
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Partner wspierający banki żywności”: GEODIS otrzymuje 
nagrodę Francuskiej Federacji Banków Żywności 

 

 
GEODIS podjął długoterminowe zobowiązanie wobec Fédération Française des Banques 

Alimentaires (Francuska Federacja Banków Żywności) do świadczenia usług bezpłatnego 

transportu humanitarnego dla uchodźców z Ukrainy. 

 

W marcu br., Marie-Christine Lombard, Dyrektor Generalna GEODIS, ogłosiła, że Grupa będzie oferować 

swoje usługi logistyczne, aby zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy. 

 

W ramach współpracy z Francuską Federacją Banków Żywności, GEODIS zapewnia bezpłatne wsparcie 

operacyjne, techniczne i logistyczne mające na celu dostarczanie starannie dobranych artykułów, aby 

zaspokoić potrzeby uchodźców przebywających we Francji i w krajach graniczących z Ukrainą (mleko 

modyfikowane dla niemowląt, żywność w puszkach, produkty higienicznych i lecznicze itp.). Grupa 

będzie kontynuować swoje działania w nadchodzących miesiącach, aby spełnić ww. potrzeby.  

 

Marie-Christine Lombard „W imieniu naszych zespołów w GEODIS z dumą odbieram nagrodę Food Bank 

Support Partner, która odzwierciedla zaangażowanie naszych pracowników, którzy chętnie zajmują się 

organizacją transportu, aby wspierać niesienie pomocy na granicy Ukrainy. Pracując razem, możemy 

wnieść swój wkład w ten program pomocy humanitarnej”. 

 

Laurence Champier, dyrektor generalny Francuskiej Federacji Banków Żywności, dodał: „Zobowiązanie 

GEODIS stanowi znaczące wsparcie dla naszych działań w zakresie zapewniania pomocy żywnościowej 

dla ukraińskich uchodźców. To cenne partnerstwo, na niespotykaną dotąd w naszej sieci skalę, umożliwia 

nam zwiększenie ilości przekazywanych produktów”.  

 

GEODIS zapewnia również wsparcie logistyczne francusko-ukraińskiemu stowarzyszeniu Tryzub, które 

zbiera żywność, sprzęt medyczny i sprzęt kempingowy, a także AMC (Aide Médicale et Caritative) 

France-Ukraine i Doc4Ukraine, dwóm stowarzyszeniom zajmującym się zbiórką leków i sprzętu 

medycznego poprzez pozyskiwanie darowizn od szpitali. 
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Najlepsze praktyki GEODIS w zakresie logistyki pomocy i darowizn  

 

1: Transport towarów odbywa się na 

zasadzie „pull flow”, a nie „push 

flow”. 
 

We współpracy z organizacjami humanitarnymi, 

w pełni świadomymi rzeczywistych potrzeb w 

terenie, GEODIS koncentruje się na produktach 

i materiałach odpowiadających potrzebom 

zgłaszanym na Ukrainie i w obozach dla 

uchodźców, co nazywamy przepływem „pull 

flow”. 

 

2: Gwarancja bezpieczeństwa 

zespołów  
 

Zakłada się, że towary będą transportowane jak 

najbliżej granicy ukraińskiej, w Rumunii, Polsce i 

na Węgrzech, ale bez przechodzenia na stronę 

ukraińską. 

 

3: Maksymalne wypełnienie 

ciężarówek 
 

W celu optymalizacji swoich działań, GEODIS 

dokłada wszelkich starań, aby wysyłać tylko w 

pełni załadowane ciężarówki. Darowizny można 

łączyć w ramach tego samego załadunku. 

 

4: Długoterminowe zobowiązanie  
 

Aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie 

dostępne zasoby, GEODIS oferuje 

profesjonalne doradztwo swoim partnerom, 

często wolontariuszom, w ramach 

stowarzyszeń. 

 

 
GEODIS – www.geodis.com  
GEODIS jest wiodącym światowym dostawcą usług transportowych i logistycznych uznany za zaangażowanie w 
pomaganie klientom w pokonywaniu ograniczeń logistycznych. Oferta GEODIS ukierunkowana na rozwój (Supply 
Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express oraz Road Transport) 
w połączeniu z prawdziwie globalnym zasięgiem firmy, dzięki globalnej sieci obejmującej prawie 170 krajów, 
przekłada się w czołowych rankingach biznesowych: nr 1 we Francji i nr 7 na świecie. W 2021 roku GEODIS 
zatrudniał ponad 44 000 osób na całym świecie i wygenerował obroty na poziomie 10,9 miliarda euro. 
 
Banki żywności  
79 francuskich banków żywności stanowi wiodącą we Francjisieć pomocy żywnościowej. Każdego roku zbierają 
one około 112 500 ton produktów z całego kraju z supermarketów, zakładów przemysłu spożywczego, od rolników, 
a także od ogółu społeczeństwa, przy wsparciu Unii Europejskiej i rządu francuskiego. Produkty żywnościowe 
trafiają do sieci ponad 6000 stowarzyszeń partnerskich i CCAS (Miejskich Ośrodków Działań Społecznych) 
wspierających 2,1 miliona potrzebujących. 
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GEODIS 
Claire Vaas 
Dział Komunikacji Grupy GEODIS 
00 33 (0)6 9938 8834 
claire.vaas@geodis.com 
 
Francuska Federacja Banków Żywności  
Marine Riaudel  
Francuska Federacja Banków Żywności - Dział Komunikacji 
00 33 (0)1 4908 0488  
marine.riaudel@banquealimentaire.org 
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