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Gdy piszę to pismo do naszego rocznego raportu na temat 
zrównoważonego rozwoju, trudno jest myśleć o czymś innym 
poza wpływem pandemii koronawirusa na gospodarkę, rodziny 
i społeczności na całym świecie. Niektórzy uważają, że nie jest to 
odpowiedni czas na dyskusje na temat kwestii środowiskowych 
i społecznych, które w tej chwili mogą wydawać się mniej ważne. 
Ale ja myślę, że te rozmowy są niezwykle istotne – teraz bardziej 
niż kiedykolwiek. Kryzys dał początek innowacjom, współpracy 
i odporności, które mam nadzieję wykorzystamy podczas 
podejmowania wyzwań w przyszłości.

Działalność firmy UPS jest uważana za podstawową i niezbędną 
w wielu krajach, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby wspierać globalne wysiłki w zakresie reagowania na 
koronawirusa – od pomagania klientom w dostosowywaniu 
łańcuchów dostaw i dostarczania kluczowego zaopatrzenia 
po zapewnianie funduszy i usług transportowych partnerskim 
organizacjom humanitarnym.

Nie moglibyśmy wspierać tych działań bez ciężkiej pracy 
i poświęcenia prawie 495 000 pracowników UPS na całym 
świecie. Bezpieczeństwo naszych ludzi jest naszym najwyższym 

priorytetem i podejmujemy działania w celu zapewnienia im 
bezpieczeństwa, w tym usprawniając procedury czyszczenia, 
zapewniając sprzęt ochronny i wprowadzając program płatnego 
urlopu w nagłych wypadkach, aby pomóc pracownikom 
dotkniętym COVID-19.

 W tych niepewnych czasach zawsze możesz liczyć na 
UPS. Będziemy dalej współpracować z klientami, rządami 
i organizacjami non-profit na całym świecie, abyśmy wszyscy 
wyszli z tego kryzysu silniejsi i zdrowsi.

To podejście leży u podstaw wszystkiego, co robimy w UPS – 
od pomocy społecznościom w podnoszeniu się po klęskach 
żywiołowych po tworzenie bardziej zrównoważonych praktyk 
wzmacniających naszą działalność w zmieniającym się świecie.

Zrównoważony rozwój w UPS
To niesamowite, jak wiele się zmieniło, odkąd dołączyłem 
do firmy jako dorywczy pracownik załadunku wiele lat 
temu. Rozszerzyliśmy działalność na rynki międzynarodowe, 
uruchomiliśmy linie lotnicze UPS i wprowadziliśmy innowacje od 
technologii optymalizacji tras po dostawy za pomocą dronów.

W ciągu ostatniej dekady rozwinęliśmy również nasze 
„laboratoria na kołach” – flotę ponad 10 300 pojazdów o niskiej 
emisji, i zainwestowaliśmy 1 miliard dolarów w alternatywne 
pojazdy, paliwa i infrastrukturę. Wiemy, że nasi klienci szukają 
sposobów na wysyłkę większej liczby paczek, wywierając 
mniejszy wpływ na środowisko, dlatego byliśmy pierwszym 
przewoźnikiem przesyłek paczkowych, który w 2009 roku 
zaoferował opcję wysyłki neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Pracownicze Grupy Wspólnotowe UPS, 
wprowadzone w 2006 roku, wpłynęły na rozwój różnorodności 
i akceptacji w całej firmie. Jest ich już prawie 200 oddziałów 
na całym świecie. W 2016 roku wyznaczyliśmy nowe cele – 
zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, usprawnić programy 
bezpieczeństwa pracowników i wzmocnić nasze społeczności.

David Abney
Prezes i dyrektor generalny UPS

Wiadomość dyrektora generalnego

Świat szybko się zmienia. 
Ale firma UPS jest szybsza. 

Będziemy dalej współpracować 
z klientami, rządami 
i organizacjami non-profit na 
całym świecie, abyśmy wszyscy 
wrócili silniejsi i zdrowsi po tym 
kryzysie.

”

”
Bardziej zrównoważony rozwój w 2019 roku
Jestem wdzięczny, że na przestrzeni lat mogłem wspierać 
inicjatywy UPS na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj 
tempo zmian przyspiesza, a firma UPS wciąż pozostaje na ich 
czele. W 2019 roku zwiększaliśmy nacisk na zrównoważony 
rozwój na wiele sposobów:

• Osiągnęliśmy cztery z naszych celów zrównoważonego 
rozwoju na rok 2020 rok przed terminem, w tym 
przekazaliśmy 117 milionów dolarów na cele charytatywne, 
poświęciliśmy 20 milionów godzin na wolontariat, 
posadziliśmy 15 milionów drzew oraz zmniejszyliśmy 
częstotliwości wypadków komunikacyjnych o 3 procent.

• Zrealizowaliśmy największą w USA inwestycję w odnawialny 
gaz ziemny, która zmniejszy emisje o ponad milion ton 
metrycznych.

• Dodaliśmy do naszej floty ponad 6000 pojazdów na 
sprężony gaz ziemny.

• Uruchomiliśmy UPS Flight Forward™, jedną z pierwszych 
w USA dronowych linii lotniczych certyfikowanych przez 
Federalną Administrację Lotnictwa (FAA).

• Ustanowiliśmy coroczną nagrodę w zakresie różnorodności 
i akceptacji Horizon Award, aby wyróżniać jednostki 
biznesowe, które promują różnorodność i akceptację w celu 
stymulowania innowacji.

• Zainwestowaliśmy ponad 1 miliard dolarów w szkolenia 
i programy rozwojowe, aby pomóc pracownikom 
w rozwijaniu ich umiejętności i wiedzy.

Chociaż jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego 
celu – by 25 procent pojazdów zakupionych w 2020 roku było 
napędzanych paliwem alternatywnym lub wykorzystywało 
zaawansowaną technologię – to potrzeba jeszcze więcej 

pracy, aby osiągnąć nasze cele na rok 2025 – zmniejszyć 
emisje bezwzględne i korzystać w większym stopniu z energii 
odnawialnej w całej naszej działalności. Przyspieszamy wysiłki 
na rzecz realizacji tych celów, m.in. niedawno zainwestowaliśmy 
w brytyjski startup Arrival, dzięki czemu powiększymy naszą 
flotę o dodatkowe 10 000 całkowicie elektrycznych pojazdów.

Przygotowanie na przyszłość 
Cieszę się, że Carol Tomé, członkini zarządu UPS od 2003 roku, 
zastąpi mnie na pozycji 12. dyrektora generalnego UPS, a ja 
przejmę obowiązki dyrektora wykonawczego. Opuszczę 
zarząd UPS 30 września 2020 roku. Aby zapewnić płynne 
przejście i udany szczyt paczkowy, będę służyć jako 
specjalny konsultant do końca 2020 roku, a następnie, po 
46 latach pracy, przejdę na emeryturę. 30 września William 
Johnson, główny niezależny dyrektor UPS, przejmie rolę 
prezesa tytularnego (niewykonawczego). Dzięki swojemu 
doświadczeniu, przywództwu i głębokiej znajomości UPS 
Carol jest dobrze przygotowana do wyniesienia tej wspaniałej 
firmy na nowy poziom.

Nawet w obliczu pandemii firma UPS promuje pozytywne 
zmiany i w dalszym ciągu stawia czoła istotnym wyzwaniom, 
takim jak zmiany klimatu. Przy niezliczonych okazjach firma 
UPS sprostała wyzwaniom dzięki innowacjom i współpracy. 
Jestem przekonany, że nadal będziemy dostarczać 
rozwiązania, których potrzebuje świat.

Jako członkini zarządu UPS podziwiałam wizję 
i zaangażowanie, które doprowadziły UPS na 
drogę do stworzenia bardziej zrównoważonej 
firmy – i świata. Dziękuję Davidowi za jego 
wieloletnie oddane przywództwo w UPS, w tym 
za niezachwiane wspieranie zrównoważonego 
rozwoju. Z niecierpliwością czekam, aż 
będę mogła budować na położonym przez 
niego fundamencie, tworząc nową generację 
zrównoważonego rozwoju w UPS.

”

”

Carol Tomé
Dyrektor generalna UPS (elekt)

David Abney
Prezes i dyrektor generalny
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W 2016 roku ustaliliśmy 10 celów zrównoważonego rozwoju, 
które mają na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, 
usprawnienie wiodących w branży programów bezpieczeństwa 
i wzmocnienie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Jesteśmy 
dumni z tego, że osiągnęliśmy cztery cele na rok przed terminem 
i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć również pozostałe. 
Dowiedz się więcej o naszych postępach w 2019 roku. 

Postęp w kierunku 
realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju

Odwiedź stronę ups.com/sustainability, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych postępów w osiąganiu powyższych celów.

W 2019 roku posadziliśmy 2,8 miliona drzew, przekraczając nasz cel o rok 
wcześniej – razem zasadziliśmy 15,4 miliona drzew.

15 MLN ZASADZONYCH DRZEW DO 2020 ROKU
(W sumie od 2012 roku)

Osiągnęliśmy nasz cel na rok przed terminem dzięki redukcji wypadków 
komunikacyjnych o 3,1%.

REDUKCJA WYPADÓW KOMUNIKACYJNYCH  
O 3% DO 2020 ROKU
(Na 100 000 godzin pracy kurierów; poziom odniesienia 2016 rok)

Pracownicy UPS, ich rodziny i przyjaciele w 2019 roku poświęcili 
3 miliony godzin na wolontariat i przekroczyli nasz cel, osiągając w sumie 
21,7 milionów godzin wolontariatu. 

20 MLN GODZIN WOLONTARIATU DO 2020 ROKU
(W sumie od 2011 roku)

Roczne darowizny na cele charytatywne osiągnęły sumę 123,8 mln 
dolarów w 2019 roku, co odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie UPS, 
Fundacji UPS (naszego ramienia odpowiedzialności społecznej) oraz 
obecnych i emerytowanych pracowników UPS.

117 MLN DOLARÓW ROCZNYCH DAROWIZN  
NA CELE CHARYTATYWNE DO 2020 ROKU

W 2019 roku bezwzględna emisja zmniejszyła się o 0,8% w stosunku do 
wyników z 2018 roku; całkowita emisja pozostaje jednak o 5,4% powyżej 
poziomu odniesienia z 2015 roku. Wynik ten jest spowodowany rozwojem 
handlu elektronicznego, a także wzrostem całkowitej liczby realizowanych 
przez nas dostaw. Wciąż jesteśmy zaangażowani w realizację tego celu 
i jesteśmy przekonani, że inwestycje w pojazdy o niższej emisji, paliwa 
odnawialne i instalacje słoneczne przyspieszą nasz postęp. 

REDUKCJA BEZWZGLĘDNEJ EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH W GLOBALNYCH OPERACJACH 
NAZIEMNYCH O 12% DO 2025 ROKU
(Poziom odniesienia 2015 rok)

W 2019 roku zakończyliśmy wdrażanie dachowych kolektorów słonecznych 
o mocy 10 MW w USA, a operacje UPS w 10 krajach europejskich osiągają 
obecnie prawie zerową emisję dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii 
elektrycznej. Inwestycje w energię odnawialną pokrywają 3,9% naszego 
całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

25% ENERGII ODNAWIALNEJ DO 2025 ROKU

W 2019 roku kontynuowaliśmy inwestycje w paliwa alternatywne dla 
naszej floty pojazdów naziemnych – zakupiliśmy 511 mln litrów paliw 
alternatywnych, co stanowi 24% naszego całkowitego zużycia paliwa 
w operacjach naziemnych. Zobowiązaliśmy się również do zakupu 
946 milionów litrów odnawialnego gazu ziemnego w ciągu następnych 
kilku lat.

40% PALIW ALTERNATYWNYCH JAKO PROCENT 
CAŁEGO PALIWA UŻYWANEGO W OPERACJACH 
NAZIEMNYCH DO 2025 ROKU

W 2019 roku dalej rozwijaliśmy naszą flotę ponad 10 300 pojazdów 
napędzanych paliwem alternatywnym i wykorzystujących zaawansowane 
technologie. Zobowiązaliśmy się również do zakupu 6000 pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym. W pierwszym kwartale 2020 roku 
ogłosiliśmy również znaczną inwestycję w firmę Arrival, poszerzając naszą 
flotę o dodatkowe 10 000 całkowicie elektrycznych pojazdów.

25% POJAZDÓW NAPĘDZANYCH PALIWEM 
ALTERNATYWNYM LUB WYKORZYSTUJĄCYCH 
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE JAKO PROCENT 
WSZYSTKICH POJAZDÓW ZAKUPIONYCH W 2020 ROKU

W 2016 roku postawiliśmy sobie za cel poprawę wskaźnika zaangażowania 
pracowników o 2% do 2020 roku. Wskaźnik został obliczony na podstawie 
corocznego badania zaangażowania pracowników UPS (EES). W ramach 
naszej transformacji w całym przedsiębiorstwie w 2019 roku zastąpiliśmy 
badanie EES badaniem kultury UPS i planujemy przeprowadzać to badanie 
co roku.

POPRAWA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW O 2% DO 
2020 ROKU

Nasz wskaźnik wypadków powodujących niezdolność do pracy wzrósł do 
2,07, co stanowi wzrost o 13,7% w stosunku do wartości odniesienia, głównie 
ze względu na ciągły wzrost liczby nowych pracowników zatrudnionych 
w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju handlu elektronicznego. 
Aby zaradzić temu wzrostowi, usprawniliśmy dzielenie się najlepszymi 
praktykami, rozszerzyliśmy program doradztwa w zakresie bezpieczeństwa 
dla nowych pracowników i dostosowaliśmy proces audytu wewnętrznego, 
aby lepiej oceniać bezpieczeństwo w naszych obiektach.

REDUKCJA WYPADKÓW POWODUJĄCYCH 
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY O 1% DO 2020 ROKU
(Na 200 000 godzin; poziom odniesienia 2016 rok)

Słuchamy, uczymy się, przewodzimy.
Zbliżając się do końca pierwszego roku pracy w UPS, wspominam 
to, co skłoniło mnie do dołączenia do tej organizacji. Po pierwsze, 
reputacja firmy w zakresie uczciwości – gdy UPS zobowiązuje 
się do zrobienia czegoś, robi to. Nasze zobowiązania powodują 
pozytywne zmiany i stanowią przykład dla innych w naszej 
branży – niezależnie od tego, czy dotyczą one milionów 
kilometrów przejechanych naszymi pojazdami napędzanymi 
paliwem alternatywnym i wykorzystującymi zaawansowane 
technologie, zasadzenia 15 milionów drzew, czy też tworzenia 
bardziej zrównoważonych sposobów doręczania paczek.

Zrobiły na mnie wrażenie również odważne ambicje firmy. 
W 2016 roku firma UPS ogłosiła, że do 2025 roku pragnie 
ograniczyć emisje bezwzględne o 12% w globalnych operacjach 
naziemnych. Firma wyznaczyła sobie ten cel pomimo 
przewidywanego znacznego wzrostu liczby obsługiwanych 
przesyłek – a także zużycia energii i emisji – w wyniku 
gwałtownego wzrostu handlu elektronicznego. Radzimy sobie 
z tymi problemami i utrzymujemy optymistyczne podejście, 
ponieważ już teraz zaczynamy zauważać, że nasze inwestycje 
w pojazdy i paliwa o niższej emisji zaczynają się opłacać.

Robimy postępy, ale UPS może i musi zrobić jeszcze więcej. 
Nasi klienci oczekują od nas pomocy w zmniejszaniu wpływu 
ich łańcuchów dostaw na zmiany klimatyczne. Pracownicy 
UPS chcą pracować dla firmy, która na równi stawia zysk 
z odpowiedzialnością za ochronę planety i troską o swoich 
pracowników. Ponadto inwestorzy i inni interesariusze podnoszą 
poprzeczkę i oczekują od firm więcej w zakresie wszystkich 
aspektów zrównoważonego rozwoju. Musimy stale stawiać sobie 
nowe wyzwania, aby iść dalej – i szybciej.

 W miarę jak przeprowadzamy transformację całego 
przedsiębiorstwa stale rozważamy nowe opcje w zakresie 
bardziej zrównoważonych obiektów i flot, takie jak budynki 
o niemal zerowej emisji zasilane przy użyciu mikrosieci i energii 
słonecznej, a także inteligentne rozwiązania w zakresie ładowania 
pojazdów elektrycznych i magazynowania energii. 

Pomagamy w komercjalizacji i skalowaniu alternatywnych 
paliw i technologii – zrealizowaliśmy największy w historii zakup 
odnawialnego gazu ziemnego oraz inwestujemy w startupy 
z branży motoryzacyjnej w celu skalowania elektrycznych 
samochodów dostawczych. Współpracujemy również 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie osiągania celów 
środowiskowych przez linie lotnicze i badamy różne opcje 
w zakresie paliw odrzutowych o niższej emisji.

Wiadomość 
od dyrektor ds. 
zrównoważonego 
rozwoju

Jestem dumna, że pracuję dla firmy, która 
bierze odpowiedzialność za swoje działania 
i ma jasno określony cel – aby przewodzić 
zmianom. Nie mamy jeszcze wszystkich 
odpowiedzi, ale zadajemy właściwe pytania 
i tworzymy innowacyjne, długoterminowe 
rozwiązania.

Suzanne Lindsay-Walker
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i Wiceprezes ds. 
środowiska

” ”
Jestem dumna, że pracuję dla firmy, która bierze 
odpowiedzialność za swoje działania i ma jasno określony 
cel – aby przewodzić zmianom. Nie mamy jeszcze wszystkich 
odpowiedzi, ale zadajemy właściwe pytania i tworzymy 
innowacyjne, długoterminowe rozwiązania. Firma UPS raz 
po raz dowodzi, że możemy osiągnąć wielkie rzeczy, jeśli 
w realizację zadań włożymy nasze siły i zasoby. Dzisiejsza 
rzeczywistość nie jest wyjątkiem, o czym świadczą wysiłki 
pracowników UPS na pierwszej linii działań w obliczu pandemii 
koronawirusa. Ten bezprecedensowy czas wzmacnia 
potrzebę ciągłego zabezpieczania naszej firmy na przyszłość 
i zwiększenia naszej odporności.
 
W ciągu ostatniego roku spędziłam dużo czasu, słuchając 
i ucząc się, starając się zrozumieć działalność firmy UPS i jej 
drogę do zrównoważonego rozwoju – to, gdzie byliśmy 
i dokąd zmierzamy. Kształtując przyszłość UPS pod kątem 
zrównoważonego rozwoju, będziemy korzystać z dziesiątek 
lat postępu i wdrożymy działania, które będą służyć naszym 
klientom, wspierać naszych pracowników i społeczności oraz 
redukować nasz wpływ na środowisko. 

1 MLD USD 
zainwestowany 
w alternatywne 

paliwa i pojazdy od 
2009 roku

1.  
dronowa linia lotnicza 
certyfikowana przed 

Federalna Administrację 
Lotnictwa (FAA) – UPS Flight 

Forward™

21,7 MLN  
godzin wolontariatu

40 000 
LOKALIZACJI UPS 
Access Point® na 

całym świecie

3500+ 
wspieranych firm 

zarządzanych przez 
kobiety

1,6 MLN +  
czystszych 

kilometrów 
pokonywanych 

każdego dnia

250 MLN  
ton metrycznych emisji 

mniej dzięki zobowiązaniu 
do korzystania 

z ODNAWIALNEGO GAZU 
ZIEMNEGO

125 000 
KURIERÓW UPS

Zrównoważony rozwój w liczbach

http://ups.com/sustainability
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Dostawy o kluczowym znaczeniu
Jak UPS działa w czasie pandemii koronawirusa

Nowy koronawirus wywołujący COVID-19 spowodował 
bezprecedensowe obciążenia naszego systemu opieki 
zdrowotnej, gospodarki i społeczeństwa. Zaapelowano 
do ludzi o pozostanie w domu, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się pandemii. Łańcuchy dostaw uległy 
dramatycznej zmianie. Jednak zapasy sprzętu medycznego 
muszą jak najszybciej dotrzeć do szpitali, laboratoriów 
i klinik, aby leczyć osoby dotknięte chorobą. Ta unikatowa 
kombinacja wymagań i ograniczeń spowodowała znaczne 
wyzwanie logistyczne.

Dzięki naszemu 113-letniemu doświadczeniu w logistyce 
na całym świecie jesteśmy w stanie sprostać temu 
wyzwaniu.

Inteligentna globalna sieć logistyczna
Firma UPS zaczęła stawiać czoła epidemii koronawirusa 
na początku stycznia, kiedy po raz pierwszy wpłynęła ona 
na naszą działalność w Chinach i innych częściach Azji. 
Zaopatrzyliśmy naszych pracowników w środki ochrony 
osobistej, pomogliśmy naszym klientom dostosować 
łańcuchy dostaw i środki transportu do zakłóceń pracy 
spowodowanych przestojami zleconymi przez rząd 
i wykorzystaliśmy elastyczność naszej sieci, aby dostosować 
nasze moce przerobowe, gdy część naszej pracy została 
wyprowadzona z Chin. Ta sprawność przygotowała nas na 
dalsze zmiany w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii 
na całym świecie.

Rządy rozumieją ważną rolę UPS w globalnym handlu. Wiele z nich 
określiło działalność UPS jako działalność pierwszej potrzeby, co 
pozwoliło nam dalej dostarczać niezbędne produkty i leki ratujące 
życie dla naszych klientów.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Logistyka pomocy humanitarnej i wsparcie 
społeczności
Firma UPS i Fundacja UPS posiadają rozległe doświadczenie 
w pomaganiu społecznościom w przygotowaniu do klęsk 
żywiołowych i kryzysów humanitarnych, reagowaniu na nie oraz 
wychodzeniu z nich – wykorzystujemy te możliwości, aby pomóc 
w czasie tej pandemii. Ponadto lokalne zespoły UPS współpracują 
bezpośrednio z organizacjami społeczności lokalnych. Wspieramy 
działania związane z reagowaniem na COVID-19 dzięki naszej 
globalnej inteligentnej sieci logistycznej i finansujemy partnerów 
lokalnych, krajowych i międzynarodowych za pomocą ponad 
21 mln dolarów funduszy, świadczymy usługi transportowe 
i zapewniamy wsparcie logistyczne. Wsparcie to wspomaga 
bieżące działania humanitarne i pomaga społecznościom 
lokalnym w fazie odbudowy. Finansowanie lokalnych 
społeczności skupia się przede wszystkim na zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji, opieki zdrowotnej, 
stabilności finansowej i ciągłości trwających programów. 

Na przykład firma UPS udostępnia pomoc swoich ekspertów 
w zakresie logistyki, którzy wspierają partnerstwa publiczno-
prywatne, w tym wspierają naszą współpracę z Federalną 
Agencją Zarządzania Kryzysowego w zakresie dystrybucji 
środków ochrony indywidualnej i niezbędnych materiałów dla 
pracowników opieki zdrowotnej w całych Stanach Zjednoczonych. 
Wraz z CVS wprowadzamy również dostawy za pomocą dronów 
do największego w Stanach Zjednoczonych osiedla seniorów, 
na którym mieszka ponad 135 000 osób.

Zespół, który nie ma sobie równych 
Pracownicy UPS są przyzwyczajeni do mobilizacji, na przykład 
w czasie świątecznego szczytu paczkowego lub w okresach 
ekstremalnych warunków pogodowych. Podczas pandemii 
koronawirusa również możemy na nich liczyć. Kurierzy, 
piloci, osoby zajmujące się obsługą paczek i inni pracownicy 
UPS za kulisami zwiększyli poziom swojego zaangażowania 
i poświęcenia, jak nigdy dotąd. Podejmujemy działania w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, takie 
jak dostosowanie naszych procedur operacyjnych, szybkie 
usprawnianie procedur czyszczenia urządzeń, pojazdów 
i samolotów oraz szybkie wdrażanie i uzupełnianie zasobów, 
takich jak rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i maski. 
Na każdym kroku stawiamy na pierwszym miejscu
bezpieczeństwo naszych pracowników i reagowanie na ich 
potrzeby.

Stabilny kurs na przyszłość 
Koronawirus odwrócił do góry nogami życie, jakie znamy. W tym 
niepewnym czasie wielu klientów powiedziało nam, że życie 
znów wydaje się trochę bardziej normalne, gdy widzą na ulicy 
znajomy brązowy samochód dostawczy. Cokolwiek przyniesie 
przyszłość, firma UPS zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby nadal 
wspierać naszych pracowników, klientów i społeczności na całym 
świecie.

Poświęcenie pracowników UPS na całym 
świecie nie przechodzi niezauważone. Podczas 
gdy ludzie chowają się w domach, kurierzy 
UPS dostają mnóstwo wsparcia i wiadomości 
z podziękowaniem za dostarczanie przesyłek 
w tym trudnym czasie.

Obejrzyj film tutaj.

(ciąg dalszy)

Drogi kurierze UPS,
 dostarczasz leki, które 
pomagają mi unikać wizyty 
w szpitalu, podczas mojej 
walki ze schorzeniem 
towarzyszącym ciąży. Wiem, 
że w tych trudnych czasach 
wykonywanie Twojej pracy 
nie jest łatwe. Jestem 
niezwykle wdzięczna za Twoje 
poświęcenie. Nie pozostaje 
ono niezauważone.

Dziękuję!

https://www.youtube.com/watch?v=7-OI8A_OzJg&feature=youtu.be
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Jako oficjalny partner logistyczny Expo 2020 w Dubaju, firma UPS odgrywa 
kluczową rolę w przygotowaniach do tego wydarzenia. Choć mamy specjalistyczną 
wiedzę w zakresie zarządzania logistyką zdobytą podczas wielkich wydarzeń, takich 
jak Igrzyska Olimpijskie 2008 i 2012, to sześciomiesięczna wystawa Expo 2020 
będzie wysiłkiem nieporównywalnym z żadnym innym.

Wystawa Expo 2020 postawiła sobie za cel wykorzystanie zrównoważonych 
materiałów budowlanych i zachowanie 80% stałych konstrukcji po jej zakończeniu. 
Firma UPS wykorzystuje dziesiątki lat doświadczenia w zakresie zrównoważonej 
logistyki, w tym nasze rozwiązania bezemisyjne i telematyczne, aby złagodzić 
wpływ Expo na środowisko. Pomimo przesunięcia terminu wystawy Expo 2020 
na październik 2021 roku z powodu obaw związanych z pandemią koronawirusa 
nasze zaangażowanie w przygotowanie zrównoważonej wystawy Expo pozostaje 
najwyższym priorytetem.

Firma UPS i Expo 2020 w Dubaju ogłosiły współpracę w 2017 roku i od tego czasu 
zwiększyliśmy nasze moce przerobowe, rozwinęliśmy technologie i możliwości 
personelu w Dubaju. Ta zwiększona obecność pozostanie po zakończeniu Expo, 
umożliwiając UPS wspieranie handlu w tym szybko rozwijającym się regionie.

Rozwiązania dla zrównoważonego transportu
Klienci często chcą, aby proces dostawy ich przesyłek był bardziej przyjazny dla środowiska, ale nie są pewni, jak to osiągnąć. Oferujemy 
szereg rozwiązań, które klienci mogą wybrać, aby zapewnić niższą emisję dwutlenku węgla.

Na początek: wybierz UPS
Wdrażamy inicjatywy mające na celu obniżenie emisji CO2 związanej z naszą światową siecią logistyczną. Dzięki UPS Twoje 
paczki podróżują w bardziej zrównoważony sposób.

Inicjatywy

•  Flota pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym 
i wykorzystujących zaawansowane technologie

•  Globalna, zintegrowana i zoptymalizowana sieć 
logistyczna 

•  Wykorzystanie środków transportu o niskiej emisji 
dwutlenku węgla, takich jak kolej, statki i rowery 
towarowe 

•  Optymalizacja tras zapewniająca bardziej wydajną 
dostawę 

•  Certyfikaty budynków ekologicznych i energia 
odnawialna stosowana w naszych obiektach

Następny krok: wybierz zrównoważone rozwiązania
Oferujemy rozwiązania, które całkowicie kompensują emisję lub obniżają ją dzięki bardziej wydajnym podróżom – 
optymalizacji trasy lub zwiększeniu zagęszczenia paczek.

Rozwiązania 

•  Analiza wpływu węglowego

•  Wysyłka UPS carbon neutral

•  UPS My Choice® dla domu

•  UPS My Choice® dla firm

•  Sieć UPS Access Point®

•  Usługi UPS Smart Pickup®1

•  Usługa UPS Synchronized Delivery™2

•  Opakowania o wymiarach paczki dostępne  
na żądanie3

Krok dalej: wybierz współpracę
Współpracujemy z klientami przy pomiarach emisji dwutlenku węgla w transporcie i zarządzaniu nimi, a także przy 
opracowywaniu bardziej ekologicznych opakowań.

Inicjatywy

•  Warsztaty UPS Co-Innovation

•  Analiza optymalizacji łańcucha dostaw 

•  Program Eco Responsible Packaging 

•  Opakowania o wymiarach paczki dostępne  
na żądanie

Inicjatywy gospodarki obiegowej w akcji 
Nespresso jest pionierem w segmencie najwyższej jakości kawy porcjowanej. Chociaż kapsułki 
Nespresso są wykonane z aluminium, które można w nieskończoność poddawać recyklingowi, 
nie zawsze trafiają one do zakładów przetwarzania odpadów. Nespresso, we współpracy z UPS, 
utworzyło specjalny program przetwarzania kapsułek dostępny w USA.

Firma oferuje konsumentom specjalne worki na odpady do zbierania zużytych kapsułek, które 
można oddać w dowolnym punkcie UPS lub zwrócić do dowolnego sklepu Nespresso lub 
do innego sklepu partnerskiego. Kapsułki są następnie wysyłane do zakładu przetwarzania 
odpadów, który oddziela fusy od aluminium. Aluminium jest przetwarzane i ponownie 
wykorzystywane, a fusy są kompostowane i przekształcane w wysokiej jakości glebę 
wykorzystywaną do kształtowania krajobrazu.

Pełna mobilizacja na Expo 
2020 w Dubaju

Nasza przygoda z eBike 

25 milionów 

odwiedzających

1 mln+  

dostaw zrealizowanych przez UPS 
przed ceremonią otwarcia 

W Dubaju w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich firma 
UPS podejmuje jedno 
z najbardziej złożonych 
wyzwań logistycznych 
w historii.

Firma UPS poszukuje różnych rozwiązań, aby zwiększyć efektywność dostaw 
w miastach i zapewnić zerową emisję, w tym za pośrednictwem rowerów 
elektrycznych, pojazdów trzykołowych, a nawet dronów. Nasz pierwszy program 
pilotażowy dostaw za pomocą pojazdów eBike uruchomiliśmy w 2012 roku 
w Hamburgu w Niemczech, a dziś pracujemy nad ponad 30 projektami logistyki 
miejskiej w miastach na całym świecie. Po prawie dekadzie współpracy w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących dostaw miejskich dowiedzieliśmy się wiele 
o tym, które opcje najlepiej sprawdzają się w różnych obszarach.

Informacje z Trinity College w Dublinie:
Wielu klientów oznacza bardziej wydajną dostawę 
W porównaniu z dużymi samochodami dostawczymi rowery lepiej nadają się do 
częstych przystanków w gęsto zaludnionych obszarach. Środowiska kampusów – 
gdzie tysiące potencjalnych klientów mieszkają i pracują na niewielkim obszarze – 
są idealne do realizacji dostaw za pomocą rowerów.
 
W Trinity College w Dublinie rowery eBikes realizują teraz dostawy z punktu 
Eco Hub na terenie kampusu, a studenci i pracownicy mogą odbierać paczki ze 
schowków o każdej porze dnia i nocy.

1Obecnie dostępne w USA, Wielkiej Brytanii i w Niemczech
2 Obecnie dostępne w USA 
3 Obecnie dostępne w USA i w Europie
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Inwestycje w transport o niższej emisji

Każdego dnia nasze „laboratorium na kołach” pokonuje ponad 
1,6 mln km na całym świecie, dlatego nie ma lepszego sposobu 
na sprawdzenie innowacji w naszych flotach niż na drogach. 

Skalowanie naszej alternatywnej floty
Ponad 10 300 pojazdów o niskiej emisji spalin stanowi nasze 
„laboratorium na kołach”, które gromadzi dane o tym, które 
paliwa alternatywne i zaawansowane technologie działają 
najlepiej na różnych trasach i w różnych obszarach. Kilka 
inicjatyw ogłoszonych w 2019 i 2020 roku przybliża nas do 
osiągnięcia celów związanych z wykorzystywanym paliwem 
i flotą.
 
Na całym świcie inwestujemy w bardziej energooszczędne 
pojazdy i czystsze paliwo, które je napędza. W latach 
2020–2022 kupimy ponad 6000 ciężarówek napędzanych 
gazem, ciągników terminalowych i samochodów dostawczych 
wyposażonych w układy sprężonego gazu ziemnego (CNG) 
dostarczane przez Agility Fuel Solutions. Do 2026 roku firma 
UPS zakupi również 946 milionów litrów ekwiwalentów 
odnawialnego gazu ziemnego (RNG). Nasz zakup 644 milionów 

litrów ekwiwalentu RNG od Clean Energy Fuels Corp. był 
największym w historii zakupem RNG przez jakąkolwiek firmę 
w USA. Zakup RNG przez firmę UPS spowoduje co najmniej 
70-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia w porównaniu do używania oleju napędowego lub 
benzyny.

Elektryfikacja floty 
Od 2016 roku firmy UPS i Arrival współpracują ze sobą 
przy opracowywaniu pionierskich koncepcji pojazdów 
elektrycznych o różnych rozmiarach. Ogłosiliśmy, że 
zamierzamy wspólnie opracować flotę testową składającą się 
z 35 elektrycznych samochodów dostawczych w Londynie 
i Paryżu, a firma Arrival jest pierwszym producentem, który 
dostarczy specjalnie zaprojektowane pojazdy elektryczne 
zgodne ze specyfikacjami UPS. W 2019 roku firma UPS 
Ventures, nasze ramię w zakresie kapitału podwyższonego 
ryzyka, zakończyła inwestycję mniejszościową w firmie 
Arrival i ogłosiła zobowiązanie do zakupu 10 000 pojazdów 
elektrycznych na zamówienie.

Alternatywne pojazdy w drodze

Firma UPS wprowadzi w Ameryce Północnej i Europie 
10 000 w pełni elektrycznych samochodów 
dostawczych, wyprodukowanych na zamówienie 
przez firmę Arrival – producenta pojazdów 
elektrycznych. 

W latach 2020–2022 planujemy zakup 6000+ 
pojazdów na sprężony gaz ziemny (CNG), co prawie 
podwoi naszą flotę CNG. 

Tankowanie floty będzie wymagało  
946 mln litrów ekwiwalentu 
odpowiedników odnawialnego gazu 
ziemnego – to największe zobowiązanie 
zakupowe w historii USA.

1 mld USD+ zainwestowany w paliwa 
alternatywne i pojazdy, paliwa i infrastrukturę 
wykorzystujące zaawansowane technologie 
w ciągu ostatniej dekady.

2016

2017

2019 PRZYSZŁOŚĆ 
PRZED NAMI

2018

• Dzięki wsparciu Fundacji UPS oraz organizacji Gavi, 
the Vaccine Alliance, Zipline uruchamia pierwszą na 
świecie usługę transportową o zasięgu krajowym, 
korzystającą z dronów do dostarczania życiodajnej 
krwi do szpitali w Rwandzie.

• UPS współpracuje z firmą CyPhy Works nad testami 
dronów pod kątem dostarczania paczek do odległych 
lub trudno dostępnych miejsc.

• Fundacja UPS częściowo 
finansuje budowę drugiego 
punktu kurierskiego Zipline 
korzystającego z dronów 
w Rwandzie, co pomoże 
w dalszym rozszerzaniu 
dostępu usług medycznych  
dla 11 milionów obywateli 
tego kraju.

•  UPS testuje dostarczanie paczek przez 
drony startujące z dachu ciężarówki 
dostawczej.

• Fundacja UPS i Amerykański Czerwony 
Krzyż używają drona przewodowego 
firmy CyPhy do oceny szkód 
w obszarach dotkniętych przez huragan 
Harvey.

• Fundacja UPS i organizacja Gavi pomagają 
sfinansować budowę czterech centrów 
dystrybucji Zipline w Ghanie. Od 
2016 roku firma Zipline wykonała ponad 
35 000 pilnych i ratujących życie dostaw 
w Ghanie i Rwandzie, częściowo dzięki 
wsparciu ze strony Fundacji UPS.

• UPS uruchamia własną usługę dostawy 
w kampusie WakeMed Health & Hospitals.

• UPS Flight Forward™ otrzymuje jeden 
z pierwszych pełnych certyfikatów Part 
135 Standard Federalnej Administracji 
Lotnictwa (FAA) umożliwiających obsługę 
dronowej linii lotniczej prowadzonej przez 
wyłącznie żeńską załogę.

• Zrealizowano pierwszą komercyjną 
dostawę za pomocą drona – doręczono leki 
do domu konsumenta.

• W planach budowa scentralizowanego 
centrum kontroli operacji.

• Współpraca z producentami dronów, takimi 
jak Wingcopter i Matternet, przy budowie 
nowych dronów o większej nośności 
i bardziej zaawansowanej technologii.

Historia 
dostarczania 
paczek za 
pomocą  
dronów w UPS
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Szerzymy uśmiech przesyłka 
za przesyłką 
Kiedy Jenny Rosado rozpoczęła karierę w firmie UPS, dostawy śledziło się na 
planszach, a nowoczesne wspomaganie kierownicy było tylko marzeniem. 
Ponad 30 lat później ta kurierka należąca do Honorowego Kręgu zastanawia 
się nad tym, co się zmieniło – i co trzyma ją w UPS. 

Zaczęłam pracę w UPS w 1989 roku. Wzięłam jeden semestr urlopu na 
studiach, potem chciałam wrócić i je ukończyć. Spotkałam jednak przyjaciela, 
który zapytał, czy nie chciałabym dołączyć do UPS. Planowałam popracować 
przez kilka miesięcy, ale wkrótce zdałam sobie sprawę, że uczelnia nie była 
ścieżką dla mnie. Nigdy nie żałowałam swojej decyzji. 

Trzydzieści jeden lat później patrzę z niedowierzaniem, jak wiele się tutaj 
zmieniło. Technologia jest jedną z najbardziej oczywistych zmian – na 
przykład dyspozytorzy kontaktowali się z nami za pomocą pagerów lub 
zostawiali wiadomości w określonych miejscach odbioru. Teraz mamy 
narzędzia, takie jak DIAD [System Informacji o Doręczeniu], które zapewniają 
nam ciągłą łączność. 

Jestem również dumna z tego, jak bardzo rozwinął się nacisk UPS na 
bezpieczeństwo. Każdego ranka kierownicy organizują spotkania z kurierami, 
zanim ci wyruszą na codzienne trasy. W przeszłości spotkania te były 
zawsze takie same i kurierzy często je ignorowali. Teraz ja pomagam pisać 
scenariusze tych spotkań i zawsze przypominam kurierom, że ich ostatni 
przystanek to dom. Upewniam się również, że omawiane przez nas tematy 
są różne każdego dnia. Jednego dnia możemy omawiać bezpieczną jazdę na 
zakrętach, innego poślizgi i upadki. Odkąd te poranne spotkania wyglądają 
w ten sposób, zauważyłam, że więcej osób bierze w nich udział i pilnie 
słucha, ponieważ zawsze jest coś, czego można się nauczyć. 

Przemierzam te same trasy od około 
ośmiu lat, więc niektórzy z moich 
klientów są dla mnie naprawdę jak 
przyjaciele i rodzina.

„

”

Poza pisaniem scenariuszy spotkań pomagam wspierać i zachęcać innych 
kurierów, szczególnie tych nowszych. Oznacza to nie tylko szkolenie 
ich w zakresie bezpiecznej pracy, ale także podnoszenie ich pewności 
siebie. Kiedy moi współpracownicy są sfrustrowani, robię, co mogę, aby 

im pomóc. Kilka dni w tygodniu wysyłam im albo pozytywny cytat albo 
pytanie dnia – to mój sposób pomagania kurierom w bardziej świadomym 
odczuwaniu swoich uczuć i rozpoczynaniu dni w dobrym humorze. 
Wiele osób uważa, że praca kuriera to praca w samotności. Ale ja 
jestem duszą towarzystwa i jeżdżenie, spotykanie się z ludźmi to jeden 
z powodów, dla których uwielbiam tę pracę. Przemierzam te same 
trasy od około ośmiu lat, więc niektórzy z moich klientów są dla mnie 
naprawdę jak przyjaciele i rodzina. Jedną z moich ulubionych rzeczy jest 
to, że kiedy widzę, że jakiś klient jest w złym humorze, mogę wprawić go 
w lepszy nastrój i wywołać uśmiech na jego twarzy. Miło jest spotykać się 
i rozmawiać z różnymi ludźmi, i zobaczyć, jak żyją i myślą.

Wzmocnienie pozycji 
kobiet w sektorze 
technologii w UPS
W przypadku kobiet kariera w sektorze technologii może często oznaczać 
bycie jedyną kobietą w towarzystwie. Właśnie dlatego w 2019 roku firma UPS 
zorganizowała szczyt przywódczy, którego celem było zwiększenie reprezentacji 
kobiet w sektorze technologii w UPS.

Porządek spotkania obejmował wykłady z udziałem następnej generacji kobiet-
liderek oraz warsztaty, które wyposażyły uczestników w narzędzia do lepszego 
wspierania kobiet w UPS. Dzięki obecności ponad 100 liderów w Centrum 
Innowacji UPS w New Jersey wydarzenie było okazją do spotkania, współpracy 
oraz promocji różnorodności i akceptacji. Informacje zebrane podczas szczytu 
posłużyły do opracowania planu działania dla kobiet pracujących w sektorze 
technologii na rok 2020 i kolejne lata.

Prezes i dyrektor generalny UPS, David Abney, wygłosił mowę końcową oraz 
poprowadził sesję pytań i odpowiedzi. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami 
na temat technologii i innowacji, a także znaczenia różnorodności i akceptacji. 
„Uważam, że musimy wykorzystać różne perspektywy, upewniając się, że głos 
wszystkich jest nie tylko słyszany, ale także słuchany” – powiedział Abney. Obejrzyj film tutaj.

Kobiety-liderki wnoszą różnorodność 
myśli, doświadczenia i talentu niezbędną 
do prowadzenia działalności w coraz 
bardziej zróżnicowanym i globalnym 
świecie.
David Abney
Prezes i dyrektor generalny UPS

” ”

Smart-grid technology enables 
simultaneous charging of an entire 

are also testing the potential for used 
batteries to be repurposed for on-site 
energy storage. 

Camden, U.K.

Zrównoważone obiekty
Firma UPS inwestuje w najnowocześniejsze technologie w naszych obiektach, które pozwolą nam radzić sobie ze zwiększoną liczbą przesyłek bardziej 
efektywnie niż kiedykolwiek. Ta zwiększona wydajność wpłynie na nasze zużycie energii, dlatego pracujemy nad osiągnięciem celów zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych związanych z naszymi operacjami naziemnymi i pozyskiwania większej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Once online, a battery 
microgrid and on-roof 
solar power will make this 
a near-zero-carbon facility. 
Electric and RNG vehicles 
will operate from this hub.

Visalia, CA Visalia, Kalifornia, USA
Mikrosieć elektryczna i kolektory 
słoneczne na dachu sprawią, że 
po oddaniu do użytku będzie to 
obiekt o prawie zerowej emisji 
dwutlenku węgla. W ramach tego 
centrum dystrybucji będą działać 
pojazdy elektryczne i RNG.

Camden, Wielka Brytania
Technologia smart-grid umożliwia 
jednoczesne ładowanie całej floty 
elektrycznych samochodów dostawczych. 
Testujemy również potencjał wykorzystania 
regenerowanych akumulatorów do 
magazynowania energii w obiekcie.

https://youtu.be/B6DNXmfkr9Y
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Klęski żywiołowe na całym świecie stają 
się coraz częstsze i bardziej niszczycielskie, 
dlatego jest oczywiste, że skuteczne 
reagowanie na nie stanowi wyzwanie 
zarówno w zakresie pomocy humanitarnej, 
jak i logistyki. Aż 60 procent towarów 
podarowanych po katastrofie marnuje się.

Po tym, jak huragan Dorian uderzył 
na Bahamy w 2019 roku, powtórzył 
się znajomy schemat. Dary nie miały 
określonego odbiorcy i nie było żadnej 
strategii ani zasobów do sortowania, 
inwentaryzacji i obrotu nimi. Ponieważ 
drogi, porty i sieci komunikacyjne zostały 
poważnie uszkodzone, dystrybucja dostaw 
między wyspami była prawie niemożliwa.
Fundacja UPS wraz z organizacją Good360 
chce pomóc przerwać to błędne koło. 

Good360 pomaga ukierunkować pomoc 
darczyńców, dopasowując darowizny 
do potrzeb odpowiednich organizacji 
non-profit, opracowując najlepsze 
praktyki w zakresie wsparcia rzeczowego 
i zachęcając do bardziej proaktywnego 
i istotnego dawania. Dzięki naszej 
współpracy z organizacją Good360 
i jej partnerami zapewniamy dotacje 
pieniężne i usługi transportowe w celu 
odbudowy Bahamów po katastrofie. 
Pomagamy również Good360 opracować 
strategie pozwalające przezwyciężyć 
ograniczenia, które często występują 
w wyniku katastrof, takie jak zniszczenie 
magazynów, zamknięcie lotnisk i problemy 
z mobilnością, które ograniczają zdolność 
ocalałych do otrzymywania darowizn 
i zasobów.

Pragniemy promować bardziej przemyślane 
podejście do udzielania pomocy w całym 
okresie trwania skutków katastrofy, a nie 
tylko bezpośrednio po niej. Fundacja UPS 
i Good360 kontynuują współpracę, dlatego 
mamy nadzieję przyspieszyć odbudowę 
i powrót do normalności na Bahamach, 
a także w obszarach przyszłych katastrof.

Logistyka reagowania na klęski żywiołowe

 Nasza współpraca z Fundacją 
UPS pomaga Good360 dostarczać 
odpowiednie towary właściwym 
osobom we właściwym czasie.

Matt Connelly
Dyrektor generalny Good360

” ”
Współpraca z dostawcami, którzy reprezentują różnorodne rynki, na których działa firma UPS, pomaga nam lepiej obsługiwać klientów 
i przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszych społeczności. Belle-Pak, firma należąca do mniejszości, założona w 1991 roku, 
jest wieloletnim dostawcą UPS, który dostarcza materiały opakowaniowe, takie jak torby z polietylenu, koperty na listy przewozowe 
i opakowania na materiały medyczne. Wiceprezes i współzałożyciel, Yves Nahmias, opowiada, w jaki sposób jego firma rozwija innowacje 
w zakresie przyjaznych dla środowiska opakowań dla klientów takich jak UPS.

Wspólne wartości, wspólne sukcesy

P: Działania UPS na rzecz różnorodności dostawców obejmują upewnianie się, 
że nasi dostawcy realizują inicjatywy na rzecz różnorodności w ramach swoich 
łańcuchów dostaw. Jakie prace wykonuje Belle-Pak na tym froncie?

Założyliśmy firmę w 1991 roku w Ontario w Kanadzie. Współpracujemy z UPS od 
ponad 20 lat i przeszliśmy w tym czasie długą drogę. Dziś mamy zakłady w Ontario, 
w Massachusetts i w Georgii, które zatrudniają ponad 240 osób. Zaopatrujemy 
urzędy pocztowe i firmy kurierskie w całej Ameryce Północnej i Południowej, a także 
w Europie.

P: Jaka jest rola innowacji w działalności firmy Belle-Pak?
Każdego roku inwestujemy 3–4 miliony dolarów w nowy sprzęt. Dokładamy 
wszelkich starań, aby zminimalizować nasz ślad węglowy i pomóc naszym 
klientom zmniejszyć ich ślad. Stale współpracujemy z klientami, takimi jak UPS, 
aby opracowywać bardziej ekologiczne opakowania, np. zmniejszając grubość 
materiałów foliowych. 

Szukamy również możliwości w zakresie innowacji logistycznych. Teraz, gdy mamy 
magazyn w Atlancie, możemy łatwiej realizować małe zamówienia bezpośrednio do 
centrów operacyjnych. To nie tylko oszczędza nam pieniądze, ale także pomaga nam 
lepiej obsługiwać klientów takich jak UPS.

Yves Nahmias
Wiceprezes, Belle-Pak Packaging Inc. 

Globalny 
łańcuch 
wartości UPS

Jako światowy lider w zakresie logistyki oferujemy szeroką gamę rozwiązań, w tym transport 
paczek i ładunków, wspieramy handel międzynarodowy i wdrażamy zaawansowane 
technologie, aby bardziej efektywnie zarządzać światem biznesu. Wykorzystujemy aktywa 
i kapitał, które tworzą naszą globalną sieć logistyczną, aby wykonywać dostawy i usługi 
oferowane przez tę sieć. Nasza oferta usług obejmuje dostawę przesyłek paczkowych na 
całym świecie, ubezpieczenia i finansowanie, logistykę i dystrybucję oraz spedycję. Mierzymy 
nasz wpływ na podstawie zmian ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, do których 
przyczyniają się nasze sieci logistyczne na całym świecie.

5,5 mld  
paczek rocznie

495 000+ 
pracowników na 

całym świecie

40 mld USD  
na wynagrodzenia 

pracownicze, 
świadczenia 
i szkolenia

572  
własnych 

i dzierżawionych 
samolotów

4 267 000  
ton gazów 

cieplarnianych, 
których emisji 

uniknięto dzięki 
zastosowaniu 

transportu 
intermodalnego – 

połączenia transportu 
powietrznego, 

drogowego 
i kolejowego w celu 

zrealizowania 
najbardziej 

ekonomicznej 
dostawy paczek pod 

względem zużycia 
paliwa

3%  
globalnego PKB przemieszczane 

dziennie przez UPS

40 000+  
punktów UPS Access Point® 

na całym świecie

74,1 mld USD  
rocznych przychodów

2500+  
obiektów na  

całym świecie

2,66 mln  
metrów 

kwadratowych 
zautomatyzowanych 
obiektów na całym 

świecie

4,3 mld USD  
wpływu 

ekonomicznego 
wynikającego 

z korzystania z małych 
i zróżnicowanych 

dostawców

125 000  
pojazdów

10 300+  
pojazdów 

zasilanych paliwem 
alternatywnym 

i wykorzystujących 
zaawansowane 

technologie
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