabiera w sytuacjach kryzysowych. Myśląc więc
o długofalowym rozwoju organizacji, trzeba
wziąć to pod uwagę.
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Trendy w rozwoju logistyki wynikają w dużej mierze ze zmian jakie będą zachodziły
w najbliższych latach w gospodarce i społeczeństwie. Jednym z nich jest np. omnichanell czyli zapewnianie wielokanałowej
dystrybucji produktów do klientów. Jest to
nieodłącznie związane z rozbudową i uelastycznianiem sieci dystrybucji. Będzie to
ogromnym wyzwaniem dla firm logistycznych, zwłaszcza w połączeniu ze zmianami w organizacji przestrzeni miejskiej.
Coraz popularniejsze będą strefy zakazu
wjazdu dla pojazdów ciężarowych lub dostawczych, które nie spełniają restrykcyjnych norm emisji spalin i hałasu. Miasta,
dbając o jakość powietrza i zmniejszenie
uciążliwości dla mieszkańców, wymuszą
efektywniejsze dostawy i wprowadzanie
coraz bardziej ekologicznych rozwiązań logistycznych.
Do tego nieuniknione są zmiany w transporcie związane z jego elektryfikacją. Składane obecnie na poziomie deklaracji propozycje zakazu rejestrowania samochodów

RAPORT
DOBRYCH
PRAKTYK
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już
od piętnastu lat zbiera działania biznesu z zakresu CSR, które publikuje
co roku w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
Z roku na rok nadsyłanych praktyk jest
coraz więcej – w 2017 roku nastąpił
około 25 % wzrost liczby firm zainteresowanych prezentacją swoich działań w tej publikacji. Wciąż najwięcej
zgłoszonych praktyk to te z zakresu
działań społecznych, ale wraz ze wzrostem świadomości przedsiębiorstw
na temat CSR widać tendencję do
realizowania wewnętrznych działań
zwiększających odpowiedzialność
organizacji np. wobec pracowników,
środowiska oraz klientów.
Najnowszy Raport został opublikowany w marcu tego roku i jest dostępny na:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport-2016/
osobowych z silnikami spalinowymi już od
roku 2025 (Holandia, Norwegia) czy 2030
(Niemcy) pokazują wyraźnie, że w ciągu kilkunastu lat dojdzie do poważnych zmian
w transporcie samochodowym, które nie
ominą branży logistycznej. Działania re-

alizowane przez takie firmy jak Siemens,
partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach których testowane są samochody ciężarowe podłączone do trakcji
elektrycznej za pomocą pantografu, będą
odpowiedzią nie tylko na potrzeby środowi-

ska, ale również żywotnych interesów firm.
Firmy logistyczne mogą też zmniejszać CO2
wykorzystując alternatywne źródła energji czy budując bardziej efektywny system
dostaw (np. łącząc dostawy z innymi podmiotami).

Wszystkie te przykłady pokazują, że szeroko
rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu musi być integralnym elementem planowania strategicznego rozwoju firmy. Tylko
wówczas może się skutecznie przekładać
na korzyści dla biznesu i dla jego otoczenia.
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