Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw
A wszystko zaczęło się od zorganizowanej wspólnie ze stowarzyszeniem TAPA EMEA
międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w łancuchu dostaw (Kraków, 4
czerwca 2009 r.). Znaczącym sukcesem był już sam fakt, że tak znana organizacja zajmująca
się kreowaniem standardów bezpieczeństwa przewozu, postanowiła zawitać do Polski.
Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw i
zapewnieniem bezpieczeństwa logistycznego w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej. Była
to pierwsza w Polsce konferencja zorganizowana przez TAPA EMEA, a więc wydarzenie
warte zapamiętania.
Naszym celem było przedstawienie problemu bezpieczeństwa logistycznego w różnych
aspektach: z perspektywy organizacji TAPA jako twórcy międzynarowych standardów
bezpieczeństwa w przewozie drogowym (TSR / FSR) oraz firmy LRQA jako instytucji
oferującej certyfikację TAPA EMEA na całym świecie, z punktu widzenia koncernów
produkujących systemy zabezpieczeń lub z tych systemów korzystających takich jak firma
GE Veriwise oferująca systemy telematyczne wspomagające bezpieczeństwo załadunku i
firma Dell jako leader branży Hi Tech oddający swe produkty pod opiekę firm
przewozowych. Problem bezpieczeństwa transportu był również przedstawiony z
perspektywy działań prowadzonych przez polską policję, która zmaga się na co dzień z
przestępstwami drogowymi.
Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw i
zapewnieniem bezpieczeństwa logistycznego. Mając na uwadze roczne straty w tej branży w
wysokości ponad 8 mld euro, uznaliśmy za zasadne zaangażowanie ekspertów działąjących
lokalnie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej do wspólnego spotkania i podzielenia się
swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Prezentowane tematy były bardzo ciekawe i
zróżnicowane, wszystkie spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Uzmysłowiły
jak ważne dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest zapewnienie odpowiednich standardów
zabezpieczeń. Prelegenci pokazali na przykładach międzynarodowych korporacji jakie
rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa logistycznego mogą być stosowane, jak
minimalizować ryzyko strat i tym samym jak chronić wiarygodność firmy oraz dobre imię
marki
Podczas pierwszej prezentacji Mark Schwarz przedstawiał organizację TAPA, jej działalność
i cele oraz korzyści i prestiż płynące z członkostwa w tej organizacji. Następnie Ilona Sobul
prezentowała współorganizatora konferencji - firmę SASMA oferującą różnorodne szkolenia
oraz usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Standardy FSR i TSR były
omawiane przez Marka Schwarza z TAPA EMEA oraz Leszka Sitkowskiego z firmy LRQA,
firmy
wdrażającej
certyfikację
TAPA.
W dalszej części konferencji występowali przedstawiciele takich międzynarodowych
koncernów jak firma GE czy Dell. Bardzo pouczająca była prezentacja Przemysława
Dutkiewicza pokazująca najnowsze rozwiązania telematyczne oferowane przez firmę GE
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Veriwise. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja przedstawiciela firmy Dell pokazująca
model rozwiązań stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa logistycznego firmy.
Całość zakończyła się prezentacją Mirosława Gruszeczki na temat wyzwań, przed jakimi staje
polska policja w związku z rozwojem spedycji i bazy logistycznej w naszym regionie. Ta
prezentacja oraz przedstawione dane statystyczne wywołały szczególne zaciekawienie wśród
uczestników
konferencji.
Wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji dostępne są na naszej stronie w
zakładce DOWNLOAD
Mając na uwadze jak wielkie korzyści może przynieść organizacja konferencji firmowanej
znakiem TAPA, zadbaliśmy o to, aby uczestnicy konferencji mogli wykorzystać czas między
prelekcjami na nawiązywanie znajomości i poszerzanie kontaktów biznesowych. Możliwość
wymiany poglądów, uwag i doświadczeń była dla nas jednym z powodów organizowania tej
konferencji. Cieszymy się, że wraz z organizacją TAPA zachęciliśmy do przybycia
specjalistów działających w branży bezpieczeństwa czy logistyki nie tylko w Polsce, ale
również za granicą. Wierzymy, że tym samym daliśmy uczestnikom konferencji szansę
na wymianę poglądów i doświadczeń, co być może w przyszłości przełoży się na stworzenie
nowych wartości i podniesienie standardów bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom oraz prelegentom za udział w konferencji,
tym samym wierzymy, że już wkrótce będziemy mieli okazję do innych tego typu
spotkań.
Na konferencję przyjechali przedstawiciele wielu międzynarodowych firm działających
w branży produkcyjnej, spedycyjnej, logistycznej, bezpieczeństwa i innych.
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