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Atrybuty „Zielonej logistyki”

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Jeszcze niedawno ekologia kojarzyła się ze
swego rodzaju modą „bycia eco”, ale tylko nieliczne przedsiębiorstwa z branży TSL wprowadzały technologiczne nowinki w struktury
organizacyjne. Teraz „eco” kojarzy się z korzyściami przeliczanymi na pieniądze i inne dobra
materialne. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, zmniejszające „węglowy ślad”, są coraz powszechniej stosowane,
a ciągle ograniczane normy emisyjne skutkują
powstawaniem nowoczesnych urządzeń.
Logistyka jest dziedziną, w której prawdopodobnie najszybciej asymilowane są nowoczesne rozwiązania obniżające koszty, poziomy emisji CO2, a także zużycie opakowań
i energii. Automatyzacja i cyfryzacja procesów
to czynniki wpływające na zrównoważony rozwój oparty o ekologiczne rozwiązania.
„Zielona logistyka” to pojęcie, które nie
jest do końca zdefiniowane, jednak zawiera
w sobie wszystkie obszary działań zmierzające
do obniżenia emisji CO2, oszczędzające czas
i energię, z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. W dobie Przemysłu 4.0 liczba
oraz jakość narzędzi wspomagających procesy obsługi łańcuchów dostaw bardzo wzrosły,
zwiększając ich dostępność, a tym samym
możliwość powszechnego stosowania.
Testowane obecnie autonomiczne pojazdy
łączone są w zautomatyzowane konwoje –
Platooning, tworząc jakże efektywne ekolo-

gicznie i ekonomicznie zestawy transportowe.
Nowoczesny tabor transportowy wyposażony
w wymienne nadwozia, tzw. swap body lub
BDF, to bezpieczeństwo dla przewożonych
ładunków, lepsze wykorzystanie zestawów
oraz ograniczenie CO2. Takie zestawy transportowe dokujące przy ekologicznych terminalach w klasie BREEAM (British Research
Establishment Environmental Assessment
Method) zwiastują znaczące zmiany w łańcuchach dostaw, których wdrożenia można się
spodziewać w najbliższym czasie.
Energia jest podstawowym czynnikiem
sprawności obsługi łańcuchów dostaw,
a pozyskiwanie jej z powszechnie uznawanych
„ekologicznych źródeł” stanowi istotny element zmniejszania „węglowego śladu” w całym procesie. Litowo-jonowe baterie w wózkach widłowych czy silniki napędzane gazem
ziemnym w samochodach ciężarowych powoli
stają się standardem w logistyce.
O tych i innych atrybutach „Zielonej logistyki” piszemy w kolejnym wydaniu „Logistycznych Marek 2019”, gdzie promujemy dobre
praktyki zarządzania łańcuchami dostaw.
Prezentujemy też firmy, dla których „eco” jest
stałym elementem zrównoważonych działań.
Zapraszamy do ciekawej lektury.
Andrzej Szymkiewicz
Redaktor naczelny
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CSR w badaniach
w roku 2018
Dr Agata Gruszecka-Tieśluk • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Rok 2018 minął pod znakiem wielu ważnych wydarzeń, spośród których na szczególną uwagę zasługują ob-chody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, wywalczenia przez kobiety praw wyborczych oraz kontrowersyjny szczyt klimatyczny w Katowicach. Dlatego
w poniższym tekście odnaleźć można nie tylko analizy związane
bezpośrednio z kondycją społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz
również badawcze nawiązania do najważniejszych wydarzeń w kraju
i na świecie. Nie sposób opisać tu jednak wszystkich wartościowych
analiz. Tekst ten jest jedynie subiektywnym przeglądem najistotniejszych badań z 2018 roku z punktu widzenia CSR.
Artykuł ukazał się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018”, został opublikowany dzięki uprzejmości autora i redakcji.
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ŚWIADOMOŚĆ
EKOLOGICZNA POLAKÓW
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Kwestie ochrony środowiska i poszukiwania
rozwiązań pro-ekologicznych są jedną z coraz
częściej wskazywanych przez konsumentów
i samych liderów biznesu powinności dla sektora prywatnego (por. np. GlobeScan, Sustain
Ability, The 2017 Climate Survey: Evaluating
Progress on Climate Change, 2017). Jednak
świadomość ekologiczna samych konsumentów pozo-stawia wiele do życzenia, o czym
świadczą liczne badania (np. Maison D., Marchlewska M., Nienieodpowiedzialni.pl na zlecenie ANG Spółdzielni, Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami?, 2017).
Niemniej jednak wydaje się, że duży nacisk
położony w mediach na kwestie klimatyczne
w 2018 roku zmusił zwykłych obywateli do
refleksji. Świadczyć o tym mogą między innymi
badania CBOS, według których aż 84% Polaków deklaruje, że ma wiedzę o zagrożeniach
dla środowiska. Do najgroźniejszych zjawisk
badani zaliczają przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska – tę odpowiedź wskazuje
aż trzy czwarte (75%) respondentów. Zmiany
klimatu zajmują na tej liście czwarte miejsce
(37% wskazań). Wyżej znalazło się stosowanie
w pro-duktach spożywczych związków chemicznych i modyfikacji genetycznych (53%)
oraz choroby cywilizacyjne (39%). Jako mniej
groźne zjawiska wskazywano ubóstwo (30%),
wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł
energii (18%) oraz rosnącą liczbę ludzi na świecie (10%).Trochę wyższe szacunki podają międzynarodowe badania Instytutu YouGov dla
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),
według których aż 75% polskich obywateli
odczuwa zaniepokojenie zmianami klimatu.
To tylko trochę mniej niż wynosi średnia dla
Unii Europejskiej (78%). Warto również dodać,
że w większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian
klimatu niż starsze. W Polsce jest odwrotnie:
48% Polaków w wieku od 35 do 54 lat uważa,
że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkości, natomiast wśród ludzi
w wieku od 18 do 34 lat ten odsetek jest niższy
i wynosi 34%, co więcej: aż 60% Polaków twierdzi, że zmiana klimatu wpłynie negatywnie

na ich finanse, pewnie dlatego wśród postanowień Polaków na 2019 rok związanych ze
zmiana klimatu pojawiły się recykling, mniejsze
zużycie energii oraz mniej odpadów (EBI).

SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNY
BIZNES W 2018 ROKU

Na początku 2018 roku ukazał się również
raport z dziesiątej edycji badania BSR AnnualSurvey of Sustainable Business Leaders,
przeprowadzonego we współpracy z GlobeScan. W publikacji przyjrzano się kluczowym
wyzwaniom związanym ze zrównoważonym
rozwojem stojącym przed 152 fi r-mami z całego świata współpracującymi z organizacją
BSR. Liderzy badanych organizacji za pięć najważniejszych kwestii CSR uznali: etykę/spójność korporacyjną (76% wskazań jako wysoki
priorytet), różnorodność i włączanie (71%),
zmiany klimatu (70%), prawa człowieka (66%)
i wzmacnianie pozycji kobiet (58%). Takie wyniki nie dziwią, zwłaszcza w kontekście zmian
politycznych i społecznych, a także zagrożeń
środowiskowych – zmiany klimatu stały się
faktem, na który także biznes musi znaleźć
odpowiedź. I choć wciąż główną motywacją
do zajmowania się kwestiami zrównoważonego rozwoju jest potrzeba skuteczniejszego
zarządzania ryzykiem (zwłaszcza ryzykiem reputacyjnym), a nie zarządzanie wartościami, to
CSR powinien zdecydowanie być włączony do
strategii biznesowej. I tu z pomocą przychodzą procesy angażujące interesariuszy oraz
wytyczne SDG będące kierunkowskazem dla
działań z zakresu CSR.
Inspiracją dla biznesu mogą być przykłady
inicjatyw firm, które w badaniach GlobeScan
SustanAbility Leaders Survey zostały uznane
za globalnych liderów społecznej odpowiedzialności, a wśród nich Unilever, Patagonia,
Interface, IKEA oraz Marks & Spencer. Respondentami było ponad 700 ekspertów z różnych
krajów, różnych sektorów, w różnym wieku
i z różnym do-świadczeniem. Co ciekawe,
umiejscowili oni sektor prywatny dopiero na
7. miejscu (z 10) na liście instytucji mających
w opinii badanych największy wkład w realizację agendy zrównoważonego rozwoju. Wyżej
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znalazły się organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz inicjatywy międzysektorowe.
Najmniejszy wkład miały zdaniem ekspertów rządy narodowe i międzynarodowe instytucje finansowe. Szkoda jedynie, że w badaniu
nie pojawiły się bardziej pogłębione opinie dotyczące między innymi oczekiwań w stosunku
do zaangażowania biznesu.

Z A U FA N I E D O B I Z N E S U

Za kierunkowskaz dla społecznie odpowiedzialnego biznesu mogą także posłużyć
wyniki najnowszego badania Edelman Trust
Barometr, które pokazują, że rośnie zaufanie
do sektora prywatnego w większości badanych państw, także w naszym kraju. I choć
Polacy są nadal jednym z najbardziej nie-ufnych narodów (5. miejsce od końca, czyli trzy
pozycje wyżej w stosunku do wcześniejszej
edycji badania), to w Polsce pracodawcom ufa
68% badanych, co daje wynik aż o 12 punktów procentowych wyższy niż poprzednio.
Dodatkowo w skali globalnej pracownicy są
wciąż jedną z najbardziej wiarygodnych grup
społecznych, ciesząc się 72-procentowym
zaufaniem. W Polsce zaufanie to znajduje się
na równie wysokim poziomie – 68%, a w ciągu
ostatnich dwóch lat wzrosło aż o 12 punk-

tów. Jakie wnioski dla biznesu płyną z tego
badania? Po pierwsze, dzięki dobrze opracowanej komunikacji przedsiębiorstwa mogą
stać się w ciągu najbliższych lat wiarygodnymi
źródła-mi informacji, szczególnie w obliczu
znacząco postępującego spadku zaufania do
mediów, w tym także społecznościowych.
Po drugie, warto inwestować w komunikację
z pracownikami, będącymi ambasadorami firmy. Dobrym pomysłem jest także wolontariat
pracowniczy i współpraca z organizacjami poza-rządowymi, które odnotowują rekordowe
zaufanie Polaków(w porównaniu z poprzednim badaniem wzrosło ono aż o 6 punktów
procentowych, z 48 do 54%, i jest najwyższe
od siedmiu lat).

PROFESJONALIZACJA
Z AW O D U

Jeszcze kilkanaście lat temu zawód menedżera CSR praktycznie nie istniał, a zadania
związane ze społeczną odpowiedzialnością
organizacji przypisywane były działom komunikacji, PR czy HR. Tendencja ta się zmienia, co
między innymi pokazu-ją wyniki badania State
of the Profession (2018) zrealizowane przez
GreenBiz Group: z jednej strony pojawiają się
oddzielne działy zajmujące się tą tematyką,
z drugiej zaś profesjonaliści (sustainable pro-
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fessionals) coraz częściej zatrudniani są w innych departamentach, na przykład łańcucha
dostaw. Ba-dania te pokazują więc, że CSR
rzeczywiście powoli staje się elementem DNA
firm. Warto dodać, że w 2019 roku będą trwały prace nad nową od-słoną badań FOB Menedżerowie CSR, która pozwoli na częściowe
odniesienie wyników tego międzynarodowego
badania do polskiego kontekstu.

RÓŻNORODNOŚĆ MA
ZNACZENIE

Rok 2018 to kolejne dwanaście miesięcy,
w których bardzo dużą uwagę zwracano na
kwestie różnorodności i włączania w miejscu
pracy. Pojawiło się także wiele badań dotyczących tej tematyki. Podzielić je można na
dwie kategorie. Z jednej strony pokazują one,
że różnorodność po prostu się opłaca i mądry
pracodawca to ten, który umie nią zarządzać.
Z drugiej zaś strony jest wiele badań obrazujących, że społeczeństwo globalne się zmienia,
pojawiają się konkretne oczekiwania płynące
do pracodawcy od różnych grup społecznych:
różnorodność jest więc faktem, a zarządzanie
nią – koniecznością.

ZARZĄDZANIE
RÓŻNORODNOŚCIĄ SIĘ
OPŁACA

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Najnowsze badanie McKinsey & Company
Delivering thro-ugh diversity wskazuje na
pozytywny wpływ różnorodności w miejscu
pracy na wyniki finansowe firmy. Wykazana
została tutaj statystycznie istotna korelacja
pomiędzy bardziej zróżnicowanym zespołem
kierowniczym a bilansem finansowym. Patrząc
na podsumowanie badań, firmy z kobietami
na stano-wiskach kierowniczych miały o 21%
większe szanse na lepsze efekty w zakresie
rentowności oraz 27% częściej osiągały lepsze wyniki. Jednak zdaniem autorów badania,
nie tylko płeć ma znaczenie. Na rentowność
pozytywnie wpływają również zespoły zróżnicowane kulturowo i etnicznie. Dlatego właśnie
przebadane organizacje nadal szukają sposobów na skuteczne zarządzanie różnorodnością, aby tym samym wesprzeć swój rozwój
i kreację wartości firmy. Warto wspomnieć,

że bada-nie było przeprowadzone wśród ponad 1 tys. organizacji w 12 krajach na całym
świecie. Dodatkowo zostało ono uzupełnione
o 17 pogłębionych studiów przypadku.

ZARZĄDZANIE
RÓŻNORODNOŚCIĄ
JEST KONIECZNE... BO
ZMIENIA SIĘ STYL PRACY

W badaniach Global Human Capital Trends
(Deloitte) wskazanych zostało 10 kluczowych
trendów związanych z szeroko rozumianym
kapitałem ludzkim. Główny nacisk położony
został na ro-snące znaczenie potrzeby zindywidualizowanego podejścia do pracowników,
zarówno jeśli chodzi o ścieżki kariery, modele
pracy ukierunkowane na nowe wyzwania i doświadczenia, jak i na zaspokajanie pozazawodowych potrzeb (rozwoju duchowego, aktywności społecznej itd.). Pracownicy przyszłości to
osoby świadome swoich potrzeb, rozwijające
własne pasje i doceniające życie prywatne, które obecnie przenika się z ży-ciem zawodowym
(od worklife balance do work-life blending/integration) za sprawą dostępności pracy w domu
i obecności życia prywatnego w pracy.
Do podobnych wniosków doszli autorzy polskiego badania AKTYWNI+ Praca w życiu, życie
w pracy (Gumtree 2018), którzy uważają, że
u większości Polaków granice między życiem
prywatnym a zawodowym się zacierają. Zjawisko worklife integration nie jest już marginalne. Wpływ na to mają przede wszystkim nowe
technologie i social media – w trakcie pracy rozmawiamy z rodziną i robimy zakupy. W czasie
wolnym – odbieramy służbowe e-maile i telefony. Z drugiej zaś strony, wyniki pokazują, że
większość przebadanych pracodawców (52%)
oczekuje od pracownika stałej dostępności. Taka
sytuacja wywołuje zróżnicowane opinie wśród
badanych – mniej więcej po połowie rozkładają się głosy zadowolenia z mieszania się sfery
prywatnej i zawodowej z tymi, które oczekują
jasnego podziału na pracę i czas wolny (około
60% badanych). ...bo zmieniają się role społeczne
kobiet i mężczyzn. Wskazują na to między innymi wyniki badań Equal Lives (Busi-ness in the
Community), według których mężczyźni chcieliby być bardziej obecni w życiu swoich dzieci (aż
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85% z nich twierdzi, że powinni być tak samo
zaangażowani w wychowanie dzieci jak kobiety)
oraz przejmować większą odpowiedzialność
za opiekę nad osobami starszymi, które są od
nich zależne. Jednak obecna polityka, społeczne
oczekiwania i rozwiązania w miejscu pracy stanowią znaczące bariery w realizacji tych potrzeb.
Przebadani mężczyźni deklarują, że dwa razy
częściej niż od kobiet pracodawcy oczekują od
nich, że obowiązki służbowe zostaną przedłożone ponad potrzeby życia prywatnego. Dwóch
na trzech mężczyzn zapewnia, że chętnie wykorzystaliby oni istniejące rozwiązania na rzecz
rodziny, jeśli nie wpłynęłoby to na ich sytuację
zawodową (ale takiej gwarancji nie mają). Co
ciekawe, potrzeba zaangażowania się w opiekę
nad dziećmi przez mężczyzn zależna jest od
wieku badanych. Ukazują to międzynarodowe
badania Gender Diversity Survey (The Boston
Consulting Group) – młodsi mężczyźni znacznie
częściej niż starsi wysoko oceniają znaczenie
takich inicjatyw, jak rów-ność przy urlopie wychowawczym czy zapewnienie dzieciom opieki.
Pod tym względem są w swoich opiniach bardzo zbliżeni do kobiet, natomiast dla starszych
respondentów te rozwiązania są znacznie mniej
istotne. Młodsi mężczyźni chętniej też deklarują,
że zmienią panujące w ich zespołach standardy
i zachowania, aby poprawić elastyczność pracy.

Są gotowi przebudować harmonogram rutynowych spotkań, przemyśleć podział pracy w zespole oraz oceniać pracę na podstawie wyników,
a nie godzin spędzonych w biurze. Jest to więc
wyraźny znak dla pracodawców, że rozwiązania prorodzinne winny być kierowane nie tylko
do kobiet. Rozważając zagadnienie zmieniających się potrzeb, a także ról kobiet i mężczyzn,
warto również spojrzeć na badania z polskiego
podwórka. Raport Współczesne Polki i Polacy:
nowe role, nowe wyzwania (Maison & Partners) ukazuje, że zarówno dla kobiet, jak i dla
mężczyzn posiadanie szczęśliwej rodziny jest
wartością numer jeden, choć procent wskazań
jest różny (53% dla kobiet, 41% dla mężczyzn).
Badania te opisują również różnice pokoleniowe
w postrzeganiu życia zawodowego i rodzinnego. Młodsze kobiety (30-, 40-latki) stawiają
na rozwój, samorealizację, starsze (55+) zaś
na rodzinę. Jeśli chodzi o mężczyzn, szczęśliwa
rodzina i dzieci są priorytetem dla najmłodszych
mężczyzn (częściej niż dla młodszych kobiet),
dopiero starsi respondenci zwracali większą
uwagę na pracę (40-latkowie). W odniesieniu
do życia zawodowego widać zatem zmianę
pokoleniową zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Za tym przeobrażeniem potrzeb wciąż
nie nadążają uwarunkowania społeczne. Chcące
rozwijać się zawodowo kobiety nadal odczu-
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Pracownicy CHEP Polska dla Domu Dziecka w Białowieży • Fot. CHEP
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wają dyskryminację i nie czują się doceniane
w miejscu pracy (szczególnie kobiet y w wieku
od 25 do 3 4 oraz od 4 5 do 5 4 lat). Towarzyszą
im także lęk przed zmianą pracy oraz problemy
z pogodzeniem pracy i obowiązków rodzinnych.
Patrząc na wyniki powyższych badań, już teraz
pracodawcy muszą mierzyć się z rozmaitymi
potrzebami różnych generacji w jednym miejscu
pracy. Zarządzanie różnorodnością ma zatem
obecnie charakter wielowymiarowy (nie tylko
płeć, ale także wiek, rasa, orientacja seksualna
i in.), a w przyszłości stanie się jednym z głównych wyzwań dla pracodawców.

T R E N DY P R Z YS Z Ł O Ś C I

Na koniec warto krótko wspomnieć o zarysowujących się trendach ważnych z punktu widzenia CSR. Jednym z nich jest robotyzacja. Jak
pokazują międzynarodowe badania Deloitte
Annual Global Robotic Survey, coraz więcej firm
już w niedalekiej przyszłości będzie stawiało
na automatyzację procesów z wykorzystaniem
robotów. Według deklaracji badanych, ka-dra
kierownicza odchodzi bowiem od strategii stawiających sobie za cel redukcję kosztów, na
rzecz zwiększonej produktywności, lepszego
doświadczenia klienta i możliwości zapewnienia automatyzacji na większą skalę. I choć nadal pojawia się wiele barier związanych z tym
procesem, to z punktu widzenia społecznej
odpowiedzialności warto postawić sobie już
teraz kilka kluczowych pytań: o zastępowanie
ludzi maszynami, o przystosowanie ludzi do
nowej, zdygitalizowanej pracy czy wreszcie
o etyczny wymiar pracy z wykorzystaniem robotów i sztucznej inteligencji.
LOGISTYCZNE MARKI 2019
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Fot. DB Schenker, Oddział Wrocław

Ekologiczne terminale
w DB Schenker
DB Schenker
DB Schenker realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, dbając
o równowagę między ekonomią, etyką i ekologią. Operator logistyczny
konsekwentnie inwestuje w zieloną sieć terminali cross-dockingowych.
LOGISTYCZNE MARKI 2019

DB Schenker jest świadomy swojego wpływu
na otoczenie – sąsiedztwo terminali logistycznych jest uciążliwe dla mieszkańców ze względu na hałas czy wzmożony ruch. W związku
z tym firma wyprowadza terminale z miast do
nowoczesnych, ekologicznych obiektów wybudowanych z dala od gospodarstw domowych.
W ostatnich latach powstało 6 takich obiektów, w tym najnowszy, koło Wrocławia.

N A J L E P S Z E S TA N DA R DY

Terminale DB Schenker przechodzą weryfikację według certyfikacji BREEAM (British
Research Establishment Environmental Assessment Method). Międzynarodowy system
określa najlepsze standardy w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania oraz
użytkowania obiektów i potwierdza wysoki
stopień zaawansowania pod względem zasto-
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sowanych w obiekcie rozwiązań ekologicznych
i komfortu dla użytkowników.
Terminal w Białymstoku był pierwszym
w Polsce, który przeszedł weryfikację BREEAM
In-Use, uzyskując wynik Very Good. Terminale
w Zielonej Górze i Olsztynie to pierwsze obiekty
w tych miastach, które uzyskały takie certyfikaty. Budynki spełniają najwyższe normy pod
względem oszczędności energii, redukcji emisji
CO2, efektywnej gospodarki wodnej i cieplnej.
Są to m.in. lampy LED-owe i solarne, kolektory słoneczne podgrzewające wodę użytkową,
zbiorniki na deszczówkę, urządzenia grzewczo-wentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła. Zastosowane piece kondensacyjne to najbardziej
ekologiczne rozwiązania tego typu na rynku.

NAJNOWSZY ZIELONY
TERMINAL

Rozwiązania spełniające najwyższe normy pod
względem oszczędności energii i redukcji emisji CO2 zastosowano również w otwartym na
początku 2019 roku terminalu DB Schenker
pod Wrocławiem, w Nowej Wsi Wrocławskiej.
Dzięki temu rocznie do atmosfery trafia ponad
230 ton dwutlenku węgla mniej. Obiekt wypo-

sażono w urządzenia grzewczo-wentylacyjne, które umożliwiają odzysk ciepła i kolektory
słoneczne podgrzewające wodę. Zbiornik na
deszczówkę może zapewnić oszczędność nawet 3 tys. litrów wody dziennie. Na zewnątrz
i wewnątrz terminalu zastosowano oświetlenie typu LED, które pozwoli zredukować natężenie oświetlenia i pobór mocy nawet o 60%.
– Wrocławski oddział DB Schenker został
zaprojektowany z dbałością o ergonomię i ekologię. Oprócz wspomnianych już rozwiązań
halę terminalową wyposażono w elektryczne
wózki widłowe i nowoczesną akumulatorownię – wyjaśnia Władysław Kiczak, Szef Oddziału Wrocław w DB Schenker.
Budowa ekologicznego terminalu wymagała
większych nakładów finansowych niż w przypadku tradycyjnych obiektów, ale w zamian
możliwe jest uzyskanie w dłuższej perspektywie czasowej wymiernych korzyści dla środowiska naturalnego. Nowa lokalizacja z dala od
centrum to zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza i natężenia ruchu w mieście.
Obiekt gwarantuje też lepsze warunki i komfort pracy, w tym własną kuchnię ze świeżymi,
na bieżąco przygotowywanymi posiłkami.

LOGISTYCZNE MARKI 2019
Fot. DB Schenker, Oddział Białystok
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Fot. DB Schenker

800 nadwozi wymiennych:
DB Schenker modernizuje
sieć krajową
DB Schenker

LOGISTYCZNE MARKI 2019

DB Schenker inwestuje w nowoczesny tabor, który zapewni bezpieczniejszy transport towarów, lepsze wykorzystanie pojazdów, a także
ograniczenie emisji CO2.

Operator logistyczny krok po kroku realizuje
plan implementacji 800 nadwozi wymiennych
(inaczej swap body lub BDF), które zastąpią
tradycyjnie stosowane naczepy. Wdrażane
nadwozia wymienne są wykorzystywane do
obsługi połączeń międzyterminalowych w pol-

skiej sieci logistycznej i stanowią najważniejszą inwestycję biznesu lądowego w tym roku.
Aktualnie DB Schenker dysponuje już blisko
400 kontenerami.
Firma wyposażyła również część swoich oddziałów w ciągniki terminalowe, by usprawnić
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proces obsługi kontenerów na terenie obiektów.
Operator logistyczny współpracuje w przewoźnikami, którzy na potrzeby obsługi nadwozi, zakupili pojazdy nowszej generacji, w większości
spełniające normę Euro 6.
Zastosowanie nowoczesnego systemu nadwozi wymiennych pozwala
nie tylko bardziej efektywnie realizować cele operacyjne, ale również
środowiskowe. Zestawy swap body
z podwójną podłogą mają większą
objętość niż tradycyjne naczepy, co
oznacza mniejszą liczbę pojazdów na
drogach i – co się z tym wiąże – niższą emisję
spalin. DB Schenker, dzięki wdrożeniu nadwozi
wymiennych w transporcie towarów w krajowej sieci, może ograniczyć emisję dwutlenku
węgla o około 1100 ton rocznie.
– Obecnie największą liczbą nadwozi wymiennych dysponują nasze oddziały w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu.
W ramach projektu prowadzimy intensywne
prace adaptacyjne: zabezpieczamy podłoża,
dostosowujemy place manewrowe, jak również powiększamy miejsca parkingowe, wyznaczając dedykowaną przestrzeń dla nadwozi
wymiennych – wyjaśnia Marlena Dorniak, Szef
Rozwoju Biznesu Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker.

Chcąc w pełni wykorzystać potencjał
nadwozi wymiennych, operator logistyczny
prowadzi prace informatyczne, by zmodyfikować system operacyjny i zaimplemento-

Zastosowanie nowoczesnego
systemu nadwozi wymiennych
pozwala bardziej efektywnie realizować cele środowiskowe.
wać nowe aplikacje. Nadwozia wymienne są
również wyposażone w GPS wspierany przez
moduły solarne, co umożliwia monitoring
ruchu jednostek. System pozwala także zarządzać flotą kontenerów w zakresie napraw,
okresowej inwentaryzacji czy przeglądów
technicznych.
– W dynamicznie zmieniającym się świecie
podejmujemy działania, które pozwolą nam
sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów.
Inwestycja w nadwozia wymienne to ważny
krok w doskonaleniu naszej sieci. Celem jest
wzrost efektywności i podniesienie jakości
operacji – mówi Marek Skowroński, Dyrektor
Transportu Drogowego Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker.

LOGISTYCZNE MARKI 2019
Fot. DB Schenker
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Fot. IVECO

Ekologiczne rozwiązania
w logistyce
Piotr Kreft

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Zielona logistyka to dzisiaj wiele obszarów – od magazynów z proekologicznymi rozwiązaniami poprzez odpowiednią produkcję, transport nawet eco-driving, a skończywszy na właściwym doborze floty
wózków widłowych. Zysk jest dla wszystkich – niższe rachunki,
ochrona środowiska i lepszy wizerunek.

Kierunek jest jeden. Model „zielonej gospodarki” to już nie tylko np. ekologiczne rozwiązania
w budynkach. W ostatnich latach ten trend
coraz bardziej widać także w inwestycjach
w energooszczędne i przyjazne dla środowiska ekologiczne magazyny. Wiele także dzieje

się w obszarach działalności produkcyjnej i logistycznej.

NORMY EURO

Szacuje się, że około 80 procent wszystkich
funkcji logistycznych to transport. Jest to zwią-
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zane oczywiście z emisją trujących substancji.
W celu redukcji szkodliwego oddziaływania
transportu na środowisko Unia Europejska
stworzyły normy Euro, które co pewien czas są
zaostrzane w celu zmniejszenia negatywnego
wpływu motoryzacji na ekosystem. Europejski
standard emisji spalin to norma określająca,
ile maksymalnie spalin mogą produkować samochody sprzedawane
na terenie Unii Europejskiej. Normy
regulują jaka powinna być emisja
tlenków azotu, tlenków węgla węglowodorów oraz cząstek stałych
w autach, które poruszają się po
europejskich drogach.
Od 1992 r kwestię tę regulują dyrektywy
które z czasem stają się coraz bardziej rygorystyczne. Obecnie przedawane auta powinny
spełniać normę EURO 6 z 214 r. Warto zwrócić uwagę, że obowiązują osobne przepisy dla
samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.
Aby samochód mógł być sprzedawany na
terenie UE, powinien przejść ścieżkę homologacyjną. Na jej podstawie wydawane jest zaświadczenie, dotyczące spełnienia warunków
unijnych w kwestii ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zgodności produkcji. Jego częścią
są wyniki testów laboratoryjnych, w których
bada się emisję tlenków azotu i drobin o wymiarze mniejszym niż 100 nanometrów.
Ma to się jednak zmienić. Planowane są testy dwuetapowe, a rozbieżność między nimi
ma wynieść nie więcej niż 2,1. Aby producenci mieli czas przystosować się do nowych
restrykcji i rozwinąć technologię, od 2020 r.
planowany jest kolejny etap uwzględniający
margines błędu. Zapowiadane z dużym wyprzedzeniem i konsekwentnie wprowadzane
zmiany w normach emisji spalin mają jeszcze
jeden cel – zmusić koncerny samochodowe
do zmiany oferowanych w sprzedaży aut – na
przykład na napędzane silnikami elektrycznymi czy hybrydowymi.

ECO-DRIVING

Klienci przy wyborze firm logistycznych powinni szczególną uwagę zwracać na to, w jaki
sposób respektują one zasady eko-rozwią-

zań. Np. bardzo ważne w całym procesie logistycznym jest to jak firma dba o środowisko
naturalne. Warto przyjrzeć się najprostszej
i zarazem najtańszej formie ochrony środowiska przez branżę transportową, jaką jest
eco-driving. Pozwala ona zaoszczędzić od
5% do nawet 25% zużywanego paliwa dzięki

Ekologia jest coraz mocniej obecna
w logistyce.

czemu oferowane ceny usług transportowych
przez firmy logistyczne mogą być niższe. Na
szkoleniach z eco-drivingu kierowców uczy
się m.in. jak prawidłowo rozpoczynać jazdę
czy ekonomicznie hamować. Niektórzy eco-driving nazywają nawet nowym rodzajem
kultury na drodze, który mocno wpływa również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
Kierowca, który przeszedł kurs i wdraża takie
rozwiązania na co dzień, staje się jednocześnie
nie tylko bardzo cennym pracownikiem, ale
także wizytówką firmy.
Ekonomiczną jazdę można określić jako
świadome kierowanie pojazdem – bez zbędnych emocji, za to bezpiecznie i w sposób zaplanowany; jako swego rodzaju filozofię jazdy.
Sceptyków do eko-jazdy mogą przekonać dodatkowe korzyści. Za zmniejszeniem zużycia
paliwa idzie wydłużona trwałość podzespołów oraz niższe koszty przeglądów i napraw.
W opinii specjalistów w transporcie warto stosować pewne zasady, takie jak:
»» starannie wybierać trasę ( to podstawa eko-jazdy),
»» zasadę przewidywania („ograniczone zaufanie” wobec pozostałych uczestników ruchu),
»» hamowanie silnikiem i właściwe tempo
zmiany biegów,
»» równomierny załadunek (odpowiednie rozmieszczenie ładunku wpływa na ekonomikę
jazdy),
»» regularne przeglądy, wymiana ogumienia
(ogromny wpływ na spalanie ma stan techniczny pojazdu),
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»» aerodynamika pojazdu (nowoczesne ciężarówki są tak zaprojektowane, aby w maksymalnym
możliwym stopniu zmniejszyć
opór powietrza i poprawić aerodynamikę jazdy).
Zdaniem specjalistów istotne
jest również wypracowanie sobie
stałych nawyków – m.in.: wysiadając z kabiny należy wyłączać radio,
klimatyzacja to zamknięte okna,
efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem
jest stosowanie ogrzewania postojowego.
Silnik „chodzący” na jałowym biegu może nie
osiągnąć odpowiednio wysokiej temperatury pracy, wskutek czego zużyjemy paliwo, nie
osiągając zadowalającego efektu.

D O B RY K L I M AT

Według danych Instytutu Spraw Obywatelskich, który jest członkiem koalicji Transport &
Environment od 2025 roku nowe samochody ciężarowe będą musiały emitować o 15%
mniej CO2 w porównaniu do emisji z roku 2019.
Mniejsze emisje, to również mniejsze wydatki
na paliwo. To ponad 20 000 euro oszczędności dla jednego pojazdu w ciągu pierwszych
pięciu lat.

Samochody spełniające normy
Euro 5 i Euro 6 to pojazdy
respektujące najbardziej
restrykcyjne wymagania,
mające na celu minimalizację
negatywnego wpływu transportu
na środowisko naturalne.
Od 2030 roku nowe ciężarówki muszą emitować o 30% mniej CO2, co zapewni zmniejszenie wydatków na paliwo o niemal 60 000 euro
w czasie pięciu lat. Cel redukcji emisji wyznaczony na rok 2030 zostanie poddany przeglądowi w 2022 roku.
Zdaniem Stefa Cornelisa, specjalisty ds emisji z transportu ciężkiego w T&E nowe normy
emisji CO2 dla samochodów ciężarowych to
doskonała wiadomość dla firm i środowiska.
Po 20 latach niewielkich postępów w zakresie
oszczędności paliwa, producenci samochodów
ciężarowych muszą teraz zacząć oferować dostępne cenowo, niskoemisyjne samochody ciężarowe, umożliwiające znaczące oszczędności
paliwa dla europejskiego przemysłu transportowego. – Ale to dopiero początek – standardy

LOGISTYCZNE MARKI 2019
IVECO & Don Trucking – ciągnik siodłowy zasilany gazem ziemnym • Fot. Log4.pl
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muszą zostać wzmocnione w trakcie przeglądu
regulacji w 2022 r. – dodaje Stef Cornelis.
W PE trwają prace aby do 2025 r. producenci samochodów ciężarowych mogli korzystać
z mechanizmu „superkredytów”, w którym
sprzedaż bezemisyjnych ciężarówek będzie
wliczona wielokrotnie w rozliczaniu redukcji
emisji CO2.
– Pomimo ogólnie pozytywnego wydźwięku, regulacje budzą pewne zastrzeżenia.
Szczególnie dotyczy to mechanizmu tak zwanych „superkredytów”, który teoretycznie ma
promować pojazdy zeroemisyjne, a w praktyce
doprowadzi do zmniejszenia realnej sprzedaży
ze względu na ich wielokrotne naliczanie do
redukcji emisji. – podkreśla Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.
Wskutek presji Parlamentu Europejskiego
odejście od supekredytów nastąpi w 2025
roku, na rzecz niewiążącego celu sprzedaży.
Producenci, którzy przekroczą 2% próg sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych i wodorowych, zostaną nagrodzeni mniej wymagającym celem redukcji emisji CO2. Regulacja ta
pozwala również na zwiększenie ciężaru zeroemisyjnych ciężarówek o 2/dwie tony. Obecnie
ciężarówki z silnikami diesla odpowiadają za
prawie 20% zanieczyszczeń powietrza w miastach takich jak Berlin i Londyn.

Samochody ciężarowe w Europie mają 5%
udziału w ruchu drogowym, a odpowiadają
za 22% emisji z transportu drogowego. Duże
firmy, w tym IKEA, Unilever, Carrefour i Nestlé,
a także przedsiębiorstwa logistyczne oraz
przewoźnicy, apelowały więc o wyznaczenie
norm dla emisji CO2 i obowiązku sprzedaży
pojazdów zeroemisyjnych, co pomogłoby im
w realizacji celów związanych z ochroną klimatu i zmniejszeniem zużycia paliwa.

EKO-MAGAZYNY

W przypadku magazynów ekologiczny trend
jest silny i widoczny. Eksperci są zgodni – proekologiczne rozwiązania muszą być wdrażane
na każdym etapie nowej inwestycji. Optymalizacja rozpoczyna się już w fazie projektowej
i dotyczy wszystkich aspektów „życia obiektu”.
Nowoczesne, ekologiczne magazyny powinny być energooszczędne, zużywać niewiele wody i emitować mało zanieczyszczeń. Do
budowy należy wykorzystać materiały przyjazne środowisku i tam gdzie to jest możliwe,
surowce wtórne. Poza tym większość wyposażenia oraz wózki widłowe wykorzystywane w magazynach również powinny posiadać
cechy przyjaznych środowisku produktów. To
wszystko po to, by bilans ekonomiczny i ekologiczny magazynu był bardzo dobry.

LOGISTYCZNE MARKI 2019
System wspomagający pracę wózka widłowego • Fot. Log4.pl
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Na polskim rynku nieruchomości magazynowych coraz częściej możemy zauważyć
inwestycje w energooszczędne i przyjazne
środowisku magazyny i hale przemysłowe.
Np. w Prologis Park Janki znajduje się obiekt
magazynowy jednego z trzech największych
kompleksowych operatorów logistycznych
w Polsce firmy ROHLIG SUUS Logistics.
Obiekt został zaprojektowany tak, aby
w znacznym stopniu ograniczyć zużycie
energii elektrycznej, maksymalnie
zwiększyć wykorzystanie światła
dziennego, zmniejszyć ilości odpadów, a co za tym idzie generować
oszczędności dla użytkownika powierzchni. Zastosowane rozwiązania między innymi obejmują: sterowanie oświetlenia za pomocą
czujek wykrywających ruch wózków
w zaregałowanej części hali, wąskostrumieniowe oprawy oświetleniowe skupiające strumień światła tylko w tych
miejscach, w których jest ono potrzebne, co
w konsekwencji pozwoliło na znaczną redukcję ilości opraw, energooszczędne świetlówki
T5 oraz naturalne doświetlenie części cross-dock świetlikami, które zajmują ponad 12%
powierzchni dachu co pozwala na optymalne
wykorzystanie światła dziennego, jak również
obniżone zawieszenie szeroko strumieniowych opraw w tej części hali.

Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego
dla najemcy powierzchni magazynowej kluczowe elementy, które mogą przynieść oszczędności to ekologiczne rozwiązania w zakresie
zużycia i przetwarzania ciepła (gaz), energii
elektrycznej i wody. Na etapie projektowania
zaplanowanie lepszego ocieplenia budynku,
większej ilości świetlików, które dostarczą
więcej światła dziennego, budowa systemu
wykorzystania wody deszczowej na cele ko-

Nowoczesne, ekologiczne
magazyny powinny być
energooszczędne, zużywać
niewiele wody i emitować mało
zanieczyszczeń.
munalne, wpłynie w dłuższej perspektywie na
obniżenie kosztów eksploatacyjnych, jakie co
miesiąc ponosi najemca.
Z kolei w Europie idealnym przykładem
zielonego magazynu jest G.Park Blue Planet
w Staffordshire w Anglii – pierwszy na świecie budynek, który osiągnął ocenę „Wybitny”
w rankingu energooszczędności BREEAM. Nazywany jest także jednym z najbardziej zielonych obiektów dystrybucyjnych na świecie.

LOGISTYCZNE MARKI 2019
Prologis Park Bratislava • Fot. Prologis
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Główny magazyn i pomieszczenia
biurowe znajdują się pod ogromnym
niskim dachem dwuspadowym,
z którego woda deszczowa odprowadza jest bezpośrednio do stawów i strumieni na terenie krajobrazowym. Dodatkowo, 20.000 litrów
jest przechowywanych i wykorzystywanych do
spłukiwania toalety. Pokrycie dachowe wykonane jest z ETFE (Tetraflouroethylene Etylen)
dmuchanych poduszek foliowych, w których
znajdują się fotowoltaiczne komórki do wytwarzania energii elektrycznej. Na ścianie południowej zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym ogrzewane jest całe wnętrze.
Poza tym zamontowano ogrzewanie podłogowe, które zasilane jest biomasą. W ten sposób
100% energii cieplnej i jest dostarczane z odnawialnych źródeł. Również całość drewna użytego przy budowie pochodziło z odnawialnych
źródeł. Zamontowano również system wentylacji naturalnej, energooszczędne oświetlenie,
czujniki ruchu i kontrolę czasu zimowego.
W Hamburgu zielony park logistyczny ECE
pretenduje do miana obiektu logistycznego
przyszłości. Podstawą koncepcji ECE stały się naturalne i i odnawialne materiały. Do
ogrzewania używane są piece spalające odpady drewniane, a proąd jest produkowany
przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na
terenie parku. Oczywiście dach jest pokryty
ogniwami woltanicznymi a w części naturalną
roślinnością. W samym budynku zastosowano
system naturalnej wentylacji oraz tak zaprojektowano okna, aby jak najwięcej korzystać
z naturalnego światła. Systemy sanitarne są
oszczędne oraz wykonane z tworzyw, które
można poddać recyklingowi.
Natomiast w przygotowanym przez firmę
Punktiens z Hamburga dla grupy REWE projekcie centrum logistycznego w Monachium nowatorskim rozwiązaniem jest zainstalowanie
specjalnych wysp dla ciężarówek, które podłączone są do zewnętrznego, ekologicznego
źródła zasilania.

EKO WÓZKI

Warto również wspomnieć, że istotnym elementem zielonej logistyki jest także odpo-

Istotnym elementem zielonej
logistyki jest także odpowiedni
dobór floty wózków widłowych.

wiedni dobór floty wózków widłowych zwłaszcza pod kątem rodzaju napędu oraz wdrożeniu
zaawansowanych technologii oszczędzania
energii. Np. NISSAN Forklift w celu zwiększenia
ochrony środowiska wprowadził całą filozofię
skupiającą się w NISSAN GREEN PROGRAM.
Skupia on swoją uwagę głównie na 3 czynnikach: redukcji emisji CO2 do atmosfery, czystości emisji, oraz odzysku surowców wtórnych.
Coraz więcej firm stosuje także np. w wózkach
o napędzie spalinowym rozwiązania hybrydowe. Przykładem mogą być wózki Toyoty
– silnik spalinowy jest uruchamiany dopiero
w momencie zwiększonego zapotrzebowania
na energię oraz jeżeli zaistnieje potrzeba doładowania akumulatora trakcyjnego. Natomiast
w wózkach elektrycznych zamontowany jest
system Toyota AC2, na który składają się silniki
prądu zmiennego i układy sterujące opracowane przez samą firmę.
Również w wózkach Hyster są stosowane rozwiązania proekologiczne. W wózkach
spalinowych zastosowano m.in. szereg technologii oszczędzających energię m. in. układ
common rail w silniku, dzięki czemu obniżono hałas, ale również zwiększono moc silnika
oraz uzyskano niższe zużycie paliwa w całym
zakresie obrotów, co zagwarantowało zgodność z normami EU IIIA. Z kolei w wózkach
elektrycznych Hyster stosuje m.in. komputer sterujący (VSM) umożliwiający regulację
parametrów wydajności wózka jak również
monitorowanie jego podstawowych funkcji,
prowadząc do dostosowania wydajności do
zastosowania i zmniejszenie kosztów obsługi.
Silniki jazdy i podnoszenia w technologii prądu przemiennego (AC) pozwalają na bardziej
niezwodną pracę oraz wydłużają czas ciągłej
pracy. Napęd na przednie koła, w technologii
prądu przemiennego (AC) zapewnia płynne
przyspieszenie i doskonałe osiągi, prędkość
i moment obrotowy.
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Zrównoważony rozwój
dzięki Strategii Lean
Tomasz Bereźnicki, Piotr Rybotycki • DPC Polska
Polska od lat utrzymuje pozycję lidera na europejskim rynku logistyki
i transportu. Sukces w tej branży zależy nie tylko od konkurencyjnych
cen, ale przede wszystkim od terminowości i najwyższej jakości
usług. oraz sprawnego zarządzania dużą liczbą pracowników. Wizerunek przedsiębiorstwa w znacznym stopniu definiuje także jego
troska o środowisko naturalne. Narzędziem, po które coraz częściej
sięgają polscy pracodawcy, stawiający na zrównoważony rozwój
swoich firm, jest Strategia Lean.

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Chociaż koncepcja zrównoważonego rozwoju
nie należy do najnowszych (po raz pierwszy
sformułowano ją podczas Konferencji ONZ
w Rio de Janerio w 1992 roku), to dopiero rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, zmiana postaw konsumenckich oraz implementacja wspólnego prawa europejskiego
spowodowały wyraźny wzrost jej popularności
wśród polskich przedsiębiorców. Przyjęcie jej
założeń oznacza, że oprócz osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych, dla
firm istotny jest również społeczny wymiar
ich działalności oraz minimalizowanie wpływu
na środowisko naturalne. Dla biznesu zrównoważony rozwój ma przede wszystkim wymiar
praktyczny – buduje pozytywny wizerunek
przedsiębiorstwa, określa wartości organizacji, pozwala pozyskiwać kolejnych, zielonych
klientów i kontrahentów. Wiele narzędzi stosowanych w ramach polityki zrównoważonego
rozwoju może być z sukcesem wykorzystanych lub rozwijanych przez Strategię Lean.

Obie koncepcje koncentrują się na podobnych
problemach, zbieżne są również definiowane
przez nie cele i pożądane efekty zmian.

S T R AT E G I A L E A N
W ROZWOJU FIRM

Strategia Lean jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych
w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami na świecie. Jak podkreśla Tomasz
Bereźnicki, prezes firmy wdrożeniowej DPC
Polska, proponowane w jej ramach gruntowne zmiany w sposobie organizacji i kultury
pracy mają charakter uniwersalny, sprawdzający się w firmach tak publicznych, jak
i prywatnych, niezależnie od ich wielkości. –
Szeroko pojęty Lean oznacza wprowadzenie
skutecznych mechanizmów jak najszybszej
identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. Natomiast w Strategii Lean wnikamy w tkankę
danego przedsiębiorstwa, angażując zarówno
właścicieli, jak i menadżerów i pracowników
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operacyjnych w proces ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności, poszukiwania nowych
rozwiązań usprawniających funkcjonowanie
organizacji, nabierania odwagi do eksperymentowania i zgłaszania swoich pomysłów
bądź sugestii – mówi Tomasz Bereźnicki. Jego
firma specjalizuje się we wdrażaniu Strategii
Lean w polskich przedsiębiorstwach, a proces
ten ma charakter czteroetapowy:

z pracownikami, ustalić punkt wyjściowy oraz
cele, jakie chcemy osiągnąć w określonej perspektywie. Istotna jest również umiejętność
i świadomość potrzeby ciągłego wykorzystywania KPIs (ang. Key Performance Indicators),
stanowiących podstawę podejmowania kluczowych decyzji i eliminacji przyczyn ewentualnych problemów – mówi Mariusz Drewnowski, Partner w DPC Polska.

1. Warsztaty strategiczne – refleksja na temat realizacji celów strategicznych firmy,
przeprowadzana w formie warsztatów
z udziałem kadry zarządzającej (top management firmy lub obszaru).
2. Ocena potencjału – analiza stanu obecnego
w celu uzyskania porozumienia co do poziomu efektywności procesów w firmie lub wybranym obszarze i oceny potencjału co do
rozwoju organizacji (rekomendacja zmian)
3. Kierunki rozwoju – warsztaty obejmujące opracowanie planu wdrożenia zmian
(usprawnień) na bazie rekomendacji wypracowanych w fazie Oceny Potencjału.
4. Wdrożenie i utrzymanie zmian – działania pozwalające na wdrożenie, rozwijanie
i utrzymanie nowych standardów: procesów, zarządzania (przywództwa) oraz doskonalenia.

L O G I S T Y K A K O R Z YS TA
Z LEAN

– Aby usprawnić procesy w firmie należy
przede wszystkim prowadzić ciągły dialog

Polska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków logistycznych w Europie. Według danych Eurostatu, nasz sektor transportu
drogowego stanowi ponad 16% całego rynku
UE. Jednocześnie, co piąta firma zajmująca się
transportem i logistyką, według czerwcowego
raportu „Barometr Manpower Group – Perspektywy Zatrudnienia”, planuje w najbliższym
kwartale zwiększyć liczbę pracowników. – Logistyka to specyficzna branża – prawidłowe
przygotowanie, przetransportowanie i dostarczenie danego produktu wymaga sprawnego
współdziałania wielu osób pracujących w różnych działach przedsiębiorstwa. Mamy tutaj
do czynienia z wysokim poziomem komplikacji
poszczególnych etapów działań – przekonuje
Tomasz Bereźnicki. Mnogość procesów wymagających usprawnienia bądź stałego monitorowania powoduje, że to właśnie firmy z branży
LTS (Logistyka. Transport. Spedycja) stanowią
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znaczącą część podmiotów współpracujących
z zewnętrznymi firmami wdrażającymi Strategię Lean. Prezes DPC sięga do konkretnego przykładu – jednego z oddziałów dużego
przedsiębiorstwa logistycznego zatrudniającego około 20 000 pracowników. – W pierwszej
kolejności nasi eksperci spotkali się z kadrą
kierowniczą, aby podczas warsztatów strategicznych omówić cele, jakie chcielibyśmy
wspólnie osiągnąć. Mam na myśli zadania tak
krótko – (przedłużenie kontraktu z danym odbiorcą), jak i długoterminowe (budowa kultury ciągłego doskonalenia). Następnie nasza
uwaga skoncentrowała się na pracownikach
niższych szczebli, którym – podczas treningów i gier interaktywnych – wyjaśniliśmy
powody naszej obecności w firmie. Zawsze
podkreślamy, że wdrażanie Strategii Lean nie
oznacza automatycznej redukcji etatów bądź
radykalnego cięcia wydatków, tylko zmianę
kultury i organizacji pracy, zaś nauka doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności leży
w interesie wszystkich zatrudnionych osób
– wyjaśnia Tomasz Bereźnicki. Po dokonaniu
audytu i oceny potencjału danego przedsiębiorstwa, eksperci DPC wyznaczyli wspólne
kierunki rozwoju, by następnie przystąpić do
wdrażania kompleksowych zmian. – W omawianym przypadku dużej firmy logistycznej

w pierwszej kolejności chodziło o usprawnienie konkretnych procesów przyspieszających
realizację zamówienia (zmianę organizacji
drukowania etykiet tranzytowych, skrócenie
czasu oczekiwania na kierowcę, wprowadzenie
nowych standardów załadunkowych). Jednak
w ramach Strategii Lean dokonaliśmy także
fundamentalnej zmiany kultury pracy w organizacji poprzez budowę Systemu Zarządzania
Efektywnością w oparciu o KPI czy zachęcenie
pracowników do odważnego i bezpośredniego
formułowania swoich pomysłów lub wątpliwości – dodaje Prezes DPC.

S T R AT E G I A L E A N
A Z R Ó W N O WA Ż O N Y
ROZWÓJ

Eliminacja marnotrawstwa, zaangażowanie
pracowników w każdy aspekt funkcjonowania
firmy i ciągłe podnoszenie ich świadomości
oraz kwalifikacji, wzrost efektywności poprzez wdrażanie optymalnych i innowacyjnych
procesów – to wspólne mianowniki łączące
Strategię Lean z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa logistyczne,
podobnie jak podmioty z innych branż, mogą
więc wdrażać je równolegle. Co więcej, realizacja Strategii Lean to wręcz element budowy
zrównoważonej firmy – sprawnie działająca
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organizacja może skoncentrować się na potrzebach i aspiracjach swoich pracowników,
zamiast wciąż stawiać czoło kryzysom i przysłowiowo „gasić kolejne pożary”. Istotnym
aspektem działalności przedsiębiorstwa jest
obecnie także stosunek do środowiska naturalnego – poprzez eliminację marnotrawstwa
środków oraz zminimalizowanie zbędnych
działań, przedsiębiorstwa mogą ograniczyć
produkcję zanieczyszczeń, zużycie energii, jak
również sprawniej zarządzać odpadami przy
jednoczesnym wdrażaniu rozwiązań przyja-

znych środowisku na poziomie magazynów
i środków transportu.
Umacnianiu się pozycji polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku logistyczno-transportowym towarzyszy coraz większa
świadomość konsumentów zwracających
uwagę na stan środowiska naturalnego, jak
również rosnące oczekiwania i aspiracje zatrudnionych pracowników. Strategia Lean,
stanowi więc istotny element w budowaniu
każdego nowoczesnego, zrównoważonego
przedsiębiorstwa.

TOMASZ BEREŹNICKI
PREZES DPC POLSKA
Tomasz od blisko 20 lat związany jest z Lean Management. Zaczynał
u najlepszych – General Electric po to, aby po kilku latach współtworzyć
rodzący się na rynku polskim segment firm doradczych wyspecjalizowanych w Lean, a dzisiaj prowadzi własny biznes. Swoją wiedzą,
entuzjazmem i doświadczeniem przekonuje do tego, że Lean może być
skutecznym sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej, ale
również, że w pełnym, dojrzałym wydaniu jest podstawą dla budowania kultury organizacji i zrównoważonego długoterminowego wzrostu.
Posiada doświadczenie w transformacji firm z wielu branż usługowych,
logistycznych jaki i produkcyjnych, wyznaje zasadę, że Lean to ludzie
i procesy, dlatego tak dobrze odnajduje się w każdej branży.
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P I O T R RY B O T YC K I
PA R T N E R W D P C P O L S K A
Piotr wyznaje zasadę, że doskonałość operacyjna jest podstawą do
budowania przewagi konkurencyjnej firmy i można ją osiągnąć poprzez zmianę kultury organizacji i oparcie jej na learning culture. Ciągłe
doskonalenie i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań
rynku z wykorzystaniem lean praktykował kierując programami „Do it
Better” w DB Schenker Rail czy „Stacja optymalizacja” w PKP Intercity.
Dziś swoim wieloletnim praktycznym doświadczeniem w przemyśle
chemicznym, logistyce i transporcie dzieli się z partnerami biznesowymi
i współpracownikami.
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W czołówce zrównoważonych firm na świecie
CHEP
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Brambles, czołowa firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw
w ponad 60 krajach, działająca głównie pod marką CHEP, została
uznana przez magazyn Barrons1 drugą najbardziej zrównoważoną
firmą na świecie, ustępując jedynie Accenture, globalnej firmie świadczącej profesjonalne usługi w obszarach strategy, consulting, digital,
technology i operations.

Barrons, amerykański tygodnik publikowany
przez Dow Jones & Company, wraz z Calvert
Research and Management, wzięli pod lupę
1000 największych przedsiębiorstw publicznych pod względem wartości rynkowej

na 24 rynkach rozwiniętych (z wyłączeniem
USA) i ocenili je wykorzystując ten sam proces
oceny w pięciu kategoriach interesariuszy, które są używane do uszeregowania listy w Stanach Zjednoczonych.
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Brambles zyskało uznanie firmy Calvert
Research za zrównoważone pozyskiwanie
zasobów i wydajność pracy. Według firmy
badawczej: „Brambles przeprowadza ankiety
zaangażowania pracowników i wykorzystuje
poufne informacje zwrotne w celu usprawnienia działalności operacyjnej. Zapewnia także
szkolenia online i indywidualny coaching dla
pracowników oraz ma w ofercie pionierskie
palety wykonane z odpadów”.
Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Brambles, powiedział:
„Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu,
że zostaliśmy uznani za światowego lidera zrównoważonego rozwoju.
Długoterminowa, zrównoważona
wartość, którą tworzymy dla wszystkich interesariuszy, jest generowana
przez naszą globalną skalę i cyrkularny model biznesowy, który definiuje
nie tylko sposób, w jaki działamy, ale
także to, kim jesteśmy. W naszej pracy zawsze eliminujemy marnotrawstwo i zmniejszamy zapotrzebowanie na zasoby naturalne w całym
łańcuchu dostaw, dlatego cieszymy
się, że ponownie nas doceniono”.

MSCI I DJSI
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Ponadto, piąty rok z rzędu firma Brambles
utrzymała w swojej branży wiodącą pozycję
w rankingach ESG prowadzonych przez MSCI
(Morgan Stanley Capital International)2. Badanie MSCI ESG dostarcza dane w najwyższym
standardzie „Gold Standard” i jest używane
przez 46 spośród 50 najlepszych menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów na
całym świecie. W raporcie MSCI stwierdzono,
że: „Brambles wciąż pozostaje liderem branży
pod względem istotnych ryzyk ESG, demonstrując zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez kompleksowe programy dotyczące wszystkich kluczowych kwestii, w zakresie
których oceniamy branżę”.
Firma Brambles w zestawieniu z branżowymi konkurentami w sektorze usług komercyjnych i dostawczych osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie najbardziej istotnych zagrożeń
związanych z ESG i możliwości zarządzania

ryzykiem. W 2018 r. 99,4% drewna pochodziło
z certyfikowanych źródeł, co zbliżyło firmę do
celu na 2020 r. wynoszącego 100%. Brambles
zostało uznane za jedną z sześciu na świecie firm przodujących w walce z wylesianiem
w łańcuchu dostaw przez CDP, brytyjską organizację non-profit, której celem jest analizowanie skutków zmian klimatu dla głównych
światowych spółek giełdowych.
W ubiegłym roku firma Brambles została
uznana za jedno z dwóch czołowych przedsiębiorstw według indeksu Dow Jones Sustaina-

„Długoterminowa, zrównoważona
wartość, którą tworzymy dla
wszystkich interesariuszy,
jest generowana przez naszą
globalną skalę i cyrkularny model
biznesowy.”
Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Brambles

bility Index (DJSI) w kategorii usług komercyjnych i rynku dostaw. To był piąty rok z rzędu,
w którym Brambles zostało uwzględnione
w DJSI. Promując najwyższe standardy z zakresu zrównoważonej działalności korporacyjnej, DJSI jest pierwszym, globalnym rankingiem
najlepszych firm pod względem zrównoważonego funkcjonowania. Powstaje w oparciu
o sprawdzoną metodologię indeksowania
S&P Dow Jones oraz analizę RobecoSAM,
w której stosuje się finansowo istotne czynniki
środowiskowe, społeczne i biznesowe.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie
www.msci.com/esg-indexes.

1 – The 20 Most Sustainable International Companies, [online: https://www.
barrons.com/articles/the-20-most-sustainable-international-companies-51549658423]
2 – Rankingi MSCI ESG pomagają inwestorom identyfikować zagrożenia
i możliwości związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i biznesowymi (ESG) w ich portfelach. Firmy są badane i oceniane w skali od
„AAA” do „CCC” zależnie od narażenia na specyficzne dla branży zagrożenia ESG oraz posiadane zdolności zarządzania ryzykiem w porównaniu
z konkurentami.
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Fot. DHL

Długofalowy program
ochrony środowiska
GoGreen
DHL

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Grupa Deutsche Post DHL, największa na świecie firma świadcząca
usługi pocztowe i logistyczne, do 2050 r. ograniczy emisję dwutlenku
węgla wytwarzanego przez działania z zakresu logistyki do poziomu
zerowego. Dążąc do realizacji tego nowego ambitnego celu, Grupa
Deutsche Post DHL ma nadzieję w znacznym stopniu przyczynić się
do osiągnięcia celu redukcji globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza, ustanowionego na konferencji
klimatycznej w Paryżu w 2015 r., jak również celów ustanowionych
przez Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
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Grupa Deutsche Post DHL chce także stać się
liderem na rynku zielonej logistyki i planuje poszerzyć swoje portfolio ekologicznych produktów i usług, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich własnych celów w dziedzinie ochrony
klimatu. „Decyzje, jakie podejmujemy dzisiaj,
wpłyną na to, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci za 30 lat”, powiedział Frank Appel,
dyrektor generalny Grupy Deutsche Post DHL.

AMBITNE CELE
PRZEJŚCIOWE

Cel, jaki postawiła sobie Grupa Deutsche Post
DHL w zakresie ochrony klimatu, czyli wdrożenie usług logistycznych o zerowym poziomie
emisji dwutlenku węgla do 2050 r., odnosi się
zarówno do własnej działalności firmy, jak i do
działalności jej podwykonawców – w zakresie
usług transportowych. Misja wdrożenia usług
logistycznych o zerowym poziomie emisji
dwutlenku węgla opiera się na czterech celach przejściowych, które mają być osiągnięte
do 2025 r. i stanowią część programu ochrony środowiska GoGreen realizowanego przez
Grupę:
»» Na poziomie globalnym Grupa Deutsche
Post DHL ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla z działalności własnej oraz pod-

wykonawców usług transportowych o 50%
w porównaniu z poziomem osiągniętym
w 2007 r.
»» Na poziomie lokalnym Grupa stawia sobie
za cel poprawę jakości życia ludzi w miejscu
ich zamieszkania i pracy poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. 70% usług pierwszej i ostatniej mili
w zakresie odbioru i doręczania przesyłek
Grupa Deutsche Post DHL będzie świadczyć
z użyciem ekologicznych rozwiązań, np. rowerów i pojazdów elektrycznych.
»» Zielone rozwiązania obejmą ponad 50%
usług sprzedażowych, sprawiając, że łańcuchy dostaw klientów staną się bardziej
przyjazne dla środowiska.
»» Do 2025 r. Grupa przeszkoli 80% swoich
pracowników jako specjalistów GoGreen
i wyda im certyfikaty oraz zaangażuje ich
w działania na rzecz ochrony środowiska
i klimatu. Firma planuje także połączyć siły
z partnerami i co roku sadzić milion drzew.
Wdrażając program ochrony środowiska
GoGreen, Grupa Deutsche Post DHL wspiera
także Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030. Agenda tworzy fundamenty
dla osiągnięcia globalnego rozwoju gospodar-
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czego z poszanowaniem ograniczeń ekologicznych Ziemi i zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej. Działania podejmowane
przez Grupę dla ochrony klimatu wspierają
realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju
ONZ, w szczególności celu 11 („Zrównoważone miasta i społeczności”) oraz celu 13 („Działania na rzecz ochrony klimatu”).

POPRZEDNI CEL
W ZAKRESIE OCHRONY
K L I M AT U O S I Ą G N I Ę T Y
WCZEŚNIEJ, NIŻ
Z A P L A N O WA N O

Nowe cele i działania w zakresie ochrony klimatu wyznaczono w oparciu o doświadczenie Grupy z jej własnym programem ochrony
środowiska GoGreen. Poprzedni cel związany
z ochroną klimatu – ograniczenie poziomu
emisji dwutlenku węgla o 30% w porównaniu
z poziomem z 2007 r. – osiągnięto w 2016 r.,
a więc cztery lata wcześniej, niż planowano,
dzięki szerokiemu zakresowi środków podjętych dla ulepszenia floty samochodowej, budynków i sieci logistycznych.

O C H R O N A K L I M AT U
Z GOGREEN

Realizowany przez Grupę Deutsche Post DHL
program ochrony środowiska GoGreen opiera się na dwóch podstawowych zasadach:
spalać mniej i spalać bez zanieczyszczeń.
Postawa „spalać mniej” dotyczy redukcji
zużycia energii bez zmiany jej źródła, czyli
przykładowo zwiększenie poziomu ładowności. Postawa „bez zanieczyszczeń” skupia się
na korzystaniu z ekologicznych źródeł energii i paliw ekologicznych, takich jak pojazdy
elektryczne używane do odbioru i doręczania
przesyłek. Połączenie tych dwóch zasad zapewnia optymalne rezultaty. Grupa Deutsche
Post DHL angażuje się również w działania
optymalizacyjne swoich klientów. W ramach
programu GoGreen Grupa oferuje dodatkowo
szereg rozwiązań oraz zindywidualizowane
wsparcie. Zielona Optymalizacja produktów
obejmuje rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów,
pomagające ograniczyć poziom emisji dwutlenku węgla w ich własnych łańcuchach
dostaw.
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Fot. MAN

Platooning w systemach
logistycznych
Redakcja

LOGISTYCZNE MARKI 2019

DB Schenker i MAN Truck & Bus przy wsparciu Hochschule Fresenius testują platooning w codziennych operacjach logistycznych. Dla
MAN Truck & Bus i Hochschule Fresenius to pierwsze praktyczne
wdrożenie projektu w branży logistycznej. W swojej głównej siedzibie
w Monachium MAN przekazał firmie DB Schenker testowe pojazdy
do platooningu. Ewald Kaiser, Chief Operating Officer, odebrał kluczyki
do nich od dr Frederika Zohm, Member of the Management Board for
Research and Development MAN Truck & Bus AG.

– Autonomiczne, połączone w sieć konwoje
diametralnie zmienią transport drogowy to-

warów. W ramach tego projektu po raz pierwszy testujemy platooning w codziennej pracy
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w logistyce – mówi Ewald Kaiser, Chief Operating Officer w DB Schenker.
– Udowodniliśmy już, że platooning sprawdza się w różnych projektach, takich jak European Truck Platooning Challenge w 2016
roku. Dostosowanie tej technologii do rzeczywistych uwarunkowań logistyki to wyzwanie,
przed którym obecnie stoimy – dodał dr Frederik Zohm.
DB Schenker będzie przez kilka miesięcy
regularnie testował zautomatyzowane konwoje ciężarówek w ruchu drogowym na trasie
A9 Monachium-Norymberga. Po raz pierwszy
też zawodowi kierowcy DB Schenker zastąpią
kierowców testowych. Ich oceny oraz zebrane
doświadczenia będą przedmiotem analiz Hochschule Fresenius, która jest trzecim partnerem we współpracy i zapewnia wsparcie
badawcze.
– Chcemy dowiedzieć się, jaki
wpływ ma nowa technologia na
pracę kierowców. Badania koncentrują się na poziomie neurofizjologicznym i psychospołecznym
– wyjaśnia prof. Christian T. Haas,
Head of the Institute for Complex
Health Research w Hochschule Fresenius. – Wyniki badania interakcji
człowiek-maszyna zostaną wykorzystane przy wdrażaniu technologii – dodaje. Zyskujemy też ogólną
wiedzę na temat digitalizacji warunków pracy, co tym samym może
zapoczątkować kolejne projekty.
Przygotowania do testów drogowych rozpoczęły się od produkcji
pojazdów testowych i ich technicznego wyposażenia spełniającego
wymagania platooningu. Dalsze
prace dotyczyły integracji z procesami logistycznymi DB Schenker
i objęły intensywne przygotowania kierowców do realizacji zadań w ramach projektu.
Przejazdy zautomatyzowanego konwoju na
autostradzie A9 rozpoczęły się w kwietniu.
Początkowe testy odbywały się bez ładunku,
z naciskiem na weryfikację warunków jazdy
w codziennym ruchu i szkolenia kierowców
uczestniczących w projekcie. Specjaliści MAN

ProfiDrive zapewniają kierowcom intensywne treningi teoretyczne i praktyczne, w czym
pomaga także symulator jazdy. Pracownicy
Hochschule Fresenius będą towarzyszyć kierowcom i dokumentować ich doświadczenia.
Jeszcze w 2018 r., po zakończeniu fazy intensywnych, cotygodniowych a następnie codziennych testów, konwoje obejmą regularne
operacje z prawdziwym ładunkiem. Pojazdy
pomiędzy centrami logistycznymi DB Schenker
w Monachium i Norymbergą będą poruszać się
trzy razy dziennie.
Termin „platooning” oznacza zautomatyzowany konwój pojazdów, w którym co najmniej dwie ciężarówki mogą poruszać się po
autostradzie w bliskim odstępie, za pomocą
technicznych systemów wspomagania i sterowania. Ciężarówki połączone są tzw. elektro-

Termin „platooning” oznacza
zautomatyzowany konwój
pojazdów, w którym co najmniej
dwie ciężarówki mogą poruszać
się po autostradzie w bliskim
odstępie, za pomocą technicznych
systemów wspomagania
i sterowania. DB Schenker będzie
przez kilka miesięcy regularnie
testował zautomatyzowane
konwoje ciężarówek w ruchu
drogowym na trasie A9
Monachium-Norymberga.

nicznym dyszlem. Pierwszy samochód ustawia
prędkość i kierunek. Kolejne auta w konwoju
automatycznie dostosowują się do ruchów
pierwszego pojazdu. Elektroniczne połączenia
pomiędzy samochodami w platooningu gwarantują bezpieczeństwo ruchu. System ogranicza zużycie paliwa, dzięki czemu możliwa jest
redukcja emisji dwutlenku węgla.
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Fot. Raben

Między ekologią
a efektywnością
– w poszukiwaniu
najlepszych rozwiązań
Raben
LOGISTYCZNE MARKI 2019

Ograniczenie transportu byłoby trudne i niewskazane dla gospodarki: ucierpiałyby na tym potrzeby konsumentów i interesy przedsiębiorstw, jak również wyniki ekonomiczne poszczególnych krajów.
Można jednak – a nawet trzeba, w obliczu postępujących zmian
klimatycznych – uczynić go jak najbardziej zrównoważonym. Grupa
Raben jest świadoma tego problemu, dlatego jednocześnie inwestuje
w proekologiczne rozwiązania przewozowe i podejmuje działania na
rzecz niwelowania negatywnych skutków transportu.
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Choć transport generuje tylko ok. 15%1 globalnej emisji gazów do atmosfery, to branża logistyczna, świadoma odpowiedzialności za los
przyszłych pokoleń, dąży do minimalizowania
swojego wpływu na środowisko. Nie inaczej
jest w przypadku Grupy Raben, która wprowadza w tej dziedzinie liczne
innowacje. Już w 2016 roku przeprowadziła pierwsze testy pojazdów na gaz – zarówno na krótkich
trasach, jak i w dalekim transporcie.
W efekcie w Niemczech flota Rabena wzbogaciła się o dwa ciągniki
siodłowe na LNG, a od roku w samej
tylko Polsce na stałe jeździ ok. pięciu
ciężarówek z napędem CNG. Są to
pojazdy o średniej ładowności (ok.
10 palet), realizujące dostawy krajowe w promieniu 150 km od oddziału. Wśród ich zalet można wymienić korzyści
dla środowiska: nieco niższą emisyjność CO2,
a przede wszystkim prawie całkowity brak
cząstek stałych oraz zmniejszenie natężenia
hałasu o ok. 10 dB w stosunku do silników
diesla, co ma duże znaczenie przy dostawach
na terenach zabudowanych.
„Niestety, prawie całkowity brak infrastruktury, uwarunkowania rynkowe i wynikające z nich wysokie koszty inwestycji na razie
uniemożliwiają wdrożenia tego rozwiązania
na większą skalę. Dlatego nie tracąc z oczu

efektywności kosztowej i operacyjnej, a zarazem troszcząc się o środowisko, sięgamy po
inne rozwiązania, na miarę obecnej sytuacji.”
– tłumaczy Jakub Krzewina, manager ds. CSR
i komunikacji wewnętrznej w Grupie Raben.

Choć transport generuje tylko ok.
15%1 globalnej emisji gazów do
atmosfery, to branża logistyczna,
świadoma odpowiedzialności za
los przyszłych pokoleń, dąży do
minimalizowania swojego wpływu
na środowisko.

– „Pozwalają one ograniczyć emisję cząstek
stałych i CO2 do atmosfery w przeliczeniu na
paletę przewożonego towaru dzięki bardziej
optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej, a w konsekwencji zmniejszeniu
liczby transportów i ciężarówek na drogach.”
W pierwszej kolejności należy wskazać naczepy typu double deck. Grupa Raben inwestuje
w nie już od kilku lat i do końca bieżącego roku
będzie dysponować ilością niemal 700 sztuk.
Umożliwiają one zwiększenie ładowności standardowej naczepy o 100% (z 30 do 60 palet
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dzięki piętrowaniu), a nawet 140%, co oznacza
o 20% mniejszą emisję w przeliczeniu na jedną
paletę towaru. Średnio w 2018 roku zwiększono ładowność do poziomu 122% na trasach
między terminalami Grupy Raben. Firma korzysta również z ok. 700 kontenerów BDF typu
swap body, stopniowo zastępując nimi tradycyjne, duże naczepy. Zwiększa to elastyczność
transportu i przekłada się na możliwość przewiezienia jednorazowo większej liczby palet:
naczepa to 33 miejsca paletowe, zaś jeden kontener BDF to łącznie 36 takich miejsc – także
double deck – więc w zestawie mogą być nawet
72 palety w jednym transporcie. Rozwiązanie
to nie tylko zapewnia mniejszy współczynnik
emisji dla jednej palety, bo w trasę rusza jeden
pojazd zamiast czterech, ale też przyczynia się
do zmniejszenia pustych przebiegów.
W krajach, gdzie pozwala na to prawo (np.
w Czechach i Holandii), Grupa Raben wykorzystuje również pociąg drogowy w wersji
„Jumbo”. Ładowność takiego pojazdu wzrasta nawet do 102 europalet. Jest to naprawdę oszczędne dla środowiska rozwiązanie na
stałych trasach – w Czechach pozwala obniżyć emisję CO2 o 200 ton rocznie. Kolejnym
znaczącym usprawnieniem są naczepy typu
CityLiner (100 sztuk), które pozwalają załado-

wać 27 palet. Dzięki swojej konstrukcji mogą
one swobodnie wjeżdżać na tereny miejskie,
z ograniczeniami strefy ruchu, dostępne dotąd
tylko dla pojazdów o maksymalnej przeciętnej
ładowności do 15 palet. Tutaj również udaje
się zmniejszyć emisję na poziomie jednej palety towaru, a dodatkowo liczbę ciężarówek
poruszających się po aglomeracjach miejskich.
Kierując się odpowiedzialnością społeczną,
Raben nie tylko dąży do ograniczenia emisji,
ale także stara się niwelować CO2, który już
trafił do atmosfery. W tym celu sadzi drzewa
w ramach akcji „e-faktura = wyższa kultura”:
każdy klient, który zrezygnuje z papierowej
faktury na rzecz elektronicznej, to jedna sadzonka. W tym roku niemal 400 pracowników
firmy z rodzinami i przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz fundacją
Aeris Futuro w okolicach jeziora Chomęcickiego pod Poznaniem posadziło 2100 różnorodnych drzew i krzewów, w tym owocowe
i miododajne, stanowiące wartość dodaną dla
egzystującej na okolicznych terenach fauny.
Szacuje się, że rośliny te zneutralizują w ciągu
całego cyklu życia 1575 ton CO2. Grupa Raben
prowadzi program „e-faktura=wyższa kultura”
już od 2014 roku, w tym czasie łącznie posadzono niemal 14 000 drzew.
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Prologis Park Bratislva • Fot. Prologis

Wybiegając w przyszłość
Prologis

Tytuł najnowszego raportu Prologis – „O krok przed potrzebami
klientów” – odpowiednio podsumowuje postępy firmy w kluczowych obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej
i zarządzania (Environmental, Social and Governance reporting, ESG).
https://www.prologis.com/esg-report/2018.
LOGISTYCZNE MARKI 2019

„Zdaję sobie sprawę, że nasze wieloletnie zaangażowanie w ESG wyróżnia nas na tle konkurencji. Dzięki temu możemy lepiej wspierać
naszych klientów, zwiększać wartość firmy
oraz być o krok przed konkurencją” – powiedział Hamid Moghadam, Chairman i CEO Prologis. „Wybiegając w przyszłość, stworzyliśmy
portfolio strategicznie położonych nieruchomości dostosowanych do potrzeb naszych

klientów i będących odpowiedzią na ich problemy związane z lokalizacją, zasobami energii
oraz pracownikami”.

ROK PIONIERSKICH
O S I ĄG N I Ę Ć

2018 był dla firmy rokiem istotnych osiągnięć
w zakresie zrównoważonego rozwoju – Prologis uzyskał tytuł najlepszej firmy w Stanach
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Zjednoczonych i zajął szóste miejsce w ogłoszonym w styczniu w Davos rankingu 100 charakteryzujących się najbardziej zrównoważonym rozwojem korporacji świata (Corporate
Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World), a także został pierwszą
firmą na rynku nieruchomości logistycznych
emitującą zielone obligacje.
Pozostałe pionierskie osiągnięcia Prologis
z 2018 roku, bardziej szczegółowo opisane
w raporcie:
»» Pierwsza firma logistyczna, której cel bazujący na badaniach naukowych (Science
Based Target, SBT) został oficjalnie zatwierdzony;
»» Pierwsza firma, która wprowadziła Inicjatywę Społeczną na rzecz Pracowników (Community Workforce Initiative, CWI);
»» Pierwsza firma na rynku nieruchomości logistycznych, która uzyskała Certyfikację WELL
przyznawaną przez WELL Building Institute
(IWBI);
»» Pierwsza firma, której przyznano nagrodę
Green Lease Leader na poziomie Gold.

CZYNNIK PODNOSZĄCY
WA R T O Ś Ć G L O B A L N E G O
PORTFOLIO

ESG nie tylko przynosi korzyści społecznościom skupionym wokół firmy i środowisku, ale
również zapewnia wartość dodaną klientom,
inwestorom oraz innym interesariuszom, co
z kolei sprzyja rozwojowi firmy.
LOGISTYCZNE MARKI 2019

Wzrost
Kluczowymi aspektami długoterminowej strategii biznesowej Prologis są wzrost wartości
marki, lojalność klientów i ich zadowolenie,
zaufanie inwestorów, a także relacje z pracownikami i społecznością.
Produktywność
To oszczędność kosztów i utrzymanie wartości dzięki nowoczesnym i energooszczędnym
projektom budynków – dzięki temu Prologis
pozostaje o krok przed potrzebami klientów.

Hamid Moghadam, Prezes i CEO • Fot. Prologis

Odporność
Czyli inteligentne zarządzanie ryzykiem finansowym, operacyjnym i ryzykiem utraty
reputacji, a także budowanie zaufania wśród
interesariuszy.

M A G A Z Y N Y P R Z YS Z Ł O Ś C I
PROLOGIS

W dziedzinie nieruchomości logistycznych dostępny jest nowy standard certyfikacji – WELL
Certified™ Gold. Budynek DC5 w Prologis Park
Tilburg w Holandii został pierwszym na świecie w pełni wyposażonym magazynem, który
uzyskał Certyfikację WELL na poziomie Gold.
Co więcej, do tej pory Certyfikację WELL przyznano jedynie dwóm budynkom logistycznym,
w tym Tilburg DC5.
Podczas gdy podstawą wielu systemów
oceny budynków jest efektywność środowiskowa, system WELL Building Standard bazuje
na zrównoważonym rozwoju społecznym na
etapie projektowania i zarządzania budynkiem – ma to na celu poprawę zdrowia i jakości życia przebywających tam osób. Innymi
słowy, zależy nam, aby przy projektowaniu
magazynów od samego początku kierować
się dobrem ludzi.

WYKRACZAMY POZA
M U RY I DA C H Y

Tilburg DC5 to sztandarowy budynek typu
build-to-suit o powierzchni 25 800 metrów
kwadratowych, stworzony dla naszego wie-
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tego dołączyliśmy do ścieżki pilotażowej WELL Portfolio IWBI,
aby wdrożyć system WELL do
naszego portfolio nieruchomości
logistycznych.

D O DAT K O WA
WA R T O Ś Ć D L A
KLIENTÓW

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Uwzględnianie zdrowia i dobrego
samopoczucia na etapie projektowania budynków to znakomity
Panele słoneczne na dachu magazynu. Belgia • Fot. Prologis
przykład naszego długoterminowego zaangażowania oraz innowacyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz tego,
loletniego międzynarodowego klienta Pantos w jaki sposób wdrażamy te elementy do naszej
Logistics. Zewnętrzne i wewnętrzne elementy ukierunkowanej na klientów strategii biznemagazynu zaprojektowano jako spójną całość, sowej. Tworząc zbilansowane i zdrowe śroobejmującą wspólne przestrzenie i udogodnie- dowisko pracy, oferujemy naszym klientom
nia dla wszystkich pracowników. Każdy ele- wyjątkową wartość dodaną w kontekście ich
ment projektu poddano ścisłym kontrolom pod najważniejszego zasobu – pracowników.
kątem wydajności, co sprawia, że Certyfikacja
Najnowsze badanie na temat pozyskiwaInternational WELL Building Institute (IWBI) nia i utrzymywania pracowników magazynów
stanowi gwarancję najwyższej jakości.
przeprowadzone przez Dział Badań Prologis
Przy tym pilotażowym projekcie Prologis wykazało, że jednym z największych wyzwań
ściśle współpracował z IWBI, żeby określić nie- dla naszych klientów jest podaż pracy. Jedną
zbędne kryteria akredytacyjne dla nierucho- z zalet naszego globalnego zasięgu jest to, że
mości przemysłowych. Certyfikację na pozio- jesteśmy w stanie testować pomysły i sprawmie Gold przyznaje się obiektom spełniającym dzać nowe podejścia. Wspólnie koncentrujewszystkie podstawowe warunki określone my się na rozwiązywaniu problemów naszych
przez WELL (preconditions) oraz wyposa- klientów i nieustannie poszukujemy sposobów
żonym w co najmniej 40 procent rozwiązań realizacji wartościowych inicjatyw, takich jak
opcjonalnych (optimization features). Oprócz poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników, dzięki czemu nasi klienci są
o krok przed tym, co przyniesie
przyszłość.
Projekty pilotażowe, takie jak
wprowadzenie zasad systemu
WELL w dziedzinie nieruchomości logistycznych, to kolejny krok
w stronę magazynów przyszłości.
Tilburg DC5 po raz kolejny wyznacza standardy zrównoważonego
rozwoju – przy projektowaniu budynku skupiliśmy się nie tylko na
jego wpływie na środowisko, ale
stworzyliśmy też wytyczne dotyczące wpływu na społeczeństwo.
Prologis Park Tilburg DC5 • Fot. Prologis
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Adres: ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań
Numer telefonu: (+48) 061/ 87 86 149
Numer telefonu (serwis): tel. (+48) 61 878 63 00
Adres e-mail: MPsales-poland@exide.com
Adres e-mail (serwis): service-poland@exide.com
Adres strony internetowej: www.exide.com • www.gnb.com
C E R T Y F I K AT Y
Spółka posiada certyfikaty IATF 16 949:2016,
ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 oraz ISO
50001:2011.

USŁUGI
Oferta firmy obejmuje baterie przemysłowe do
zasilania wózków widłowych, pojazdów drogowych, ciągników i innych pojazdów o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Obsługa serwisowa firmy zapewnia: konserwację,
serwis i inspekcję systemów zasilania, ładowanie, uzupełnianie wody w akumulatorze.
Czas reakcji serwisu – max. 48 godzin.

G N B I nd u strial P ower

LOGISTYCZNE MARKI 2019

DANE FINANSOWE
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2018 r.
1 454 283 tys. PLN
»» Przychód ze sprzedaży netto w 2017 r.
1 370 598 tys. PLN

DOBRE PRAKTYKI
Od kilku lat w firmie stosowana jest centralna
baza informacji serwisowych, wykorzystywana nie tylko w celach statystycznych, ale
przede wszystkim dla ulepszenia jakości produktu. Na podstawie uzyskiwanych w ten sposób informacji, np. w zakresie rodzajów oraz
częstotliwości awarii baterii, wprowadzane są
nowe, podwyższone standardy wyposażenia
i pracy baterii. Przykład: statystyki pokazują,
że zdecydowana większość uszkodzeń baterii
powstaje w procesie dolewania wody. W odpowiedzi, w każdej baterii EXIDE funkcjonuje
standardowe wyposażenie w postaci wskaźnika poziomu elektrolitu w ogniwie.
Innowację stanowią rozwiązania, które pozwalają na zdalną kontrolę procesu ładowania, oparte o systemy zarządzania flotą baterii.
W kombinacji z zastosowaniem rejestratorów,
oraz dostępną funkcją „In Pro Active”, gdzie bateria „informuje” mailowo o każdej swojej po-

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A , dywiz j a

Exide Technologies S.A,
dywizja
GNB Industrial Power
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trzebie, dzięki czemu można kontrolować każdą
baterię oraz każdy parametr jej funkcjonowania,
rozwiązanie to stanowi niezawodny system
monitorowania i zarządzania flotą baterii.

T E N S O R XG E L
Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

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.

G N B I nd u strial P ower

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Portfolio produktów firmy otwiera nowość na
rynku – rewolucyjna bateria TENSOR XGel:
Tensor xGEL to efekt technologicznej rewolucji, która wykorzystuje technologię TENSOR,
czyli miedzianą kratkę 3D w kształcie rombu
pokrytą ołowiem, pozwalającą na uzyskanie dziesięciokrotnie większej przewodności
w płycie ujemnej oraz lepszych parametrów –
dzięki całkowicie przeprojektowanej płycie dodatniej o cylindrycznej budowie i zwiększonej
powierzchni, w stosunku do standardowych
rozwiązań.
W nowej baterii TENSOR xGEL zastosowano
kombinację wyżej opisanej budowy z technologią Sonnenschein dryfit®. W efekcie TENSOR
xGEL jest wysokowydajną baterią o dużej pojemności i doskonałej zdolności przyjmowania
ładunku, całkowicie bezobsługową, możliwą
do pełnego doładowania z poziomu rozładowania wynoszącego 70% – w ciągu 8 godzin
– dzięki unikalnemu profilowi GNB X.
TENSOR jest marką baterii z ciekłym elektrolitem. Są to baterie miedziane, przeznaczone do rozwiązań specjalistycznych – bardzo ciężkich aplikacji wymagających bardzo

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A , dywiz j a

RY N E K D O C E L O W Y
Sprzedaż spółki dotyczy w ponad 70% rynku
pierwotnego, trafia do klientów takich, jak Linde, Still, Jungheinrich, Emtor, Toyota, OMV, pozostała część trafia na rynek wtórny. W zakresie prostowników kilkanaście procent obrotów
stanowi rynek polski, zdecydowana większość
natomiast trafia na eksport, do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Francji, Danii,
Norwegii, Finlandii, Niemiec, Holandii, Portugalii, a nawet do Australii.

WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
Działalność GNB Industrial Power charakteryzuje pełna odpowiedzialność za współpracę
z klientem, oraz nastawienie na działanie na
zasadach partnerskich w długofalowej perspektywie. Niezawodnym atutem firmy jest
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.
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M A R AT H O N
Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

wykorzystaniu sprawdzonej technologii płyt
pancernych, Marathon Aqua charakteryzuje się
niskim zapotrzebowaniem na prace serwisowe
oraz niewielkimi kosztami operacyjnymi.

SONNENSCHEIN
Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

G N B I nd u strial P ower

LOGISTYCZNE MARKI 2019

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.

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A , dywiz j a

Kolejną znaną marką produktów GNB jest
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
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Olejnik Systemy
Magazynowe Sp. z o.o.

SYSTEMY MAGAZYNOWE

USŁUGI
Doradztwo, projektowanie, przeglądy techniczne (w tym eksperckie), montaż, serwis,
szkolenia.
C E R T Y F I K AT Y
SEMA Approved Inspector www.sema.org.pl

LOGISTYCZNE MARKI 2019

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
Nasza firma powstała w 2001 roku. Specjalizujemy się w systemach regałów wysokiego
składowania i w systemach transportu bliskiego. Wykonujemy wariantowe projekty, dora-

dzamy 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.
RY N E K D O C E L O W Y
»» dystrybucja i kompletacja
»» dystrybucja żywności mrożonej
»» producenci i wytwórcy
»» inne
WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
»» 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

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazynowe S p . z o . o .

Adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 868 09 72 ... 73
Adres strony internetowej: www.olejnik.pl
Numer KRS: 0000017004
Data rozpoczęcia działalności na rynku: 6 grudnia 2000

41

LINIE PRZENOŚNIKÓW
R O L K O W YC H N A P Ę D Z A N YC H Z M O D U Ł A M I
SORTUJĄCYMI

R E G A ŁY R U C H O M E

Fot. Olejnik. Linie przenośników rolkowych

Fot. Olejnik. Regały ruchome

LOGISTYCZNE MARKI 2019

PRZENOŚNIKI
E L A S T YC Z N E
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.
Przenośniki elastyczne ułatwiają tradycyjny

proces dystrybucji towarów, a także system
przeładunku bezpośredniego cross-docking.
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.

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazynowe S p . z o . o .

Automatyczne linie przenośników rolkowych napędzanych to atrakcyjne rozwiązania dla firm,
które stawiają czoła wyzwaniom nowoczesnej
logistyki chcąc zwiększyć efektywność i zmodernizować konfekcjonowanie wysyłek. Przenośniki
rolkowe firmy Conveyor Units to sprawdzone,
wysoce konfigurowalne, proste w montażu
i łatwe w utrzymaniu systemy transportu wewnętrznego. Szeroki wybór modułów pomocniczych (m. in. moduły sortujące, transfery,
mobilne bazy, stoły kulowe) oraz łatwość w modyfikacji systemu, pozwalają sprostać aktualnym
wymaganiom i przyszłym wyzwaniom. Zintegrowane z linią przenośników moduły sortujące
umożliwiają sortowanie paczek we wszystkich
kierunkach z maksymalną wydajnością 2000 paczek na godzinę. Na liniach możliwy jest zarówno
transport jak i akumulacja ładunków.

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.
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R E G A ŁY S AT E L I TA R N E
– SYS T E M Y G Ę S T E G O
S K Ł A D O WA N I A

LOGISTYCZNE MARKI 2019

Regały satelitarne to najbardziej kompaktowy
system składowania dużej ilości palet o niskim
zróżnicowaniu asortymentu. Regały stanowią
integralne bloki składające się z tuneli, które są wyposażone w szyny. Szyny posiadają
taką geometrię, że na górnej ich płaszczyźnie
składowane są palety, a na dolnej płaszczyźnie, pod paletami, porusza się autonomiczny
robot/wózek Ranger, który przemieszcza palety w tunelu. Wózek jest przekładany pomiędzy tunelami za pomocą wózka widłowego.
Komendy dla wózków Ranger są wydawane
za pomocą zdalnych pilotów radiowych lub
terminali sieci WiFi. Ranger sam rozpoznaje
początek i koniec korytarza, typ palety (może

Fot. Olejnik. Przenośniki elastyczne

obsługiwać wiele typów palet w jednym tunelu) i potrafi liczyć palety. Kiedy zbliża się konieczność wymiany baterii sam podjedzie na
początek tunelu i zasygnalizuje to obsłudze.
Wymiana baterii, litowej lub żelowej trwa mniej
niż minutę. System posiada wiele możliwości
konfiguracji, łącznie z rozbudowanym systemem sterowania z możliwością kontroli stanu magazynowego, który można zintegrować
z WMS.
Fot. Olejnik. Regały satelitarne

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazynowe S p . z o . o .

»» Oszczędność miejsca w magazynie – po
złożeniu, długość przenośników trzykrotnie
maleje.
»» Możliwość transportowania ciężkich ładunków – maksymalne obciążenie przenośnika
to nawet 300 kg na metr bieżący.
»» Elastyczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb – różne konfiguracje długości
i szerokości, szeroki wybór akcesoriów (fotokomórki, wzmocnione moduły załadowcze, klamry łączące itp.), dobór odpowiedniej
funkcjonalności (m.in. akumulacja, indeksacja), możliwość zastosowania niestandardowych rozwiązań itp.
»» Możliwość rozbudowy systemu w prosty
i szybki sposób, dzięki modułowej konstrukcji.
»» Łatwe i bezpieczne kształtowanie oraz manewrowanie – zastosowanie wytrzymałych kół skrętnych oraz dużych stalowych
uchwytów ułatwia przemieszczanie przenośnika.
»» Długie użytkowanie bez konieczności wymiany części – stalowa, wzmocniona
i w pełni skręcana konstrukcja gwarantuje
stabilność i wytrzymałość.
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STOW Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa
Numer telefonu: (22) 647 06 51–53 FAX: (22) 647 00 67
Adres strony internetowej: www.stowpolska.pl
Adres e-mail: info.stow.pl@stow-group.com
Numer KRS: 0000113854
Data rozpoczęcia działalności:
Stow International – 1977 r., Stow Polska – 2000 r.

C E R T Y F I K AT Y
»» 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) potwierdzający
najwyższą jakość oferowanych produktów

HISTORIA
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)
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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
»» szkolenia z zakresu obsługi automatycznych
systemów składowania
»» www.stowpolska.pl/o-nas

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:
»» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
»» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy
»» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/mobilnosc-w-mrozni-przypadek-amp-logistyka-w-plonsku
»» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/przetworstwo-owocow-ponownie-postawilo-na-produkty-stow
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»» 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 oferowanych
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

RY N E K D O C E L O W Y
»» operatorzy logistyczni
»» przemysł spożywczy
»» przemysł zamrażalniczy
»» przemysł przetwórczy
»» zakłady produkcyjne
»» przemysł owocowo-warzywny
»» centra dystrybucji

WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
»» 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

R E G A ŁY
S AT E L I TA R N E
S T O W AT L A S
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.
LOGISTYCZNE MARKI 2019

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
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Fot. STOW Polska
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R E G A ŁY P R Z E S U W N E
STOW MOBILE
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.

»» 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
Fot. STOW Polska

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

LOGISTYCZNE MARKI 2019

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.
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
Fot. STOW Polska
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S T O W PA L R A C K
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