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WSTĘP
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, digitalizacja procesów biznesowych,
coraz krótszy cykl życia produktów i indywidualizacja produktów wpływają
w dużym stopniu na działalność operacyjną współczesnych przedsiębiorstw.
Jednym z kluczowych instrumentów zarządzania jest logistyka, która
niewątpliwie zmienia swoją rolę we współczesnej gospodarce. Obecnie służy
nie tylko do planowania, realizowania i kontrolowania przepływu rzeczy oraz
informacji o nich wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ale także pełni funkcję
integrującą oraz stanowi przestrzeń kreacji innowacji gospodarczej. Bardzo
dużą rolę odgrywa transformacja cyfrowa, która z jednej strony stawia
wymagania wobec logistyki w postaci nowych usług, a z drugiej strony –
daje nowe możliwości w postaci narzędzi informatycznych, usprawniających
procesy logistyczne. Niewątpliwie logistyka przyszłości to logistyka związana
z technologiami informacyjnymi, które będą motorem napędowym do
powstawania innowacyjnych rozwiązań.

ARKADIUSZ KAWA
Dyrektor
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Logistyki i Magazynowania

O NAS
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej gospodarki.
Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wspiera organy
administracji publicznej w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp do informacji i cyfrowych usług publicznych. Optymalizuje
procesy administracyjne, kładąc szczególny nacisk na zastosowanie elektronicznej komunikacji.
Instytut w prowadzonych projektach wykorzystuje innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz autorskie narzędzia informatyczne. Posiada
nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i Internetu rzeczy. Aktywnie działa w europejskiej
przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz logistyki. Ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne
kompetencje wykorzystuje projektując wspólnie z Klientami nowe produkty oparte na zrozumieniu potrzeb użytkowników.
oważony.

Badania i rozwój

Wdrożenia

Transfer wiedzy

Wiedza, innowacyjne rozwiązania
i usługi, standardy

Doradztwo,
projekt

Szkolenia, publikacje
i certyfikacj

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
ŚRODOWISKO
SPOŁECZEŃSTWO
EKONOMIA

Zrównoważony rozwój to wielka zmiana u podstaw, która spowoduje przetasowanie całej talii
biznesu. Są dziś firmy, które będą dominować w przyszłości tylko dlatego, że to rozumieją.
Francois-Henri Pinault

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W LOGISTYCE
SUSTAINABLE GROWTH
Zbyt często w przeszłości zrównoważony rozwój był postrzegany
jako koszt dla firmy. Biznes uważał, że inwestowanie
w zrównoważone technologie i innowacje, w celu zmniejszenia
negatywnego wpływ na środowisko czy społeczeństwo, jest
zbędnym wydatkiem i niekorzystnie wpływa na wynik finansowy.
Należy jednak podkreślić, że zrównoważony rozwój napędza
wydajność - szczególnie dotyczy to logistyki. Nie trzeba
rezygnować z rentowności, aby w sposób zrównoważony
rozwijać łańcuchy dostaw. Warto zaznaczyć, że zrównoważona
logistyka nie wymaga kompromisów w zakresie efektywności.
Przyjazne dla środowiska rozwiązania przynoszą także wymierne
oszczędności, pozostawiając czas transportu czy terminowość
na tym samym poziomie.
W dzisiejszym społecznie świadomym środowisku pracownicy
i klienci przywiązują dużą wagę do pracy i wydawania pieniędzy
w przedsiębiorstwach, w których priorytetem jest społeczna
odpowiedzialność biznesu (CSR). Warto podkreślić, że w dobie
Internetu tego typu działania są łatwe do zweryfikowania, tak
więc nawet najlepszy PR bez pokrycia w czynach może szybko
przynieść odwrotny skutek.
W obszarze logistyki mówi się głównie o wykorzystywaniu
tzw. zielonego transportu, który pozwala na zmniejszenie
emisji spalin, o zwiększaniu ergonomii i bezpieczeństwa
pracy poprzez wdrożenia z zakresu automatyki, robotyki
czy wykorzystaniu egzoszkieletów. Kolejnym wątkiem, silnie
wspierającym zrównoważony rozwój, jest także przejście na
model ekonomii współdzielenia (a docelowo urzeczywistnienie
koncepcji Fizycznego Internetu) w ramach realizacji procesów
logistycznych.
Osiągnięcie tej wizji wymaga jednak współdziałania. Musimy
zaakceptować, że żadna firma nie może tego zrobić sama.
Partnerstwo i szeroka współpraca mają zasadnicze znaczenie
dla rozwiązania największych wyzwań zarówno tych
środowiskowych, społecznych jak i ekonomicznych, z którymi
muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W LOGISTYCE

Ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie
pojazdów elektrycznych, hybrydowych czy
chociażby spełniających najwyższe normy EURO6

Wykorzystanie rozwiązań IT optymalizujących
trasy i załadunki. Odpowiednio dobrany pojazd
oraz skrócony czas przejazdu generuje wymierne
korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Ograniczenie pustych przebiegów i optymalizacja
załadunku poprzez współpracę przedsiębiorstw
konsolidujących swoje ładunki i realizujących
wspólne przewozy

Zwiększanie udziału transportu intermodalnego
i wykorzystanie kolei na szeroką skalę w procesie
realizacji logistyki pierwszej mili.

Zmniejszenie zużycia energii, wody, emisji CO2
oraz ilości wytwarzanych odpadów w procesie
produkcyjnym np. poprzez wdrożenia lean
manufacturing.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
mający bezpośredni wpływ na
ich wydajności i dostępność.

BUSINESS CASE
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W LOGISTYCE
CZY WIESZ, ŻE...
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki
i Magazynowania czynnie włącza się w prace
badawczo-rozwojowe w obszarze zrównoważonego
rozwoju w logistyce. Ostatnio zakończone projekty
europejskie, takie jak HubHarmony czy Modulushca,
przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi i przedstawicielami biznesu, pozwoliły na
zweryfikowanie pilotażowych rozwiązań w zakresie
współdzielenia zasobów logistycznych, wykorzystania
modularnych jednostek ładunkowych oraz
intermodalnych centrów konsolidacyjnych. Wynikiem
projektu była ocena bezpośredniego wpływu tych
inicjatyw na środowisko, społeczeństwo i rachunek
ekonomiczny przedsiębiorstw biorących udział
w testach m.in. Procter and Gamble, CHEP, Jan De
Rejik czy Poste Italiane.
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Podstawą przygotowania niniejszego raportu były w głównej mierze dane i informacje
ze źródeł pierwotnych, generowane i gromadzone w ramach prac badawczo –
rozwojowych, których Ł-ILiM był koordynatorem i/lub wykonawcą. W pracach
nad raportem przeprowadzono również szeroką analizę ogólnodostępnych źródeł
wtórnych, w tym m.in. internetowych publikacji przeglądowych oraz artykułów
prasowych poruszających szeroko rozumianą tematykę Logistyki 4.0.
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