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AGENDA 

9:30 Przybycie uczestników / powitalna kawa 
 

10:00 Przywitanie i rozpoczęcie części ogólnej spotkania.  

e n  Deklaracja dot. Poszanowania Prawa Konkurencji. 

  Aktualności + kalendarium 

 Małgorzata Piekarska, Dariusz Krasoń, Mateusz Boruta  
 

10:15  Gospodarka paletowa – sytuacja na rynku surowcowym a koszty palet 

e  Jarosław Maciążek, PKN EPAL 
 

10:30  Sytuacja na rynku transportowym – czy naprawdę lepsze jutro było wczoraj? 

e  Dariusz Krasoń, Carlsberg, Grupa Transportowa 
 

11:00 Navigor – pomóż kierowcom pomóc sobie! Jak działa, jak możemy wspólnie walczyć z  

c e n p  patologiami rynku podnosić wydajność swoich operacji (magazynowych, transportowych). 

  - rozwiązanie powstałe z projektu Nić Ariadny 

  - siostrzany program – Lokalizacja Przyjazna Kierowcom 

  Mateusz Boruta, ECR Polska 
 

11:45 przerwa 
 

12:15  Lean & Green – prosta droga do zrównoważenia Twojego biznesu.  

e s l  - pierwszy rok działalności – podsumowanie 

- plany i dalszy rozwój 

-pytania i odpowiedzi 

  Aleksandra Zajączkowska, Chep, Mateusz Boruta, Paweł Brzeziński, ECR 
 

13:00 Zrównoważony rozwój i CSR w Łańcuchach Dostaw. 

c s e p  1) zagadnienie harmonizacji wymagań CSRowych dla dostawców (np. firm transportowych) – 

dlaczego róże firmy oczekują różnych rzeczy pod tym samym hasłem – i czy możemy mniejszym 

organizacjom pomóc we współpracy z większymi partnerami w tym zakresie. 

2) Kalkulator emisji CO2 / CO2e / gazów cieplarnianych – czy i jak z nich korzystacie? Jakie są 

potrzeby rynku, Wasze w tym obszarze?  

  Dyskusja – Wszyscy 
 

13:30 IoT w łańcuchach dostaw / namacalnie. Wymiar bardzo praktyczny 

e s  kontynuacja webinaru – omówienie case study, demo na żywo. 

Michał Kowalski, Sigfox Poland 
 

14:00  Współdzielenie na otwartym rynku pracy krótszą drogą do unikalnych zasobów 

 Donata Hermann-Marciniak, ekspert ds. prawa pracy, lider Kampanii niezwalniam.pl 
 

14:30  Wolne głosy? 
 

14:45  Koniec, dyskusje w podgrupach. 

 

Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa https://ecr.pl/forum-podazowe-202109/ 
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c - Promocja współpracy w łańcuchu dostaw / Support for Collaboration in Value Chains 

s - Standaryzacja w łańcuchu dostaw / Standardisation 

e - Edukacja dla Członków Forum / Education 

l - Lobbowanie na rzecz FMCG / Government Relations for FMCG 

n - Wsparcie networkingu Członków Forum / Integration & networking 

p - Propagacja rozwiązań ECR w branży FMCG / Promotion of ECR-ness and our solutions across FMCG industry 
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AGENDA English Version  

9:30 Arrival of the participants / Welcome coffee  
 

10:00  Opening of the meeting. 

e n Antitrust declaration reminder. 

 ECR news & important dates 

Małgorzata Piekarska, Dariusz Krasoń, Mateusz Boruta  
 

10:15  Pallets Management – timber and other raw material market vs pallets’ costs 

e  Jarosław Maciążek, PKN EPAL 
 

10:30  Transport market review – current state analysis and possible future scenarios 

e  Dariusz Krasoń, Carlsberg, ECR Transport Group 
 

11:00 Navigor – help drivers help yourself! How it works, how to jointly fight the transport market  

c e n p  inefficiencies and improve you own operations (warehousing, transport) 

  - the system spun off the Ariadne’s Thread project 

  - The sister programme – Drivers’ Friendly Location 

  Mateusz Boruta, ECR Polska 
 

11:45 coffee break 
 

12:15  Lean & Green – the way to make your business more sustainable  

e s l  - first year of operation - summary 

- future plans plans 

-Q&A 

  Aleksandra Zajączkowska, Chep, Mateusz Boruta, Paweł Brzeziński, ECR 
 

13:00 Sustainability & CSR in Supply Chains Management. 

c s e p  1) The issue of varying CSR-themed requirements of various companies  - why so many things 

can be called CSR stuff? Can we help our subcontractors (i.e. transport companies) by 

harmonising some of those and make it more realistic rather than just greenwashing? 

2) CO2 / CO2e / GHG emissions calculations – if and how are they already used? What are the 

market needs, what do you use & need in this field?  

  Discussion - All 
 

13:30 IoT in Supply Chains / hands-on. Very pragmatic approach. 

e s  Follow-up to the earlier webinar –case study, lab. 

Michał Kowalski, Sigfox Poland 
 

14:00   Sharing in the open labour market  - a shorter way to unique resources 

 Donata Hermann-Marciniak, labour law expert, niezwalniam.pl Campaign leader 
 

14:30   Any Other Business? 
 

14:45  Closing of the meeting 
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