
 

 

 

Żabka stawia na e-logistykę przy wsparciu Asseco 
Sieć wdrożyła rozwiązanie umożliwiające pełną realizację procesów logistycznych z 

wykorzystaniem kwalifikowanych usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem unijnym eIDAS 

 
Żabka we współpracy z Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w polskim handlu, wykorzystuje 
na masową skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Sieć wdrożyła pierwsze i 
projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania wszelkich czynności logistycznych związanych z 
dostawami towarów do wszystkich franczyzobiorców na terenie całego kraju. Dzięki zastosowaniu 
kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji cały 
proces dowodowy zrealizowanych dostaw, oraz czynności odbiorowych został zaprojektowany i 
wdrożony w postaci elektronicznej. Wprowadzone rozwiązania praktycznie do zera  zredukują 
liczbę papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając ich archiwizację i oszczędzając tony 
papieru. 
 
– We współczesnym, niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie szybkość i bezpieczeństwo 

przepływu informacji są kluczowe, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Rosnące 

wymagania rynku sprawiają, że elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnym ogniwami 

łańcucha dostaw staje się pożądanym standardem i jeszcze bardziej poprawia konkurencyjność firmy 

na rynku. Trend ograniczania dokumentacji papierowej zyskuje na popularności m.in. w handlu, 

którego jednym z kluczowych obszarów jest właśnie logistyka dostaw – mówi Katarzyna Słabowska, 
dyrektor Departamentu Logistyki w firmie Żabka Polska. 
 
We wrześniu 2020 r. Żabka informowała o masowym wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych do 
zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą sieci a franczyzobiorcami. Żabka poszła o 
krok dalej i wdrożyła kolejny etap cyfryzacji procesów związanych z tzw. e-logistyką towarów 
rozumianych jako ich dostawy, ale także zwroty. Eliminacja dokumentów papierowych lub ich 
znaczne ograniczanie to tylko jeden z kluczowych elementów, który przyczynił się do realizacji 
projektu. Pozostałe dwa elementy to prawne zabezpieczenie, w sposób elektroniczny, 
przekazywania towarów między uczestnikami procesów logistycznych oraz – co za tym idzie – 
zapewnienie pełnej audytowalności w czasie rzeczywistym obrotu towarami. 
 
Franczyzobiorcy dzięki procesom e-logistyki zyskali przede wszystkim czas i szybki dostęp do 
informacji, których oczekują, a zastosowanie kwalifikowanych usług zaufania zapewnił im spokój 
prawny ze zrealizowanych czynności logistycznych. 
 
– Cieszy nas duże otwarcie klienta na transformację cyfrową i zaufanie, jakim nas obdarzył. 

Innowacyjność i złożoność wdrożonego projektu pokazuje, że tylko wzajemna współpraca oraz chęć 

osiągnięcia wspólnego celu pozwala przekraczać bariery, często mentalne, we wprowadzaniu 

cyfryzacji w kolejnych procesach biznesowych – mówi Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów 
Kluczowych w Asseco Data Systems. 
 
Całość rozwiązania technologicznego posadowiona została i utrzymywana jest w chmurowej 
infrastrukturze MS Azzure, co tylko dobitnie wskazuje na kierunek obrany przez Żabkę. 
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Sieć convenience, jaką jest Żabka, stoi na co dzień przed szeregiem wyzwań logistycznych, 
związanych m.in. z dużą liczbą małych sklepów, z których wiele charakteryzuje się niewielkim 
zapleczem, lokalizacją placówek w centrach miast czy ograniczeniami tonażowymi małych aut 
dostawczych. Wynika z nich z kolei potrzeba częstych, ale i jak najkrótszych dostaw do 
franczyzobiorców tak, aby jednocześnie nie zakłócały funkcjonowania sklepów.  
 
Logistyka Żabka Polska to obecnie 7 centrów logistycznych i 20 terminali przeładunkowych, 670 
kierowców, którzy rocznie przemierzają około 30 mln km. Między innymi wdrożenie podpisu 
elektronicznego przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych 
związanych z dostawami – do blisko 7000 placówek sieci – w które zaangażowanych jest wiele stron, 
w tym franczyzobiorcy, pracownicy administracji magazynów i terminali centrów logistycznych oraz 
kierowcy samochodów dostawczych. Przyniesie ono również minimalizację ewentualnych błędów 
w trakcie dostaw oraz przełoży się na ograniczenie procesu archiwizacji dokumentów. Co ważne, 
wpłynie ono także na stopniowe zmniejszanie do niezbędnego minimum ilości dokumentów 
drukowanych w procesach logistyki dostaw do placówek. Digitalizacja dokumentów i przyjęcie 
towaru za pomocą skanera, z punktu widzenia franczyzobiorców jest znaczącym krokiem z uwagi na 
to, że proces odbioru towaru będzie następował jeszcze szybciej i sprawniej. 
 
Logistyka paperless wpisuje się w odpowiedzialność społeczną Żabki. Dzięki stosowaniu 
nowoczesnych technologii w logistyce sieć może jeszcze lepiej dbać o środowisko, oszczędzając 
energię, redukując ślad węglowy czy właśnie minimalizując zużycie papieru. Dzięki elektronicznemu 
obiegowi dokumentów tylko w obszarze logistyki Żabka jest w stanie zaoszczędzić rocznie ok. 15 mln 
arkuszy papieru. 
 
_____________________________ 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 7000 
placówek prowadzonych przez ponad 5000 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni ponad dwudziestu lat 
działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 
odwiedzane codziennie przez ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 
najbliższej Żabki. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 
odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 
zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 
Polska na: www.zabka.pl. 
 
Asseco Data Systems jest jedną z największych firm IT w Polsce. Dostarcza produkty i usługi, bazujące na 
oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej. Działalność spółki 
skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej. Asseco Data Systems 
należy do Grupy Asseco, która jest liderem branży IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa działa w blisko 60 
krajach na świecie i zatrudnia ok. 27 tys. osób. Więcej informacji o spółce na www.assecods.pl 
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Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 
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