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DPDgroup 
Podchodzimy indywidualnie
do każdej przesyłki w Europie i na świecie

   
 

Codziennie 68 tysięcy specjalistów DPD 
doręcza ponad 4,8 miliona przesyłek na 
całym świecie.

Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ* jesteśmy 
świadomi wpływu naszej działalności 
na środowisko. Zobowiązaliśmy się do 
usprawnienia sposobu działania, koncentrując 
się na obszarach, na które mamy 
bezpośredni, pozytywny wpływ. 

 

 

* Global Compact to dobrowolna inicjatywa ONZ mająca na celu zachęcenie podmiotów gospodarczych na całym świecie do prowadzenia działalności w sposób  zrównoważony i odpowiedzialny 
społecznie oraz do przekazywania informacji o sposobie wdrażania takich działań.  



  Dlaczego 
      przyjazna logistyka miejska 

jest naszym drogowskazem?
Populacja obszarów miejskich systematycznie 
wzrasta. Obecnie ponad 73% Europejczyków 
mieszka miastach. 

 

Trwa gwałtowny rozwój e-commerce. Szacuje się, 
że do roku 2025 liczba przesyłek podwoi się,
co spowoduje większe natężenie ruchu 
kołowego w centrach miast.  
Centra miast stają się coraz bardziej zatłoczone 
i zanieczyszczone. Ruch kołowy w tych obszarach 
odpowiada za 40% całkowitej emisji CO₂ 
generowanej przez transport drogowy. 

DPDgroup opracowała innowacyjne i przyjazne 
dla Klienta rozwiązania w zakresie doręczeń 
przesyłek.



   Współpracujemy z lokalnymi władzami, co pozwala 
szybko reagować na nowe wymagania i zmieniające się przepisy.
 Tworzymy oddziały miejskie  w centach miast i w obszarach o dużym 
zaludnieniu.
  Posiadamy flotę alternatywnych, niskoemisyjnych pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym, pojazdów elektrycznych, rowerów 
oraz rowerów cargo.

  Stale pracujemy nad ograniczeniem śladu węglowego naszej floty 
poprzez zastosowanie najnowszych norm Euro oraz zakup 
najnowocześniejszych pojazdów. Kompensujemy emisje związane 
z działalnością transportową poprzez liczne programy, 
dzięki czemu wszystkie przesyłki doręczamy w sposób neutralny dla 
środowiska, bez dodatkowych kosztów dla Klienta. W latach 2013-2017 
ograniczyliśmy emisję CO₂ o 16% na przesyłkę.  

Analizujemy potrzeby każdego miasta, 
odpowiednio dostosowujemy ofertę oddziałów 
i kształtujemy flotę pojazdów. 

   Wprowadzamy innowacje i tworzymy zrównoważone rozwiązania.  

  Nasze dwie flagowe usługi:

• 
 
Predict – w ramach usługi odbiorca otrzymuje informację o dokładnym, 
przedziale czasowym doręczenia przesyłki, z możliwością zmiany terminu. 
Dzięki wzrostowi skuteczności doręczeń emisja CO2 obniżyła się o 4%*.

•  Pickup - w skład sieci wchodzi obecnie 32 000 punktów nadań 
i odbiorów  w 26 krajach, z czego prawie 95% znajduje się 
w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zamieszkania. 
To rozwiązanie obniżyło ślad węglowy, 70% adresatów odbiera 
przesyłki pieszo, rowerem, a 10% dojeżdża do punktu transportem 
zbiorowym.

W ramach                        logistyki miejskiej oferujemy 
innowacyjne rozwiązania, które pozwalają 
dopasować proces doręczeń do potrzeb 
klientów 

przyjaznej

Jak  
  DPDgroup  
     wpływa na
   środowisko?

*W porównaniu do standardowych doręczeń na ostatniej mili B2C – badania ECOFYS, grudzień 2017



Warszawa
Przyjazna  logistyka miejska

Oddział miejski

Oddział miejski, położony w sercu 
warszawskiej dzielnicy biznesowej, 
obsługuje w alternatywny sposób 
pracowników okolicznych firm.

Innowacje
>    Przymierzalnia na miejscu: 

w razie konieczności
łatwy zwrot

Godziny otwarcia
> 7:00 - 19:00

Lokalizacja
>  80 000 pracowników 

różnych firm w promieniu 3 km 
 Usługi

> Nadania, odbiory i zwroty
> Pobrania 

90%* mniej

 75 600 km
wykonanych przez pojazdy

o napędzie 
alternatywnym

*redukcja emisji CO  w ciągu roku
2



Paryż
Przyjazna  logistyka miejska

Oddział miejski

Ten oddział miejski doręcza paczki 
do 14 500 punktów wyłącznie 
flotą niskoemisyjną.

Budynek wykorzystujący
energię odnawialną
> Oświetlenie LED
> „Czyste” ogrzewanie

Lokalizacja
> 

 
Strategiczne
położenie 
w centrum 
miasta

 

Wydajność
>  14 500 adresów
>  25 300 doręczonych paczek 

przed 2019

305 ton  mniej*

 35%
mniej

kilometrów

Flota alternatywna

40 pojazdów
elektrycznych

*redukcja emisji CO₂ w ciągu roku

Plany
>      Chronopost będzie doręczać 

przesyłki flotą w 100% 
niskoemisyjną przed 
końcem 2019 r. 



Londyn
Przyjazna  logistyka miejska

Mikrooddział

Otwarcie jesienią 2018 roku w Westminster.
Doręczenia z wykorzystaniem floty elektrycznej.

Lokalizacja 
blisko centrum
>  ok. pięć minut od 

Buckingham Palace

Wydajność
>  Do 2 000 paczek dziennie

45 ton  mniej*

 170 000 km 
wykonanych flotą 

alternatywną

Flota alternatywna

napędzanych
alternatywnie

14 samochodów 
 

Godziny otwarcia
> 7:30 - 17:30 

Kamień milowy
>    Pierwszy własny 

punkt Pickup 
w DPD UK

 
*redukcja emisji CO₂ w ciągu roku



Madryt
Przyjazna  logistyka miejska

Mikroodział

5 mikrooddziałów w Madrycie zaspokaja 
potrzeby odbiorców miejskich w sposób 
neutralny dla środowiska.

 
 

Lokalizacja
>  Centrum miasta

Innowacyjna obsługa
>  Miejscy odbiorcy korzystają z jednogodzinnego 

okna doręczenia w sąsiedztwie mikrooddziału  

Nagroda
«Best Ideas of the Year»
w kategorii „Zrównoważone 
inwestycje”. 

 

14.5 ton  mniej*

 8 144 km
wykonanych flotą 

alternatywną

Flota alternatywna

6 elektrycznych 
rowerów

  

zamiast 3 - 4 
samochodów

Godziny otwarcia
> 9:30 - 21:30

*redukcja emisji CO₂ w ciągu roku



Norymberga
Przyjazna  logistyka miejska

Mikrooddział

Mikroodział z alternatywną flotą
doskonale odpowiada na potrzeby miasta.

Korzyści
>  Omijamy poranne 

korki

16 ton 
mniej

*

 15 000 km
wykonanych przez pojazd

o napędzie 
alternatywnym

Flota alternatywna

5 elektrycznych 
rowerów

 

zamiast
5 vanów

Lokalizacja
>  Blisko centrum miasta, 

łatwe doręczenia

Cele
>  Redukcja emisji CO₂ o 25%
> Zmniejszenie śladu węglowego

Alternatywne doręczenia
ograniczenie ruchu w centrum

*redukcja emisji CO₂ w ciągu roku

> 


