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Magazyn jest istotnym elementem sieci logistycznej. W ostat-
nich latach w literaturze można zaobserwować znaczny wzrost 
badań na styku technologii Przemysłu 4.0 i zarządzania magazy-
nem zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udowodniono, że rozwijanie zrównoważonych i ekologicznych 
inicjatyw jest pozytywne dla zdrowia naszej planety, sprawia, że 
firmy są bardziej konkurencyjne i lepiej oceniane na poziomie 
społecznym, a zatem generuje więcej korzyści ekonomicznych.

Dbałość o ekologię stanowi potwierdzenie dla interesariuszy, że 
firma ceni sobie zrównoważony rozwój, łącząc te działania z ge-
nerowaniem wyników finansowych. Dzięki odpowiednim prak-
tykom w zakresie ekologicznego magazynu, korzyści są wręcz 
podwójne - prowadzą również do oszczędności kosztów.

Magazynowanie produktów jest jednym z najważniejszych pro-
cesów logistycznych w każdej firmie. Biorąc pod uwagę większą 
świadomość społeczną i zaangażowanie w ochronę środowiska, 
wykorzystanie szerszego spektrum zrównoważonych mate-
riałów oraz systemów produkcyjnych i logistycznych stało się 
standardem w wielu firmach.

W niniejszym opracowaniu omówiono opłacalne i konkuren-
cyjne zalety zrównoważonego magazynu. Sprawdź, jakie prak-
tyki nie tylko wpływają pozytywnie na oszczędność zasobów
i ochronę środowiska naturalnego, ale także minimalizują koszty 
użytkowania.
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„

1. WODA

Budynki magazynowe wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą 
w ogromnym stopniu wpływają na gospodarkę wodną tere-
nów, na których się znajdują. Należy pamiętać, że zwykle bu-
dynki tego typu powstają poza miastami, na terenach zielonych, 
gdzie całość wód opadowych jest absorbowana przez grunt. 
Zabudowanie tego terenu budynkami, drogami, parkingami
i przestrzeniami manewrowymi dla samochodów “uszczelnia” 
powierzchnię terenu i powoduje konieczność kanalizowania 
wód opadowych, a następnie podczyszczania części z nich. Zwy-
kle wody opadowe są odprowadzane do rowów melioracyjnych, 
rzadziej rzek, a tylko sporadycznie do sieci kanalizacji deszczo-
wej. Trudno nazwać takie rozwiązanie “zrównoważonym”.
Jak zatem powinno ono wyglądać? 

W idealnym przypadku całość wód opadowych powinna zo-
stać zagospodarowana w obrębie nieruchomości. Wymagać to 
jednak będzie rozwiązań odmiennych od obecnie stosowanych
i spowoduje wzrost nakładów inwestycyjnych. Ponieważ naj-
częściej potencjał wtórnego wykorzystania deszczówki w bu-
dynkach magazynowych jest niewielki, wody opadowe mogą 
być zatrzymane na dachach zielonych, w terenowych zbiorni-
kach ewaporacyjnych lub wprowadzone do gruntu. 

Średni na obszarze Polski w roku średnim
klimatyczny bilans wodny wynosi –145 mm (...) 
Ujemny klimatyczny bilans wodny wskazuje na 
potencjalne zagrożenie niedoborem wody i na 
potencjalne potrzeby nawodnień [1].

W związku z zabudowaniem i doszczelnieniem znacznych ob-
szarów terenu, towarzyszącym budowie obiektów magazyno-
wych i skutkującym przyspieszonym spływem i odprowadza-
niem wody, powstaje ryzyko znacznego pogorszenia warunków 
gruntowo-wodnych. Powodować to może zaburzenia natural-
nych poziomów wód, zarówno gruntowych, jak i powierzch-
niowych, z czym potencjalnie związane jest pogorszenie środo-
wiska życia okolicznych mieszkańców – począwszy od zjawisk 
lokalnych, jak obniżenie poziomu wody w studni, skończywszy 
nawet na przypadkach stepowienia krajobrazu. Kolejnym zja-
wiskiem są przypadki odwrotne: może następować niekontro-
lowany gwałtowny spływ powierzchniowy, przy niewydolnym 
systemie przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych 
skutkujący lokalnymi podtopieniami.

Stosowanie właściwego systemu zbierania, podczyszczania, re-
tencjonowania i uwalniania lub ponownego wykorzystywania 
wód deszczowych jest więc konieczne w celu zapewnienia do-
brostanu okolicznych mieszkańców, a także flory i fauny.
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Działania na rzecz wdrażania SDGs

Filozofia działania w zakresie zarządzania wodami deszczo-
wymi na obszarach magazynowych powinna uwzględniać po-
trzeby okolicznej flory, fauny i ludzi. Jest to szczególnie waż-
ne w kontekście ujemnego bilansu wodnego Polski i świata. 
Kwestia ta została wpisana w 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ w ramach celu nr 6 Czysta woda i warunki sa-
nitarne. Cel ten jest niezwykle istotny w kontekście procen-
towego udziału wody łatwo dostępnej dla ludzi. Woda słodka 
stanowi jedynie 3% wszystkich zasobów wodnych na ziemi, 
jednocześnie woda słodka powierzchniowa to tylko 0,3%
z całkowitych zasobów wody słodkiej [2].

Typowa infrastruktura budowana dzisiaj ma za zadanie jak 
najszybsze odprowadzenie wód deszczowych do odbiorni-
ka, np. cieku wodnego, w którym woda finalnie po jakimś 
czasie trafia do morza, zmniejszając pulę łatwo dostępnej 
wody słodkiej. Z tego powodu należy znajdować sposoby 
na ograniczanie spływu wody deszczowej, zatrzymywanie 
jej w możliwie jak największych ilościach w miejscu opadu, 
jak również podczyszczanie jej i ponowne wykorzystanie. 
Dopiero po takim małym antropogenicznym obiegu może 
zostać z powrotem włączona do naturalnego obiegu wody 
w przyrodzie, przy czym optymalnym sposobem jest jej 
rozsączenie do gruntu. 

Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji

Niewielkie zapasy wody słodkiej na świecie mogą w przyszłości 
spowodować konieczność wykorzystywania wód morskich jako 
źródła do produkcji wody słodkiej. Aby woda morska była zdatna 
do wykorzystania, konieczne jest jej odsalanie, które z kolei wy-
maga ogromnych ilości energii elektrycznej, nadal w dużej części 
produkowanej w wyniku spalania paliw kopalnych. Stąd dbałość 
o jak najszersze wykorzystanie łatwo dostępnych wód deszczo-
wych pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości węgla w atmos-
ferze w przyszłości – działania prewencyjne zawsze są łatwiejsze 
i bardziej ekonomiczne do wykonania niż próby naprawy już wy-
rządzonych szkód.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii

Optymalne gospodarowanie wodami deszczowymi na obszarach 
magazynowych, czyli zbieranie, podczyszczanie, retencjonowa-
nie, ponowne wykorzystanie i zwrócenie do obiegu w przyrodzie, 
idealnie wpisuje się w Cele środowiskowe określone w Rozpo-
rządzeniu UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrów-
noważone inwestycje. Jednym z tych Celów jest Zrównoważone 
wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, a wyżej 
wymienione działania mają bezpośredni wpływ na jego realizację. 
Pozostałe cele realizowane są pośrednio. 
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2. MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
Z DOBRĄ ENERGIĄ

Magazyny, takie jak w zaprojektowanym przez PM Group zakła-
dzie produkcji papieru ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą, mogą 
być niemal w pełni zautomatyzowane.
Automatyzacja pomaga zaoszczędzić znaczne zasoby wody oraz 
energii przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni składowa-
nia – w dodatku są niemal bezobsługowe, np. kierowcy odbie-
rający towar podają numer zamówienia w specjalnym terminalu, 
po czym jest on dostarczany przez roboty do hali załadunku.

Działania na rzecz wdrażania SDGs

Wózki widłowe wysokiego podnoszenia w tradycyjnych maga-
zynach wysokiego składowania osiągają wysokość ok. 13 m. 
Jest to trudna do przekroczenia granica, która limituje też wyso-
kość budynków magazynowych.
 
Magazyny bezobsługowe mogą jednak osiągać wysokość 40 m, 
co przy zachowaniu tej samej kubatury składowania pozwa-
la zmniejszyć powierzchnię rzutu budynku ponad trzykrotnie. 
Istotną korzyścią, która wynika z budowy wyższych magazynów 
jest mniejsze zapotrzebowanie na grunty, a przez to możliwość 
pozostawienia przestrzeni naturze, poprawa bioróżnorodności, 
rozwój siedlisk gatunków zagrożonych itp. Jednoczesne zmniej-
szenie powierzchni parkingowej dla pracowników również daje 
realną oszczędność miejsca i potencjalnie więcej powierzchni 
biologicznie czynnej. Zwiększenie wysokości budynków może 
także wpłynąć na niwelowanie efektu “rozlewania się miast”, 
czyli urbanizacji wielkich przestrzeni podmiejskich. W efekcie 
prowadzi to także m.in. do ograniczenia transportu i związanego 
z nim zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

ICT Poland - fot. PM Group

ICT Poland - fot. PM Group
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Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji

Automatyczna paletyzacja umożliwia układanie większej 
liczby produktów na jednej palecie, optymalizując zużycie 
miejsca. Dzięki temu można magazynować więcej produk-
tów, ale także więcej transportować, optymalizując miejsce 
w samochodach. Im więcej produktów w jednej ciężarówce, 
tym mniej wyemitowanego CO2.

Do redukcji zużycia energii elektrycznej w magazynach au-
tomatycznych prowadzi np. zmniejszenie liczby wymaganych 
wymian powietrza, ograniczenie pracy wentylatorów, dokład-
ne monitorowanie procesów czy zamiana wózków widłowych 
na wózki AGV. Zmniejszone jest też zużycie materiałów bu-
dowlanych (regały magazynowe stanowią jednocześnie kon-
strukcję budynku), a także nie trzeba spełniać norm akustycz-
nych w projektowaniu procesów produkcyjnych.

AutoStore – roboty zmniejszają zapotrzebowanie na energię

Automatyzacja choć części procesów w magazynie znacznie 
ogranicza zapotrzebowanie na energię cieplną oraz elektrycz-
ną – roboty mogą pracować w ciemności i przy niskich tempe-
raturach. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć dużą część emisji 
CO2 i maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
Działające na akumulatorach roboty AutoStore wytwarzają 
ponadto własną energię elektryczną, gdy zwalniają lub opusz-
czają pojemnik, zamiast niepotrzebnie zużywać ją podczas 
hamowania.

Samowystarczalny magazyn Berggaard Amundsen

Panele słoneczne montowane na dachu lub ścianach bu-
dynku to kolejny ze sposobów na redukcję zużycia energii – 
zebrana w ten sposób, może być wykorzystana do zasilania 
robotów oraz sprawić, że magazyn stanie się samowystar-
czalny. Przykładem takiego magazynu jest znajdujący się 
nieopodal Oslo magazyn Berggaard Amundsen.
Zainstalowano tu 1050 paneli słonecznych na dachu oraz 
panele pokrywające 50 m2 fasady, zapewniając samowy-
starczalność obiektu w okresie od kwietnia do września. 
Budynek – mimo ubogich w słońce norweskich zim – ge-
neruje 230 000 kilowatogodzin czystej energii rocznie. 
Pracują tam samoładujące się roboty AutoStore. Auto-
matyczne rozwiązania pomagają Berggaard Amundsen 
ograniczyć zużycie energii w jeszcze większym stopniu. 
Firma została doceniona za uruchomienie przyjaznego 
dla środowiska magazynu i otrzymała certyfikat „Eco-
-lighthouse”.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii

Widoczna w automatycznych magazynach redukcja zu-
życia energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych
i, w efekcie, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, są 
zbieżne z celami taksonomii: Zapobieganiem zanieczysz-
czeniu i jego kontrolą oraz Łagodzeniem zmian klimatu.
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3. KWESTIE SPOŁECZNE 

Działania na rzecz wdrażania SDGs

Poświęcenie przynajmniej 20 minut w ciągu dnia na aktywność 
fizyczną lub odpoczynek w bezpośrednim kontakcie z natu-
rą, znacznie obniża poziom hormonów stresu [3]. Przy każdej 
inwestycji, Panattoni tworzy strefy zieleni z miejscami do od-
poczynku, co wpisuje się w Cel 3. Zrównoważonego Rozwoju, 
czyli Dobre zdrowie i jakość życia. W magazynie w Żernikach 
wdrożono wszystkie rekomendacje ekologa, m.in. posadzono 66 
drzew oraz zakrzewiono 100 m2 terenu. W strefie stanęły domki 
dla owadów oraz tablice edukacyjne z informacjami o gatunkach 
roślin czy owadów. W strefie relaksu, otoczonej wyższą zielenią, 
znajduje się siłownia zewnętrzna i stoły piknikowe. Na 2. piętrze 
biurowca urządzono zielony taras wyposażony w ławki z możli-
wością ładowania telefonu, lekkie mobilne siedziska oraz stoły.

Zadbano także o jakość środowiska wewnętrznego. 95,8% po-
wierzchni spełnia wymagania daylight factor dotyczące jakości 
światła dziennego. Ilość powietrza wentylacyjnego podwyższo-
no do 36 m3/h/os, a czerpnie powietrza zlokalizowano w odle-
głości 10 m od potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. 

BTS w Żernikach, o powierzchni 105 000 m2, uwzględnia po-
trzeby różnych grup użytkowników, co wpisuje się w cel 10. – 
Mniej nierówności. Budynek pozbawiony jest barier architekto-
nicznych w postaci progów, przewężeń oraz innych elementów, 
mogących utrudniać lub wręcz uniemożliwiać poruszanie użyt-
kownikom dotkniętym jakąś formą niepełnosprawności.

Szerokość korytarzy wynosi minimum 1,5 m, szerokość drzwi 
wejściowych do budynku 1,4 m, a do pomieszczeń biurowych 
i toalety minimum 0,9 m. Wszystkie ciągi komunikacyjne na ze-
wnątrz i wewnątrz budynku są zaprojektowane tak, by osoba
o ograniczonych możliwościach poruszania się, korzystała z tych 
samych przestrzeni do komunikacji, co pozostali użytkownicy 
(windy, szersze bramki w kontroli bezpieczeństwa).

Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności, realizowany jest 
m.in. poprzez dbałość o tło akustyczne inwestycji. Przed budo-
wą wykonano jego pomiary oraz zbadano możliwy wpływ hała-
su generowanego przez obiekt na komfort lokalnej społeczno-
ści i użytkowników sąsiednich budynków. Zadbano, by poziom 
hałasu, mierzony w pobliżu najbliższej lub najbardziej narażonej 
na hałas zabudowy, nie był większy niż +5dB w ciągu dnia (od 
07:00 do 23:00) i +3dB w nocy (od 23:00 do 07:00) w stosunku 
do poziomu hałasu tła.

Wiadomo, że ekspozycja na jasne światło, czyli tzw. zanie-
czyszczenie światłem może negatywnie wpływać na jakość snu
i gospodarkę hormonalną [4]. Umieszczone na fasadzie oprawy 
oświetleniowe ustawione są równolegle do podłoża i nie emitu-
ją oświetlenia w górną półsferę, co ogranicza zanieczyszczenia 
nocnego nieba światłem sztucznym. Zanieczyszczenie światłem 
terenów zewnętrznych zostało zredukowane także poprzez ob-
niżenie natężenia oraz wprowadzenie strefowania.
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Działania na rzecz wdrażania taksonomii

Działania w zakresie tworzenia stref zieleni wpisują się w cele 
środowiskowe taksonomii m.in. poprzez ochronę i odbudowę 
bioróżnorodności oraz miejscowych ekosystemów. W samym 
2021 r. Panattoni zasadziło 1045 drzew, 12 044 krzewy, ponad 
400 000 m2 trawnika oraz blisko 47 000 m2 łąk kwietnych.
Na terenach obiektów firmy pojawiło się 57 hoteli dla owadów, 
a także liczne domki dla bezkręgowców i ptaków, budki dla jeży 
oraz ule. Tereny zielone i nowe nasadzenia bazują na lokalnej 
roślinności, co m.in. zmniejsza zapotrzebowanie na wodę do 
podlewania.
Utrzymaniu bioróżnorodności sprzyjają pięcioletnie plany pielę-
gnacji zieleni, przygotowywane przez dewelopera we współpra-
cy z ekologami.

Nowym elementem wyposażenia stref relaksu w inwestycjach 
Panattoni są meble małej architektury wykonane ze zużytych 
śmigieł turbin wiatrowych, co wpisuje się w ideę gospodarki
o obiegu zamkniętym i ochronę zasobów naturalnych. Takie in-
stalacje znajdują się już w kilku lokalizacjach dewelopera: Krako-
wie, Kaliszu, Wrocławiu, Wałbrzychu oraz Nadarzynie.

„
Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji

W kontekście dekarbonizacji niezwykle istotny jest transport. 
Użytkownicy budynku są zachęcani do korzystania z niskoemi-
syjnych środków transportu – rowerów oraz samochodów elek-
trycznych. W Żernikach zapewniono ścieżki i wiaty rowerowe 
oraz takie udogodnienia dla rowerzystów, jak szatnie i prysznic. 

Tylko w 2021 r. Panattoni zapewniło dostęp 
do 3125 nowych miejsc parkingowych dla 
jednośladów. Przy tej liczbie miejsc, redukcja
emisji może znacznie przekroczyć tonę
każdego dnia.

W Żernikach znalazło się też osiem ładowarek do samocho-
dów elektrycznych z podwójnymi gniazdami. W 2021 r. Panat-
toni dostarczyło w swoich inwestycjach 400 miejsc ładowania 
samochodów elektrycznych. Z tego 1/3 stanowią stanowiska 
szybkiego ładowania DC. Biorąc pod uwagę, że energia do ła-
dowania samochodów pochodzi z OZE, oszczędzamy dziennie 
657,5 kg CO2. W 2022 r. firma planuje realizację kolejnych 500 
miejsc ładowania samochodów elektrycznych.

Zrównoważony transport uzupełniają w Żernikach 24 miejsca 
dedykowane pod carsharing. Stworzono też specjalne zatoczki 
dla busów i autobusów, by zamiast własnego samochodu, pra-
cownicy korzystali z transportu publicznego. Przygotowano Plan 
Podróży, informujący użytkowników o dostępnej infrastrukturze 
transportowej i promujący zrównoważone środki transportu.
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4. ANALIZA ŚLADU
WĘGLOWEGO

Budowa zrównoważonych magazynów wymaga spełnienia 
istotnych warunków, wśród których jest m.in. analiza cyklu życia 
budynku i oddziaływania wykorzystanych produktów podczas 
procesu inwestycyjnego na środowisko.

Filar analizy stanowi wbudowany ślad węglowy inwestycji, który 
uwzględnia emisje związane z produkcją materiałów budowla-
nych. Ważny aspekt stanowią również działania wykonywane 
na etapie budowy obiektu logistycznego, jak i ślad węglowy po-
wstały na etapie eksploatacji budynku.

Kultura innowacyjnego rozwoju wykonawców, a także zmiany 
procesów technologicznych w zakresie produkcji elementów, 
będących bazą konstrukcyjną dla budowy zrównoważonego 
magazynu, są podstawą do ograniczenia oddziaływania branży 
budowlanej na środowisko oraz klimat.

Wbudowany ślad węglowy

Analiza cyklu życia budynku stanowi jeden z najważniejszych 
aspektów w zakresie zrównoważonego budownictwa. Już na 
etapie projektu koncepcyjnego inwestor ma możliwość wpływu 
na dobór materiałów konstrukcyjnych, np. poprzez analizę ich 
potencjału ekologicznego – tj. oddziaływanie na klimat, poprzez 
analizę wskaźników GWP (Global Warming Potential).

Narzędziem stosowanym do analizy cyklu życia budynku są 
deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Decla-
ration). Deklaracje te wydawane są przez niezależną akredyto-
waną jednostkę certyfikującą i zawierają ocenę oddziaływania 
produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego cyklu 
życia – w zależności od analizowanego wariantu.  

Przykładem dobrych praktyk z ramienia producenta może być 
wykonanie przez Grupę Pekabex - producenta prefabrykatów 
żelbetowych, EPD dla następujących produktów: prefabryko-
wanych płyt typu „Filigran”, ścian prefabrykowanych (jedno-, 
dwu-, trzywarstwowych oraz ścian ceglanych), prefabrykowa-
nych elementów zbrojonych, prefabrykowanych elementów 
sprężonych, płyt kanałowych, prefabrykowanych schodów, do-
ków i balkonów.

Certyfikowane produkty stanowią elementy konstrukcyjne pod-
czas budowy hal logistyczno-magazynowanych.

Wprowadzona przez Pekabex zmiana rodzaju cementu stoso-
wanego w procesie produkcyjnym z CEM I na CEM II, przy za-
chowaniu pozostałych właściwości i receptur na niezmienianym 
poziomie, obniża ślad węglowy produktów o 20%, co finalnie 
znacznie wpływa na obniżenie śladu węglowego powstającego 
budynku. 

Ekologiczna strategia firmy, w którą wpisuje się podejmowanie 
działań w zakresie obniżania śladu węglowego organizacji (inwe-
stycje w odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne, 
zakup gwarancji pochodzenia energii z OZE), również wpływa 
na obniżenie śladu węglowego produktu, będącego elementem 
konstrukcyjnym.
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Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji

Weryfikacja już na etapie pozyskania surowców, niezbędnych 
do produkcji elementów konstrukcji obiektu, jak i wprowadzenie 
zmian technologicznych, obniżających ich emisję CO2, pozwala 
obniżać wbudowany ślad węglowy zrównoważonego budynku, 
co przyczynia się do dekarbonizacji budownictwa.

Analiza dostępnych produktów, pod kątem certyfikacji EPD, 
daje inwestorowi możliwość dokonania wyboru produktu, któ-
rego oddziaływanie na klimat jest mierzalne i porównywalne. 
Oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego 
cyklu życia (LCA) analizowane jest również podczas certyfikacji 
wielokryterialnych np. BREEAM, LEED.  

Działania na rzecz wdrażania taksonomii

Podejmowane działania, mające na celu obniżenie śladu węglo-
wego organizacji produkującej dany element prefabrykowany, 
jak i zmiany technologiczne w procesie produkcyjnym, przy-
czyniają się do obniżenia śladu węglowego finalnego elementu 
konstrukcyjnego, będącego częścią zrównoważonego budynku. 
Działania te stanowią istotny wkład w realizację celów wynikają-
cych z Taksonomii, tj. Celu 2: Łagodzenie skutków zmian klimatu 
oraz Celu 5: Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.
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