Schenker Sp. z o.o.: Raport spo∏eczny 2004/2005

Ekonomia, etyka,
ekologia

Raport spo∏eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoÊci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu
etycznego firmy zarówno w jej obr´bie jak i w Êrodowisku spo∏ecznym, w którym firma funkcjonuje i z którym wspó∏dzia∏a. Jest
prezentacjà norm i wartoÊci uznawanych przez spo∏ecznoÊç firmy oraz dowodem traktowania z powagà norm i wartoÊci
interesariuszy. Firma pokazuje w ten sposób w jakim zakresie s∏owa i czyny idà ze sobà w parze. Prezentujàc raport firma poddaje
si´ pod osàd spo∏eczny komunikujàc, ˝e nie zamierza byç s´dzià we w∏asnej sprawie, a jednoczeÊnie umo˝liwiajàc czytelnikom
przekonanie si´ w jakim stopniu zas∏uguje na miano dobrego obywatela miasta, regionu, kraju, a nawet Êwiata.

Prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu,
Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego

Pracownicy Schenkera w oddziale Warszawa >

Schenker Sp. z o.o. jest mi´dzynarodowym operatorem
logistycznym, liderem na polskim rynku TSL (Transport Spedycja - Logistyka). Na terenie kraju dysponuje
zintegrowanà informatycznie siecià 17 centrów logistycznych oraz ponad 240 regularnymi krajowymi
i mi´dzynarodowymi po∏àczeniami samochodowymi.
Firma zatrudnia oko∏o 1300 pracowników i wspó∏pracuje z ponad 2500 kierowcami i przewoênikami. Schenker
oferuje klientom kompleksowà obs∏ug´ logistycznà na
terenie Polski i w skali globalnej, drogà làdowà, lotniczà
i morskà. Firma jest liderem we flow logistics, prowadzi
równie˝ projekty w zakresie logistyki magazynowania.
Strategiczne cele Schenkera wià˝à si´ z odpowiedzialnym biznesem i zrównowa˝onym rozwojem. Firma

promuje partnerskie relacje w biznesie oraz aktywnie
wspiera rozwój nauki i przedsi´biorczoÊci, wspó∏pracujàc z wieloma uczelniami, ko∏ami naukowymi i organizacjami studenckimi. Anga˝uje si´ równie˝ w inicjatywy o charakterze proekologicznym oraz w akcje
spo∏eczne i charytatywne. Firma zach´ca swoich
pracowników, by w ramach wolontariatu uczestniczyli
w ˝yciu i problemach lokalnych spo∏ecznoÊci.

Schenker w Polsce

Schenker Sp. z o.o. nale˝y do mi´dzynarodowej grupy
Schenker AG, która jest jednym z wiodàcych globalnych
dostawców zintegrowanych us∏ug logistycznych.
Grupa Schenker jest liderem w europejskim transporcie làdowym i nale˝y do czo∏ówki firm na Êwiecie, które
zajmujà si´ transportem lotniczym i morskim.

30.000 przesy∏ek przewo˝onych ka˝dego dnia

17 centrów logistycznych
1300 wykwalifikowanych pracowników
2500 pojazdów

200 krajowych i 40 mi´dzynarodowych
codziennych i regularnych po∏àczeƒ
samochodowych
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Szanowni Paƒstwo,
Odpowiedzialny biznes jest dla mnie zwiàzany z mo˝liwoÊcià lepszego dzia∏ania zarówno w Êrodowisku biznesowym, jak te˝ pozabiznesowym. Odpowiedzialne zachowanie wobec pracowników, kolegów, klientów i dostawców oraz innych grup, z którymi wspó∏pracujemy,
jest konieczne.
OdpowiedzialnoÊç zwiàzana jest równie˝ z przejrzystymi zasadami post´powania w obr´bie firmy, regularnym p∏aceniem podatków, ale tak˝e z szacunkiem wobec Êrodowiska naturalnego. Takie podejÊcie buduje dobrà atmosfer´ pracy i sprawia, ˝e ludziom po prostu
chce si´ pracowaç. Nie jest to ∏atwe, poniewa˝
w procesie ciàg∏ego rozwoju tworzà si´ tak˝e sytuacje
konfliktowe, które nie zawsze da si´ rozwiàzaç w sposób
optymalny w krótkim czasie. Tym niemniej staramy si´
tak budowaç strategi´ dzia∏ania, aby odpowiedzialny
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rozwój by∏ w nià wkomponowany. Mamy równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊmy dopiero na poczàtku drogi.
Ide´ odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej zacz´liÊmy w∏àczaç
w strategi´ rozwoju i dzia∏ania firmy w latach 90-tych.
By∏ to okres bardzo dynamicznego rozwoju biznesu,
a tak˝e zdobywania przez firm´ ró˝nych nagród bran˝owych i informatycznych.
Ju˝ wtedy widzieliÊmy jak wa˝ni sà ludzie pracujàcy
w firmie, ich zaanga˝owanie i potencja∏. Coraz bardziej
istotne stawa∏y si´ dyskusje na temat zasad post´powania, zw∏aszcza wobec klientów i konkurencji. BudowaliÊmy nowe terminale w gminach, dla których stawaliÊmy si´ nowym pracodawcà. Wa˝ne dla nas by∏o
uk∏adanie dobrych relacji z mieszkaƒcami. Na konferencjach, które organizowaliÊmy dla klientów, wyst´powaliÊmy wspólnie z nimi, prezentujàc efekty partnerskiej
wspó∏pracy. ChcieliÊmy byç firmà odpowiedzialnà za
s∏owa i dotrzymywaç sk∏adanych obietnic. Wtedy taki,

oparty na kooperacji, model biznesu nie by∏ jeszcze
w Polsce popularny.
Kamieniem milowym by∏o dla nas stworzenie Kodeksu
Etycznego. Potrzeb´ spisania zasad post´powania
wobec klientów, konkurencji, dostawców i Êrodowiska
zauwa˝yliÊmy na wspólnych spotkaniach dyrektorów
oddzia∏ów, szefów sprzeda˝y i produkcji, podczas
których coraz cz´Êciej dyskutowano na tematy zwiàzane ze standardami zachowaƒ, czasami analizujàc
konkretne przypadki. W 2000 roku Schenker, jeszcze
funkcjonujàcy w Polsce jako dwie firmy: Schenker
i Spedpol, uzna∏, ˝e konieczne jest spisanie tych zasad.
PostanowiliÊmy w ten proces w∏àczyç wszystkich pracowników, tak aby ka˝dy mia∏ szans´ wypowiedzieç
si´ i aby móg∏ wspó∏tworzyç Kodeks Etyczny. Na
konferencji dotyczàcej etyki jako pierwsza firma
w bran˝y zaprezentowaliÊmy swój kodeks i proces dochodzenia do zasad w nim spisanych. Temat okaza∏ si´

na tyle ciekawy, ˝e proces budowy naszego kodeksu
zosta∏ zaprezentowany na zorganizowanym przez
ONZ Learning Forum Meeting w Berlinie (15.12.2002)
oraz w publikacjach Global Compact.
W tym czasie coraz wi´kszego znaczenia nabiera∏a
idea zrównowa˝onego rozwoju, w której promuje si´
równowag´ mi´dzy ekonomià, etykà i ekologià. Idea
ta w du˝ym stopniu wkomponowuje si´ w wizj´ naszej
firmy. StaliÊmy si´ cz∏onkiem Global Compact oraz
partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie. PostanowiliÊmy
w wi´kszym stopniu zaanga˝owaç si´ w dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà, organizujàc pikniki dla dzieci z domów
dziecka, uczestniczàc w malowaniu szpitala i wspierajàc rozwój gmin o wysokim stopniu bezrobocia.
Obecnie rozwijamy nasze dzia∏ania wobec grup interesariuszy. Wspó∏pracujemy z uczelniami, prowadzimy zaj´cia i czynnie wspieramy naukowców i studenc-

kà m∏odzie˝ przy organizowaniu seminariów i konferencji. Nasi pracownicy jako przeszkoleni trenerzy uczestniczà w procesie przygotowania m∏odzie˝y z domów
dziecka do funkcjonowania w doros∏ym ˝yciu. Budujemy d∏ugotrwa∏e relacje z dostawcami. To wszystko uczy
nas szacunku dla innych i pozwala na lepsze zrozumienie zasad dzia∏ania ró˝nych grup spo∏ecznych.
Kolejnym, naturalnym etapem naszego rozwoju
w tym obszarze, by∏o opracowanie raportu spo∏ecznego, który jak wierzymy, pomo˝e nam w promowaniu
idei odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej wÊród uczestników
polskiego ˝ycia gospodarczego.
Janusz Górski

Prezes Zarzàdu
Schenker Sp. z o.o.
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Ekonomia, etyka, ekologia

Wizja Schenkera

WartoÊci firmy
Zadowolenie klienta

Chcemy byç postrzegani jako najlepszy partner logistyczny, dostawca
rozwiàzaƒ logistycznych, podnoszàcych konkurencyjnoÊç naszych klientów

UczciwoÊç i rzetelnoÊç

Misja Schenkera

Profesjonalizm

Dostarczamy rozwiàzania logistyczne, które tworzà wartoÊç dodanà dla
klientów

Zaufanie i wspó∏praca
Doskonalenie i rozwój

Osiàganie celów zawartych w Wizji i Misji Schenkera mo˝liwe jest poprzez realizacj´
przyj´tych przez firm´ wartoÊci.
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udzia∏owcy

Grupy interesariuszy Schenkera
Strategia zrównowa˝onego rozwoju Schenkera obejmuje
trzy elementy: ekonomi´, etyk´ i ekologi´ i jest podstawà
dzia∏aƒ Schenkera w budowaniu relacji z grupami
tworzàcymi otoczenie firmy, czyli jej interesariuszami.
Pierwszà z grup wyró˝nianych przez firm´ sà udzia∏owcy.
Kolejnà, równie wa˝nà, stanowià klienci, gdy˝ Schenker
jest firmà us∏ugowà a w jej codziennym dzia∏aniu klient
stoi na pierwszym miejscu. Poziom obs∏ugi klienta zale˝y
od relacji wewn´trznych, dlatego Schenker poÊwi´ca
du˝o uwagi pracownikom. Firma k∏adzie nacisk równie˝
na relacje z dostawcami, szczególnie z przewoênikami
i kierowcami, którzy sà kluczowymi ogniwami w procesie
obs∏ugi klientów. Kolejnà grupà, z którà Schenker Êwiadomie kszta∏tuje relacje, sà konkurenci. Firma du˝o uwagi

poÊwi´ca Êrodowiskom naukowym i studentom.
Wa˝nym obszarem oddzia∏ywania firmy sà gminy,
w których mieszczà si´ siedziby oddzia∏ów.
Schenker nawiàzuje tam relacje zarówno
z w∏adzami, jak i mieszkaƒcami oraz zwraca
uwag´ na dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne.
Raport „Ekonomia, etyka, ekologia” prezentuje
dzia∏ania, które Schenker podejmowa∏ wobec
swoich grup interesariuszy w latach 2004/2005.

gminy - siedziby
oddzia∏ów

klienci

uczelnie
i Êrodowiska
naukowe

dostawcy

konkurencja
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Relacje z udzia∏owcami

W relacjach z udzia∏owcami Schenker kieruje si´ zasadà odpowiedzialnoÊci podobnie jak w relacjach z innymi interesariuszami.
Najwa˝niejszym udzia∏owcem firmy Schenker Sp. z o.o.
jest Grupa Schenker AG, która posiada 99,3% udzia∏ów.
Drugà grupà udzia∏owców sà osoby fizyczne i prawne,
które posiadajà 0,7% udzia∏ów w Spó∏ce.
Grupa Schenker z rocznà sprzeda˝à na poziomie 8 miliardów Euro, 39 000 pracowników i 1100 oddzia∏ów na
ca∏ym Êwiecie jest jednym z wiodàcych dostawców zintegrowanych us∏ug logistycznych. W oparciu o transport làdowy, lotniczy i morski oferuje kompleksowe
rozwiàzania logistyczne oraz zarzàdzanie globalnym
∏aƒcuchem dostaw. Schenker AG nale˝y do grupy firm

< Otwarcie terminalu logistycznego w Pyskowicach. Od lewej: Stefan Eriksson,
wiceprezes ds. implementacji projektów Schenker AG, Janusz Górski, prezes
zarzàdu Schenker Sp. z o.o., dr Thomas Held, prezes zarzàdu Schenker AG

zajmujàcych si´ transportem i logistykà w ramach
Deutsche Bahn AG.

Grupa Schenker na Êwiecie

Jako wa˝ne w relacjach z udzia∏owcami Schenker postrzega zapewnianie wysokiej jakoÊci swoich us∏ug
i najwy˝szych standardów zarzàdzania organizacjà.
Istotna jest rzetelnoÊç informacji zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià firmy i jej kondycjà. Wa˝ne jest tak˝e rozumienie interesu przedsi´biorstwa z punktu widzenia ca∏ej
organizacji a nie tylko swojego oddzia∏u, dlatego
Schenker k∏adzie nacisk na sprawny przep∏yw informacji i dzielenie si´ wiedzà w ramach koncernu. Tylko takie podejÊcie gwarantuje ciàg∏y rozwój firmy - priorytet
z punktu widzenia udzia∏owców.

ponad 8 miliardów Euro sprzeda˝y w 2004 r.

39 000 pracowników

1100 oddzia∏ów

110 krajów
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Relacje z klientami

Misjà Schenkera jest dostarczanie rozwiàzaƒ logistycznych, które tworzà wartoÊç dodanà dla klientów.
Nastawienie na klienta zapisane jest równie˝ w wizji
firmy „Chcemy byç postrzegani jako najlepszy partner
logistyczny, dostawca rozwiàzaƒ logistycznych, podnoszàcych konkurencyjnoÊç naszych klientów”. Na liÊcie
wartoÊci Schenkera pierwsze miejsce zajmuje Zadowolenie klienta. Sà to zapisy, które zobowiàzujà firm´ do
budowania relacji z klientami w sposób odpowiedzialny
i Êwiadczenia wysokiej jakoÊci us∏ug. Oprócz nastawienia na jakoÊç wyznacznikami relacji Schenkera z klientami sà partnerstwo w ∏aƒcuchu dostaw, zarzàdzanie
procesowe, innowacyjnoÊç, badania opinii i satysfakcji
oraz wspólne dzia∏ania spo∏eczne.
Partnerstwo w ∏aƒcuchu dostaw
Partnerskie relacje sà jednym z warunków sprawnego
zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw. Tylko partnerstwo
stwarza mo˝liwoÊç tworzenia wartoÊci dodanej, dlate-

< Adam Klarowicz, dzia∏ handlowy, Schenker, Warszawa

go Schenker buduje z klientami d∏ugofalowà wspó∏prac´, opartà na wzajemnym zaufaniu. W rezultacie
uczestnicy ∏aƒcucha dostaw zyskujà popraw´ efektywnoÊci dzia∏ania, obni˝enie kosztów i zwi´kszenie
zysków. Schenker buduje zaufanie klientów s∏uchajàc
i uczàc si´ od nich. Firma oferuje im rozwiàzania, jakich
oczekujà. Partnerstwo z punktu widzenia Schenkera to
równie˝ dotrzymywanie sk∏adanych obietnic.

KorzyÊci wynikajàce z partnerstwa
w ∏aƒcuchu dostaw
1. Spadek kosztów
2. Wzrost efektywnoÊci dzia∏ania

O partnerstwie we wspó∏pracy cz´sto Êwiadczy sposób
post´powania w trudnych sytuacjach, które mogà pojawiç si´ w ramach procesu obs∏ugi klienta. Firma k∏adzie nacisk na bie˝àce informowanie o odchyleniach jakoÊciowych w realizacji us∏ugi oraz dà˝y do tego, ˝eby
niedociàgni´cia nie powtarza∏y si´ w przysz∏oÊci.

3. Zwi´kszenie zysków
• skrócenie czasów dostaw
• poprawa wskaênika dostaw „na czas”
• mniej zak∏óceƒ w realizacji planów
• ni˝szy poziom zapasów
• szybsze wprowadzenie zmian i usprawnieƒ
• mniej problemów z jakoÊcià
• stabilne, konkurencyjne ceny

JakoÊç
JakoÊç us∏ug jest kluczowym czynnikiem w relacjach
z klientami. Celem Schenkera jest spe∏nianie oczekiwaƒ

4. Dobra atmosfera wspó∏pracy
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Relacje z klientami

< Ewa Wolska, zespó∏ administracji ruchu, Schenker, Warszawa

klientów poprzez dostarczanie us∏ug najwy˝szej jakoÊci i coraz lepszych, bardziej nowoczesnych rozwiàzaƒ.
Z punktu widzenia jakoÊci istotne jest równie˝ zrozumienie, jak wa˝nà rol´ pe∏ni rzetelna informacja w sytuacjach, w których wyst´pujà nieprawid∏owoÊci.
Gwarancjà wysokiej jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez
Schenkera jest Zintegrowany System Zarzàdzania
JakoÊcià, Bezpieczeƒstwem i Ârodowiskiem wg norm
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, PN-N 18001:2004
i OHSAS 18001:1999.
Zarzàdzanie procesowe
Cechà charakterystycznà systemu wg ISO 9001 jest
procesowe podejÊcie do wszystkich zachodzàcych
w firmie dzia∏aƒ. G∏ówne procesy, które majà miejsce
w organizacji zosta∏y zidentyfikowane, jasno opisane
i wzajemnie powiàzane. Ka˝dy proces posiada swojego
w∏aÊciciela, czyli osob´ odpowiadajàcà za jego efek-

12

tywnoÊç i sprawnoÊç. Schenker operuje tak˝e wieloma
miernikami procesów, które sà stale rozwijane i nadzorowane.
Zarzàdzanie procesowe ma w firmie swojà histori´.
Jego elementy pojawi∏y si´ kilka lat temu, jako dobre
praktyki i know-how, zdobywane w ramach grupy
Schenker. To, ˝e Schenker jest firmà zarzàdzanà w sposób procesowy zosta∏o potwierdzone podczas audytu
recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez Det Norske Veritas. Zarzàdzanie procesowe to kolejny, bardzo
wa˝ny krok w rozwoju Schenkera. Firma chce wcià˝
doskonaliç swoje procesy i Êwiadczyç us∏ugi na coraz
wy˝szym poziomie.
Nowe rozwiàzania
Wychodzàc naprzeciw potrzebom klientów Schenker
nieustannie rozwija nowe narz´dzia i produkty. Wi´kszoÊç prowadzonych w firmie projektów poÊwi´cona

Zintegrowany System Zarzàdzania JakoÊcià,
Bezpieczeƒstwem i Ârodowiskiem
ISO 9001:2000 obejmuje ca∏y zakres us∏ug,
zarówno krajowych jak i mi´dzynarodowych
i wszystkie jednostki spó∏ki Schenker w Polsce.
System zarzàdzania jakoÊcià zosta∏ w 2005 r.
zweryfikowany przez Det Norske Veritas.
ISO 14001:1996 Êwiadczy o tym, ˝e Schenker
posiada oraz stosuje system zarzàdzania Êrodowiskowego i prowadzi dzia∏alnoÊç zgodnie
z zasadami ochrony Êrodowiska naturalnego.
PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:1999 gwarantujà pe∏ne dostosowanie do krajowych
i mi´dzynarodowych norm zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy.

Od lewej: Leszek Osiecki, dyrektor Schenkera w regionie Poznaƒ podczas >
spotkania z klientami

jest opracowywaniu rozwiàzaƒ dla klientów. W celu
lepszego zaspokajania ich logistycznych potrzeb
w Schenkerze k∏adzie si´ nacisk na przestrzeganie
wysokich standardów bezpieczeƒstwa w przechowywaniu i transporcie przesy∏ek. Potwierdza to uzyskany
przez najwi´ksze oddzia∏y firmy certyfikat TAPA (Technology Asset Protection Association). Firma posiada
równie˝ certyfikat Wewn´trznego Systemu Kontroli,
który pozwala na obs∏ug´ klientów obracajàcych towarami strategicznymi. W po∏owie 2005 r. Schenker wdro˝y∏ system HACCP (System Analizy Zagro˝eƒ i Krytycznych Punktów Kontroli) umo˝liwiajàcy bezpiecznà
dystrybucj´ ˝ywnoÊci. W firmie podkreÊla si´ tak˝e
znaczenie bezpieczeƒstwa informacji przekazywanych
w relacjach z klientami.
Badania satysfakcji
Wa˝nym narz´dziem s∏u˝àcym poszerzaniu wspó∏pracy opartej na zaufaniu i bezpieczeƒstwie jest system

badania poziomu satysfakcji klientów. Projekty te przeprowadzane sà cyklicznie przez niezale˝ne firmy
badawcze. Konsekwentne monitorowanie poziomu
zadowolenia klientów z pracy operatora logistycznego
pozwala firmie spe∏niaç oczekiwania poprzez oferowanie us∏ug coraz wy˝szej jakoÊci. Wyniki badaƒ stajà si´
impulsem do dokonywania zmian w strukturach i procedurach firmy.

cym i udzielajà korzystnych rabatów na zakup Êwiàtecznych prezentów z pieni´dzy zebranych przez
pracowników. Taka wspó∏praca mia∏a miejsce na
przyk∏ad w Bydgoszczy podczas akcji „miko∏ajkowej”
adresowanej do dzieci z domu dziecka.

Wspólne dzia∏ania spo∏eczne
Firmy wspó∏pracujàce ze sobà d∏ugofalowo i na partnerskich zasadach cz´sto podejmujà wspólne dzia∏ania, wynikajàce nie tylko z potrzeb biznesowych.
Tak dzieje si´ równie˝ w relacjach Schenkera z klientami. Firma w∏àcza klientów do inicjowanych przez siebie
dzia∏aƒ spo∏ecznych. Klienci biorà udzia∏ w aukcjach
przedmiotów na cele dobroczynne, które sà organizowane przez Schenkera. Uczestniczà równie˝ w zbiórkach zasobów przeznaczanych na pomoc potrzebujà-
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Relacje wewn´trzne

Kluczowym obszarem odpowiedzialnoÊci Schenkera sà
relacje firmy z pracownikami. Firma buduje kultur´
organizacyjnà opartà o wartoÊci, dba o rozwój pracowników i o sprawny przep∏yw informacji oraz wdra˝a
nowoczesne narz´dzia polityki personalnej.
Zarzàdzanie przez wartoÊci
WartoÊci uznawane w firmie za priorytetowe sà ÊciÊle
zwiàzane z jej celami biznesowymi. Post´powanie
zgodne z wartoÊciami jest warunkiem realizacji za∏o˝eƒ zapisanych w misji i wizji firmy. Pi´ç obowiàzujàcych w firmie wartoÊci to: Zadowolenie klienta, UczciwoÊç i rzetelnoÊç, Profesjonalizm, Zaufanie i wspó∏praca, Doskonalenie i rozwój. Projekt zwiàzany z tworzeniem i wdra˝aniem w Schenkerze wartoÊci zosta∏ rozpocz´ty tu˝ po fuzji pomi´dzy Spedpolem i dawnà firmà Schenker Sp. z o.o. WczeÊniej, obie organizacje mia∏y swoje kultury, priorytety i podstawy, na których opiera∏y swà dzia∏alnoÊç. W momencie po∏àczenia nale˝a∏o

< Zawodnicy Schenker Team

stworzyç je od poczàtku, dla nowej organizacji. Lista
wartoÊci nowego Schenkera powsta∏a na bazie wartoÊci obu firm. W jej konsultowaniu uczestniczyli pracownicy ró˝nych szczebli i dzia∏ów, a ostateczny kszta∏t
zosta∏ zaakceptowany przez najwy˝sze kierownictwo
firmy. Nast´pnym etapem by∏o prze∏o˝enie wartoÊci na
j´zyk zadaƒ i zachowaƒ w codziennej pracy. W procesie
tym uczestniczyli pracownicy, przewoênicy i kierowcy.
Zarzàdzanie przez wartoÊci to dla Schenkera o wiele
wi´cej ni˝ jednorazowe ich zdefiniowanie. To przede
wszystkim obowiàzujàcy styl zarzàdzania, którego
najwa˝niejszym celem jest wzmacnianie jakoÊci Êwiadczonych przez firm´ us∏ug. Drogà do tego celu jest
motywowanie pracowników do przestrzegania standardów jakoÊciowych. Takiego stylu zarzàdzania firma
uczy zarówno w∏asnà kadr´ kierowniczà, jak i w∏aÊcicieli
firm przewozowych zatrudniajàcych kierowców, którzy
uczestniczà w procesie obs∏ugi klientów Schenkera.

Rozwój pracowników
Zgodnie ze swoimi wartoÊciami Schenker zwraca du˝à
uwag´ na umo˝liwianie pracownikom poszerzania
kompetencji zawodowych, jednoczeÊnie zach´cajàc ich
do inicjatywy w tym kierunku. Firma organizuje szkolenia
wewn´trzne i zewn´trzne poÊwi´cone doskonaleniu
kompetencji potrzebnych w codziennej pracy. Pracownicy
doskonalà swojà wiedz´ podczas prowadzonych
w ramach koncernu mi´dzynarodowych programów
szkoleniowych i dzi´ki dofinansowywanej przez firm´
nauce w szko∏ach wy˝szych i na kursach j´zykowych.
Od wielu lat w Schenkerze organizowana jest Szko∏a Liderów, program rozwojowy dla m∏odej kadry kierowniczej.
W sieciowej firmie, jakà jest Schenker, du˝e znaczenie
dla rozwoju pracowników i sprawnego funkcjonowania
organizacji ma zarzàdzanie wiedzà. Bazà wiedzy jest
firmowy Intranet. W firmie nieustannie toczà si´ prace
nad udoskonalaniem procedur dzielenia si´ wiedzà.
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Relacje wewn´trzne

< Pracownicy Schenkera podczas spotkania pe∏nomocników ds. komunikacji.
Od lewej: Bo˝ena Bocheƒska, Rzeszów; Magdalena Rybakiewicz i Andrzej
Gluêniewicz, Warszawa

Rozwojowi pracowników sprzyja stosowane w Schenkerze zarzàdzanie projektami. Wiele z innowacyjnych
rozwiàzaƒ, wdro˝onych póêniej w firmie, powsta∏o
w toku prac zespo∏ów projektowych. Liderami grup
zadaniowych sà cz´sto pracownicy operacyjni, eksperci
od zagadnienia zwiàzanego z projektem. Cz∏onkowie
zespo∏ów projektowych wywodzà si´ z ró˝nych zespo∏ów
i oddzia∏ów firmy.
Kolejnà z dróg rozwoju pracowników jest promowanie
innowacyjnoÊci. W firmie dzia∏a program „Nowy Pomys∏”, który umo˝liwia zbieranie nowych rozwiàzaƒ,
administrowanie i wdra˝anie ich oraz promowanie najlepszych pomys∏ów i ich autorów.
Wsparciem indywidualnych Êcie˝ek rozwoju pracowników sà dodatkowe funkcje powierzane osobom o wysokich kompetencjach. W ramach funkcji pracownicy
otrzymujà odpowiedzialnoÊç za wa˝ny dla firmy
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obszar, na przyk∏ad za ochron´ Êrodowiska lub bezpieczeƒstwo informacji. Wewn´trzni audytorzy i trenerzy
prowadzàcy szkolenia dla pracowników to w Schenkerze
równie˝ funkcje. Mo˝liwoÊç dodatkowego rozwoju
otrzymujà pracownicy podejmujàcy si´ wyzwania wolontariatu. Dzi´ki niemu uczà si´ wspó∏pracy z ludêmi
z innych Êrodowisk, rozwijajà talenty dydaktyczne i organizacyjne. Niektóre z tych umiej´tnoÊci przydajà im
si´ póêniej w pracy, z innych korzystajà w codziennym
˝yciu.
Polityka personalna
W trosce o atmosfer´ pracy i motywacj´ pracowników
Schenker wdra˝a i rozwija nowoczesne narz´dzia polityki personalnej. Jednym z nich jest Indeks Lidera, funkcjonujàcy w firmie od 7 lat. Jest to jeden z elementów
systemu ocen w formie corocznego badania opinii pracowników na temat ich bezpoÊrednich prze∏o˝onych.
Wype∏niajàc anonimowà ankiet´ pracownicy oceniajà

Ârednia iloÊç dni szkoleniowych na pracownika
2004 r.

4,41

I – X 2005 r.

3,99

G∏ówne obszary badaƒ satysfakcji pracowników
Warunki pracy
Wynagrodzenie i inne Êwiadczenia
Wspó∏praca wewnàtrz zespo∏u
Komunikacja i atmosfera mi´dzy zespo∏ami
Komunikacja i atmosfera mi´dzy oddzia∏ami
Rozwój zawodowy
Ocena wykonywanej pracy
Wizerunek firmy i jej wartoÊci
Przep∏yw informacji w firmie

Dru˝yna Schenkera, która bra∏a udzia∏ w II Mistrzostwach Polski Bran˝y TSL >
w ˚eglarstwie, Gi˝ycko 2005 r.

swoich szefów, jednoczeÊnie udzielajàc im informacji
zwrotnych na temat ich stylu zarzàdzania. Dzi´ki
Indeksowi szefowie zyskujà informacj´ jakimi sà liderami, jakie kompetencje potrafili ju˝ w sobie rozwinàç,
a nad którymi muszà dalej pracowaç. Drugà cz´Êcià
systemu ocen jest coroczna rozmowa rozwojowa prze∏o˝onego z pracownikiem. W czasie rozmowy oceniajàcej prze∏o˝ony podsumowuje zachowania i kompetencje
pracownika oraz ustala mo˝liwoÊci rozwojowe na nast´pny rok. Jednà z cz´Êci rozmowy rozwojowej jest
omówienie wyników Indeksu Lidera prze∏o˝onego.
Wsparciem budowania pozytywnych relacji wewnàtrz
organizacji sà regularne badania opinii i satysfakcji
pracowników. Wyniki anonimowych badaƒ sà szeroko
prezentowane na wewn´trznych forach. Sà one równie˝ ka˝dorazowo przedmiotem analizy przeprowadzanej przez kadr´ kierowniczà. Opinie wyra˝one podczas badaƒ sà motorem zmian dokonywanych w firmie.

Schenker zwraca uwag´ tak˝e na zdrowie pracowników. Firma partycypuje w kosztach prywatnej opieki
lekarskiej, dop∏acajàc ponad 50 % kosztów pakietu.
Dodatkowo, jesienià sà w firmie organizowane profilaktyczne szczepienia przeciw grypie.
Komunikacja wewn´trzna
Kolejnym z narz´dzi budujàcych dobre relacje w organizacji jest staranna komunikacja wewn´trzna. Schenker k∏adzie du˝y nacisk na sprawny przep∏yw informacji. W firmie regularnie ukazuje si´ wewn´trzny biuletyn dla pracowników zatytu∏owany „Teraz Schenker”.
Dodatkowo w ka˝dym oddziale pracuje osoba odpowiedzialna za przep∏yw informacji. Powo∏ano równie˝
pe∏nomocnika zarzàdu ds. komunikacji wewn´trznej.
Wa˝nym narz´dziem komunikacyjnym sà czaty z przedstawicielami zarzàdu i osobami na kluczowych stanowiskach kierowniczych, które sà organizowane od ponad trzech lat.

Sport
Schenker wspiera budowanie relacji wewn´trznych nie
tylko w aspektach bezpoÊrednio zwiàzanych z pracà.
Obszarem du˝ej aktywnoÊci firmy sà ró˝ne dziedziny
sportu. Schenker co roku organizuje mistrzostwa
o Puchar Prezesa, w których pracownicy oddzia∏ów
i biura zarzàdu rozgrywajà mecze w pi∏k´ no˝nà i badmintona. Mistrzostwa te budzà wiele emocji, poniewa˝
zwyci´ska dru˝yna reprezentuje polskiego Schenkera
na mi´dzynarodowych mistrzostwach organizowanych przez koncern. W sezonie zimowym odbywajà si´
firmowe zawody w narciarstwie alpejskim, których
laureaci reprezentujà firm´ na zewn´trznych mistrzostwach bran˝owych. Dzia∏a te˝ dru˝yna siatkarska oraz
grupa entuzjastów rowerowych, która pod nazwà
Schenker Team startuje w ogólnopolskich maratonach.
Pracownicy realizujà swoje pasje równie˝ w sportach
wodnych: kajakarstwie i ˝eglarstwie.
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Relacje z dostawcami

Najwa˝niejszymi dostawcami Schenkera sà zatrudniajàce kierowców firmy przewozowe i sami kierowcy. Te
grupy to kluczowe ogniwa w procesie obs∏ugi klienta
Schenkera. Firma uwa˝a relacje z nimi za niezwykle
istotne i zwraca du˝à uwag´ na budowanie wspó∏pracy
opartej na wzajemnym zaufaniu i zasadzie „win-win”
(„wygrany - wygrany”). Przejawami tego podejÊcia sà
wdro˝ony w firmie „Program Doskonalenia Relacji
Schenker - Przewoênicy - Kierowcy” oraz Klauzula Paliwowa. Budowanie relacji z dostawcami jest dla firmy
wa˝ne, gdy˝ tylko stabilna wspó∏praca w tym obszarze
gwarantuje dobry poziom obs∏ugi klientów firmy.
Program Doskonalenia Relacji Schenker - Przewoênicy Kierowcy
W ramach procesu budowania i utrzymywania relacji
firma zorganizowa∏a w 2003 r. badanie satysfakcji
przewoêników i kierowców. Ankieta, przeprowadzona
wÊród wi´kszoÊci dostawców przez niezale˝nà firm´

< Przewoênicy i kierowcy to kluczowi dostawcy Schenkera

badawczà pokaza∏a, ˝e obszar wzajemnych relacji
pomi´dzy firmà, przewoênikami a kierowcami wymaga
wi´kszej uwagi na ka˝dym z etapów wspó∏pracy.
W zwiàzku ze znaczeniem tego obszaru dla sprawnego
funkcjonowania firmy powo∏ano projekt o nazwie „Program Doskonalenia Relacji Schenker - Przewoênicy Kierowcy” (Program SPK).

Projekty, które wchodzà w sk∏ad Programu SPK
System Zarzàdzania Kierowcami
JasnoÊç zasad wynagradzania Schenker
- Przewoênicy - Kierowcy z uwzgl´dnieniem
polityki urlopowej
Indeks Lidera Dyspozytora i Szefa Teamu

Program SPK powsta∏ na bazie wczeÊniejszych
doÊwiadczeƒ, gdzie oprócz dba∏oÊci o terminowà p∏atnoÊç nale˝noÊci, by∏y podejmowane próby integrowania przewoêników i kierowców z Schenkerem mi´dzy
innymi poprzez programy szkoleniowe, wspólne
imprezy integracyjne czy udzia∏ w akcjach spo∏ecznych.
Celem Programu SPK by∏o zwi´kszenie stabilnoÊci
wspó∏pracy z przewoênikami i budowanie d∏ugotrwa∏ych partnerskich relacji poprzez zwi´kszenie identyfikacji oraz wzrost satysfakcji przewoêników i kierow-

Wizerunek Kierowcy
Centralny Rejestr Przewoêników
Standard i wizerunek samochodów
Centralny Zakup Paliwa
Przewoênicy w programie Schenker
- operator GSM
Wspólne wykorzystanie samochodów w ruchu
krajowym i mi´dzynarodowym
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Relacje z dostawcami

< Terminal logistyczny, Schenker, Poznaƒ

ców ze wspó∏pracy z firmà. Ponadto Program zak∏ada∏
popraw´ wizerunku firmy w oczach klientów, a przez
to wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej.
Na poczàtku prac Program SPK zosta∏ podzielony na
kilka projektów. Cz´Êç z nich mia∏a na celu uporzàdkowanie istotnych obszarów wspó∏pracy pomi´dzy firmà
i przewoênikami. Te projekty dotyczy∏y polityki personalnej wobec kierowców, wizerunku tej grupy, oznakowania korporacyjnego, a tak˝e leasingu samochodów
oraz wspólnego wykorzystania samochodów w ruchu
krajowym i mi´dzynarodowym. Wprowadzono tak˝e
powszechne ubezpieczenie na ˝ycie dla kierowców
pracujàcych na rzecz firmy. Równolegle powo∏ano
projekty, których celem by∏o opracowywanie rozwiàzaƒ wspomagajàcych przewoêników w prowadzeniu
ich dzia∏alnoÊci na rzecz firmy, na przyk∏ad poprzez
redukcj´ kosztów po∏àczeƒ telefonicznych pomi´dzy
Schenkerem, przewoênikami i kierowcami lub poprzez
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wprowadzenie systemu kart paliwowych dla przewoêników. Ostatni z projektów obejmowa∏ stworzenie
nowej bazy danych u∏atwiajàcej zarzàdzanie przewoênikami i kierowcami. Ka˝dy z projektów wchodzàcych
w sk∏ad Programu by∏ prowadzony przez innego lidera.
Dodatkowo firma powo∏a∏a lidera ca∏ego Programu,
który czuwa∏ nad ca∏oÊcià prac w poszczególnych projektach sk∏adajàcych si´ na Program. Osobami decyzyjnymi w projektach byli cz∏onkowie najwy˝szej kadry
kierowniczej firmy. Do grup zadaniowych pracujàcych
nad konkretnymi zagadnieniami zaproszono zarówno
pracowników operacyjnych z oddzia∏ów firmy, jak
i przedstawicieli przewoêników i kierowców.
Ca∏y Program Doskonalenia Relacji Schenker Przewoênicy - Kierowcy ze wzgl´du na szeroki zakres
nie zosta∏ jeszcze ukoƒczony. Prace projektowe rozpocz´to na poczàtku 2004 r. Przez ten czas wi´kszoÊç
z projektów wchodzàcych w sk∏ad Programu zosta∏a

zakoƒczona, a ich efekty cz´Êciowo wdro˝ono. Niektóre projekty w toku dyskusji uleg∏y zmianom i prace nad
nimi nadal trwajà.
Na tym etapie jednak widaç ju˝ wiele korzyÊci wynikajàcych z uruchomienia Programu. Przewoênikom pomaga
on w zarzàdzaniu kierowcami i daje mo˝liwoÊç
oszcz´dnoÊci kosztów w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
biznesowej. Z kolei kierowcom daje ÊwiadomoÊç,
˝e Schenker dba o ich bezpieczeƒstwo i zadowolenie
z pracy oraz dobre relacje z ich bezpoÊrednimi prze∏o˝onymi w firmach przewozowych. Wi´kszy nacisk na
komunikacj´ z przewoênikami i kierowcami daje komfort pog∏´bionej znajomoÊci zagadnieƒ niezwykle
istotnych z punktu widzenia firmy. Program SPK przynosi równie˝ korzyÊci dla Schenkera. Jednà z nich jest
u∏atwienie zarzàdzania kierowcami i przewoênikami.
Jest to mo˝liwe dzi´ki powo∏aniu w oddzia∏ach osób
odpowiedzialnych za relacje z dostawcami, dzi´ki po-

Dobre relacje z dostawcami pomagajà budowaç konkurencyjnoÊç firmy >

prawie aktualnoÊci zapisów w systemach oraz lepszej
kontroli nad procesami zwiàzanymi z kierowcami. Program nadaje w∏aÊciwy priorytet relacjom z dostawcami.
Program Doskonalenia Relacji by∏ od poczàtku trudnym i z∏o˝onym przedsi´wzi´ciem. Wdro˝enie niektórych rozwiàzaƒ proponowanych w projektach oznacza∏o ingerencj´ w wewn´trzne aspekty dzia∏alnoÊci firm
przewozowych. Tak by∏o na przyk∏ad w przypadku
metod rekrutacji kierowców. Przewoênicy nie zawsze
byli gotowi na takie posuni´cia postrzegajàc sposób
prowadzenia w∏asnej firmy jako swojà wewn´trznà
spraw´. Z drugiej strony Schenker widzia∏ koniecznoÊç
ingerencji w te obszary w celu zagwarantowania jednolitego poziomu traktowania kierowców przez
wszystkich przewoêników. Metodà rozwiàzania tego
problemu by∏a staranna komunikacja z przewoênikami
i pokazanie im korzyÊci, które wynika∏y z proponowanych rozwiàzaƒ. Kolejnà z trudnoÊci by∏o mniejsze ni˝

zak∏adano zainteresowanie projektami majàcymi na
celu oszcz´dnoÊci kosztów w firmach przewozowych.
W tym przypadku zdecydowano si´ ponownie opracowaç rozwiàzania, z których wynika∏yby lepsze i bardziej
wyraêne korzyÊci z punktu widzenia partnerów.
Na tak szeroki obszar, jakim jest wspó∏praca pomi´dzy
operatorem logistycznym, przewoênikami i zatrudnianymi przez nich kierowcami ma wp∏yw wiele czynników, dlatego te˝ mierzenie efektów Programu nie jest
proste. Jednak najwa˝niejszym kryterium Êwiadczàcym
o powodzeniu tego projektu sà opinie klientów firmy
na temat jakoÊci oferowanych us∏ug oraz sposób
postrzegania przez nich pracy kierowców, kontaktujàcych si´ z nimi w imieniu Schenkera. Oprócz bie˝àcych
kontaktów pracowników Schenkera z klientami, opinie
te sà monitorowane w ramach cyklicznych badaƒ
satysfakcji klientów. Wiarygodnym miernikiem b´dà
równie˝ wyniki kolejnych badaƒ satysfakcji przewoêni-

ków i kierowców. Dotychczasowe doÊwiadczenia wynikajàce z Programu wskazujà, ˝e jest on na tyle istotny
dla firmy, ˝e pozostanie sta∏ym elementem jej kultury
organizacyjnej.
Klauzula paliwowa
Wa˝nym krokiem w relacjach Schenkera z przewoênikami by∏o wprowadzenie do umów z klientami „Klauzuli paliwowej”. Jest to rozwiàzanie, dzi´ki któremu
ceny us∏ugi logistycznej Êwiadczonej przez Schenker
zmieniajà si´ w zale˝noÊci od zmian cen paliw. W przypadku wzrostu ceny paliwa, zmienia si´ równie˝ cena
us∏ugi logistycznej. Ca∏oÊç wp∏ywów z klauzuli paliwowej Schenker przekazuje przewoênikom. Proces
przebiega automatycznie i nie wymaga renegocjacji
warunków Êwiadczenia us∏ug przez firm´. Klauzula
dzia∏a równie˝ w odwrotnà stron´. W przypadku
spadku ceny benzyny, klauzula wp∏yn´∏aby na spadek
ceny us∏ugi logistycznej.
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Relacje z konkurencjà

Schenker uznaje uczciwà konkurencj´ za naturalny
czynnik wspierajàcy rozwój firmy i rynku. Buduje relacje
z konkurencjà na zasadach „fair play”. Zdobywa klientów bazujàc na korzyÊciach wynikajàcych ze swojej
oferty handlowej, bez podwa˝ania wiarygodnoÊci
konkurencji. Samà konkurencj´ traktuje jako bodziec
do doskonalenia swoich us∏ug. PodejÊcie to wynika
z szacunku wobec konkurentów i zrozumienia wspólnego interesu bran˝y. W relacjach z konkurencjà i klientami firma stosuje zasad´ unikania wyra˝ania negatywnych opinii o firmach z bran˝y. Zdobyte w sposób
legalny informacje wykorzystuje wy∏àcznie do u˝ytku
wewn´trznego. Schenker nie wymienia z konkurencjà
informacji odnoÊnie cen lub jakichkolwiek innych
danych, które narusza∏yby dobro firmy lub ustaw´
o nieuczciwej konkurencji.
Stowarzyszenie „Pro - Logistyka”
Schenker jest cz∏onkiem Stowarzyszenia „Pro - Logistyka”. Nale˝à do niego wiodàce firmy z bran˝y TSL (Trans-

< Schenker buduje relacje z konkurencjà na zasadach „fair play”.

port - Spedycja - Logistyka). Stowarzyszenie powsta∏o
kierujàc si´ ideà, i˝ „na du˝ych firmach, w wi´kszoÊci
reprezentujàcych sieci ponadnarodowe cià˝y szczególny obowiàzek promowania i wdra˝ania nie tylko nowoczesnych systemów i technologii, ale tak˝e zadanie
poprawy form wspó∏pracy, dialogu i reprezentacji interesów grupowych Êrodowiska”1. Uczestniczàc w pracach Stowarzyszenia Schenker przejmuje na siebie
cz´Êç odpowiedzialnoÊci za kierunki i jakoÊç rozwoju
polskiego rynku us∏ug logistycznych.
Sportowa rywalizacja
W obszar relacji Schenkera z konkurencjà wchodzi tak˝e
rywalizacja sportowa. W sezonie zimowym przedstawiciele firmy uczestniczà w bran˝owych zawodach
narciarskich, zaÊ w lecie 2005 r. Schenker wzià∏ udzia∏
w Mistrzostwach Polski Bran˝y TSL w ˚eglarstwie.

1

G∏ówne cele Stowarzyszenia Pro-Logistyka
Propagowanie nowoczesnych rozwiàzaƒ logistycznych
Inspirowanie, tworzenie i wspieranie inicjatyw
ustawodawczych s∏u˝àcych rozwojowi logistyki
Publiczne wyra˝anie opinii o funkcjonujàcych
i projektowanych rozwiàzaniach systemowych
w gospodarce oraz opracowywanie wniosków
i postulatów pod adresem organów przedstawicielskich i administracji rzàdowej
Niekomercyjne informowanie i edukowanie
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi logistyczne
lub z nich korzystajàcych
Wspó∏praca z organizacjami oÊwiatowymi,
akademickimi i naukowymi oraz z innymi organizacjami, których cele i dzia∏ania sà zbie˝ne
z celami i dzia∏aniami stowarzyszenia

Ze strony internetowej www.pro-logistyka.org.pl
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Wsparcie rozwoju nauki i przedsi´biorczoÊci poprzez
wspó∏prac´ z uczelniami, z organizacjami studenckimi
i studentami jest kolejnym z elementów strategii
odpowiedzialnego biznesu Schenkera. Firma jest partnerem Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie,
wiodàcej uczelni ekonomicznej w Polsce i Europie Ârodkowej. Wspó∏pracuje równie˝ z wieloma innymi uczelniami na terenie kraju. Schenker wspiera konferencje
zwiàzane z logistykà i innymi obszarami zarzàdzania
firmà, na przyk∏ad konferencj´ TRANS organizowanà
cyklicznie przez SGH. Pracownicy firmy dzielà si´ swojà
wiedzà ze studentami na wyk∏adach, seminariach i konferencjach. Schenker pokazuje studentom praktyczne
rozwiàzania dotyczàce wielu obszarów biznesowych,
zapraszajàc ich do swoich biur i terminali oraz organizujàc praktyki studenckie. Jednym z wa˝nych tematów podejmowanych we wspó∏pracy ze studentami jest spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu i jej promocja wÊród
studentów - przysz∏ych mened˝erów i w∏aÊcicieli firm.

< Zdj´cie z plakatu „Logistyczna praca roku”

Promocja idei odpowiedzialnego biznesu
CeSaR. Projekt CeSaR (CSR=Corporate Social Responsibility) to inicjatywa organizacji studenckiej AIESEC,
rozpocz´ta w listopadzie 2004 r. Podstawowym celem
projektu by∏o zapoznanie studentów ze sposobami
oddzia∏ywania przedsi´biorstw na czynniki spo∏eczne
i ekologiczne. Schenker aktywnie uczestniczy∏ w kolejnych wydarzeniach realizowanych w ramach tego
projektu. Nale˝a∏y do nich: Dzieƒ Odpowiedzialnego
Biznesu podczas Dni Wiedzy w warszawskiej Szkole
G∏ównej Handlowej, debata w SGH oraz kulminacyjne
seminarium - Studencka Akademia Odpowiedzialnego
Biznesu. W ramach wspó∏pracy w projekcie CeSaR
podczas Dnia Odpowiedzialnego Biznesu pracownicy
Schenkera zaprezentowali doÊwiadczenia firmy w zakresie wolontariatu pracowniczego.
Schenker uczestniczy∏ te˝ w debacie zatytu∏owanej
„Doing good vs. doing well. Dillemas of doing business

Promocja idei odpowiedzialnego biznesu
na wy˝szych uczelniach
Projekt CeSaR
Spotkanie z Praktykiem - debata „Czy odpowiedzialny biznes istnieje i ma szanse rozwoju
w Polsce”.
Warsztaty Analiz Socjologicznych
Konkurs „Odpowiedzialne Strategie” i panel
dyskusyjny „Czy odpowiedzialny biznes pop∏aca”
Konferencja TRANS
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< Studenci podczas wizyty w warszawskim oddziale Schenkera

in Poland” („Dobra kondycja firmy, a dobro dla innych.
Dylematy prowadzenia biznesu w Polsce”).
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Spotkanie z Praktykiem. W ramach wspó∏pracy z Ko∏em Naukowym Zarzàdzania „Praktyk” przy Uniwersytecie Warszawskim i Ligà Odpowiedzialnego Biznesu,
Schenker uczestniczy∏ w debacie „Czy odpowiedzialny
biznes istnieje i ma szanse rozwoju w Polsce”. Celem
debaty zorganizowanej w lutym 2005 r. by∏o przedstawienie studentom sposobu realizacji i rozumienia idei
CSR przez praktyków.

udzia∏u w warsztatach, co by∏o wyrazem uznania ze
strony organizatorów - UNDP Polska oraz studentów
Wydzia∏u Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dla
wdra˝anego przez firm´ programu CSR. Schenker
przedstawi∏ studentom histori´ budowania w firmie
strategii odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej i kodeksu etycznego. Przedstawiciel firmy omówi∏ równie˝ przyk∏ady
wolontariatu pracowniczego, takie jak wspó∏praca
z Fundacjà Robinson Crusoe, akcja „Miko∏aje” oraz
aukcje i pikniki organizowane na rzecz osób w trudnej
sytuacji ˝yciowej.

Warsztaty Analiz Socjologicznych. Schenker wzià∏
udzia∏ w studenckich warsztatach i debacie poÊwi´conej spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. GoÊçmi spotkania, które odby∏o si´ w kwietniu 2005 r., byli przedstawiciele organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´
rozpowszechnianiem tej idei w Polsce. Schenker by∏ jedynym przedstawicielem biznesu zaproszonym do

Odpowiedzialne Strategie. W czerwcu 2005 r. Schenker uczestniczy∏ w projekcie pt. „DziÊ tworzymy jutro,
czyli nowe trendy w biznesie”, zorganizowanym na
Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu przez Ko∏o Naukowe BOSS przy wsparciu Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. Przedmiotem prezentacji Schenkera by∏a odpowiedzialnoÊç spo∏eczna firmy przedstawiona pod-

czas panelu dyskusyjnego „Czy odpowiedzialny biznes
pop∏aca”. Podczas konferencji rozstrzygni´to ogólnopolski konkurs studencki „Odpowiedzialne Strategie”.
Konferencja TRANS. OdpowiedzialnoÊci spo∏ecznej
poÊwi´cona by∏a kolejna edycja konferencji TRANS
zorganizowanej przez Szko∏´ G∏ównà Handlowà
w Warszawie w paêdzierniku 2005 r. Podczas spotkania
„Wspólna Europa - zrównowa˝ony rozwój przedsi´biorstwa a relacje z interesariuszami” Schenker zaprezentowa∏ swoje dzia∏ania na rzecz zrównowa˝onego
rozwoju oraz zorganizowa∏ loteri´ wyrobów ceramicznych przygotowanych przez dzieci ze Êwietlicy w M∏ochowie. Ca∏y dochód z loterii zosta∏ przeznaczony na
dalszà dzia∏alnoÊç Êwietlicy.
Dzielenie si´ wiedzà praktycznà
Junior Manager. Konkurs „Junior Manager” zosta∏ zorganizowany przez Ko∏o Naukowe Zarzàdzania „Praktyk”

Schenker wspó∏pracuje ze studentami, przysz∏ymi mened˝erami oraz
w∏aÊcicielami firm

dzia∏ajàce na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu
Warszawskiego i trwa∏ od lutego do kwietnia 2005 r.
Podstawowym celem projektu by∏ rozwój umiej´tnoÊci
studentów oraz dzielenie si´ biznesowà wiedzà
praktycznà.
Schenker jako partner konkursu zaoferowa∏ zwyci´zcy
mo˝liwoÊç zdobycia doÊwiadczenia zawodowego
w trakcie praktyki wakacyjnej.
Dni Wiedzy SGH - konferencja „Fuzje i Przej´cia”.
Schenker uczestniczy∏ w konferencji organizowanej
w kwietniu 2005 r. przez AIESEC w ramach Dni Wiedzy
Szko∏y G∏ównej Handlowej pod has∏em „Fuzje i Przej´cia”.
Uczestnicy mieli okazj´ zapoznaç si´ z doÊwiadczeniami
zwiàzanymi z fuzjà, w wyniku której na polskim rynku
powsta∏a nowa firma Schenker. Wyk∏ad „Koszty
fuzji i potencjalne zyski” przedstawi∏ Janusz Górski,

>

prezes zarzàdu Schenkera, który pokaza∏ ró˝ne aspekty
fuzji i przej´ç w perspektywie przedsi´biorstwa, jego
rynkowego otoczenia, zachodzàcych zmian i wydarzeƒ
gospodarczych. Prezes Schenkera silnie zaakcentowa∏
koniecznoÊç spójnego systemu przep∏ywu informacji
na temat integracji zarówno wewnàtrz jak i na
zewnàtrz organizacji. PodkreÊla∏, ˝e towarzyszàcy fuzji
nacisk na komunikacj´ ÊciÊle wià˝e si´ z jednym z najwa˝niejszych i jednoczeÊnie najbardziej wra˝liwym na
zmiany obszarem - kulturà organizacyjnà firmy.
RównoczeÊnie bie˝àca komunikacja z otoczeniem
firmy, klientami, dostawcami, partnerami i mediami
daje szans´ na utrzymanie, cz´sto nawet zdobycie
lepszej pozycji konkurencyjnej nowej organizacji.
Zakres prezentacji wykracza∏ poza tematyk´ Schenkera,
obejmujàc bran˝´ TSL (Transport - Spedycja - Logistyka), która w ostatnim czasie podlega∏a znacznym przeobra˝eniom w∏aÊnie na skutek fuzji.

Dzielenie si´ wiedzà praktycznà ze studentami
i pracownikami wy˝szych uczelni
Konkurs „Junior Manager”

Dni Wiedzy SGH

Projekt „Twoja Droga do Kariery”

Konferencja „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarzàdzanie wiedzà w ekonomicznym szkolnictwie wy˝szym”.
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< Wizyta grupy studentów w jednym z terminali logistycznych Schenkera

Twoja Droga do Kariery. W maju 2005 r. w Szkole
G∏ównej Handlowej w Warszawie podczas debaty zatytu∏owanej „Moja przysz∏oÊç w marketingu i reklamie”
przedstawiciel Schenkera odpowiada∏ na pytania
studentów dotyczàce kompetencji wymaganych
w pracy w zakresie marketingu. Pytania dotyczy∏y równie˝ mo˝liwoÊci absolwentów w ubieganiu si´ o prac´
i mo˝liwych Êcie˝ek karier w bran˝y logistycznej.
Spotkanie by∏o cz´Êcià projektu „Twoja Droga do Kariery” zorganizowanego przez Studenckie Ko∏o Naukowe
Konsultingu, które dzia∏a przy SGH. W sk∏ad „Twojej
Drogi do Kariery” wchodzi∏y szkolenia, warsztaty, case
studies i wyk∏ady z udzia∏em praktyków, które pomaga∏y studentom w podj´ciu decyzji zwiàzanych z karierà
zawodowà i wspiera∏y ich w wytyczaniu w∏asnej drogi
rozwoju.
Konferencja poÊwi´cona zarzàdzaniu wiedzà. Schenker by∏ partnerem ogólnopolskiej konferencji uczelni
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ekonomicznych zorganizowanej na Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu pod koniec czerwca 2005 r.
Tematem konferencji by∏a „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarzàdzanie wiedzà w ekonomicznym
szkolnictwie wy˝szym”. Organizatorami wydarzenia
byli: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademie Ekonomiczne w Katowicach,
Krakowie, Poznaniu i we Wroc∏awiu oraz Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie. Konferencja adresowana
by∏a w szczególnoÊci do pracowników szkó∏ wy˝szych,
anga˝ujàcych si´ w organizacj´ procesów kszta∏cenia
i zarzàdzania uczelnià. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentowane zosta∏y nowoczesne technologie
wspomagania organizacji procesu dydaktycznego.
Program konferencji obejmowa∏ tak˝e prezentacj´
Schenkera zatytu∏owanà: „Zarzàdzanie wiedzà jako
sposób ciàg∏ego podnoszenia kompetencji pracowników oraz element wspierajàcy zarzàdzanie zmianà”.
W prezentacji podkreÊlono koniecznoÊç budowania

organizacji uczàcej si´, elastycznej o coraz wi´kszej
zdolnoÊci szybkiego reagowania na zmian´. Zaprezentowano program zarzàdzania wiedzà w Schenkerze,
czyli struktury i procedury umo˝liwiajàce dzielenie si´
wiedzà w celu poprawy efektywnoÊci i jakoÊci procesów.
Logistyczna Praca Roku
Corocznie Schenker jest organizatorem konkursu „Logistyczna Praca Roku”. Projekt dotyczy najlepszych prac
magisterskich, które koncentrujà si´ na ekonomicznych i organizacyjnych zagadnieniach z zakresu
logistyki. Firma adresuje konkurs do studentów ostatnich lat kierunków ekonomicznych uczelni wy˝szych.
Jego celem jest wyró˝nienie szczególnie uzdolnionych
studentów, promocja innowacyjnych pomys∏ów
i zwi´kszenie zainteresowania logistykà. Nagrodà dla
autora najlepszej pracy jest publikacja jej fragmentów
na ∏amach czasopisma „Logistyka”. Laureat otrzymuje
tak˝e nagrod´ finansowà i mo˝liwoÊç odbycia trzymie-

Magdalena Jamroziak, wczeÊniej praktykantka, obecnie pracuje w zespole >
polityki personalnej Schenkera

si´cznego, p∏atnego sta˝u w firmie. Schenker przyznaje
równie˝ nagrody dla autorów prac wyró˝nionych.
Najlepsze prace wy∏ania Komisja Konkursowa, w sk∏ad
której wchodzà przedstawiciele Êwiata nauki, biznesu
i mediów.

godnie. W tym czasie studenci zapoznajà si´ z pracà
operacyjnych oddzia∏ów Schenkera, a w szczególnoÊci
dyspozytorni i dzia∏u obs∏ugi klienta. Firma organizuje
równie˝ praktyki w biurze zarzàdu, na przyk∏ad w zespole marketingu.

Program Studenckich Praktyk Letnich
Schenker od wielu lat prowadzi „Program Studenckich
Praktyk Letnich ”. Program adresowany jest do najlepszych studentów ostatnich lat kierunków zwiàzanych
przede wszystkim z logistykà i zarzàdzaniem. G∏ówne
wymagania stawiane kandydatom to komunikatywnoÊç, kreatywnoÊç, umiej´tnoÊç pracy w zespole oraz
zapa∏ i ch´ç do pracy.

Dzi´ki uczestnictwu w Programie studenci zyskujà
doÊwiadczenie i wszechstronnà wiedz´ na temat
dzia∏ania firmy logistycznej. Dodatkowo, praktykanci
majà mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w projekcie stworzenia innowacyjnego rozwiàzania usprawniajàcego
prac´ firmy, oddzia∏u lub jednego z dzia∏ów. Cz´sto,
po ukoƒczonych praktykach najzdolniejsze i najbardziej aktywne osoby otrzymujà od firmy ofert´ sta∏ego
zatrudnienia.

Za∏o˝eniem Programu jest po∏àczenie intensywnego
szkolenia dotyczàcego sposobu pracy w Schenkerze
z wykonywaniem obowiàzków typowych dla stanowisk obj´tych praktykami. Na ogó∏ trwajà one cztery ty-
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Gminy, w których mieszczà si´ oddzia∏y Schenkera,
czyli najbli˝sze otoczenie firmy to obszar, w którym
firma podejmuje wiele dzia∏aƒ. Nale˝à do nich wolontariat pracowniczy, wspó∏praca z Bankami ˚ywnoÊci,
troska o Êrodowisko naturalne, wspó∏praca ze szko∏ami
i pomoc w rozwoju lokalnym.
Wsparcie rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnych
Schenker k∏adzie nacisk na budowanie dobrych relacji
ze spo∏ecznoÊciami, które sàsiadujà z oddzia∏ami firmy.
WÊród najwa˝niejszych podejmowanych dzia∏aƒ znajduje si´ adresowanie ofert pracy do osób mieszkajàcych blisko siedzib oddzia∏ów. Praca jest obecnie zasobem deficytowym i stanowi szans´ na rozwój nie tylko
samego zatrudnionego, ale tak˝e jego rodziny i otoczenia.
Kolejnym obszarem jest wspó∏praca ze szko∏ami. Firma
wyposa˝y∏a w sprz´t komputerowy kilka pracowni
informatycznych w szko∏ach podstawowych oraz ufun-

< Letni obóz Robinsona

dowa∏a Êciank´ wspinaczkowà w Pyskowicach, siedzibie
oddzia∏u Katowice.
W ramach inicjatywy Global Compact wraz z kilkoma
innymi firmami Schenker zaanga˝owa∏ si´ w pomoc
gminie Kamienna Góra na po∏udniowym zachodzie
Polski. Powiat kamiennogórski to okolica bogata
w wiele atrakcji turystycznych. Stàd pomys∏ na pomoc
poprzez rozwój turystyki w tym rejonie. Firma uczestniczy∏a w projekcie, którego celem by∏o przygotowanie
strategii rozwoju turystyki dla Kamiennej Góry i okolic.
Opracowana strategia zawiera∏a mi´dzy innymi
propozycj´ marki turystycznej regionu i wskazywa∏a
mo˝liwe do realizacji projekty. Dzi´ki szerokim
konsultacjom umo˝liwiono lokalnej spo∏ecznoÊci
zdefiniowanie w∏asnej wizji rozwoju powiatu.
Strategia przyczyni∏a si´ do powstania i realizacji
nowych przedsi´wzi´ç, które majà na celu lokalny
rozwój oparty o potencja∏ turystyczny.

Firma anga˝uje si´ równie˝ w dzia∏ania na rzecz
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Jest jednym z partnerów ogólnopolskiego programu „Przyjazny Parking”,
który powsta∏ z inicjatywy Komendy G∏ównej Policji
i Polskiego Zwiàzku Motorowego. Celem Programu jest
wyró˝nienie bezpiecznych miejsc parkingowych, które
dysponujà monitoringiem bàdê ochronà zarówno dla
samochodów osobowych, ci´˝arowych jak i autobusów.
Kolejnà z inicjatyw podejmowanych przez firm´ by∏o
ufundowanie prezentów dla dzieci - pacjentów Szpitala
na Kasprzaka, który znajduje si´ blisko biura zarzàdu
Schenkera.
Wolontariat pracowniczy
Schenker wspiera lokalne spo∏ecznoÊci równie˝
poprzez zaanga˝owanie pracowników w wolontariat
spo∏eczny. Celem tych dzia∏aƒ jest udzielanie takiego
wsparcia, które jest najbardziej potrzebne, w sposób,
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< Pracownicy i kierowcy oddzia∏u Kielce po licytacji rysunków Dominiki

który przyniesie najlepsze efekty. Adresatami programu wolontariatu pracowniczego sà przede wszystkim
dzieci i m∏odzie˝, b´dàce w trudnej sytuacji ˝yciowej.
Pracownicy Schenkera dzia∏ajàc zgodnie ze strategià
odpowiedzialnego biznesu i wartoÊciami firmy uczestniczà w ˝yciu i problemach lokalnych spo∏ecznoÊci
poÊwi´cajàc swój czas i energi´ innym. Wielu z pracowników z w∏asnej inicjatywy podejmuje si´ zorganizowania przedsi´wzi´ç o dobroczynnym charakterze.
Dodatkowà wartoÊcià wynikajàcà z tych dzia∏aƒ jest
kszta∏towanie przez nich swoich kompetencji organizacyjnych i kierowniczych.
AktywnoÊç pracowników zwiàzana z wolontariatem
pracowniczym dzieli si´ na dwa rodzaje. Pierwszy z nich
to organizacja i uczestnictwo w jednorazowych wydarzeniach takich jak pikniki, aukcje i wspólna praca na
rzecz organizacji dobroczynnych.
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Drugim z obszarów jest d∏ugofalowy wolontariat pracowniczy w ramach programu „Na czas. Na miejsce. Na
wyspy Robinsona”
Aukcje i loterie dzieci´cych prac plastycznych. Ca∏y dochód z organizowanych w firmie aukcji i loterii przeznaczany by∏ na rzecz placówek opiekuƒczo-wychowawczych, z których pochodzà autorzy prac. Na
przyk∏ad w trakcie integracyjnego spotkania pracowników i kierowców oddzia∏u Konin w lecie 2004 roku odby∏a si´ loteria fantowa prac wychowanków Domu
Dziecka w Ostrzeszowie.
Pracownicy oddzia∏u Szczecin zorganizowali
internetowà aukcj´ prac plastycznych stworzonych
przez dzieci ze szko∏y w Kolbaczu. Ca∏y dochód
przeznaczono na do˝ywianie dzieci z Kolbacza
i okolic. W aukcji wzi´li udzia∏ pracownicy z oddzia∏ów
Schenkera w ca∏ej Polsce i teraz dzie∏a ma∏ych malarzy

Aukcje i loterie dzieci´cych prac plastycznych
Loteria fantowa prac wychowanków Domu
Dziecka w Ostrzeszowie

Internetowa aukcja prac plastycznych dzieci
ze szko∏y w Kolbaczu

Dobroczynna aukcja podczas pikniku integracyjnego w Kielcach

Kiermasz ceramicznych przedmiotów dzieci
ze Êwietlicy w M∏ochowie

Dzieci obdarowane w ramach akcji „Miko∏aje” >

zdobià Êciany w wielu pokojach firmy. Akcja poszerzy∏a
si´ te˝ o zbiórk´ odzie˝y, przyborów szkolnych, ˝ywnoÊci i pieni´dzy.
W czerwcu 2005 r. pracownicy, przewoênicy i kierowcy
z oddzia∏u Kielce zorganizowali dobroczynnà aukcj´
podczas pikniku integracyjnego. Ca∏à zebranà kwot´
firma przeznaczy∏a na ratowanie Dominiki - dziewczynki, czekajàcej na przeszczep serca i p∏uca. Najwi´kszym
zainteresowaniem uczestników cieszy∏y si´ rysunki
stworzone przez Dominik´. Jeden z nich zosta∏ zlicytowany na kwot´ 500 z∏otych.
Pracownicy oddzia∏u Warszawa, jesienià 2005 r., po raz
czwarty zorganizowali kiermasz ceramicznych przedmiotów, które powsta∏y w socjoterapeutycznej Êwietlicy dla dzieci z parafii w M∏ochowie. Dzi´ki du˝emu
zainteresowaniu kiermaszem Êwietlica zebra∏a pieniàdze, które zosta∏y przeznaczone na zakup materia∏ów

potrzebnych do dalszej dzia∏alnoÊci i pokrycia cz´Êci
kosztów remontu pracowni garncarskiej.
Wspólna praca. Jednym z kierunków wolontariatu
pracowniczego jest równie˝ wspólna praca. W ramach
takich dzia∏aƒ pracownicy biura zarzàdu z Warszawy
zorganizowali kilka pikników dla dzieci z Domu Dziecka
z okolic Wyszkowa, podczas których wspólnie z dzieçmi
sadzili kwiaty i malowali budynek Domu.
„Miko∏aje”. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to w Schenkerze okazja do wsparcia potrzebujàcych. W 2004 r.
tradycyjna ju˝ akcja „Miko∏aje” nie tylko cieszy∏a si´
wielkà popularnoÊcià, ale swoim zasi´giem obj´∏a
kolejne oddzia∏y firmy. Pracownicy z biura zarzàdu
z Warszawy oraz oddzia∏u Warszawa obdarowali Êwiàtecznymi prezentami prawie 150 dzieci z rodzin patologicznych. Upominki dotar∏y do podopiecznych PowiÊlaƒskiej Fundacji Spo∏ecznej w Warszawie, Towarzy-

stwa „Dzieci Ulicy” oraz Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum w M∏ochowie. Pracownicy firmy kupowali prezenty,
wed∏ug spisanej przez dzieci „listy marzeƒ”. Z poci´tej
listy powsta∏y losy. Ka˝dy losowa∏ jeden lub kilka
losów, otrzymujàc szans´ spe∏nienia konkretnego
marzenia. Akcja cieszy∏a si´ takim powodzeniem, ˝e po
krótkim czasie zacz´∏o brakowaç losów dla osób, które
chcia∏y wziàç w niej udzia∏. W trakcie firmowych
spotkaƒ wigilijnych pracownicy wspólnie pakowali
prezenty, po czym wydelegowane osoby zawioz∏y dzieciom worki pe∏ne podarunków zaadresowanych
do konkretnych odbiorców. Ka˝de z dzieci otrzyma∏o
swój wymarzony prezent.
Podobne akcje odby∏y si´ równie˝ w innych oddzia∏ach
firmy - w Kielcach, Koninie, Rzeszowie, Katowicach
i Bydgoszczy. Pracownicy z Rzeszowa wspó∏pracowali
z OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej Sióstr OpatrznoÊci
Bo˝ej, w którym siostry zakonne opiekujà si´ osobami
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w ró˝nym wieku, tak˝e dzieçmi z pora˝eniem mózgowym. W Bydgoszczy wspólna akcja pracowników
i kierowców obj´∏a dorastajàce dzieci z Domu Dziecka,
dla których przygotowano paczki z kosmetykami.

programem „Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona”
sà pracownicy Schenkera. Firma wspiera te˝ Fundacj´
finansowo, pokrywajàc koszty dzia∏alnoÊci kilku
Klubów.

Z punktu widzenia Schenkera cenne jest to, ˝e do akcji
inicjowanych przez pracowników coraz cz´Êciej do∏àczali tak˝e kierowcy - najwa˝niejsi dostawcy Schenkera
oraz klienci firmy.

Zagadnienia programowe realizowane w Klubach
obejmujà nauk´ zdobywania umiej´tnoÊci przydatnych w przysz∏ej pracy, obs∏ugi komputera i korzystania
z Internetu oraz podstaw zak∏adania i prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Cz´sto efektem pracy w Klubie staje si´ kontrakt, czyli umowa pomi´dzy klubowiczem, a Fundacjà, której istotà jest wzajemnoÊç dzia∏ania. Klubowicz, (zwany Robinsonem) mo˝e oczekiwaç
od Fundacji pomocy, je˝eli sam wyka˝e si´ aktywnoÊcià
wzgl´dem innych, na przyk∏ad spo∏ecznoÊci lokalnej,
potrzebujàcych, s∏abszych.

„Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona”. Program
„Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona” jest prowadzony we wspó∏pracy z Fundacjà Robinson Crusoe
od 2003 r. Program jest adresowany do dorastajàcych
wychowanków Domów Dziecka. Jego celem jest pomaganie dzieciom w przezwyci´˝aniu trudnoÊci, które
napotykajà podczas wchodzenia w doros∏e ˝ycie.
Dzieje si´ to poprzez wspó∏prac´ z dzieçmi w Klubach
Robinsona. Konsultantami w cz´Êci Klubów obj´tych
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Wa˝nymi elementem pracy w Klubach sà letnie i zimowe obozy Robinsona, podczas których jest miejsce

Opinie konsultantów - wolontariuszy Schenkera

„Gdyby ktoÊ mnie zapyta∏: czemu to robi´ i co
mi to daje, odpowiem - radoÊç”
Jowita Kuc, Warszawa

„To, co otrzyma∏am dzi´ki spotkaniom Klubu
Robinsona i wspó∏pracy z Fundacjà Robinson
Crusoe jest dla mnie prawdziwym skarbem (...)
to fantastyczna przygoda, goràco polecam”.
Anna Dunin - Brzeziƒska, Biuro Zarzàdu

Zimowy Obóz Robinsona na Klimczoku. Od lewej: Marta Mach, analityk >
biznesowy Schenkera, konsultant w jednym z Klubów

zarówno na zabaw´, jak i na prac´, czyli warsztaty oraz
realizacj´ samodzielnych projektów.
Dzia∏alnoÊç w Klubie Robinsona jest zobowiàzaniem
d∏ugofalowym, a jej efekty pojawiajà si´ powoli. Tym
bardziej cieszy fakt, i˝ Kluby b´dàce pod opiekà konsultantów z Schenkera rozwijajà si´, a wspó∏praca firmy
z Fundacjà Robinson Crusoe przynosi owoce. Robinsonowie wykonali wiele zadaƒ wymagajàcych samodzielnoÊci - byli organizatorami pikniku dla m∏odszych dzieci, pracowali podczas imprezy organizowanej przez
du˝e centrum handlowe, a przed Êwi´tami pomagali
przy kasach i pakowali prezenty klientom. Zaliczyli te˝
zaj´cia komputerowe, a jedno z dzieci wygra∏o komputer
w konkursie organizowanym przez Fundacj´. Pojawi∏y
si´ te˝ pierwsze kontrakty - np. Robinsonka Anka przez
trzy miesiàce opiekowa∏a si´ starszymi ludêmi w Domu
Pomocy Spo∏ecznej. W zamian za swojà pomoc ucz´szcza∏a na kurs prawa jazdy. Konsultanci - wolontariusze

z Schenkera wzi´li udzia∏ w kilku obozach Robinsona,
podczas których pe∏nili rol´ wychowawców oraz
prowadzili warsztaty poÊwi´cone trenowaniu umiej´tnoÊci komunikacyjnych, zachowania w grupie i przedsi´biorczoÊci.
Wspó∏praca z Fundacjà Robinson Crusoe przynosi
korzyÊci równie˝ konsultantom - wolontariuszom. Jednà z cz´Êci programu „Na czas. Na miejsce. Na wyspy
Robinsona” jest merytoryczna opieka nad nimi sprawowana przez doÊwiadczonà kadr´ Fundacji. Ponadto
otrzymujà oni od Schenkera wsparcie w postaci mo˝liwoÊci rozwijania swoich umiej´tnoÊci na studiach
podyplomowych i szkoleniach.
Wspó∏praca z Bankami ˚ywnoÊci
Schenker wspó∏pracuje z Bankami ˚ywnoÊci od lutego
2001 r., nieodp∏atnie przewo˝àc ˝ywnoÊç od darczyƒców w ca∏ym kraju. Odbiorcami ofiarowanych towarów

Odbiorcy Banku ˚ywnoÊci

Fundacje i stowarzyszenia zajmujàce si´
osobami w trudnej sytuacji ˝yciowej, w tym:
niepe∏nosprawnymi, chorymi, bezdomnymi,
dzieçmi, rodzinami potrzebujàcymi pomocy,
matkami samotnie wychowujàcymi dzieci

OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej, Domy Dziecka,
Domy Pomocy Spo∏ecznej

Szko∏y i placówki opiekuƒczo - wychowawcze
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naturalnego

sà organizacje samorzàdowe, które nast´pnie przekazujà je najbardziej potrzebujàcym. Sieç Banków ˚ywnoÊci pokrywa ca∏y kraj, a banki skupione w Federacji Polskich Banków ˚ywnoÊci sà najwi´kszà organizacjà
przekazujàcà darmowà ˝ywnoÊç najubo˝szym.
W 2005 r. Schenker otrzyma∏ od Kapitu∏y Wielkiego
Serca nagrod´ Wielkiego Serca w postaci statuetki
„Ludzie Dobrej Woli”. Firma zosta∏a te˝ wyró˝niona
przez Federacj´ Polskich Banków ˚ywnoÊci podczas
Gali Rozdania Nagród im. Jacka Kuronia. Obie nagrody
by∏y podzi´kowaniem za wsparcie, które Schenker
oferuje Warmiƒsko - Mazurskiemu Bankowi ˚ywnoÊci.
Ekologia
Schenker jako jeden z pierwszych operatorów logistycznych w Polsce wdro˝y∏ zintegrowany system
zarzàdzania elementami jakoÊci, bezpieczeƒstwa pracy
oraz ochrony Êrodowiska naturalnego. W sk∏ad syste-
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mu wchodzi m.in. Certyfikat ISO 14001, który Êwiadczy
o stosowaniu przez firm´ systemu zarzàdzania Êrodowiskowego i prowadzeniu dzia∏alnoÊci w zgodzie z zasadami ochrony Êrodowiska naturalnego.

Obszary zwiàzane z ochronà Êrodowiska
wchodzàce w sk∏ad Zintegrowanego Systemu
Zarzàdzania
Gospodarowanie odpadami

W listopadzie 2004 r. Schenker zosta∏ uhonorowany
„Panteonem Polskiej Ekologii”. Jest to nagroda Ministra
Ârodowiska oraz Prezesa Polskiego Centrum Badaƒ
i Certyfikacji S.A. dla przedsi´biorstw, które opracowa∏y
i wdro˝y∏y system zarzàdzania Êrodowiskowego zgodny z wymaganiami okreÊlonymi w normie ISO 14001.
Transport towarów niebezpiecznych. Zasadom ochrony Êrodowiska podporzàdkowany jest transport towarów niebezpiecznych (ADR). Przesy∏ki z towarami
niebezpiecznymi obj´te sà w Schenkerze szczególnym
nadzorem, a ich przewóz i prze∏adunek podlega wymaganiom zawartym w procedurach Systemu Zarzàdzania JakoÊcià.

Odpowiednie post´powanie z odpadami
eksploatacyjnymi oraz wyciekami p∏ynów z samochodów
Minimalizacja emisji szkodliwych substancji
poprzez popraw´ organizacji transportu
samochodowego oraz umo˝liwienie obliczania iloÊci emitowanych zanieczyszczeƒ
w transporcie
Ograniczanie ha∏asu

Podczas obozu Robinsona jest miejsce na zabaw´ i prac´ >

Firma dok∏ada szczególnej starannoÊci, aby nie dopuÊciç do uszkodzenia lub zagini´cia przesy∏ki, spowodowania zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzi i Êrodowiska
lub uszkodzenia innych przesy∏ek albo pojazdu.
Obs∏uga logistyczna towarów niebezpiecznych realizowana jest przez przeszkolonych kierowców i pracowników oraz odpowiednio wyposa˝one i oznakowane
pojazdy. Obs∏uga towarów ADR jest jednà ze specjalistycznych us∏ug oferowanych przez Schenkera
w ramach kompleksowych rozwiàzaƒ logistycznych.
Wszystkie zasady dotyczàce towarów niebezpiecznych
sà w Schenkerze oparte o przepisy umowy europejskiej
dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz polskie przepisy ustawy „O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych”.
Wspó∏praca z organizacjami ekologicznymi. Schenker
wspiera dzia∏ania zwiàzane z ochronà Êrodowiska
równie˝ poprzez wspó∏prac´ z organizacjami ekolo-

gicznymi. Te organizacje to DolnoÊlàska Fundacja
Ekorozwoju z Wroc∏awia i Fundacja „Nasza Ziemia”.
Ekologiczne inicjatywy pracowników. Ekologiczne
podejÊcie podzielajà pracownicy firmy, mi´dzy innymi
uczestniczàc w akcjach sprzàtania Êrodowiska naturalnego. W kwietniu 2005 r., w ramach obchodów Dni
Ziemi, pracownicy kieleckiego Schenkera we wspó∏pracy z organizacjà „Geopark Kielce” zorganizowali akcj´
porzàdkowania terenu pod planowany ogród botaniczny znajdujàcego si´ na wzgórzu Karczówka. W akcji
uczestniczyli tak˝e dostawcy Schenkera, czyli kierowcy
ze wspó∏pracujàcych firm przewozowych i pracownicy
Securitas Polska.

nego sprzàtania otoczenia firmy, by∏o pobudzenie
uczestników do ekologicznego post´powania.
W ramach akcji sprzàtania, uczestnicy mieli okazj´
zdobycia wiedzy na temat ochrony Êrodowiska i gospodarki odpadami.

Ekologiczne sprzàtanie zorganizowali w latach 2004 r.
i 2005 r. tak˝e pracownicy oddzia∏u Bia∏ystok. W akcji
licznie wzi´li udzia∏ kierowcy, pracownicy terminalu
oraz biura. Jednym z celów tych dzia∏aƒ oprócz wspól-
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