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Forum Podażowe ECR Polska, Kozienice, 23.06.2014, EP Serwis 

 

MINUTKI 

Gospodarzem tego spotkania Forum Podażowego była firma EP Serwis – dziękujemy!  

Prezentacje ze spotkania dostępne są pod linkiem: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8JB2A0sOscIendDckFENzZlRW8&usp=sharing 

1. Powitanie uczestników, Deklaracja o Poszanowaniu Prawa Konkurencji, przedstawienie programu 

obrad.  

2. Wizyty techniczne w firmie EP Serwis.  

Zwiedzanie fabryki i prezentacja technologii produkcji wsporników paletowych oraz prezentacja procesu 

naprawy i utylizacji palet. 

3. ECR Polska 2013 i 2014. Sprawy bieżące i kalendarium. 

- Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem bieżących wskaźników logistycznych z platformy Logibar.net. 

Logibar to darmowa platforma benchmarkingowa umożliwiająca porównanie swoich wskaźników 

logistycznych do średniej branży. Warunkiem funkcjonowania platformy jest możliwie duża liczba firm, 

które na bieżąco i konsekwentnie wprowadzają do bazy dane miesięczne. Zapraszamy więc do 

korzystania i promowania tego wygodnego narzędzia! 

- Podsumowano konferencję ECR Forum for Cooperation 2014, uznaną za najlepsze z 4 zorganizowanych 

do tej pory Forów Współpracy. Najważniejsze plusy: świetna frekwencja (blisko 200 osób), bardzo dobry 

merytorycznie program, szczególnie w sesjach strategicznych, wielu nowych uczestników z firm poza 

ECR Polska. Minusy – nie udało się zapobiec kilu prezentacjom o charakterze zbyt mocno sponsorskim, 

ponownie zbyt mała reprezentacja uczestników spośród firm członkowskich – ciągle nie wszyscy 

członkowie ECR Polska nie traktują tą konferencję jako „swoje” wydarzenie! Zdecydowanym hitem 

konferencji były wystąpienia Kena Hughesa (New Shopper DNA oraz Shopper Marketing: Master-Class 

on Shopper Centricity) oraz ponownie Jonathana T. Scotta (Sustainability in action: A Broad Look at 

Sustainable Development).  

Data kolejnej konferencji: 28 maja 2015. Już teraz zapraszamy do współpracy, zgłaszania tematów, 

propozycji prelegentów, współpracy sponsorskiej.  

- Krótko podsumowano pracę ECR w innych obszarach (poza Forum Podażowym). W ostatnim czasie 

bardzo aktywna jest grupa MobECom, która wspólnie z GS1 Polska pracuje nad projektem związanym z 

jakością danych B2C i standardem opisu produktów w sieci oraz zasadami kodowania produktów w 

kontekście rozporządzenia UE 1169. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym stanowiskiem 

dotyczącym zasad nadawania nowych kodów. Jeśli w Państwa firmach nie oddelegowano jeszcze osoby 

do pracy w tej grupie – zapraszamy i polecamy.  

- Uruchamiamy program szkoleniowo – doradczy „Commitment to Sustainability” we współpracy z 

Jonathanem T. Scottem i CIPS. Program umożliwia usystematyzowane spojrzenie na strategię 

zrównoważonego rozwoju w Państwa firmach oraz wygenerowanie realnych oszczędności (waste 
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management). Serdecznie zapraszamy do współpracy, jeśli jesteście Państwo zainteresowani 

szczegółami prosimy o kontakt. Najnowsza książka Jonathana T. Scotta „The Sustainable Business” 

dostępna jest do ściągnięcia na naszej stronie www.ECR.pl lub bezpośrednio tutaj:  

http://www.ecr-all.org/poland/blog_post.php?page=post&blog=ecr_poland_blog&post_id=3664 

- 9 października organizujemy całodniowe warsztaty ‘Shopper Marketing Master-Class’ z Kenem 

Hughesem w ramach ECR Academy. Ken Hughes to światowej sławy ekspert od Shopper Marketingu i 

zachowań nabywców, którego mieli okazję posłuchać uczestnicy Forum ECR – jego obie prezentacje w 

ankietach ewaluacyjnych konferencji ocenione zostały jako wyjątkowo interesujące (5.88 pkt na 6) i były 

to zdecydowanie najwyższe noty. Gorąco polecamy udział w warsztatach (sami uczestniczyliśmy i wiemy, 

że absolutnie warto) i prosimy o przekazanie tej informacji do odpowiednich działów w Państwa 

firmach. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na naszej stronie internetowej (www.ecr.pl). 

Rejestracja już się rozpoczęła, liczba miejsc ograniczona! 

Istnieje również możliwość zorganizowania wewnętrznych warsztatów dedykowanych w państwa 

firmach w dniach poprzedzających 9.10.2014 – Ken Hughes ma dla nas zarezerwowane kilka dni. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt jak najszybciej! 

4. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowej "Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi".  

Prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska z COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, przedstawiła i omówiła 

implikacje nowej ustawy dotyczącej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Naświetliła 

obowiązki jakie w związku z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi spoczywają na 

przedsiębiorstwach i wyjaśniła podstawowe definicje zawarte w krajowych i unijnych aktach prawnych. 

Nowa Ustawa (i późniejsze rozporządzenia) z dn. 13.06.2013 weszła w życie w 2014 roku.  

5. Logibar.net – platforma benchmarkingowa 

Narzędzie działa i liczba użytkowników jest coraz większa (w tym również rozpoczęliśmy implementację 

w innych krajach), jednak liczba firm aktywnie korzystających z Logibaru jest wciąż mniejsza niż się 

spodziewaliśmy. Zachęcamy do logowania się – narzędzie jest przejrzyste, łatwe w obsłudze, możliwie 

uproszczone i bezpłatne. Platforma nadal potrzebuje intensywnej promocji. 

Wyniki LogiBar.net zamieszczone są w głównej prezentacji ze spotkania: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8JB2A0sOscIendDckFENzZlRW8&usp=sharing 

6. SpeedDocking Championship 2015 – przygotowania do edycji 2015 

Rozpoczynamy przygotowania do edycji 2015 mistrzostw w rozładunku (zawodów, którego nadrzędnym 

celem jest optymalizacja łańcuchów dostaw i minimalizacja czasu rozładunków). Swój udział w 

przyszłorocznych zawodach zadeklarowały firmy Raben, Schenker, Coca-Cola, Nestle, Heinz. 1 

października 2014 zorganizowane zostaną warsztaty z Tomem Tillemansem z Heinz w Holandii, 

współtworcą projektu (prezentował go na tegorocznym Forum for Cooperation). Przedstawione zostaną 

konkretne dane i szczegóły organizacyjne. Prosimy zarezerwować sobie ten termin (warsztaty połączone 

będą ze spotkaniem Forum Podażowego)! 
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7. Prawo o odpadach opakowaniowych a ustawa o ochronie konkurencji 

Elżbieta Modzelewska-Wąchal z Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Prawa Konkurencji” przedstawiła 

definicje i klasyfikacje odpadów, w tym odpadów opakowaniowych i komunalnych a także regulacje 

prawne mające zastosowanie do odpadów opakowaniowych. Wskazała w jakim przypadku prawo 

konkurencji ma zastosowanie przy organizacji odbioru odpadów. Odpowiedziała tym samym na częsty 

problem zróżnicowania kosztów odbioru odpadów w różnych gminach – i co można w takiej sytuacji 

zrobić. 

8. Palety w praktyce – mobilna naprawa i otwarty pool paletowy EP Serwis 

Marek Parkot z EP Serwis dokonał krótkiej prezentacji firmy, opowiedział na czym polega usługa 

mobilnej naprawy palet, jakie są warunki jej realizacji i korzyści. Przedstawił również charakterystykę i 

sposób funkcjonowania otwartego poolu paletowego EP Serwis i korzyści wynajmu palet.  

9. Bezpieczeństwo w transporcie – jak działają przestępcy zorganizowani „w białych rękawiczkach”, 

odpowiedzialni za ok 80% wszystkich strat w transporcie. 

Sławomir Rembowski z firmy ABC–Czepczyński przedstawił skalę i metody kradzieży w transporcie, 

praktyczne wskazówki umożliwiające uniknięcie kradzieży i strat w łańcuchach dostaw. Zaprezentował 

system SAFECarGO. Autor zwrócił m.in. uwagę na konieczność awizacji aut i potrzebę rzeczywistego 

sprawdzania np. zgodności numerów auta podstawionego z zaawizowanym i w razie jakichkolwiek 

niezgodności potrzebę kontaktu ze spedytorem! To prosta rzecz, wydawałoby się – oczywista, ale 

praktyka pokazuje, że nie jest to powszechną praktyką!  

10. Wolne głosy i wnioski: 

- Przypominamy, że Forum Podażowe jest tworzone przez członków ECR i dla członków ECR. Jesteśmy 

pewni, że poza obecnie prowadzonymi tematami są problemy, które możemy wspólnie rozwiązywać i 

tematy, które powinniśmy rozwijać. Prosimy o ich zgłaszanie, wszelkie propozycje są dla nas ważne i 

cenne.  

- Kolejne spotkanie Forum Podażowego zaplanowano na 1 października (Warszawa), w jego ramach 

odbędzie się „Speed Docking Workshop”  - czyli spotkanie z Tomem Tillemansem, doświadczonym 

praktykiem w tym obszarze. Warsztat speed-dockingowy zwieńczy pierwszą fazę przygotowań do edycji 

2015, i uruchomi drugą – zapisy uczestników, ustalenie formatu danych, wspólnych definicji itp. 
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ECR Poland Supply Forum  

23.06.2014, EP Serwis, Kozienice 

 

MINUTES of the Meeting – English Summary 

Many thanks to EP Serwis for hosting the meeting! 

All presentations from the meeting are available for downloading: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8JB2A0sOscIendDckFENzZlRW8&usp=sharing 

1. Welcome, anti-trust compliance declaration – legal reminder 

2. Technical visit to the EP Serwis facility: 

Presentation of pallet repair and utilisation technology. Presentation of the technology and process od 

production of pallet blocks.  

3. ECR Poland and Supply Forum current matters, calendarium 

- Presentation of current logistics indicators from benchmarking platform Logibar.net. Logibar is our free 

online tool that enables benchmarking of logistic indicators. We invite you to use and promote this 

convenient tool! 

- ECR Forum for Cooperation 2014 summary. Most important advantages: excellent turnout (200 

people), very good programme and great speakers, especially in strategic sessions, many new 

participants from companies from outside the ECR Poland. Cons - failed to prevent some product / 

sponsorship presentations, too small representation of ECR members - still not all ECR consider this 

conference as "their" event! Definitely best presentations: Ken Hughes (New Shopper DNA and Shopper 

Marketing: Master-Class on Shopper Centricity), Jonathan T. Scott (Sustainability in action: A Broad Look 

at Sustainable Development). 

Next ECR Forum for Cooperation – 28.05.2015. We invite you to cooperation! 

- MobECom Workgroup current activities: barcoding rules for e-Commerce are discussed and standard 

to be set, B2C data quality and preparations for the implementation of EU Regulation 1169 are main 

topics. 

- „Commitment to Sustainability” programme framework is ready to be set! We invite all concerned to 

join and take part in it.  

New book of Jonathan T. Scott, "The Sustainable Business" is available for download on our website: 

http://www.ecr-all.org/poland/blog_post.php?page=post&blog=ecr_poland_blog&post_id=3664 

- Shopper Marketing Master-Class with world leading shopper behaviourist Ken Hughes on 9th October 

2014. Please find attached the information about the workshop and pass it to all people that might be 

interested in your company and among business partners. The registration has begun, the number of 

possible participants is limited.  

There is also the possibility to organise internal company sessions with Ken Hughes on Shopper 

Marketing Strategy. Please contact us if interested.  
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4. New obligations for businesses coming from the new regulation on „Packaging and packaging waste 

management”- prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska from COBRO – Packaging Research Institute explained 

the implications coming from new regulations on packaging and packaging waste management.  

5. Logibar.net – Benchmarking Platform. It is up and running, just requires more users! Play with it, 

register (still for free!) and get the results for 5 key KPIs on a monthly basis. www.logibar.net  

6. Speed Docking Championships 2015.  We started to prepare for 2015 edition of the contest. Some 

companies already confirmed their involvement: Raben, Schenker, Coca-Cola, Nestle, Heinz. October, 1st 

2014 a detailed workshop with Tom Tillemans from Heinz Netherland about Speed Docking will be 

organised.  

7. Waste management regulations versus competition laws - Elżbieta Modzelewska-Wąchal from 

Centrum Prawa Konkurencji explained the definitions and classification of waste (concerning packaging 

and municipal waste) as well as the regulations concerning waste collection and disposal.  

8. Pallets in practice. Marek Parkot from EP Serwis presented the company, explained the idea of 

mobile pallets repairs service and introduced the EP service open pallet pool (pallet rental).  

9. Transport security – how does organised crime works and impacts shrinkage (up to 80% of all 

transport loss!). Sławomir Rembowski from ABC – Czepczyński presented practical tips – how not to get 

robbed and avoid shrinkage – for all supply chain participants. He also explained some stealing methods 

and the scope of transport thefts. 

10. Any other business? 

We remind you that Supply Forum (and other ECR activities) is the platform for its members! Please 

share your ideas and problems – all subject that we together should start dealing with! We are sure that 

there are a lot of needs for cooperation. 

Next meeting has been planned for October, 1st, Warsaw. It will be joined meeting with Speed Docking 

workshop (including Tom Tillemans as guest)! 
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ECR Poland Supply Forum  

23.06.2014, EP Serwis, Kozienice 

 

LISTA OBECNOŚCI / ATTENDEES LIST 

1 Sławomir Rembowski ABC-Czepczyński 

2 Małgorzata Piekarska Auchan 

3 Jarosław Jagiełło Auchan 

4 Jarosław Wojt Carlsberg 

5 Dariusz Krasoń Carlsberg 

6 Krzysztof Stawiszyński Carrefour 

7 Elżbieta Modzelewska-Wąchal Centrum Prawa 

8 Piotr Różycki CHEP 

9 Piotr Szpak CHEP 

10 Hanna Żakowska COBRO 

11 Michał Kilanowski COBRO 

12 Katarzyna Piątkowska Coca-Cola HBC 

13 Robert Łobas Coca-Cola HBC 

14 Mariusz Szarpak Coca-Cola HBC 

15 Witold Gorecki Coca-Cola HBC 

16 Igor Roguski DHL 

17 Wojciech Przybycin ecologis 

18 Anna Jarzębowska-Kwiatek ECR Polska 

19 Mateusz Boruta ECR Polska 

20 Izabela Chałupka EP Serwis 

21 Marek Parkot EP Serwis 

22 Anna Kałczak EP Serwis 

23 Piotr Toruń EP Serwis 

24 Anna Szerszeń EP Serwis 

25 Zuzanna Szewczyk EP Serwis 

26 Tomasz Oczkowski FM Logistic 

27 Andrzej Adamczyk Frigo Logistics 

28 Jarosław Kołodziejski Frigo Logistics 

29 Dominik Kupisz ILiM GS1 

30 Beata Kozłowska InterConsulting 

31 Jakub Brauer Kompania Piwowarska 

32 Karol Skarżyński Kompania Piwowarska 

33 Mateusz Bialik Lidl 

34 Andrzej Szymkiewicz log4.pl 

35 Artur Dębowski Makro 

36 Małgorzata Kott Makro 

37 Piotr Dąbrowski Nestle 

38 Mateusz Mikowski PepsiCo 

39 Paweł Wojciechowski PKN EPAL 

40 Sławomir Hypś Raben 

41 Przemysław Ciesielski Raben 
 


