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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  
 

10:10 Finansowanie magazynowania – czy magazynowanie musi być kosztem? 

e Mikołaj Rafalski, Graphene Partners 
 

10:30 Selektywna kontrola dostaw – sposób na redukcję czasu przyjmowania dostaw. Doświadczenia i 

nastawienie Członków ECR Polska.  

e Wprowadzenie: Mikołaj Rafalski, Graphene Partners; dyskusja - wszyscy 
 

11:00 Zrównoważony rozwój w logistyce i łańcuchach dostaw. Co zrobić, żeby zielone było zielone? 

 e s l - liczenie emisji – samodzielnie czy przez podmiot zewnętrzny? 

- Scope 1, 2, 3, start. 

- jak i czym liczyć emisje oraz dlaczego najlepiej samemu (excel vs BigMile) 

- co realnie daje program Lean&Green ws. korporacyjne drukowanie dwustronne? 

- pytania i odpowiedzi 

  Mateusz Boruta, Paweł Brzeziński, ECR, dyskusja - wszyscy  
 

12:00 przerwa 
 

12:30 IoT w łańcuchach dostaw / namacalnie. Wymiar bardzo praktyczny 

e s  Omówienie case study wybranego w Waszym głosowaniu 

Michał Kowalski, Sigfox Poland 
 

13:00 Lean&Green od strony proceduralnej. Jak sprawnie przygotować się do audytu? 

  Audytorzy, Łukasiewicz-PIT  
 

13:45 eWZ vs eCMR. Jak usprawnić wymianę informacji i dokumentów, aby zredukować ilość papieru i realnie 

przyspieszyć procesy? 

c e n p  - technologie wczoraj, dzisiaj i jutra; co umożliwia wdrożenie DESADV, a czego nie? 

- doświadczenia i wnioski z rozwoju Systemu Navigor 

  Mateusz Boruta, ECR Polska, dyskusja - wszyscy 
 

14:15 Panel Paletowy – czy rynek potrzebuje monitoringu cen palet? Podsumowanie działalności Sztabu 

Kryzysowego ECR. Waste Busters – inicjatywa Total Loss Prevention. 

 e s  Dyskusja nt. potrzeb i rozwiązań 

  Mateusz Boruta, ECR Polska, dyskusja - wszyscy 
 

14:45  Wolne głosy?  
 

15:00 Koniec, dyskusje w podgrupach. 
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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  
 

10:10 Warehouse financing - does warehouse have to be an expense? 

e Mikołaj Rafalski, Graphene Partners 
 

10:30 Selective detailed checks (in DCs) – a way to reduce the time it takes to receive deliveries. Experience 

and attitude of ECR Poland Member Companies.  

e Introduction: Mikołaj Rafalski, Graphene Partners; discussion - all 
 

11:00 Sustainability in Logistics & Supply Chains. Making green green!  

 e s l - emissions counting & reporting – DIY vs external consultants? 

- Scope 1, 2, 3, start. 

- how to count and which tools to use (excel vs BigMile) 

- the real, day-to-day benefits of Lean&Green programme vs corporate backside printing 

- Q&A 

  Mateusz Boruta, Paweł Brzeziński, ECR, discussion - all 
 

12:00 coffee break 
 

12:30 IoT in supply chains. Highly practical dimension. 

e s  Discussion of the case study selected by your vote 

Michał Kowalski, Sigfox Poland 
 

13:00 Lean&Green from the procedural side. How to prepare for an audit? 

  Auditors Łukasiewicz-PIT  
 

13:45 eDeliveryNote vs eCMR. How do you streamline information and document exchange to reduce paper 

and realistically speed up processes? 

c e n p  - technologies of yesterday, today and tomorrow; what does DESADV implementation enable and what 

does it not? 

- experience and lessons learned from the development of the Navigor System 

  Mateusz Boruta, ECR Polska, discussion - all 
 

14:15 Pallets Price Monitoring concept – does the market need it? ECR Crisis Staff activity. Waste Busters - 

Total Loss Prevention initiative. 

 e s  Discussion of needs and solutions 

  Mateusz Boruta, ECR Polska, discussion - all 
 

14:15  Any Other Business? 
 

14:30 Closing of the meeting. 
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