Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
Szczególnie ważne są dla nas 3 z nich:
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Dla ludzi i planety
Dowiedz się, jak prowadzimy zrównoważony biznes.
Schenker sp. z o.o. i Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o.
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Dla ludzi
i planety
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Szanowni Państwo,
Świat nigdy nie rozwijał się tak dynamicznie jak teraz. Automatyzacja, cyfryzacja,
nowe technologie i trendy zmieniają nasze życie, biznes i otoczenie. To prawdziwa
rewolucja, ogromna zmiana, która dzieje się na naszych oczach. Wchodzimy w kolejną
fazę rozwoju, współpracy człowieka i sztucznej inteligencji, integracji realnej i wirtualnej
rzeczywistości.
Jednocześnie świat wciąż ma do czynienia z wieloma problemami związanymi między
innymi z biedą i wykluczeniem, demografią, ruchami migracyjnymi, terroryzmem,
degradacją środowiska. Miasta są zatłoczone i toną w smogu, plastik zalewa oceany,
a skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej katastrofalne.
Dlatego realizując nasz biznes, wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
wyznaczone przez ONZ. Wierzymy, że ich osiągnięcie jest możliwe tylko przy dużym
zaangażowaniu biznesu.
Jako globalny operator logistyczny wspieramy rozwój gospodarczy i społeczny. Mamy
także świadomość negatywnych stron naszej działalności biznesowej dla otoczenia
i konsekwentnie dążymy do ich minimalizacji.
Chcemy, aby nasza praca niosła wartość dla klientów i wspierała konkurencyjność ich
firm. Nieustannie doskonalimy procesy. Eliminujemy marnotrawstwa. Budujemy kulturę
bezpieczeństwa w miejscu pracy i na drogach. Stawiamy na innowacyjność i nowoczesne
technologie. Dbamy o środowisko. Przenosimy nasze terminale poza miasta, z dala od
osiedli mieszkaniowych. Inwestujemy w ekologiczne budynki i nowoczesną flotę. Staramy
się ograniczać hałas, emisję spalin i ruch na zatłoczonych ulicach. Dbamy o relacje
z lokalnymi społecznościami.
Jesteśmy uczestnikami ogromnej zmiany. To czy ta wielka rewolucja będzie szansą czy
zagrożeniem dla ludzi i planety – zależy od nas wszystkich.
Zapraszam do lektury naszego Raportu. Tym razem obejmuje on także informacje na
temat naszej nowej spółki Schenker Technology Center (Warsaw). Jej zadaniem jest
spełnianie oczekiwań klientów związanych z digitalizacją i bezpiecznym przepływem
informacji w łańcuchach dostaw.
Zachęcam do kontaktu z nami.
Piotr Zborowski
Prezes Zarządu Schenker sp. z o.o.
i CEO klastra North & East Europe
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Digitalizacja
i przepływ informacji
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DB Schenker Technology Center Warsaw powstało w 2017 roku. Jest odpowiedzią na
potrzeby klientów związane z digitalizacją i zarządzaniem przepływem informacji.
Realizujemy tym samym wyzwania postawione przed biznesem – zapewnienie
najlepszych standardów dla klientów i pracowników oraz działanie zgodne ze
zrównoważonym rozwojem.
Budujemy międzynarodowy, dynamiczny i różnorodny zespół. To źródło inspiracji
i przewagi. Dzięki różnorodności możemy sprostać wymaganiom zmieniającego się
świata. Wzmacniamy liderów, aby potrafili zarządzać międzynarodowym środowiskiem
pracy i wspierać ciągły, zrównoważony rozwój.
Dzielimy się dobrymi praktykami z koleżankami i kolegami z innych części świata
i odmiennych kultur. Zainicjowany w Warszawie projekt „IT Employer of Choice”, jest
obecnie wdrażany w centrach technologicznych DB Schenker w New Delhi oraz Nanjing.
Jest to zbiór działań, których głównym celem jest przyciągnięcie i utrzymanie talentów
w naszej firmie.
Ekologię mamy w naszym firmowym DNA. Rozwijamy narzędzia, które pomagają
przenosić część procesów logistycznych do środowiska cyfrowego. Dzięki temu
ułatwiamy pracę, minimalizujemy zużycie papieru i usprawniamy komunikację
w łańcuchach dostaw.
Jestem dumny, że pracownicy rozumieją i wspierają przesłanie zawarte w naszym celu
nadrzędnym, o kształtowaniu świata, w którym biznes może się rozwijać a życie staje się
pełniejsze.
Przemek Głębocki
Dyrektor Generalny
Technology Solution Center
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O nas

Jesteśmy wiodącym, globalnym operatorem
logistycznym. Należymy do międzynarodowej
Grupy DB Schenker, wchodzącej w skład koncernu
Deutsche Bahn AG. Dostarczamy zintegrowane usługi
logistyczne, łącząc tym samym ponad 2000 lokalizacji
na świecie. Zarządzamy łańcuchami dostaw obsługując
przemysł i handel w globalnej wymianie towarów
przy wykorzystaniu transportu lądowego, lotniczego,
oceanicznego i logistyki kontraktowej.
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O nas

Kim jesteśmy
Działamy w ponad 130 krajach jako lider globalnej logistyki. Obsługujemy
przemysł i handel w globalnej wymianie towarów. Od 2016 roku polski oddział
naszej firmy jest na pozycji lidera w Klastrze North&East Europe (PółnocnoWschodnia Europa), obok Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Białorusi.
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147 lat globalnego doświadczenia
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76 000
pracowników

– cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym,
rozwoju e-commerce oraz ekonomii współdzielenia.

Jesteśmy na rynku od 147 lat. Nazwa naszej firmy
pochodzi od Gottfrieda Schenkera, który w 1872 roku

Nowe technologie coraz częściej wkraczają

w Wiedniu założył spółkę Schenker & Co. Pomysł na

w procesy operacyjne i świadczone przez nas usługi.

biznes oparł na zintegrowaniu transportu kolejowego,

Zastosowanie w logistyce sztucznej inteligencji czy

drogowego i morskiego tak, by dostarczać klientom

autonomiczności może w kolejnych latach znacząco

usługi kompleksowo i szybko.

zmienić sposób organizacji naszego biznesu, dlatego
już dziś testujemy te rozwiązania. Dzięki stałemu

Dziś Grupa DB Schenker kontynuuje ideę

rozwojowi zwiększamy efektywność naszych procesów

zintegrowanej logistyki i dostarcza rozwiązania dla

oraz koncentrujemy się na dostarczaniu klientom

biznesu na całym świecie, zatrudniając

innowacyjnych rozwiązań o wysokiej jakości

76 tysięcy osób w 130 krajach. Wychodzimy

i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

naprzeciw potrzebom klientów i najnowszym trendom
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Towary na sklepowych półkach i liniach
produkcyjnych dzięki najsilniejszej sieci
logistycznej w Polsce

my organizujemy. W realizacji zleceń naszych
klientów oprócz przewoźników drogowych,
współpracujemy też z armatorami morskimi, liniami
lotniczymi, deweloperami i zarządcami powierzchni
magazynowych.

Naszym głównym zadaniem jest zarządzanie
globalnymi łańcuchami dostaw dla firm, producentów,

Posiadamy najsilniejszą sieć logistyczną w Polsce,

eksporterów i importerów.

dysponując 17 oddziałami z terminalami crossObsługa tak dużego rynku, jak Polska, jest

dockinowymi (przeładunkowymi), które codziennie

możliwa dzięki zaangażowaniu blisko 3 000

obsługiwane są przez regularne linie samochodowe.

naszych pracowników i 3 000 kurierów z firm

Zależy nam, aby towary naszych klientów szybko

transportowych, które podpisały z nami umowę

trafiały na linie produkcyjne i do sklepów, dlatego

o współpracy. Kurierzy to nasi najważniejsi dostawcy,

posiadamy również 13 magazynów logistycznych,

to oni na co dzień spotykają się z klientami

biura frachtu lotniczego, oceanicznego, kolejowego

DB Schenker przy okazji obsługi zamówień, które

i multimodalnego oraz agencje celne.

Gdynia

Koszalin
Olsztyn
Szczecin
Bydgoszcz
Białystok
Poznań

Warszawa

Konin
Zielona Góra

Łódź

Lublin
Kielce

Wrocław
Katowice

Kraków

Rzeszów

17 terminali przeładunkowych

2 biura frachtu oceanicznego

Biuro Zarządu

10 agencji celnych

biuro logistyki kolejowej

Schenker Technology Center (Warsaw)

13 magazynów logistycznych

2 biura frachtu lotniczego

ekologiczne budynki
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Polska sieć logistyczna jest ściśle zintegrowana z globalną siecią DB Schenker. Wspólnie z naszymi dostawcami
wspieramy realizację celów biznesowych i przewagę konkurencyjną naszych klientów z wielu branż.
Więcej informacji na: www.dbschenker.com/pl-pl

Dostawcy, producenci

Terminal przeładunkowy

Odbiorcy

Cross docking

W Polsce towary naszych klientów w ciągu 24 godzin trafiają od nadawców do odbiorców. Łącznie ponad 3 000
samochodów każdego dnia odbiera towary z dowolnego miejsca w kraju. Następnie są one przeładowywane
według ich przeznaczenia w jednym z naszych 17 terminali cross-dockingowych, a nocą towary podróżują do
kolejnych oddziałów DB Schenker, by kolejnego dnia trafić do swoich odbiorców.

GRI 102-3
GRI 102-5

Podstawowe dane o DB Schenker w Polsce

GRI 102-10
GRI 102-49

Nazwa prawna:
Schenker Sp. z o.o.
Siedziba Biura Zarządu:
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18
Prezes: Piotr Zborowski
Wiceprezes: Szymon Bielas
Kapitał zakładowy: 185 547 160 zł
99,66% kapitału zakładowego należy do
spółki DB Polska Holding sp. z o.o. z siedzibą
w Zabrzu, a pozostałe 0,34% do 214 udziałowców
indywidualnych.
Brak zmian w strukturze kapitału w raportowanym
okresie. Wcześniej Schenker Sp. z o.o. posiadał
spółkę zależną, w której miał 100% udziałów:
Scanspol Sp. z o.o.

GRI 102-53
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Nadzór Rady Nadzorczej

GRI 405-1

Zgodnie ze statutem nadzór nad
funkcjonowaniem naszej firmy
posiada Rada Nadzorcza. W skład
Rady wchodzi trzech członków,
z których każdy powoływany jest
na trzyletnią kadencję. W okresie
2017-2018 niezmiennie w Radzie
Nadzorczej zasiadali członkowie:
Natachia Antonis, Karsten Keller.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks spółek
Handlowych, Umowę spółki oraz Regulamin Rady

Jej Przewodniczący Heiken Reiner

Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie

został powołany 31.12.2017 roku

interesów. Spotkania Rady odbywają się

na miejsce Ewalda Kaisera. Od

Wspólników. Dzięki temu unikamy konfliktu
minimum 2 razy w roku, a ponadto członkowie
Rady pracują również na bieżąco (indywidualne

08.01.2019 Przewodniczącego

spotkania, maile, telefony). Rada zarządza m.in.

Heikena Reinera zastąpił Helmut

audytów kwartalnych firm doradczych,

w oparciu o wyniki audytów wewnętrznych,

Schweighofer. W ramach Rady

audytów procesowych, które dają pełny obraz

Nadzorczej nie ma wydzielonych

środowiskowym oraz społecznym.

osobno komisji bądź komitetów.

kondycji firmy pod względem ekonomicznym,

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018
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Zgromadzenie Wspólników raz w roku zatwierdza

zarząd w Polsce reprezentuje dwóch mężczyzn.

sprawozdanie Rady Nadzorczej i decyduje

Z dniem 3.06.2019 roku na stanowisko Prezesa

o udzielanym absolutorium członkom Rady na

Zarządu Schenker Sp. z o.o., CEO North&East Europe

następny rok.

DB Schenker powołany został Piotr Zborowski,
a Szymon Bielas został Wiceprezesem Schenker

Obowiązki Dyrektora Zarządzającego pełni Prezes

Sp. z o.o., CFO North&East Europe DB Schenker.

Zarządu powoływany uchwałą Rady Nadzorczej.
Funkcję Prezesa pełnił do końca 2018 roku Janusz

Za pośrednictwem Zarządu, Pracownicy i udziałowcy

Górski, tworząc jednoosobowy Zarząd. Z początkiem

mają możliwość zgłaszania rekomendacji do Rady

2019 roku, w związku z przejściem na emeryturę

Nadzorczej w formie pisemnej.

Prezesa Górskiego, do czasu powołania przez Radę
Nadzorczą jego następcy, obowiązki prezesa
DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej od
1.02.2019 roku sprawował Szymon Bielas. Obecnie

16
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Napędzani nowymi
technologiami – DB Schenker
Technology Center w Warszawie
Do procesów i struktury organizacyjnej stale wprowadzamy innowacje
i szukamy nowych rozwiązań cyfrowych wspierających globalną logistykę.
Dlatego 19 kwietnia 2017 roku otworzyliśmy nowe centrum informatyczne spółkę Schenker Technology Center (Warsaw).
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Podstawowe zadania DB Schenker Technology Center

w Niemczech, działamy w globalnej strukturze

to utrzymanie globalnej infrastruktury IT, wsparcie

DB Schenker IT – Technology Solution Center.

systemów operacyjnych w biznesie lotniczym

Dlaczego Warszawa? Przede wszystkim ze względu na

i oceanicznym oraz rozwój elektronicznych aplikacji

dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT,

dla klientów.

znajomość języków i dogodną lokalizację.

Warszawskie centrum technologiczne DB Schenker

Centrum działa w systemie Follow the sun: 24/7.

(STC) to jeden z dwóch, obok Nanjing w Chinach,

Obecnie zatrudniamy ponad 200 osób i planujemy

Global Delivery Hub na świecie. Razem z pozostałymi

zwiększyć zatrudnienie do ponad 300 osób.

jednostkami - Delhi w Indiach oraz Essen

Tabela 1. Skala działalności Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. w 2017 i 2018 roku

Skala działalności firmy

Od września 2017

2018

Łączna liczba pracowników

80

148

Przychody ogółem

5 811 000,00 zł

27 111 000,00 zł

Wartość rynkowa kapitału własnego

2 800 000,00 zł

2 800 000,00 zł

Podstawowe informacje o DB Schenker
Technology Center Warsaw

Zarząd:
Volker Witzel – Prezes Zarządu
Szymon Bielas – Wiceprezes Zarządu

Nazwa prawna:

Przemysław Głębocki – Wiceprezes Zarządu

Schenker Technology Center (Warsaw) Sp. z o.o.
Siedziba Biura Zarządu:

Kapitał zakładowy: 2 800 000 zł

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16C

100% udziałów posiada spółka Schenker
Aktiengesellschaft z siedzibą w Essen, Niemcy
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Dostarczamy nowoczesne rozwiązania w logistyce

GRI 102-7

Naszą zasadą jest dostarczenie towarów naszych klientów w Polsce, na światowe i europejskie rynki „bezpiecznie
i na czas”. Jednocześnie dbamy o środowisko naturalne podczas realizacji zleconych nam usług. Wykorzystujemy
wszystkie środki transportu – transport drogowy, kolejowy, intermodalny, lotniczy, oceaniczny.

Rozwiązania z wykorzystaniem transportu lądowego

Logistyka magazynowa

•
•
•

Nasze magazyny logistyczne są dostępne dla
klientów z różnych branż, a więc dostosowane
do przechowywania produktów różnego rodzaju.
Oferujemy kompleksową obsługę – standardowe usługi
magazynowe oraz dodatkowe, które tworzą wartość
dla klientów, tzw. VAS (Value Added Services).

•
•

DB SCHENKERsystem – przesyłki na paletach
DB SCHENKERparcels – przesyłki paczkowe
DB SCHENKERfull load i DB SCHENKERpart
load. – transport bezpośredni
DB SCHENKERrailog i DB SCHENKERintermodal
– logistyka z wykorzystaniem kolei
DB SCHENKERhome – rozwiązania dla
e–commerce, w ramach tej usługi istnieje
możliwość odbioru zużytego sprzętu AGD od
indywidualnych klientów. Nabywcy nie muszą
martwić się sposobem utylizacji starego sprzętu.
Umawiają się na odbiór urządzenia w dogodnym
dla siebie terminie. Produkt trafia do zakładu
przetwarzania, gdzie zostaje poddany recyklingowi.

W zakres usług wchodzi też transport i dystrybucja.
Nasze magazyny zlokalizowane są w sąsiedztwie
największych ośrodków biznesowych Polski, co
pozwala na szybkie dotarcie do odbiorców.

Projekty specjalne

Rozwiązania oparte na transporcie lotniczym

•
•
•
•

DB SCHENKERjetcargo
DB SCHENKERjetcargo
DB SCHENKERjetcargo
czas realizacji
DB SCHENKERjetcargo
zindywidualizowana

first – ekspresowa dostawa
business – szybka dostawa
economy – standardowy
special – usługa

Przesyłki ponadgabarytowe: dedykowane projekty
logistyczne dla ładunków, które ze względu na swoje
rozmiary, ciężar lub specyfikę przewozu, wymagają
indywidualnych rozwiązań;

•
•

ADR, IATA DGR, IMDG, RID – obsługa logistyczna
towarów niebezpiecznych w transporcie
i magazynowaniu;
Logistyka sportu – kompleksowe usługi dla
różnych grup klientów odpowiedzialnych za
organizację dużych imprez sportowych, takich
jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata,
międzynarodowe wydarzenia sportowe.

Rozwiązania oparte na transporcie oceanicznym

•
•
•
•

DB SCHENKERcombine – oceaniczna drobnica
kontenerowa (LCL)

eSchenker

DB SCHENKERcomplete – przesyłki
całokontenerowe (FCL)
DB SCHENKERocs – zintegrowane zarządzanie
ładunkami
DB SCHENKERskybridge – połączenie rozwiązań
lotniczych i oceanicznych

To aplikacja skupiająca wszystkie nasze eUsługi.
Dzięki niej klienci mają dostęp do informacji, które
ułatwiają zarządzanie ich łańcuchem dostaw. Szeroka
różnorodność eUsług: składanie zleceń, zaawansowane
śledzenie przesyłek, raportowanie i wiele innych
ułatwia współpracę z operatorem logistycznym.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018
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O nas

Stabilne wyniki
finansowe
Stabilność i bezpieczeństwo ekonomiczne firmy to podstawa
odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

GRI 102-7
GRI 201-1
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Wykres 1.1. Przychody ogółem Schenker sp. z o.o. w mld zł

2017

1,57

2018

1,65

Wykres 1.2. EBIT / EBITDA Schenker sp. z o.o. w mln zł
EBITDA
2017

61,6

2018

50,1

EBIT
2017

45,7

2018

34,2
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Wykres 1.3. Wynagrodzenia pracowników Schenker sp. z o.o. w mln zł

2017

131,6

2018

148,7

Wykres 1.4. Podatki i nakłady inwestycyjne dot. Schenker sp. z o.o. w mln zł
Podatek dochodowy
2017

9,9

2018

30,8

Nakłady inwestycyjne
2017

13,9

2018

60,5

Wykres 1.5. Przychody w Grupie DB w mld euro

2017

42,7

2018

44

DB Schenker analizuje wszystkie znane zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ
na wynik finansowy. W tym celu dokonywana jest wycena głównego aktywa jakim
są należności pod kątem prawdopodobieństwa niewypłacalności kontrahentów.
W odniesieniu do pasywów tworzone są rezerwy na zdarzenia, które mogą skutkować
wysokim prawdopodobieństwem strat, np. zdarzenia wypadkowe w transporcie.
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O nas

Nasze zasady
Jako globalny dostawca rozwiązań logistycznych na pierwszym miejscu
stawiamy naszych pracowników, dostawców, klientów i dbałość o otoczenie.
Rozwój i stałe doskonalenie firmy tworzy wartość tylko wtedy, gdy odbywa się
w sposób zrównoważony, z poszanowaniem społeczności lokalnych i środowiska
naturalnego. Dlatego dążymy do bycia najlepszym pracodawcą, partnerem
biznesowym i sąsiadem.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018
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Wartości są naszym drogowskazem

GRI 102-16

Nasz Cel:
Kształtujemy sposób w jaki świat się łączy – dzięki nam biznes rozwija się a życie staje się pełniejsze.

Nasze wartości:

Razem
zwyciężamy

Gramy
fair

Przesuwamy
granice

Dostarczamy
przyszłość Klientom

Dotrzymujemy
słowa

Jesteśmy jednym
zespołem, mamy
jeden cel

Stałe doskonalenie jest wpisane w nasze DNA. Budujemy pozycję DB Schenker jako globalnego lidera w logistyce
oraz dostarczamy najlepsze, innowacyjne rozwiązania naszym klientom. Te same wartości dotyczą również
DB Schenker Technology Center.

Trzy strategiczne kierunki rozwoju
Ekonomia, Społeczeństwo, Środowisko – to trzy główne kierunki rozwoju wynikające ze strategii przyjętej na
poziomie globalnym w Grupie DB oraz lokalnie, w Polsce.

EKONOMIA

SPOŁECZEŃSTWO

ŚRODOWISKO

Chcemy tworzyć Odpowiedzialne

Chcemy być preferowanym

Chcemy być pionierem zielonej

Łańcuchy Dostaw.

pracodawcą i sąsiadem.

logistyki.

•
•

•
•

•

Klient i Jakość
Rentowny Wzrost

Kultura Lean
„0” wypadków

Obniżenie emisji CO₂

GRI 102-9
GRI 102-12
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GRI 102-15
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Dbamy
o bezpieczeństwo

Budujemy kulturę bezpieczeństwa. Dążymy do
zapewnienia bezpiecznych warunków pracownikom,
kurierom i klientom. Dbamy o bezpieczeństwo przesyłek
oraz danych przetwarzanych przez nasze systemy.
Promujemy odpowiedzialne zachowania na drogach.
Te wszystkie działania wpływają na minimalizowanie
naszego wpływu na społeczeństwo i środowisko
naturalne.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018
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Bezpieczeństwo jest fundamentem
strategii DB Schenker:

EKONOMIA
Nasze łańcuchy dostaw oparte są na partnerstwie
i bezpieczeństwie ludzi, przesyłek i informacji.

SPOŁECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo w miejscu pracy i na drogach wpływa na
zdrowie pracowników, dostawców i naszych sąsiadów.
Jednocześnie dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy
życiem zawodowym i prywatnym, wspieramy inicjatywy
propagujące zdrowy tryb życia.

ŚRODOWISKO
Bezpieczeństwo oznacza również minimalizowanie wpływu
na otoczenie, budowanie ekologicznych terminali oraz
zmniejszanie emisji CO₂ w łańcuchach dostaw.

Główne cele w zakresie
bezpieczeństwa to:

1

2

3

„Zero” wypadków przy pracy
pracowników i dostawców

Redukcja emisji CO₂

Inwestycje w sieć ekologicznych
terminali i lokalizowanie ich
poza miastami

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018

Współpracujemy z Global Compact
Network Poland. Uczestniczymy
w programie „Bezpieczny Transport
2014-2020”, który realizowany jest
w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny
Transport 2014-2020 we współpracy
z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa
Drogowego.
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Dbamy o bezpieczeństwo
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Bezpieczeństwo ludzi
przede wszystkim
Tworzymy bezpieczne warunki pracy dla pracowników, kurierów i wszystkich
osób przebywających w naszych jednostkach lub odwiedzających nasze
lokalizacje. Podstawą bezpieczeństwa jest świadomość każdego, że zależy
ono przede wszystkim od nas samych. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za
bezpieczeństwo naszych współpracowników i realizowanych operacji.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018
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Posiadamy wdrożony od wielu lat Zintegrowany

Raporty z obserwacji nie zawierają nazwisk

System Zarządzania Jakością, Środowiskiem

obserwowanych pracowników. Informacje są

i Bezpieczeństwem Pracy oraz potwierdzony

poddawane analizie przez menedżerów danej jednostki

przez niezależnych audytorów certyfikat OHSAS

odpowiedzialnych za usuwanie przeszkód, które

180001:2007, który dotyczy dostosowania obszaru

skłaniają pracowników do ryzykownych zachowań.

bezpieczeństwa w DB Schenker do krajowych
i międzynarodowych norm zarządzania BHP.

11 596

Posiadamy procedury postępowania w przypadkach,
które potencjalnie mogą wpłynąć na poziom
bezpieczeństwa w naszej firmie, stale monitorujemy
zdarzenia niebezpieczne we wszystkich lokalizacjach.
W razie ich wystąpienia analizujemy przyczyny i ich

przeprowadzonych obserwacji w 2017 roku

przebieg oraz podejmujemy działania naprawcze, by
zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości.

21 090

„Widzę i reaguję” zanim zdarzy się wypadek
W latach 2017-2018 znacząco rozwinęliśmy program
„Widzę i Reaguję”, który polega na obserwacji

przeprowadzonych obserwacji w 2018 roku

zachowań pracowników pod kątem bezpieczeństwa
i udzielania informacji zwrotnej. Program działa
w każdym z naszych 17 terminali.
Celem jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy
przez podnoszenie świadomości pracowników, że
ich zachowania w bezpośredni sposób wpływają na
bezpieczeństwo – nie tylko ich samych, ale także ich
współpracowników.

Porządek i dobra organizacja w miejscu pracy
Ciągłe doskonalenie organizacji naszej pracy opieramy
na działaniu zgodnie z systemem 5S.
W latach 2017-2018 przeprowadziliśmy audyty
działania systemu 5S m.in. w Krakowie, Lublinie,
Katowicach, Rzeszowie, Kielcach.
Nieustannie podnosimy poziom bezpieczeństwa:

•
Program „Widzę i Reaguję” oparty jest na metodzie
behavior-based safety (BBS). Jego kluczowym
elementem są krótkie, kilkunastominutowe
obserwacje, które pozwalają ocenić,
w jaki sposób dana osoba wykonuje konkretne
zadanie. Obserwacja kończy się udzieleniem
natychmiastowej informacji zwrotnej. W rozmowie
podkreślane są zachowania właściwe, sprzyjające
bezpiecznej pracy i wskazywane zachowania
ryzykowne, które w mniej sprzyjających
okolicznościach mogłyby doprowadzić do wypadku.
Bardzo ważne jest poczucie komfortu osoby
obserwowanej, dlatego obserwacje są zawsze
prowadzone „jeden na jeden”, przez przeszkolonych
współpracowników (peer-to-peer), a nie przez
przełożonych.

W naszych obiektach znajdują się „Tablice
dotyczące wypadków przy pracy”, na których
informujemy pracowników o każdym wypadku, jaki
miał miejsce w danej jednostce. Podajemy liczbę
dni od poprzedniego zdarzenia, opis i miejsce
ostatniego wypadku oraz informację, jakie działania
zapobiegawcze podjęliśmy.
Na terenie naszych oddziałów
obowiązują przepisy ruchu
drogowego. Dozwolona prędkość
wózków widłowych w naszych
obiektach do max. 10 km/h.
Wózki widłowe wyposażone są
w dodatkowe zabezpieczenia
świetlne (red/blue spot)
i dźwiękowe. Prowadzimy również
szkolenia na temat bezpiecznego
korzystania z wózków widłowych.
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Ograniczenie prędkości dla
kierowców na terenie oddziałów
firmy wynosi 20km/h. Instrukcje
postępowania dedykowane
kierowcom są dostępne również
w języku angielskim i ukraińskim.

•

Wdrożyliśmy standard obuwia ochronnego
używanego obowiązkowo przez wszystkie osoby
przebywające w pomieszczeniach produkcyjnych
(pracownicy, podwykonawcy, goście).

•

Jednym z elementów budowania kultury
bezpieczeństwa była akcja informacyjna na
temat korzyści z noszenia odzieży ostrzegawczej
i środków ochrony indywidualnej, np. kamizelki,
kasku.

•

Zmieniliśmy organizację transportu wewnętrznego
i oznakowaliśmy wszystkie drogi transportowe
i miejsca niebezpieczne.

•

Wprowadziliśmy jednolity wygląd (standard)
znaków bezpieczeństwa.

•

Przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty
bezpieczeństwa.

•

Wprowadziliśmy wewnętrzne przepisy regulujące
zakres szkoleń, egzaminów oraz wydawanych na ich
podstawie zezwoleń uprawniających do kierowania
wózkami silnikowymi w naszych oddziałach.

•

W 2017 i 2018 roku kontynuowaliśmy nasz program
eKASK i codzienne audyty – minimum 1 na zmianę.
W 2017 roku wykonaliśmy 91% zakładanych

•

GRI 403-1

audytów (18 285), a w 2018 roku 85% (17 334).

Codziennie w ramach odpraw

Audyty w ramach eKASK prowadzone są przez

tablicowych odbywają się

kierownictwo poszczególnych jednostek i mają na

spotkania z pracownikami

celu wykrycie potencjalnych zagrożeń.

w celu omówienia wyników

Wprowadziliśmy system zgłaszania wypadków

z poprzedniego dnia i dyskusji

przy pracy, który dostępny jest za pomocą

o obecnym stanie operacji

wewnętrznego portalu SIMS.

i bezpieczeństwa.

Kalendarz bezpieczeństwa

Co miesiąc odbywają się spotkania
Grupy Kierowniczej Oddziału,

GRI 403-4

Nad bezpieczeństwem czuwa Szef Bezpieczeństwa

które dotyczą procesów oraz

Pracy, którego zakres obowiązków podobnie jak

bezpieczeństwa w jednostkach.

Specjalistów ds. BHP określony jest w Opisach

Z kolei w regionach spotykają się

Stanowisk Pracy. Ponadto w każdym regionie

Grupy Kierownicze Regionów.

wyznaczony jest Regionalny Menedżer ds.
Bezpieczeństwa i 5S, a w samych oddziałach do

Co roku w każdej jednostce

zarządzania bezpieczeństwem wyznaczeni są

mają również miejsce większe

Koordynatorzy BHP.

spotkania dotyczące planów
poprawy warunków pracy
i ochrony środowiska.
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Jak reagujemy i zapobiegamy?

GRI 403-3
GRI 403-4

Przykładowe działania reaktywne na rzecz

GRI 403-5

bezpieczeństwa w DB Schenker:

GRI 403-6
GRI 403-7

•

System zgłaszania wypadków przy pracy jest
dostępny za pomocą portalu SIMS. Każdy

GRI 403-10

pracownik posiadający konto na portalu, może
zgłosić zdarzenie niebezpieczne, bezurazowe,
urazowe oraz wypadek. Gromadzone dane są

Program Widzę i Reaguję

analizowane i służą przekazaniu informacji
zwrotnej o możliwych do zastosowania środkach

wprowadziliśmy we wszystkich

profilaktycznych i działaniach korygujących.

•

Wprowadziliśmy tzw. „Lekcje jednotematyczne”,

17 terminalach w Polsce.

podczas których jednostki dzielą się informacjami
na temat sytuacji niebezpiecznych, jakie miały
miejsce w ostatnim czasie.

•

Nasz Zespół Bezpieczeństwa Pracy wysyła sygnały
ostrzegawcze na temat rodzajów wypadków, które
mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo

bezpieczeństwa pracy. Pracownicy starają się

pracowników i podwykonawców. Wskazuje przy

go rozwiązać, a najlepszy pomysł wprowadzany

tym źródło zagrożenia oraz środki zaradcze, jakie

jest w życie w pozostałych magazynach. Pomysły

należy podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia

oceniane są według określonej punktacji

tych zagrożeń w przyszłości. Przykładowo dzięki

i tak powstaje ranking jednostek. W 2018 roku

takiej analizie wprowadzono tzw. schodołazy,

w pierwszej trójce najlepszych były Łódź, Szczecin

czyli urządzenia do transportowania przesyłek po

i Teresin.

schodach, filmy instruktażowe dla pracowników
oraz filmy ze zdarzeń niebezpiecznych, które są
prezentowane na spotkaniach z pracownikami

•

i podwykonawcami.

W DB Schenker Technology Center, ze względu
na biurowy charakter pracy, wprowadziliśmy
ergonomiczne fotele, regulowane biurka,

Przykładowe działania proaktywne na rzecz
zdrowia i bezpieczeństwa:

•

•

oświetlenie zgodne ze standardami oraz większą niż
wymagana przepisami przestrzeń przypadającą na
jednego pracownika.

Podczas codziennych odpraw tablicowych istnieje

•

W ramach promocji zdrowego stylu życia,

zasada 5 minut rozmowy o bezpieczeństwie,

kilkunastoosobowa drużyna STC Runners bierze

w trakcie których omawiane są zgłoszone

udział w najważniejszych imprezach biegowych

w ostatnim czasie zdarzenia niebezpieczne lub inne

Warszawy. Aktywności sportowe są również częścią

ważne w kontekście bezpieczeństwa tematy.

dorocznej imprezy integracyjnej Warsaw Summer

Regularne audyty eKask – jeden audyt przypada na

TSC Day.

jedną zmianę w danej jednostce.

•
•

•

Obserwacje „Widzę i Reaguję”.
Szkolenia dla podwykonawców, w tym np. „Powrót

•

Promujemy zdrowy styl życia. Nasi pracownicy

Taty”, organizowane mistrzostwa kierowców

i dostawcy mogą wziąć udział w corocznym

w bezpiecznej jeździe, obowiązkowe badanie

Turnieju Sportowym o Puchar Prezesa, do którego

trzeźwości przed wyjazdem w trasę.

przygotowują się przez długi czas. W imprezie tej

Liga Bezpieczeństwa DB Schenker (Safety League)
dla logistyki kontraktowej, gdzie w jednostkach
regularnie, co miesiąc, wspólnie z pracownikami
omawiany jest dany problem z zakresu

każdorazowo uczestniczy ponad 1000 osób.

•

Prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
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Tabela 2. Częstość wypadków wśród pracowników Schenker sp. z o.o. w 2017 i 2018 (całkowita
liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000).

2017

8,9
Kobiety

25,8
Mężczyźni

19,1
Ogółem

2018

7
Kobiety

23,95
Mężczyźni

17,8
Ogółem
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Tabela 3. Wskaźnik ciężkości wypadków wśród pracowników Schenker sp. z o.o. (liczony jako
liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

2017

12,4
Kobiety

22
Mężczyźni

20,3
Ogółem

2018

16,2
Kobiety

26,3
Mężczyźni

24,8
Ogółem

Tabela 4. Wskaźnik częstości wypadków
wśród współpracowników (IR, liczony jako
całkowita liczba osób poszkodowanych
w wypadkach/zatrudnienie x 1000)

2017

2018

15,3

12,7

Ogółem

Ogółem

W raportowanym okresie nie stwierdzono chorób zawodowych
u pracowników. Dbając o nich zapewniamy dofinansowanie
opieki medycznej, regularne badania lekarskie, w zależności od
zajmowanego stanowiska. Dane na temat zdrowia pracowników
są poufne i regulowane przez RODO, dostęp do nich ma jedynie
dział personalny. Jeżeli dany pracownik dopuszczony jest do pracy
przez lekarza medycyny pracy, nie zbieramy danych dotyczących
jego stanu zdrowia i nie mamy wglądu do jego akt medycznych.
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Wykres 2. Urazy związane z pracą w 2018 roku dla wszystkich pracowników

wypadki pracowników

zdarzenia urazowe podwykonawców

zdarzenia bezurazowe pracowników

zdarzenia bezurazowe podwykonawców

79

41

38

2017

72

176

88

104

42

46

2018
189

85

104

W latach 2017-2018 na terenie DB Schenker nie było wypadków śmiertelnych i ciężkich.
Kwestia bezpieczeństwa dotyczy wszystkich, którzy
znajdują się w naszym otoczeniu: pracowników,
kurierów oraz społeczeństwa. Każdego dnia ponad
3 000 samochodów ciężarowych opuszcza nasze
terminale, aby na czas dostarczyć przesyłki. Ze
względu na działalność przewozową nasi dostawcy
mają wpływ na bezpieczeństwo drogowe, dlatego
Środowisko pracy w transporcie i logistyce jest
bardzo dynamiczne. Wraz z rozwojem skali
działalności istnieje ryzyko wzrostu liczby
niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego monitorujemy
ten temat i oprócz wypadków zwracamy uwagę
także na zdarzenia niebezpieczne, które mogą
być potencjalnymi przyczynami wypadków.
Budujemy kulturę bezpieczeństwa. Pracujemy
nad zmianą nawyków ludzkich z ryzykownych
na bezpieczne. Nie jest to łatwe – jest to jeden
z najtrudniejszych obszarów i największych
wyzwań w naszym biznesie.

staramy się aktywnie działać na rzecz odpowiedzialnej
i ekologicznej jazdy. Podstawą jest odpowiedni poziom
wiedzy na temat bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów, utrwalanie właściwych zachowań
w codziennej pracy i w sytuacjach kryzysowych.

•

Jednym z załączników do umowy
z podwykonawcami jest wykaz Szczegółowych
Obowiązków Zleceniobiorcy, gdzie znajduje się
zakres obowiązków BHP. Jest wśród nich między
innymi zapis o przeprowadzaniu przeglądów
warunków zatrudniania, stanu BHP, przestrzegania
wymogów prawnych, przeprowadzanie
wyrywkowych kontroli, ćwiczeń gotowości,
informowanie o stwierdzonych zagrożeniach
zawodowych, prowadzenie rejestrów w zakresie
bezpieczeństwa i wypadkowości.
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Oferujemy pakiet szkoleń także dla
doświadczonych kierowców, który obejmuje
kilka modułów: bezpieczeństwo drogowe,
bezpieczeństwo na terminalu, oraz bezpieczeństwo
informacji. Budujemy w ten sposób świadomość
dotyczącą potencjalnych zagrożeń i wskazujemy
praktyczne rozwiązania.

•

Podobnie jak w przypadku dbania o bezpieczeństwo
naszych pracowników, wierzymy, że każdy
z naszych przewoźników i kurierów powinien mieć
przede wszystkim świadomość dotyczącą zagrożeń,
które mogą mieć miejsce podczas wykonywania
pracy i potrafić im zapobiegać.

Łącznie w ciągu 10 lat
z bezpieczeństwa w ruchu
krajowym i międzynarodowym
przeszkoliliśmy ponad 5 000
kurierów (od 2008 roku do
końca 2018). W latach objętych
raportem szkolenie ukończyło
339 kurierów.

•
•

Każdy wypadek lub zdarzenie drogowe jest

Nasi przewoźnicy (właściciele firm transportowych

zgłaszane do Grupy Kierowniczej Spółki. Na

współpracujących w ramach długoterminowych

bieżąco analizujemy przyczyny wypadków,

umów z DB Schenker) weryfikują styl jazdy

a jeśli wina jest po stronie naszego kuriera

kandydatów na kierowców, a także sposób

lub są osoby poszkodowane uruchamiamy

dopasowania do sytuacji i warunków drogowych.

Działania Powypadkowe. W tym przypadku dany
przewoźnik proszony jest o analizę i dostarczenie

•

Od 2013 roku realizujemy projekt Plan
Bezpiecznej Jazdy, który m.in. określa sposób
rekrutacji i edukacji kurierów zatrudnionych
przez współpracujące z nami firmy przewozowe.
Obejmuje też monitorowanie wypadków
i ewentualne działania powypadkowe - jak

•
•

oświadczenie przewoźnika,
wynik testu jazdy, w tym z modułu
„Bezpieczna Jazda”,

•

informację nt. omówienia zaistniałych

krok po kroku postępować w razie wypadku

przyczyn i okoliczności zdarzenia na spotkaniu

lub niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

z przewoźnikami/kurierami oraz o podjętych

Zakłada audyty przewoźników. W ramach
Planu organizowane są szkolenia przez policję,

•

następujących materiałów:

działaniach prewencyjnych,

•

ocenę możliwości dalszej współpracy

ratowników medycznych (udzielanie pierwszej

z przewoźnikiem z uwzględnieniem jego

pomoc)y oraz specjalistów w zakresie zabezpieczeń

podejścia do realizacji założeń z Planu

ładunków.

Bezpiecznej Jazdy

Doskonaląc profesjonalizm naszych kierowców
DB Schenker zaprasza ich na szkolenia wstępne
obejmujące również zasady bezpieczeństwa.
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Wykres 3. Liczba wypadków drogowych i kolizji w 2017 i 2018 roku

2017

1

2018

1

10

32

4

wypadki śmiertelne

20

wypadki drogowe z poszkodowanymi

wypadki drogowe bez poszkodowanych

Wykres 4. Liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych i kolizjach w 2017 i 2018 roku

2017

1

2018

1

13

7

wypadki śmiertelne - poszkodowani

liczba poszkodowanych

GRI 403-4

W każdym miesiącu przyjmujemy blisko 150 zgłoszeń,

GRI 403-8

z czego około 25-30% to pochwały, a pozostałe
uwagi krytyczne. W kolejnym dniu od daty przyjęcia

GRI 413-2

zgłoszenia odbywa się rozmowa z kurierem oraz

GRI 414-2

jego przełożonym – przewoźnikiem. W ten sposób
na bieżąco analizujemy problemy i zachęcamy do
bezpiecznego stylu jazdy.

Trzeźwość na każdym kilometrze
Zasada jest prosta – każdy kierowca obowiązkowo
przed wyjazdem w trasę poddawany jest testowi
trzeźwości. Od 2014 roku podpisujemy trójstronne

Czy jadę bezpiecznie? Podziel się z nami
swoją opinią

umowy, w których przewoźnik, firma ochroniarska
oraz DB Schenker zobowiązują się do przeprowadzania
badań trzeźwości kurierów wyjeżdżających

Zachęcamy wszystkich uczestników dróg do dzielenia

i wjeżdżających do naszych obiektów.

się opinią na temat stylu jazdy naszych kierowców.
W tym celu uruchomiliśmy specjalną infolinię pod

Wynik pozytywny testu to rzadkość, ale niestety

numerem 500 707 000, która jest dostępna od

takie sytuacji się zdarzają. Wówczas przekazujemy

poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od

pojazd przewoźnikowi, wzywana jest policja, która

8:00 do 21:00. Poza tymi godzinami oraz w weekendy

przeprowadza test ponownie. Każdy taki przypadek

zgłoszenia przyjmowane są automatycznie.

pokazuje jednak potrzebę prowadzenia takich działań.
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Dbamy o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo usług
Bezpieczeństwo w DB Schenker, poza aspektem ludzkim, odnosi się również
do naszych usług. Pewność obsługi to najlepsze świadectwo, że jesteśmy
wiarygodnym partnerem w biznesie. Rozwój usług cyfrowych czy e-commerce
sprawia, że dbamy również o bezpieczeństwo danych i informacji. Zmiany
klimatyczne to dla nas kolejny powód do tego, by budować odpowiedzialne
łańcuchy dostaw we współpracy z różnymi grupami interesariuszy.
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Nasz biznes opiera się na zaufaniu klientów do

i wspieramy realizację celów. W naszych relacjach

naszych usług. Dzięki wysokiej jakości obsługi zleceń,

kierujemy się uczciwością i etyką, działamy

przy niskich kosztach i krótkich terminach realizacji,

z poszanowaniem środowiska naturalnego, wiedząc, że

pomagamy budować ich przewagę konkurencyjną

również nasi klienci oczekują od nas takiej postawy.

W swojej pracy kierujemy się czterema priorytetami:
I. Wypełniamy zobowiązania

•

skutecznie obsługujemy przesyłki naszych klientów. Sumienne wywiązujemy
się z obietnic, budujemy długofalowe relacje z klientami oparte na uczciwości, szacunku
i wzajemnym zaufaniu

•

systematycznie badamy i doskonalimy procesy produkcyjne pod kątem terminowości
dostaw, wiarygodności danych i eliminowania potencjalnych marnotrawstw

II. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

•

tworzymy bezpieczne i stabilne warunki pracy i rozwoju. Naszym celem jest „Zero
wypadków przy pracy”

•

działamy na rzecz bezpieczeństwa drogowego poprzez systematyczne szkolenia
i zwiększanie świadomości w tym zakresie

•

ciągłe doskonalimy systemu bezpieczeństwa firmy: ochrona fizyczna obiektów, nadzór
nad transportem przesyłek, szkolenia pracowników i kurierów, cykliczne audyty
bezpieczeństwa

•

dbamy o bezpieczeństwo informacji, szczególnie nt. potoków towarów klientów, danych
finalnych odbiorców – niejednokrotnie są to dane osobowe

•

uwzględniamy zagrożenia współczesnego świata, w tym terrorystyczne, porwań ciężarówek
i niebezpiecznych przesyłek

III. Dbałość o środowisko i relacje z interesariuszami

•
•

przenosimy terminale poza granice miast
inwestujemy w „zielone” technologie, tworząc najbardziej ekologiczną sieć terminali
przeładunkowych w Polsce

•

kładziemy nacisk na redukcję emisji CO2 oraz oszczędne zużycie wody,
prądu, folii i papieru

•

czujemy się współodpowiedzialni za dostawców usług oraz dialog z interesariuszami

IV. Etyka i uczciwość w działaniu

•

budujemy świadomość w zakresie etyki i zgodności z prawem
wśród pracowników i dostawców.
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Bieżące wyjaśnianie i poszukiwanie brakujących
przesyłek we współpracy z przewoźnikami
i kierowcami.

Nowoczesny monitoring IT
Samochody ciężarowe realizujące usługi transportowe
wyposażamy w nowoczesne systemy telematyczne
(czyli takie, które pozwalają śledzić naszą flotę),
monitorujemy kluczowe przewozy w ruchu krajowym
i międzynarodowym. Dzięki temu w razie potrzeby
możemy szybko zareagować.
Prowadzimy również audyty bezpieczeństwa,
które mają na celu wyznaczenie optymalnych tras
i parkingów dla naszych kurierów. To daje nam
większą pewność, że poruszają się w miejscach
sprawdzonych i bezpiecznych.

Transport towarów niebezpiecznych (ADR)
i wrażliwych
Część z towarów, które obsługujemy, ma status tzw.
niebezpiecznych (ADR, z języka francuskiego L’

Obsługiwany towar traktujemy jak własny
Cały proces obsługi przesyłek od momentu ich odbioru
do dostarczenia jest na bieżąco monitorowany,
a w razie potrzeby od razu podejmujemy działania
korygujące. Nad diagnozowaniem uszkodzeń i zaginięć
w procesie transportu czuwają Menedżerowie
Bezpieczeństwa.
Rocznie obsługujemy około 10 milionów przesyłek.
W 2018 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła
liczba zaginionych przesyłek z 81 880 sztuk do 76
258, z kolei nieznacznie wzrosła liczba ich uszkodzeń
– z 43 703 sztuk w 2017 roku do 50 553 rok później.
Biorąc pod uwagę skalę działalności jest to niewielki
odsetek całości, jednak stale podejmujemy działania
zapobiegające takim sytuacjom. Są to na przykład:

•

Wnioski i usprawnienia pracy w terminalach na
podstawie wyników projektu „Widzę i Reaguję”.

•

Omawianie z kierowcami sytuacji ryzykownych,
które zarejestrowały nasze magazynowe kamery
podczas załadunków lub rozładunków przesyłek.

•

Codzienna weryfikacja stanów magazynowych
po wyjeździe kierowców powiązana z rzetelną
informacją na temat brakujących przesyłek.

Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route –
międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).
Przepisy prawa bardzo dokładnie określają wymogi
dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych,
m.in. oznakowanie pojazdów, specjalne znakowanie
przesyłek, zapisy, które powinny znaleźć się
w dokumentacji przewozowej czy wymagania wobec
kierowców.
Ponadto zatrudniamy Doradcę ds. ADR (Doradca
DGSA), oraz dodatkowo grupę kilkudziesięciu
Specjalistów ds. ADR, którzy czuwają nad
bezproblemowym transportem towarów
niebezpiecznych.
Nasi kurierzy przechodzą systematyczne szkolenia
w tym obszarze.
Posiadamy certyfikat SQAS (System Badania i Oceny
Bezpieczeństwa i Jakości) dotyczący obrotu towarami
chemicznymi. W 2017 roku otrzymaliśmy również
Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie
organizacji przewozu produktów leczniczych.
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Bezpieczeństwo informacji
Za realizowanymi zleceniami
stoją dane naszych
kontrahentów, dlatego kolejnym
aspektem jest bezpieczeństwo,
jakość i integralność
informacji, ich odpowiedni
przepływ – weryfikowanie,
wiarygodność i dostęp tylko dla
upoważnionych osób.

Transfer danych jest odpowiednio zabezpieczony
przed działaniami osób nieupoważnionych czy
cyberatakami na wypadek próby kradzieży danych.
Już od 2002 roku posiadamy certyfikat Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.
Potwierdza on naszą dbałość o dostępność informacji,
spójność systemów, które je przetwarzają i ochronę
poufności danych. Ponadto cyklicznie poddawani
jesteśmy audytom i na bieżąco wdrażamy najnowsze
rozwiązania IT i bezpieczeństwa danych.
Każdy nowy pracownik bierze udział w obowiązkowym
szkoleniu z bezpieczeństwa informacji. Wszyscy
pracownicy są objęci szkoleniami przypominającymi,
które mają miejsce raz do roku.
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Bezpieczeństwo informacji to temat
szczególnie ważny dla DB Schenker
Technology Center w Warszawie, której
praca w dużej mierze opiera się na
przetwarzaniu danych. Bezpieczeństwo tego
procesu definiuje wprowadzona w 2018
roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
Jest ona uszczegółowieniem i rozwinięciem
standardów Grupy DB.
Stale analizujemy potrzeby naszych partnerów
biznesowych oraz IT, by chronić zasoby
informacyjne DB Schenker. Przeciwdziałamy
nieautoryzowanemu użyciu, modyfikacji oraz
utracie danych.
Oferujemy naszym pracownikom
obowiązkowy i dobrowolny pakiet szkoleń
pozwalający poszerzyć wiedzę w obszarze
bezpieczeństwa IT.
W warszawskim centrum technologicznym
funkcjonuje też Global IT Security
Competence Center, który jest
odpowiedzialny za wdrażanie i przestrzeganie
procedur bezpieczeństwa informacji
w DB Schenker na całym świecie.
Członkowie zespołu zajmują się m.in.:

•

analizą potencjalnych ryzyk aplikacji
i systemów informatycznych,

•

weryfikacją bezpieczeństwa infrastruktury
wewnętrznej i zewnętrznej w grupie
DB Schenker (Red-Teaming),

•

opracowywaniem polityk oraz standardów
dot. bezpieczeństwa IT w ramach grupy,
kontrolą ich przestrzegania i weryfikacją
świadomości bezpieczeństwa IT wśród
pracowników DB Schenker

•

prowadzeniem programu zarządzania
podatnościami (ang. Vulnerability
Management) oraz testów penetracyjnych,

•

administracją globalnego programu szkoleń
IT Security pracowników DB Schenker.
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Wspólne zasady w partnerstwie

Regularnie prowadzimy przegląd (inaczej „screening”)
podmiotów gospodarczych. Weryfikujemy dane

GRI 103-1
GRI 103-2

W naszym biznesie, który jest siecią powiązanych

wszystkich dostawców i klientów z centralnym

GRI 103-3

ze sobą pracowników, partnerów, kurierów, musimy

serwerem list odmów. Obecnie weryfikacja oparta

wszyscy działać zgodnie z tymi samymi wartościami

jest o dane z 5 list odmów (EU lists, US-SDN,

i zasadami. Nasi dostawcy zobowiązani są na etapie

US-DPL, US entity list, US-unverified list).

składania oferty zaakceptować Kodeks Postępowania

Postępujemy zgodnie z Rezolucją Rady

dla Partnerów Biznesowych. Jest to konieczne do

Bezpieczeństwa ONZ nr 1373, która zobowiązuje

oceny potencjału dostawcy i przejścia do kolejnego

państwa członkowskie m.in. do powstrzymania

etapu analizy oferty.

się od udzielenia pomocy podmiotom lub osobom
zaangażowanym w działalność terrorystyczną.
Rezolucja zyskała szeroki zasięg obejmując 191
państw członkowskich.

Za współpracę z dostawcami
odpowiada wyznaczony
do tego zespół, który
jednocześnie sprawuje
nadzór nad realizacją celów,
procesami i przestrzeganiem
polityk. Na bieżąco działania
te są poddawane ewaluacji.

Współpraca z dostawcami w branży logistycznej
jest bardzo skomplikowanym procesem, gdzie
niezakłócona komunikacja stanowi klucz do sukcesu.
Dlatego dążymy do elektronicznej wymiany danych,
co przyspiesza obieg dokumentów, ogranicza zużycie
papieru. W tym celu wdrożyliśmy dedykowane
aplikacje i platformy IT.
Wrowadziliśmy Politykę Zakupową, które cele to:

•

zapewnienie wydajnego i skutecznego procesu
pozyskiwania produktów i usług dostępnych na
rynku,

•

zapewnienie transparentnego i etycznego
postępowania przy wyborze ofert,

•

skuteczne zarządzanie dostawcami - zewnętrznymi
zasobami firmy,

•

utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji
z dostawcami,

•

wsparcie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu.

Podstawowe kryteria wyboru dostawców, oprócz
wymogu akceptacji Kodeksu, to m.in. kompleksowość
i czytelność oferty, zaangażowanie dostawcy na etapie
ofertowania, cena usług i gwarancja utrzymania
warunków, doświadczenie.
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GRI 103-1

Najlepsi z najlepszych

GRI 103-2
GRI 103-3

Więcej zasad i wytycznych odnośnie współpracy
dotyczy grupy przewoźników. Od nich wymagamy:

•

aktualnych i wiarygodnych dokumentów firmowych
oraz przewozowych,

•
•

możliwości dostarczania usług zgodnych ze
standardami obowiązującymi w DB Schenker oraz

Aby nasza współpraca układała się

ustalonymi z klientami wymaganiami,

jak najlepiej, co dwa lata realizujemy

preferowanego taboru: normy środowiskowe Euro

badania satysfakcji przewoźników

5 i 6, pojazdy koloru białego, wyposażone w GPS

i kurierów i pytamy o jakość naszych

(do realizacji zleceń o podwyższonym ryzyku).

relacji. W przypadku, gdy nawiązaliśmy
współpracę z przewoźnikiem, ale jakość
świadczonych usług znacznie się obniża
lub mamy sprawdzone informacje, że
naruszane są zasady określone przez
nas w Kodeksie Etycznym, upominamy
danego partnera i wspieramy we
wdrożeniu działań naprawczych. Jeśli
działania te nie zostaną podjęte lub nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów,
współpraca jest rozwiązywana.
W latach 2017-2018 nie miał miejsca
przypadek rozwiązania współpracy
z powodu naruszeń.
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GRI 102-12
GRI 102-16
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
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Etyka w działaniu
Mając świadomość oddziaływania naszej branży na otoczenie,
dążymy do osiągnięcia harmonii ekonomicznej, społecznej
i środowiskowej w logistyce i w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wdrożyliśmy System Zarządzania Etyką

Kodeks Etyczny, zasady compliance i współpracy

i Zgodnością, by zbudować kulturę etyczną

z dostawcami obowiązują w obu spółkach

i zapewnić przestrzeganie przepisów prawa. Za

DB Schenker oraz DB Schenker Technology Center.

jego funkcjonowanie w firmie odpowiada Krajowy
Specjalista ds. Zgodności z Prawem i Etyką

Ponadto posiadamy wdrożoną Politykę Poszanowania

(Compliance Officer) oraz Komitet ds. Zgodności

godności w miejscu pracy oraz Politykę Postępowania

z Przewodniczącym Prezesem Schenker sp. z o.o.

w przypadku naruszeń norm wynikających z zasad

Zasady postępowania zawarliśmy w dwóch kodeksach

obowiązujących w koncernie.

– w Kodeksie Postępowania, w części Etyka oraz
w Kodeksie Etycznym Schenker Sp. z o.o. Kodeks

W 2017 roku podpisaliśmy Deklarację Przyjęcia

Etyczny opracowaliśmy w 2007 roku po konsultacjach

Standardu Minimum Programu Etycznego Global

z pracownikami, przewoźnikami i kurierami.

Compact w Polsce.
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Nasz System Zarządzania Etyką i Zgodnością opiera się
na trzech filarach:

Zapobieganie

Wykrywanie

Reagowanie

– projektowanie procesów
biznesowych, które pozwoli
zapobiec zachowaniom
niezgodnym z przepisami lub
zasadami nieetycznymi.

– identyfikowanie i ocena
ryzyk oraz potencjalnych
słabych punktów.

– ciągłe doskonalenie
i naprawianie w celu
ograniczenia rozpoznanych
ryzyk.
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Kodeks Postępowania dla Partnerów
Biznesowych
Działanie zgodnie z prawem i etyką to podstawa
funkcjonowania naszego łańcucha dostaw. Od
2015 roku posiadamy „Kodeks Postępowania dla
Partnerów Biznesowych” dostępny na naszej stronie
internetowej.
Kodeks stawia przed dostawcami następujące
wymagania:

•

respektowania obowiązującego prawa pracy,
w tym szczególnie BHP, czasu pracy i przepisów
dotyczących wynagrodzeń,

•
•

poszanowania norm etycznych,
przestrzegania powszechnie przyjętych praw
człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji,

•

spełnienia prawnie wiążących oraz dobrowolnych
norm środowiskowych w procesie produkcyjnym,
magazynowaniu, transporcie oraz w samym
produkcie lub usłudze,

•

stosowania innowacyjnych, energooszczędnych
i ekologicznych technologii.

Podstawowe akta prawne:

•
•

Polski Kodeks karny
Polskie ustawy dotyczące ochrony konkurencji
i konsumentów:

•

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym

•

Wytyczne dotyczące:

•
•
•
•
•
•
•

upominków i korzyści
walki z korupcją
kontaktów z konkurencją
konfliktu interesów
ochrony aktywów
zgodności z przepisami po stronie klienta
przestrzegania prawa przez partnerów
biznesowych

Od 2015 roku jesteśmy członkiem Koalicji
Rzeczników Etyki w ramach Inicjatywy Sekretarza
Generalnego ONZ Global Compact. Koalicja jest
otwarta dla firm i organizacji, które respektują zasady
odpowiedzialnego biznesu i etyki. Pod koniec 2018
roku było 169 członków Koalicji ze 106 organizacji,
w tym 86 firm.

Szkolenia z zakresu etyki

praktykom rynkowym

•
•

•
•

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Każdy pracownik DB Schenker i DB Schenker

Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach

Technology Center bierze udział w szkoleniach

korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)

z etyki. Nowi pracownicy przechodzą

Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji w Wielkiej

obowiązkowe szkolenia e-learningowe dotyczące

Brytanii (UK Bribery Act)

zasad Compliance. Dzięki nim wzrasta świadomość
na temat ryzyk i tego, jak radzić sobie w trudnych

Podstawowe regulacje wewnętrzne:

sytuacjach. Szkolenia prowadzone są w sposób
kaskadowy, od kierownictwa wysokiego szczebla,

•
•
•

Etyka – Kodeks postępowania

dalej poprzez szefów liniowych aż do pracowników

Kodeks etyczny Schenker Sp. z o.o.

operacyjnych. Szkolenia odbywają się:

Polityka w sprawie zgodności z ustawą
o zagranicznych praktykach korupcyjnych

•
•
•
•
•

Polityka poszanowania godności w miejscu pracy
SOP RM08 Compliance&Compliance Guidelines

•
•

jako gra warsztatowa
w systemie e-learningowym.

SOP RM09 Sanction List Screening
101.02 10 Corporate Guideline Risk Minimization

Ponadto, co roku w zespołach odbywają się

SOP RM05 Corporate Crisis Management Plan

dyskusje na temat zagadnień etycznych.
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System zgłaszania naruszeń
Nasi pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci
mogą zgłaszać zaobserwowane zachowania
niezgodne z Compliance poprzez system BMKS,
dostępny w różnych językach, drogą mailową
na adres compliance.polska@dbschenker.com.
Mogą również skontaktować się telefonicznie lub
GRI 205-2
GRI 205-3
GRI 206-1

• W szkoleniach e-learningowych
obejmujących zasady etyczne
i antykorupcyjne uczestniczyło
378 osób w 2017 i 1118 w 2018,
w tym prezes i grupa kierownicza.
Dodatkowo w 2017 roku
kontynuowaliśmy szkolenie
z wykorzystaniem planszowej gry
Fair-Play na temat etyki i compliance.
W 38 sesjach szkoleniowych
uczestniczyło 136 pracowników i 70
przedstawicieli firm transportowych.

mailowo z pracownikiem zespołu Compliance.
Zgłoszenia można dokonać anonimowo lub
zastrzec swoją tożsamość. Ponadto informacje
o kanałach zgłoszeniowych dostępne są w formie
plakatów w oddziałach DB Schenker, w intranecie
oraz każdorazowo przekazywane w komunikacji
wewnętrznej dotyczącej tematyki Compliance.
Analizujemy każde zgłoszenie, a zainteresowane
strony są informowane o jego rozpatrzeniu. Zgłoszenia
o charakterze ponadregionalnym rozpatrywane
są przez regionalnego menedżera Compliance na
poziomie korporacji (zgłoszone przez globalny
system BKMS lub przez lokalny zespół Compliance).
Natomiast zgłoszenia o charakterze lokalnym
rozpatrujemy lokalnie w trakcie zebrań komitetu
ds. Compliance, a następnie raportujemy wyniki do

• W 2018 roku przeszkolono 722
pracowników produkcyjnych
z wykorzystaniem broszury
szkoleniowej na temat compliance.

regionalnego menadżera ds. Compliance.

W raportowanym okresie
nie odnotowaliśmy zgłoszeń
niezgodności od pracowników,

• Klauzula zobowiązująca do
zapoznania się z kodeksem dla
partnerów biznesowych i przepisami
antykorupcyjnymi była i jest częścią
wzorcowej umowy do współpracy
z przewoźnikami a także z innymi
partnerami biznesowymi.

klientów czy partnerów. Nie
odnotowaliśmy również żadnych
potwierdzonych przypadków
korupcji w DB Schenker i DB
Schenker Technology Center.

Prowadzony na bieżąco tzw. „screening” podmiotów
gospodarczych obejmuje też kandydatów do pracy
w DB Schenker. Raz w roku przeprowadzamy
screening aktualnie zatrudnionych osób. Działanie
to wynika z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szkolenia warsztatowe w formie gry o nazwie Gra

nr 1373, zobowiązującej państwa członkowskie

Fair Play to bardzo skuteczna metoda przyswajania

m.in. do powstrzymania się od udzielenia pomocy

wiedzy, doceniana przez naszych pracowników

podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność

i przewoźników, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć

terrorystyczną. W raportowanym okresie nie

i zapamiętać omawiane zagadnienia. Tę metodę

odnotowaliśmy wyników pozytywnych, co oznacza,

stosujemy również wśród studentów, czy na

że ani nasz klient, dostawca, pracownik ani żaden

konferencjach. Gra dostępna jest również w wersji

kandydat nie znajduje się na tych listach.

angielskiej.
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GRI 102-11
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Zarządzanie ryzykiem 24/7

GRI 102-15

Nasz system zarządzania ryzykiem obejmuje ciągły proces identyfikacji, analizy, raportowania i kontroli ryzyka.

Identyfikacja
ryzyka

Kontrola
ryzyka

System
zarządzania
ryzykiem

Wdrożenie działań
mitygujących ryzyko

Analiza
ryzyka

Raportowanie ryzyka
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Głównymi celami realizowanych procesów zarządzania
i raportowania ryzyk są: wczesna identyfikacja
ryzyka oraz minimalizacja jego skutków, kompletna
i wiarygodna wycena zagrożenia, zapewnienie
odpowiedniej komunikacji wewnątrz organizacji oraz
w stosunku do właścicieli. Obecnie identyfikujemy
około 90 ryzyk z różnych obszarów, które są
cyklicznie weryfikowane i oceniane ze względu
na możliwą wartość zagrożenia dla spółki oraz
prawdopodobieństwo wystąpienia.
Zidentyfikowane ryzyka obejmują następujące
obszary:

•

ryzyka zewnętrzne (np. ryzyka związane
z fluktuacją cen paliwa, ze zmianami w prawie czy
działaniami konkurencji)

•

ryzyka operacyjne (np. ryzyka związane
z odpowiedzialnością za uszkodzenia lub zaginięcie
przesyłek, czy z możliwym zanieczyszczeniem
środowiska)

•

ryzyka finansowe (np. ryzyka związane
z płatnościami od naszych Klientów, ryzyko
kursowe)

Aktywnie zarządzamy ryzykiem od 2002 roku.

•

Powołaliśmy Grupę ds. Zarządzania Ryzykiem, w której

z kontrolą dostępu do kluczowych systemów

skład wchodzi Prezes Zarządu oraz Dyrektorzy
Pionów. Dyrektorzy cyklicznie raportują istotne

ryzyka z obszaru IT (np. ryzyka związane
informatycznych, awariami systemów)

•

ryzyka z obszaru HR (np. ryzyka związane

ryzyka z ich obszarów odpowiedzialności (m.in.

z transferem wiedzy know-how, dopasowaniem

wagę zagrożenia, prawdopodobieństwo wystąpienia,

kwalifikacji pracowników do potrzeb spółki)

środki przeciwdziałania). Co najmniej raz w roku

•

ryzyka z obszaru etyki i compliance (np. ryzyka

odbywa się spotkanie podsumowujące główne zmiany

związane z naruszeniem różnych regulacji np.

w raportowanych ryzykach. Największe ryzyka (pow.

prawa antymonopolowego)

0,5 MEUR) są raportowane w ramach korporacji.

Ponieważ usługi świadczone przez DB Schenker

procedurą kontynuacji działalności oraz zarządzaniem

Technology Center realizowane są wyłącznie

kryzysowym.

wewnętrznie, na potrzeby grupy DB Schenker, stąd
procedury zarządzania ryzykiem mają inny cel niż

Przestrzegany jest globalny proces zarządzania

w DB Schenker.

oczekiwaniami partnerów, przygotowywania nowych
produktów oraz ich wdrażania, a analiza ryzyka jest

W 2018 roku firma bardzo dynamicznie się rozwijała

integralną częścią tego procesu. Analizy dotyczące

i proces zarządzania ryzykiem był realizowany

ryzyka prowadzone są na podstawie dowolnych

cyklicznie, podczas miesięcznych spotkań Zarządu

narzędzi, np. SWAT, PESTLE.

spółki. W zeszłym roku w spółce rozpoczęto prace nad
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Dbamy o bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo
środowiska naturalnego
Wpływ naszej branży na środowisko jest istotny i mamy tego świadomość.
Dlatego jednym z kluczowych elementów myślenia o bezpieczeństwie
w DB Schenker jest ochrona środowiska naturalnego. Ze względu na globalną
skalę działania, naszym obowiązkiem jest wyznaczanie proekologicznych
kierunków rozwoju usług w logistyce. Nowoczesna flota, ograniczenie pustych
przebiegów i zużycia paliwa czy efektywność energetyczna terminali i wsparcie
biznesu przez systemy IT to tylko niektóre z wdrożonych przez nas rozwiązań.
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Grupa DB Schenker zobowiązała się
zaostrzyć cel redukcji emisji dwutlenku
węgla w pojazdach o wadze powyżej
7,5 tony o 20% do 2025 r. i 35% do 2030 r.

Do 2030 roku połowa pojazdów o masie
od 3,5 do 7,5 tony także ma być zasilana
elektrycznie.

W ramach pilotażowego projektu
w Niemczech wspólnie z MAN
i Uniwersytetem Fresenius testowana
jest skuteczność sterowanych cyfrowo
zintegrowanych konwojów ciężarówek
jeżdżących w kolumnie, (tzw. platooning”).
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Dołączając do globalnej inicjatywy EV 100, firma
DB Schenker zdecydowała się na stopniowe
przekształcenie swojej floty samochodów
dystrybucyjnych na elektromobilną. Celem jest
wyposażenie do 2030 roku wszystkich pojazdów
o wadze do 3,5 tony w napędy elektryczne lub
ogniwa paliwowe.

Już dziś DB Schenker wykorzystuje
elektryczną flotę w Austrii, Włoszech
i Norwegii, a także elektryczne rowery
ładunkowe w kilkunastu miastach Europy.

Wraz ze szwedzkim startupem Einride
niedawno wprowadzono do użytku
komercyjnego pierwszą na świecie w pełni
autonomiczną ciężarówkę.
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GRI 103-1
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Droga do EKO transportu

na krajowym rynku. Nadwozia w dużym stopniu
zastąpią dotychczas stosowane naczepy. Docelowo

GRI 103-2
GRI 103-3

Stale pracujemy nad zmniejszeniem zużycia paliwa

w polskiej sieci logistycznej będzie wykorzystywanych

GRI 308-2

i poprawą struktury wiekowej taboru.

800 nadwozi wymiennych. Pozwoli to na lepsze
wykorzystanie taboru, ograniczenie potencjalnych

Na ograniczenie emisji CO₂ w ogromnym stopniu

uszkodzeń dzięki podwójnej podłodze a także wzrost

wpływa zwiększanie efektywności przewozów

wypełnienia, co wiąże się z niższą emisją spalin, nawet

powierzonych nam przesyłek, lepsze rozplanowanie

o ponad 20% w skali roku. Dla klientów oznacza to

tras oraz rodzaj pojazdów. Nasi przewoźnicy na

wyższą jakość usług i mniejszy ślad węglowy.

koniec 2018 roku zwiększyli liczbę ciągników
z silnikami o standardzie Euro 5 i 6 w przewozach
międzynarodowych do 95,1%. Ich liczba w przewozach
krajowych stale rośnie i obecnie jest to 53,9%.

Ekojazda

GRI 103-1
GRI 103-2

Mniej aut na drogach

GRI 103-3

Dokładnie monitorujemy i mierzymy stopień
wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdów.
Dzięki temu zmniejszamy zużycie paliwa
i ograniczamy emisję spalin, a także przekłada się to
na stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Dzięki
Raportom Emisji nasi klienci mają wiedzę na temat
wpływu ich przesyłek na środowisko.

Niższa emisja CO₂ dzięki inwestycji
w nadwozia wymienne
W ostatnim kwartale 2018 roku DB Schenker
rozpoczął inwestycję w nadwozia wymienne (zwane
też swap body lub BDF) do obsługi towarów klientów

Naszym strategicznym
celem jest ograniczenie
CO₂ o 30% do 2020 roku,
w porównaniu do roku
2006. Aby ten cel osiągnąć
mierzymy emisję dwutlenku
węgla i innych szkodliwych
substancji emitowanych
przez flotę transportową
naszych przewoźników.
W 2018 roku już 374
dostawców podlegało
ocenie pod kątem wpływu
na środowisko naturalne.

GRI 308-2
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Analiza zużycia paliwa w sieci DB Schenker
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aktywny pojazd w trzech kategoriach tonażowych:
do 3,5 t ładowności, od 3,5 do 18 t, powyżej 18 ton.

Najbardziej bezpośredni wpływ prowadzonej przez

Dane na temat struktury taboru aktualizowane są co

nas działalności na środowisko naturalne zachodzi

pół roku.

podczas transportu przesyłek. Dlatego nasi dostawcy
– firmy przewozowe odpowiedzialne za tę część

Do 33,2 l/100km w 2018 roku spadło z 36,5 l/100

procesu obsługi klientów - podlegają ocenie pod kątem

km w 2009 średnie zużycie paliwa floty DB Schenker

oddziaływania na środowisko. Co kwartał raportują

pojazdów powyżej 18 ton ładowności!

do nas informacje na temat zużytego paliwa na każdy,

Analiza zużycia paliwa w sieci DB Schenker (średnia ilość litrów / 100 km)
w układzie kwartalnym:

Wykres 5. Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd do 3,5 t:

13,67

13,51

13,56

13,72

13,56

13,7

13,66

13,62

Średnia
z 2017 1 Q

Średnia
z 2017 2 Q

Średnia
z 2017 3 Q

Średnia
z 2017 4 Q

Średnia
z 2018 1 Q

Średnia
z 2018 2 Q

Średnia
z 2018 3 Q

Średnia
z 2018 4 Q

Wykres 6. Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd 3,5 - 18 t:

25,31

24,86

25,19

25,31

25,26

25,4

25,38

25,54

Średnia
z 2017 1 Q

Średnia
z 2017 2 Q

Średnia
z 2017 3 Q

Średnia
z 2017 4 Q

Średnia
z 2018 1 Q

Średnia
z 2018 2 Q

Średnia
z 2018 3 Q

Średnia
z 2018 4 Q

Wykres 7. Średnie zużycie na 1 pojazd powyżej 18 t:

33,76

32,79

32,96

33,05

33,15

33,66

33,07

33,21

Średnia
z 2017 1 Q

Średnia
z 2017 2 Q

Średnia
z 2017 3 Q

Średnia
z 2017 4 Q

Średnia
z 2018 1 Q

Średnia
z 2018 2 Q

Średnia
z 2018 3 Q

Średnia
z 2018 4 Q
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Bezpieczna i ekologiczna jazda

Nasze obiekty

Od 2009 roku dla współpracujących z nami kurierów

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

organizujemy szkolenia z bezpiecznej i ekonomicznej

wyprowadzamy terminale z miast. Budujemy je

jazdy. Łącznie w ciągu 10 lat z bezpieczeństwa

z dala od skupisk ludzkich i osiedli mieszkaniowych,

w ruchu krajowym i międzynarodowym

wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad. Zwiększa

przeszkoliliśmy ponad 5 000 kurierów (od 2008 roku

to bezpieczeństwo przesyłek klientów, ma wpływ

do końca 2018). W latach objętych raportem szkolenie

na sprawne i bezpieczne operacje logistyczne. To

ukończyło 339 kurierów.

także niższy poziom zanieczyszczenia powietrza,
mniejsze natężenie ruchu oraz niższy poziom hałasu

Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy dla

w miastach.

Kierowców to wydarzenie, które organizujemy
co roku. W ramach Mistrzostw weryfikowana jest

Terminale DB Schenker zlokalizowane są

znajomość przepisów ruchu drogowego, udzielanie

w sąsiedztwie największych miast na terenie całej

pierwszej pomocy, manewry na placu oraz ekologiczna

Polski, tworząc gęstą sieć logistyczną. Dzięki temu

jazda „na kropelkę”. Mistrzostwa służą również

każdego dnia towary klientów są sprawnie dostarczane

integracji i wzmacnianiu relacji z naszymi partnerami

na miejsce. Oprócz terminali prowadzimy dedykowane

biznesowymi. W 2018 roku partnerem Mistrzostw był

projekty logistyczne dla klientów w 13 magazynach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie,

logistycznych.

którego przedstawiciele pełnili rolę sędziów podczas
zawodów.
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Wśród 17 terminali, ostatnio wybudowane
4 z nich są w pełni ekologiczne. W 2014 roku
otworzyliśmy pierwszy najbardziej ekologiczny
terminal logistyczny w Polsce dla Oddziału
Białystok. Kolejne terminale były na nim wzorowane
i zostały otwarte w 2016 roku - dla Zielonej Góry
oraz Olsztyna. Pod koniec 2018 ruszył najnowszy
EKOterminal pod Wrocławiem.
W EKOterminalach
wdrożyliśmy rozwiązania
spełniające najwyższe normy
pod względem oszczędności
energii, redukcji emisji CO₂,
efektywnej gospodarki wodnej
i cieplnej. Do usprawnień,
które przyczyniają się do tych
wyników, należą na przykład:

•
•

lampy LED-owe i solarne
kolektory słoneczne podgrzewające wodę
użytkową,

•
•

zbiorniki na deszczówkę,
zamontowane w halach urządzenia grzewczowentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła,

•

specjalne piece kondensacyjne.

W zielonych budynkach dbamy również
o pracowników i ich komfort, dzięki ergonomicznym
meblom biurowym i rozwiązaniom takim, jak stojaki
na rowery i zaplecze dla rowerzystów, nowoczesne

Certyfikat BREEAM (British
Research Establishment
Environmental Assessment
Method) to międzynarodowy
system oceny jakości oraz
wpływu budynków na
środowisko, wykorzystywany
w branży nieruchomości.
Definiuje standard
najlepszych praktyk
w zakresie zrównoważonego
projektowania, budowania
i użytkowania budynków.

kuchnie, łazienki, prysznice i szafki pracownicze.
Z tych udogodnień oraz przygotowanego dla
nich pokoju socjalnego mogą korzystać także
współpracujący z firmą kierowcy.
Terminale dla Białegostoku,
Zielonej Góry i Olsztyna
pomyślnie przeszły proces
weryfikacji pod kątem
środowiskowym i komfortu
użytkowania, co pozwoliło
przyznać im certyfikaty
BREEAM In-Use z oceną
Very Good. Audyt przejdzie
także najnowszy terminal pod
Wrocławiem.

Zielone budownictwo
wymaga droższych, a także
bardziej zaawansowanych
inwestycji, ale w zamian
w dłuższej perspektywie
czasu przynosi korzyści dla
środowiska naturalnego.
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GRI 103-1

W ramach TORCH mamy możliwość oceny

GRI 103-2

efektywności energetycznej budynków na podstawie
osiągniętego poziomu emisji CO₂ w danym okresie.

GRI 103-3

Ogólny trend zużycia energii jest malejący, kupujemy

GRI 302-1

ją od lokalnych firm energetycznych.

GRI 302-4
GRI 306-2

Wprowadzamy szereg działań, aby oszczędzać surowce
i media, np. wymiana oświetlenia, montaż czujników
ruchu, stopniowe eliminowanie papierowych
dokumentów, ograniczenie drukowania.

•

Zużycie energii elektrycznej w DB Schenker
w Polsce w 2017 roku wyniosło 12 756,96, a w roku
2018 było to 17 127,93 (MWh). Wzrost zużycia
jest spowodowany wymianą wózków widłowych
gazowych na wózki z napędem elektrycznym.
Rozszerzona została również skala działalności
operacyjnej (nowe magazyny).

Również lokalizacje biurowe lokowane są

•

Zużycie energii elektrycznej w DB Schenker

w nowoczesnych, przyjaznych środowisku

Technology Center wzrosło z 19,704 w 2017 roku

i użytkownikom budynkach. Na siedzibę

do 66,241 w 2018 roku (MWh). Wzrost wynika

DB Schenker Technology Center, podobnie jak

z rozwoju skali działalności.

wcześniej Biura Zarządu DB Schenker w Polsce,
wybrany został przyjazny środowisku, nowoczesny

•

W 2017 roku 783,459 ton odpadów zostało

kompleks Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury

poddanych recyklingowi (89%), a w 2018 roku

w Warszawie. Zapewnia on komfortowe warunki

było to 1130,397 ton (88%). Pozostałe odpady są

pracy: nowoczesne biuro, system klimatyzacji

przekazywane do służb komunalnych, w przypadku

z filtrowanym, nawilżanym powietrzem, właściwe

odpadów drewnianych – do wykorzystania we

warunki oświetlenia światłem dziennym, jak

własnym zakresie przez pracowników i kierowców.

również tereny zielone wokół kompleksu, czy

Łącznie w 2017 roku było to 94,57 ton odpadów,

szatnie i prysznice dla rowerzystów.

a w 2018 – 143,335 ton.

Budynki w kompleksie otrzymały certyfikaty LEED

•

W 2017 roku przekazaliśmy do utylizacji

Platinum. Zastosowano w nich proekologiczne

23,271 ton odpadów niebezpiecznych, a w 2018

rozwiązania mające na celu osiągnięcie

roku 14,422 tony.

podwyższonej wydajności w zakresach oszczędzania
energii elektrycznej, zużycia wody, redukcji emisji

•

dwutlenku węgla i kontroli jakości powietrza.

W ramach aplikacji eSchenker, skupiającej nasze
eUsługi, nasi klienci mogą składać zlecenia, śledzić
przesyłki i mieć dostęp do raportów. Dzięki temu
oszczędzamy papier.

Ograniczamy zużycie surowców i mediów

•

W ostatnich latach postanowiliśmy zrezygnować
z zakupu wody w plastikowych butelkach.

Dążymy do redukcji zużycia surowców i mediów,

W wielu lokalizacjach korzystamy już

mając na względzie ograniczenie kosztów

z dystrybutorów podłączonych do lokalnych

i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Wynika to

systemów wodociągowych.

z naszego systemu zarządzania środowiskowego.
Dzięki narzędziu o nazwie TORCH gromadzimy

W latach 2017-18 firma nie prowadziła pomiarów

i monitorujemy dane w wymiarze globalnym oraz

zużycia energii ze źródeł odnawialnych

w konkretnych lokalizacjach.

(wskaźnik 302-1 jest raportowany częściowo).
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Wykres 8. Emisja zanieczyszczeń emitowanych w wyniku prowadzonych operacji
w budynkach DB Schenker.
2017

emisja
CO₂

emisja
tlenku siarki

2018

2 326,7882ton
326,788 ton

1 800,1631kg
800,163 kg

emisja
tlenku azotu

2 127,533 ton
2 127,533 ton

1 662,8861kg
662,886 kg

3 011,8833kg
011,883 kg

emisja
pyłów

2 412,165 2kg412,165 kg

44,647 kg44,647 kg
40,202 kg40,202 kg

Tabela 5. Intensywność zużycia energii w kontekście wykonywanych przez nas operacji
w terminalach i magazynach wzrosła ze względu na rozwój skali działalności
Intensywność zużycia energii

2017

2018

Jednostka

Mianownik - całkowite
zużycie energii (GJ, MWh)

34 309,77

38 900,53

MWh

Dzielnik - do wyboru

20 404 706

22 120 529

operacje

Wskaźnik energochłonności

0,00168

0,00175

MWh/1 operacja

Tabela 6. Zużycie energii z surowców nieodnawialnych oraz energii cieplnej w Schenker sp. z o.o.
w latach 2017-2018

2017

2018

Olej opałowy

1 129,50

1 057,12

Gaz ziemny

20 018,73

19 797,14

Ogrzewanie lokalne

584,58

918,34

Energia elektryczna

12 576,96

17 127,93

Suma w Mwh (megawatogodziny)

34 309,77

38 900,53

GRI 302-3
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Ekousługi
Czyste powietrze to w Polsce temat szczególnie
istotny. Dlatego stworzyliśmy systemy logistyczne,
dzięki którym optymalizujemy łańcuchy dostaw
naszych klientów. Łączymy różne rodzaje transportu,
co pozwala ograniczyć zużycie energii i emisji CO₂.

•

Transport lotniczy – warunkiem zmniejszenia emisji
CO₂ w transporcie lotniczym, jest wykorzystanie

Rodzaje oferowanych przez nas usług, które mają

samochodów na krótkich odcinkach. Dzięki temu

wpływ na czyste powietrze:

redukujemy emisję spalin nawet do 90%.

•

•

Transport kolejowy – emituje od 60 do 80% mniej

•

Nasza usługa DB SCHENKER skybridge to transport

dwutlenku węgla niż transport samochodowy.

łączący szybkość przewozów lotniczych z ekologią

Przewozy planujemy tak, aby najdłuższe odcinki

rejsów oceanicznych. W efekcie udaje nam się

trasy odbywały się właśnie koleją, a jedynie

ograniczyć emisję CO₂ nawet o 50% w stosunku do

transport wstępny i końcowy ciężarówką.

transportu wyłącznie lotniczego.

Transport drogowy – jest bardzo emisjogenny,

•

Logistyka magazynowa – optymalne wykorzystanie

dlatego staramy się maksymalnie wypełnić pojazd

przestrzeni magazynowej to podstawa, ale

przesyłkami i planujemy trasy tak, aby towar

faktyczny wpływ na ograniczenie negatywnego

wielu producentów na tej samej trasie odbywał

wpływu na środowisko mają systemy izolacji

się jednym transportem. Dzięki temu ograniczamy

termicznej, montaż paneli słonecznych

jednostkowe koszty transportu oraz poziom emisji

i inne rozwiązania stosowane w nowoczesnym

spalin. Z roku na rok modernizujemy flotę pojazdów

budownictwie.

i uczymy kierowców ekologicznej jazdy.

•

•

ECOmonitoring w terminalach cross-dockingowych

Transport oceaniczny – emisja gazów

– to sposób na stałe monitorowanie efektywności

cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę

środowiskowej zgodnie z kluczowymi wskaźnikami

towarów transportowanych drogą oceaniczną jest

– zużycia wody, energii, generowania odpadów

stosunkowo niska. Dzięki odpowiedniej prędkości

i emisji CO₂.

statków jesteśmy w stanie zredukować zużycie
paliwa i emisji spalin.
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EKOkalkulator
Chcąc bardzo dokładnie mierzyć emisję CO₂ naszych przesyłek i porównywać
zmiany jej poziomu w zależności od użytego środka transportu, stworzyliśmy
EKOkalkulator (EcoTransITWorld). To narzędzie bierze pod uwagę trasę, rodzaj
transportu i wagę pojedynczej przesyłki. Następnie na podstawie tych danych
oblicza ilość wytworzonej energii oraz emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu,
węglowodorów, dwutlenku siarki i pyłów.
EKOkalkulator jest dostępny na stronie:
www.dbschenker.com/pl-pl/eschenker

Tabela 7. Transport w 2015 i 2016 roku realizowany przez przewoźników DB Schenker

GRI 305-1
GRI 305-7

2017

2018

Liczba przesyłek

10 274 191

9 127 635

Przewieziony towar w tonach

5 727 265

5 482 777

CO₂ (tony)

376 914

351 487

Tlenek azotu (kg)

1 426 402

1 094 440

Węglowodory (kg)

1 644 258

1 565 572

Pyły (kg)

46 025

40 501

Tlenek siarki (kg)

411 246

430 338

Podane wyniki pochodzą z korporacyjnego systemu Emission Raport, do którego dane pobierane są z europejskiej sieci transportu
lądowego DB Schenker. Obliczenia oparte są na metodologii Network for Transport and Environment.
Aplikacja jest spójna z unijnym standardem opisanym w normie EN16258. Prezentuje wyniki emisji w powiązaniu z jednostką paliwa.
To oznacza wykazanie bezpośredniej emisji przez pojazd oraz emisji związanej z produkcją paliwa (wydobycie, rafinowanie i transport).
Ten rodzaj wskaźników nazywany jest Well to Wheel. Wartości kalkulowane w ten sposób są o około 25% wyższe od wskaźników Tank to
Wheel (wartości emitowane tylko przez pojazdy).

GRI 305-4

Emitowaliśmy średnio 65,8 kg CO₂ na tonę

DB Schenker środków transportu (według zużycia

przewiezionego towaru w 2017 roku. W 2018 emisja

i rodzaju paliwa, wielkości pojazdu, klasy EURO,

spadła do 64,1kg CO₂ na tonę przewiezionego towaru.

stopnia załadowania). Obliczenia obejmują

Obniżyliśmy emisję składowych związków

następujące etapy transportu: odbiór od klientów,

powodujących smog, np. tlenku azotu i pyłów

przewozy między terminalami oraz dystrybucję do

wzniecanych podczas jazdy.

finalnych odbiorców. Pokonywane trasy są obliczane
przez Route LogiX Professional na podstawie

Emisja kalkulowana jest przy użyciu uśrednionych

odległości pomiędzy lokalizacjami oznaczonymi

danych dotyczących wykorzystywanych przez

kodami pocztowymi.
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Dbamy
o rozwój

Jako globalna sieć logistyczna oferujemy wiele możliwości
rozwoju w różnych obszarach firmy: od frachtu
oceanicznego i transportu lotniczego oraz logistyki
kontraktowej do działalności operacyjnej, IT, HR i innych.
Kształtujemy ścieżki kariery naszych pracowników
poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i programie
mentoringowym. Mamy ofertę dla studentów,
absolwentów i specjalistów. Stawiamy na innowacyjność.
Inwestujemy w programy społeczne i wspieramy lokalną
aktywność.
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Rozwój jest stałym
elementem naszej strategii:

EKONOMIA
Chcemy być rentownym liderem rynku.

SPOŁECZEŃSTWO
Rozwijamy pracowników i dostawców
oraz społeczności lokalne.

ŚRODOWISKO
Wdrażamy innowacyjne rozwiązania
ekologiczne w logistyce.

Rozwijamy naszych ludzi
Chcemy być najlepszym pracodawcą Wspieramy zarówno rozwój
osobisty, jak i zawodowy. Oferujemy różnorodne ścieżki kariery, co
jest możliwe dzięki naszej rozbudowanej strukturze organizacyjnej.
Wierzymy, że każdy może znaleźć u nas swoje miejsce, zgodnie
z zainteresowaniami, planami i oczekiwaniami.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018

Pracownicy mają możliwość planowania swojej
ścieżki kariery wspólnie z bezpośrednim przełożonym
i awansów pionowych oraz poziomych. Tak zwane
Rozmowy Rozwojowe, obowiązkowe dla wszystkich
pracowników, prowadzone są cyklicznie na początku
roku. Wnioski z tych rozmów są podstawą do
planowania rozwoju w firmie oraz ważnym narzędziem
kształtowania kariery. Na ich podstawie odbywa się
również rozliczenie celów i wyznaczenie nowych.
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Tabela 8. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom
rozwoju kariery zawodowej w Schenker sp. z o.o., według płci i kategorii zatrudnienia w latach
2017 i 2018. Ocenie podlegali pracownicy zatrudnieni przed 1 października danego roku.

GRI 404-3

Pracownicy umysłowi
2017

2018

77%
Kobiety

87%

84%

Mężczyźni

Kobiety

97%
Mężczyźni

Pracownicy fizyczni
2017

2018

64%
Kobiety

81%

83%

Mężczyźni

Kobiety

97%
Mężczyźni

Odsetek wszystkich pracowników podlegającym ocenie
2017

2018

76%
Kobiety

84%
Mężczyźni

100%
GRI 404-1

84%
Kobiety

97%
Mężczyźni

pracowników ocenionych
w DB Schenker Technology Center

Tabela 9. Szkolenia w Schenker sp. z o.o. w latach 2017-2018. Średnia liczba godzin szkoleniowych
w roku przypadających na pracownika.
szkolenia 2017

szkolenia 2018

liczba szkoleń stacjonarnych

167

216

liczba uczestników szkoleń stacjonarnych

2 985
1 165 kobiet
1 820 mężczyzn

1 925
757 kobiet
1 168 mężczyzn

średnia liczba godzin szkoleniowych
na pracownika etatowego

8,40 bez e-learningu
9,74 z e-learningiem

12,77 bez e-learningu
15,07 z e-learningiem
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Kierujemy się zasadą 70-20-10:

GRI 404-2

W 70% uczymy się wykonując codzienne obowiązki, biorąc udział
w nowych projektach czy wolontariacie.
W 20% uczymy się od koleżanek i kolegów, którzy w określonej
specjalności są bardziej doświadczeni.
10% to szkolenia i kursy.

W pierwszej kolejności realizujemy rekrutacje

wewnętrznego, opiekuna stażystów. Przykładowo

wewnętrzne. Ofertę ogłaszamy w intranecie lub

angażując się w realizację projektu społecznego

mailowo. Pracownik zainteresowany udziałem

można z powodzeniem budować swoje kompetencje

w rekrutacji informuje o tym przełożonego, ale jego

w zakresie bycia liderem czy pracy zespołowej.

zgoda nie jest wymagana.
Dla pracowników o wysokim potencjale w 2015
Stawiamy na indywidualne plany rozwoju, bo każdy

roku wdrożyliśmy program mentoringowy, który

z nas ma inne talenty, potrzeby i zainteresowania.

kontynuujemy do dziś. Jego celem jest wsparcie

Poza projektami biznesowymi zachęcamy

rozwoju i inicjowanie samodzielnej pracy nad

pracowników do zaangażowania się w wolontariat

indywidualnymi celami rozwojowymi dzięki wymianie

czy przyjęcie nowych ról w ramach firmy, np. trenera

wiedzy i umiejętności. Mentorami w programie są
osoby z bardzo dużym doświadczeniem w firmie.
W 2017 w programie wzięło udział 13 osób.
W edycji 2018 było 17 uczestników.
Innym rodzajem wsparcia rozwoju są programy
korporacyjne, których zadaniem jest przygotowanie
pracownika do objęcia wyższego stanowiska
w strukturach firmy.
Stałym elementem naszej kultury wewnętrznej
są szkolenia i warsztaty. Każdy nowy pracownik
jest zobowiązany ukończyć pakiet szkoleń
wprowadzających. Pracownicy biorą udział
w szkoleniach wewnętrznych i korzystają z platformy
e-learningowej. Kierunek edukacji omawiany jest
podczas Rozmów Rozwojowych.
Organizujemy jednorazowo szkolenia odpowiadające
na konkretne potrzeby pracowników w danym
momencie. Przykładowo we wrześniu 2018 roku
rozpoczęliśmy cykl sesji dla kadry sprzedażowej
i kierowniczej, który ma na celu budowanie
świadomości własnych kompetencji w zakresie
zarządzania w sprzedaży.
Wprowadzamy również interaktywne gry edukacyjne.
W ten sposób przeszkoliliśmy blisko 100% osób
kierujących zespołami. Szkolenie dotyczyło prawa
pracy w praktyce i elementów zarządzania.
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W DB Schenker Technology Center Warsaw
obowiązuje dokument strategiczny
„IT employer of choice. Blue Print”,
w którym określone są cele i priorytety
spółki w kontekście rozwoju pracowników.
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Kluczowe cele określone przez DB Schenker

pracownikom zapewniać utrzymanie wysokich

Technology Center Warsaw w dokumencie

standardów pracy. W ramach projektu powstała

„IT employer of choice. Blue Print” to:

między innymi strona internetowa promująca firmę.
Utworzyliśmy firmowe kanały w social media.

•
•
•
•

przyciąganie najlepszych talentów i nowych

Wdrożyliśmy również procedurę onboardingu, czyli

kandydatów do pracy,

ustrukturyzowanego szkolenia wstępnego, które

usprawnienie procesu rekrutacji

odbywa się w pierwszych dwóch dniach pracy.

poprawa satysfakcji pracowników,

Nowozatrudnieni pracownicy poznają naszą firmę,

wzmocnienie wizerunki marki pracodawcy.

grupę, nasze wartości, dowiadują się gdzie mogą
szukać wsparcia w danych tematach oraz poznają

Sektor usług wspólnych w Polsce rozwija się

inne zespoły i strukturę centrum. Obecnie podobne

bardzo dynamicznie i nie jest łatwo zdobyć

działania są wdrażane w centrach technologicznych

wyspecjalizowanego pracownika. Żeby przyciągać

DB Schenker w Nanjing w Chinach oraz w New Delhi.

najlepszych, musimy się wyróżniać, a obecnym

GRI 103-1

Równowaga w życiu i w pracy

GRI 403-6

Oferowany pakiet benefitów pozapłacowych lub nasze
zasady dotyczące urlopów i wakacji odzwierciedlają
nasze podejście do zachowania równowagi w życiu
osobistym i zawodowym.
Nasi pracownicy mają do dyspozycji:

•
•
•
•

dofinansowanie do pakietu medycznego
dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
grupowe ubezpieczenie na życie
Pracowniczy Fundusz Emerytalny (wprowadzony
w 2019r.)

•
•
•

udział w turniejach sportowych
coroczne szczepienia przeciwko grypie
warsztaty profilaktyczne, aby zapobiegać
problemom zdrowotnym

•

dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku
z Funduszu Świadczeń Socjalnych

•

pomoc rzeczową i pieniężną w szczególnie
trudnej sytuacji

•
•
•

pożyczki na remont mieszkania
bony z okazji świąt
dopłaty do pracy w godzinach nocnych
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W DB Schenker Technology Center Warsaw
pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania
wyjazdów wakacyjnych. Oferujemy również
naukę języków obcych. Obecnie oferujemy kursy
angielskiego, niemieckiego oraz polskiego – dla
obcokrajowców. W ramach promocji zdrowego stylu
życia założyliśmy drużynę biegową STC Runners, która
jest dofinansowywana przez firmę. Obecnie należy do
niej już kilkanaście osób.
Tworząc nasze biuro mieliśmy na uwadze zdrowie
i komfort naszych pracowników. Naszym celem
było w jak największym stopniu dostosowanie się
do potrzeb zatrudnionych przez nas młodych osób
z generacji Y i Z. Grupa ta wysoko ceni czynniki takie

Wpisując się w trend eko, podobnie jak Biuro Zarządu

jak atmosfera, ekologia czy możliwość odpoczynku

Schenker sp. z o.o., wybraliśmy na siedzibę kompleks

i relaksu w miejscu pracy.

Warsaw Business Garden, stworzony z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań ekologicznych.

W biurze powstało kilka stref rekreacyjnych. Pokój
rozrywki wyposażyliśmy w konsolę do gier, stół

Projekt naszego biura stworzyli sami pracownicy,

do piłkarzyków, drabinki gimnastyczne oraz inne

pod okiem profesjonalnego architekta. W rezultacie

przyrządy do ćwiczeń.

na ścianach widnieją sylwetki superbohaterów,
komiksy i hasła motywacyjne. Strefy open space

W pokoju odpoczynku znajduje się leżanka oraz

charakteryzuje komfort, przestrzeń oraz niespotykana

profesjonalny fotel do masażu.

ilość zieleni. W biurze znajduje się ponad 30 sal
spotkań, think tanków, pokojów cichej lub stojącej

GRI 103-1

W całym biurze można znaleźć różnego rodzaju

pracy. Do dyspozycji jest również kilka przestrzeni

strefy chill-out, gdzie pracownicy mogą wspólnie

rekreacyjnych. Zastosowane zostały też kompleksowe

spędzić czas.

wygłuszenia na ścianach i sufitach.

Dziś student, jutro specjalista

praktyczne poznanie branży logistycznej, prowadzenie
samodzielnych projektów. Każdemu stażyście

GRI 103-2
GRI 103-3

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami i uczelniami

oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

wyższymi. Jesteśmy Partnerem Szkoły Głównej

na 3 miesiące, dostęp do wszystkich świadczeń

Handlowej w Warszawie, gdzie nasi eksperci dzielą

przysługujących pracownikom, kompleksowy proces

się swoją wiedzą ze studentami. Studenci odwiedzają

wdrożenia.

nas podczas wizyt studyjnych, targów pracy i innych
wydarzeń.

Absolwenci zainteresowani globalną logistyką
mają szansę wziąć udział w Międzynarodowym

Oferujemy staże i praktyki w wielu działach. Każdy

programie praktyk “Talents International”. W trakcie

student może wybrać najbardziej interesujący go

16-miesięcznego programu uczestnicy pracują

obszar biznesowy: lądowy, lotniczy lub oceaniczny.

w każdym obszarze działalności firmy, zyskując

Nasz Letni Program Stażowy daje szansę na

kompleksowe spojrzenie na globalny biznes.
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Dbamy o rozwój

Stawiamy na
rozwój biznesu
Stale się doskonalimy, wdrażamy nowoczesne technologie, bo już dziś
chcemy dostarczać rozwiązania przyszłości. Dzięki globalnej logistyce
rozwijamy firmy i ludzi.

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018

Budujemy kulturę zarządzania jakością

ciągłego doskonalenia i eliminowania marnotrawstwa.
Zapobiegamy powstawaniu błędów, a pojawiające

GRI 103-2

Od efektywności podejmowanych działań zależy nasz

się problemy traktujemy jak wyzwania. Do ich

sukces w biznesie. Dlatego bazując na założeniach

rozwiązania podchodzimy zespołowo. W ten sposób

kultury LEAN, zapraszamy i angażujemy wszystkich

osiągamy najlepsze efekty, a tym samym największą

pracowników i partnerów biznesowych w proces

wartość dla naszych klientów.

Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy
Kulturę LEAN wspiera system 5S, czyli zbiór prostych zasad, które usprawniają organizację pracy.
Skrót 5S pochodzi od pięciu japońskich słów:
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4. Standaryzacja
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Nowa inwestycja – kontenery BDF

transportowanych towarów, ponieważ wbudowana
w każdym nadwoziu podwójna podłoga zmniejsza

W 2018 roku rozpoczęliśmy ogromny projekt

ryzyko uszkodzeń. W każdym z kontenerów znajduje

dotyczący zmiany technologii obsługi przesyłek.

się GPS, który monitoruje, gdzie znajduje się nadwozie

Wdrażamy do naszej sieci logistycznej 800 nadwozi

oraz czy i w jakim kierunku się porusza. Zestawy

wymiennych (kontenery BDF). Dzięki temu

nadwozi pomieszczą również więcej towaru niż zwykłe

zapewnimy klientom większe bezpieczeństwo

naczepy. Oznacza to ponad 8 mln kilometrów mniej
przejechanych w skali roku, a tym samym

mniej CO₂
o ponad 20%
Wdrożyliśmy także system Lines, będący kokpitem
do zarządzania siecią. Jest to centrum dowodzenia
całą siecią europejską, dzięki któremu możemy
monitorować i zobaczyć każdy szczegół, dotyczący
funkcjonowania sieci i sposobu, w jaki poruszają się
nadwozia. Sprawia to, że cała sieć działa znacznie
sprawniej i skuteczniej.
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Oceniane są:

X-site w Polsce
X-site to globalny standard dojrzałości biznesowej,

•
•
•
•
•

zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami,
zarządzanie finansami,
pracownicy i przywództwo w kulturze LEAN,
optymalizacja procesów,
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

wdrażany od 2016 roku w całej logistyce kontraktowej
DB Schenker. W ramach standardu można uzyskać
cztery poziomy oceny: developing, bronze, silver, gold.

X-site jest bardzo restrykcyjny i niespełnienie
nawet jednego warunku w obszarach obowiązkowych
wyklucza magazyn z walki o podium.

Gold

Silver

Pod koniec 2017 roku nasz
magazyn w Teresinie jako pierwszy
na świecie spośród 750 magazynów
w logistyce kontraktowej

Bronze

DB Schenker, uzyskał status silver.
Rok wcześniej w ramach tego

Developing

audytu otrzymał brąz.
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Usprawniamy procesy u naszych klientów

GRI 103-3

Każdy z naszych procesów jest mierzony całościowo
– od początku do końca (z ang. end-to-end), czyli od

GRI 103-2

Jesteśmy nie tylko operatorem, ale również

początku danej operacji do czasu podjęcia ostatecznej

doradcą logistycznym w zakresie łańcucha dostaw

decyzji w jej sprawie. Kluczowe jest mierzenie

i możliwych do wprowadzenia usprawnień. Nasze

terminowości i kompletności dostaw przesyłek, oraz

interdyscyplinarne zespołu wysoko wykwalifikowanych

poprawności fakturowania. Dzięki temu wiemy czy

specjalistów współpracują z klientami, aby:

przesyłki zostały dostarczone kompletnie i bezbłędnie
(bez uszkodzeń, zaginięć, z terminowo rozliczonymi

•
•
•

tworzyć dedykowane rozwiązania logistyczne,

dokumentami zwrotnymi i potwierdzoną dostawą

eliminować marnotrawstwo w procesach

do odbiorcy), na czas i czy zostały poprawnie

wykorzystując narzędzia Lean,

zafakturowane. W razie potrzeby wprowadzamy

zwiększać wiedzę nt. optymalizacji łańcucha

narzędzia doskonalące i monitorujemy efekty.

dostaw,

•

działać w oparciu o certyfikowaną metodologię

Plany Ciągłości Działania

zarządzania projektami.
Plany Ciągłości Działania mają na celu jak najszybszą
Zespoły działają w oparciu o cele i mierniki,

eliminację negatywnych skutków ewentualnej awarii

a działania i wyniki są poddawane ewaluacji na

lub katastrofy oraz przywrócenie normalnego trybu

bieżąco.

działania i zdolności operacyjnej tak, aby nasi
kontrahenci nie odczuli negatywnych następstw

Mierzymy nasz sukces

zaistniałej sytuacji.

Stale zadajemy sobie pytanie co możemy jeszcze

Jednym ze sposobów na utrzymanie tej ciągłości są

zmierzyć w naszych działaniach, aby móc efektywniej

codzienne odprawy z pracownikami, przewoźnikami

zarządzać procesami. W tym celu stosujemy szereg

bądź kurierami, podczas których omawiamy osiągane

wskaźników, które mają na celu kontrolę realizowanej

wyniki, identyfikujemy ewentualne problemy, które

usługi na różnych etapach. uwzględniamy percepcję

zakłócają realizację celów. Następnie wprowadzamy

klienta (z ang. wing to wing) oraz różne czynniki

działania naprawcze.

wpływu np. koszty, czas, pracochłonność, wpływ na
środowisko.

GRI 103-3
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Wdrażane działania podlegają kolejnym cyklom PDCA (z ang. Plan, Do, Check, Act – zaplanuj, wykonaj,
sprawdź, popraw), aby na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się warunków.

A

act

plan

C

D

check

GRI 102-9

P

Angażujemy dostawców

do

informacji zwrotnej na temat warunków współpracy.
Organizujemy cykliczne spotkania, warsztaty dla

Dbamy o partnerskie relacje z dostawcami, dlatego

dostawców i badania satysfakcji współpracy

zapraszamy ich do udziału w naszych projektach.

z DB Schenker.

Dzięki temu mają szansę lepiej poznać nasz
biznes, nasze oczekiwania i zaproponować własne

Od 11 lat angażujemy się w akcję charytatywną

rozwiązania.

Szlachetna Paczka, gdzie odpowiadamy m.in. za
dostarczenie paczek do najbardziej potrzebujących

Na etapie wyboru dostawców, jesteśmy w stałym

rodzin. Wspierają nas w tym nasi przewoźnicy

kontakcie z oferentami, udzielamy szczegółowej

i kurierzy.

76

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018

Dbamy o rozwój
GRI 103-1
GRI 103-2

Wspieramy rozwój
otoczenia społecznego
Inwestujemy w społeczności, ponieważ chcemy być dobrym sąsiadem,
wrażliwym na wzajemne potrzeby i oczekiwania. W ramach działań społecznych
nasi pracownicy jako wolontariusze niosą pomoc potrzebującym. Wspierają nas
w tym nasi dostawcy i klienci. W ciągu 11 lat trwania programu Czas Pomagania
wsparcie otrzymało ponad 43 000 osób. Współpracujemy też z organizacjami
pozarządowymi, szkołami i uczelniami.
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Czas Pomagania innym
Od 2008 roku prowadzimy program wolontariacki
Czas Pomagania. Każdego roku realizowane są dwie
edycje – Świąteczny Czas Pomagania oraz Zielony
Czas Pomagania. Pierwsza z nich odbywa się w przed
Świętami Bożego Narodzenia i wiąże się z organizacją
świątecznych spotkań w domach dziecka, szpitalach,
szkołach, świetlicach środowiskowych. Z kolei
w okresie wiosenno-letnim realizowany jest Zielony
Czas Pomagania, w ramach którego pracownicy
organizują projekty ekologiczne, dotyczące zdrowego
trybu życia i bezpieczeństwa. W ten sposób
staramy się wspierać ważne inicjatywy i pomóc
w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Działania realizujemy w partnerstwie z organizacjami
pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Do
projektów zapraszamy partnerów biznesowych –
klientów i dostawców. Razem jako wolontariusze
prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

W programie Czas Pomagania przyznajemy granty

remontujemy budynki i place zabaw, sadzimy

finansowe na realizację projektów, a głównymi

drzewa, porządkujemy tereny zielone, pomagamy

kryteriami otrzymania wsparcia są: nakierowanie

zwierzętom. To pracownicy decydują komu i jak chcą

działań na lokalną społeczność i ich realizacja

pomagać. Wspiera ich zespół kluczowych menedżerów

we współpracy z przedstawicielami organizacji

oceniając projekty przeznaczone do realizacji spośród

pozarządowej, instytucji publicznej, klientami

zgłoszonych pomysłów.

i dostawcami (przewoźnikami, kurierami) oraz
konieczność wykonania projektu w pracy zespołowej.
Kapituła złożona z menedżerów wyższego szczebla
wybiera projekty.
Dlaczego inwestujemy w wolontariat pracowniczy?
Przede wszystkim jest on bardzo dobrze oceniany
przez samych pracowników, to ich inicjatywa, której
wychodzimy naprzeciw. Ich zdaniem największą
korzyścią z udziału w programie wolontariatu
jest satysfakcja z pomocy potrzebującym. Po
zakończonych projektach, pytamy pracownikówwolontariuszy o wrażenia, oczekiwania oraz
umiejętności i kompetencje jakie rozwijają dzięki
tym projektom.

W 2018 roku obchodziliśmy 10-lecie
programu wolontariatu pracowniczego.
do tej pory zrealizowaliśmy łącznie
ponad 500 projektów.
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W akcje społeczne angażują się również pracownicy
DB Schenker Technology Center.
W kwestii wyboru inicjatyw, w które angażuje
się STC decydujący głos mają pracownicy. To oni
proponują i inicjują projekty społeczne. Każdego
roku wybieramy kilka zgłoszonych przez nich
pomysłów i wspieramy ich realizację. Przykładowo
zorganizowaliśmy zabawę mikołajkową dla dzieci ze
szkoły specjalnej lub też własnoręcznie budowaliśmy
budy dla psów ze schroniska na Paluchu.
Z inicjatywy pracowników prowadzona były również
m.in. zbiórka plastikowych nakrętek, z której
dochód przeznaczyliśmy na wsparcie schroniska dla
zwierząt. Nasi pracownicy brali udział w Szlachetnej
Paczce, Dniu Dawcy Szpiku Kostnego. Nasza
drużyna „STC Runners” bierze również udział
w charytatywnych biegach. Przy okazji ostatniego
z nich wsparliśmy fundację Rak’n’Roll.
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Dzielimy się tym, co potrafimy

Wspieramy Szlachetną Paczkę

Z racji wykonywanej działalności, bardzo często

Akcja Szlachetna Paczka ma szczególne znaczenie

wykorzystujemy doświadczenie i know-how do obsługi

dla naszych pracowników, przewoźników i kurierów.

logistycznej wydarzeń, których organizatorem są

W raportowanym okresie, jak i w poprzednich latach

instytucje charytatywne. Dzielimy się tym, co umiemy

- wspólnie wspieraliśmy projekt logistycznie. Nasi

robić najlepiej.

kierowcy w finałowy weekend dostarczają paczki do
magazynów w całej Polsce. Pracownicy przygotowali

15.997,39 zł przekazane darowizny na organizacje

też paczki dla wybranych rodzin.

pozarządowe w 2017 roku oraz 10.687,24 zł
w 2018 roku.

Wspieramy Naszą Ziemię i Sprzątanie Świata

Pomagamy Bankom Żywności

Co roku na przełomie sierpnia i września
odpowiadamy za dystrybucję materiałów

Przykładem takiej współpracy jest nieodpłatny

promocyjnych kampanii Sprzątanie Świata. Przesyłki

transport produktów spożywczych dla Banków

z Warszawy, w ramach sieci logistycznej DB Schenker,

Żywności, które trafiają do najbardziej potrzebujących

docierają do blisko 500 szkół i innych miejsc

osób. Na stałe współpracujemy z olsztyńskim,

zaangażowanych w akcję.

lubelskim i białostockim oddziałem Banków Żywności.
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Dbamy
o dialog

Dialog idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem.
Pytamy interesariuszy o oczekiwania i opinie na
nasz temat. Sprawdzamy czy idziemy we właściwym
kierunku, czy możemy zrobić coś lepiej. Zależy nam na
partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu.
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Dialog wspiera
realizację naszych celów
strategicznych i współpracę
z interesariuszami:

EKONOMIA
Partnerskie relacje z klientami,
przewoźnikami oraz innymi dostawcami.

SPOŁECZEŃSTWO
Preferowany pracodawca i sąsiad.

ŚRODOWISKO
Współpraca na rzecz ekologicznych
rozwiązań logistycznych.
Spotkanie w DB Schenker z klientami
i lokalnymi liderami, Zielona Góra, 2017
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Prowadząc dialog stawiamy na:

Wysoką satysfakcję
klientów, pracowników,
kurierów i przewoźników

Współpracę ze
społecznościami
lokalnymi
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Dbamy o dialog

Rozmawiamy
z pracownikami
i dostawcami
Chcemy tworzyć maksymalną wartość dla wszystkich grup, które z nami
współpracują, dlatego wprowadziliśmy różnorodne narzędzia i formy
prowadzenia dialogu.
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Nasi kluczowi
rozmówcy

GRI 102-40
GRI 102-42
GRI 102-43

Mamy świadomość
oddziaływania na
wiele grup, pośrednio
i bezpośrednio. Nasza
mapa kluczowych
interesariuszy pomaga
nam lepiej zrozumieć
zależności pomiędzy
nami i poszczególnymi
grupami oraz efektywnie
zarządzać relacjami.

Proces prowadzenia dialogu organizujemy w oparciu

związane z odpowiedzialnością w biznesie. Dzielimy

o międzynarodowy standard AA 1000, który opiera

się praktyczną wiedzą na zewnętrznych konferencjach.

się na trzech zasadach: włączania, istotności oraz

Współpracujemy też ze szkołami wyższymi, które

odpowiadania. Na podstawie stworzonej w 2008

kształcą przyszłych logistyków i menedżerów.

roku i zweryfikowanej w 2019 roku mapy kluczowych
interesariuszy, włączyliśmy ich w proces tworzenia

W ramach wywiadów telefonicznych z najważniejszymi

tego raportu.

dla DB Schenker klientami i dostawcami
przeprowadzonymi w lipcu 2019 roku zebraliśmy

W ramach procesu prowadzimy wywiady wewnętrzne

opinie i oczekiwania względem nas jako firmy

z pracownikami, organizujemy warsztaty dla

społecznie odpowiedzialnej. Uwzględniliśmy je

menedżerów i osób zarządzających kluczowymi

m.in. w doborze treści niniejszego raportu. Ponadto

obszarami w firmie. Ostatni taki warsztat odbył się

cyklicznie, średnio co 2 lata prowadzimy badania

w czerwcu 2019 r. Ważną, opiniotwórczą grupą są

satysfakcji pracowników, kluczowych dostawców,

dla nas liderzy programu wolontariatu pracowniczego,

klientów i ich odbiorców, a nawet społeczności

z którymi kontaktujemy się co najmniej 2 razy w roku

lokalnych (co 3-4 lata). Na podstawie raportów

w kolejnych edycjach programu wolontariackiego,

z badań dokonujemy analizy i wyciągamy wnioski.

oraz dodatkowo przy okazji ważnych dla nas wydarzeń

Każdego roku, w okresie wiosenno-letnim i zimowym,

i projektów, np. ocena projektu wolontariatu, raport

wspólnie z klientami, dostawcami i sąsiadami,

społeczny.

organizujemy ponad 60 projektów na rzecz lokalnych
społeczności sąsiadujących z naszymi oddziałami.

Spotykamy się z klientami i dostawcami –

Dzięki nieustannym relacjom otrzymujemy informację,

uczestnikami łańcuchów dostaw, w których

co nasze otoczenie chce o nas wiedzieć, jakie obszary

uczestniczymy - w celu wymiany wiedzy na tematy

powinniśmy doskonalić.
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Nasz zespół

Procedurę zatrudniania pracowników, która ułatwia
pracę rekruterom.

GRI 102-41
GRI 103-1

Tematy dotyczące dbałości o pracowników koordynuje

GRI 103-2

Zespół Polityki Personalnej, działając zgodnie

W 2017 roku średnia liczba

z wdrożonymi politykami oraz według ustalanych

pracowników DB Schenker

celów rocznych. Realizuje działania i projekty

w Polsce wynosiła 2 199,

poddawane bieżącej ewaluacji. Dla prawidłowego

a na koniec 2018 roku było

przebiegu procesu rekrutacji pracowników zgodnie

to już 2 359.

GRI 103-3

z zasadami równego traktowania, wprowadziliśmy

W ostatnich latach cała branża transportowo-

eventów dla programistów i studentów, w trakcie

logistyczna borykała się z trudnościami na rynku

których uczestnicy podzieleni na grupy stają przed

pracy. Poszukiwanie oraz utrzymanie dobrych

różnymi wyzwaniami programistycznymi. W ostatnim

pracowników jest jednym z wyzwań stojących przed

wydarzeniu #code4Schenker vol. 2, które miało

firmami. Dotyczy to również sytuacji na rynku

miejsce w grudniu 2018 roku udział wzięło 20 osób

informatyków. Atrakcyjność Polski jako miejsca

z Polski, Indii i Ukrainy.

lokalizacji centrów technologicznych zagranicznych
firm jak i rozwój rodzimego rynku sprawiają, że

Przed uczestnikami postawiono 4 problemy, które

popyt na doświadczonych specjalistów nieustannie

mieli rozwiązać z użyciem języka programowania

rośnie. Realia te sprawiają, że aby wygrać w walce

JAVA, JAVASCRIPT.

o talenty należy postawić na niestandardowe sposoby
rekrutacji.

Nagroda główna trafiła do drużyny, która
zaprezentowała aplikacje do komunikacji opartą na

HACKATHON

rozpoznawaniu głosu „DB Assistance”. Może ona
potencjalnie usprawnić komunikację i uczynić ją

Jednym ze sposobów poszukiwania młodych talentów

bezpieczniejszą (szczególnie dla kierowców!).

wykorzystywanym w DB Schenker Technology Center

W pierwszej edycji wydarzenia, która miała miejsce

Warsaw jest organizacja Hackathonów - specjalnych

w maju 2018 roku udział wzięło 15 osób, a zwyciężyła
grupa, która zaprojektowała aplikację do wizualizacji
dostępności bram na terminalu, z podglądem dla
dyspozytora i kierowcy.

PROGRAM POLECEŃ
W odpowiedzi na kurczący się rynek specjalistów IT
postanowiliśmy wykorzystać sieci kontaktów naszych
pracowników. W 2019 roku uruchomiliśmy program
poleceń, w ramach którego wszyscy zatrudnieni
(z wyłączeniem działu HR oraz grupy kierowniczej)
mogą polecić do pracy swoich znajomych. Program
działa dla wszystkich otwartych rekrutacji. Polecający
pracownik może liczyć na atrakcyjną nagrodę
finansową, w przypadku gdy polecony przez nich
kandydat przepracuje ponad 3 miesiące.
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98,9%

99%

Kobiety

87

Mężczyźni

W 2018 roku 98,9% kobiet i 99% mężczyzn zatrudnionych było na pełen etat. Pozostałe osoby
zatrudnione były na mniej niż jeden etat.

Tabela 10. Struktura zatrudnienia w Schenker sp. z o.o. według rodzaju zatrudnienia
i płci, stan na 31.12.2018

Kobiety

Mężczyźni

Łącznie

Zatrudnionych na czas określony

285

610

895

Zatrudnionych na czas nieokreślony

577

893

1 470

Ogółem

862

1 503

2 365

W latach 2017-2018 na umowę zlecenie w Schenker sp. z o.o. zatrudnionych było 48 osób,
w tym 35 kobiet i 13 mężczyzn.

W latach 2017-2018 żaden z naszych pracowników nie
był objęty umową zbiorową (dotyczy Schenker sp. z o.o.
i Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o.).
W naszym biznesie ma miejsce sezonowość zleceń,
dlatego okresowo np. przed Świętami Bożego
Narodzenia zatrudniamy również pracowników agencji
pracy tymczasowej. W 2018 roku z DB Schenker
współpracowało 581 osób z agencji pracy tymczasowej.
Ponad 85 % stanowili mężczyźni, około 15 % to kobiety.
Obecnie w branży transportowej trudniej jest pozyskać
pracownika, zwłaszcza w większych ośrodkach przemysłu
i logistyki. Dlatego współpracujemy z agencjami
pracy i w razie potrzeby zatrudniamy pracowników
pochodzących z Ukrainy. Poza pozwoleniem na pracę
dbamy o to, aby mieli oni zapewnione odpowiednie
standardy mieszkaniowe, dojazdu do i z pracy, badania
lekarskie i szkolenia BHP. Dbamy o ich bezpieczeństwo
i komfort pracy. Przygotowaliśmy instrukcje i filmy
szkoleniowe w języku ukraińskim. W tym języku
odbywają się dodatkowo codzienne odprawy tablicowe,
na których omawiamy status operacji.
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Tabela 11. Przyjęcia i odejścia z pracy w 2017 roku w Schenker sp. z o.o.:

Łączna liczba
pracowników
(w przeliczeniu na
osoby) w podziale na:

Liczba
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Liczba
nowo
zatrudnionych
pracowników

Procent nowo
zatrudnionych
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Liczba odejść
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Procent odejść
pracowników

Kobiety

812

188

23,15%

150

18,47%

Mężczyźni

1 393

400

28,72%

354

25,41%

wiek do 30 lat

595

316

53,11%

177

29,75%

30-50 lat

1 325

252

19,02%

285

21,51%

powyżej 50 lat

285

20

7,02%

42

14,74%

Łącznie

2 205

588

26,67%

504

22,86%

Tabela 12. Przyjęcia i odejścia z pracy w 2018 roku w Schenker sp. z o.o.:

Łączna liczba
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)
w podziale na:

Liczba
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Liczba
nowo
zatrudnionych
pracowników

Procent nowo
zatrudnionych
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Liczba odejść
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Procent odejść
pracowników

Kobiety

862

184

21,35%

137

15,89%

Mężczyźni

1 503

461

30,67%

355

23,62%

wiek do 30 lat

762

380

49,87%

220

28,87%

30-50 lat

1 323

245

18,52%

247

18,67%

powyżej 50 lat

280

20

7,14%

25

8,93%

Łącznie

2 365

645

27,27%

492

20,80%
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Tabela 13. Przyjęcia do pracy w 2018 roku w Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o.:

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
w podziale na:

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na
osoby)

Liczba
nowozatrudnionych
pracowników

Procent nowo
zatrudnionych
pracowników
(w przeliczeniu na
osoby)

Kobiety

30

17

57%

Mężczyźni

118

59

50%

wiek do 30 lat

70

39

56%

30-50 lat

74

35

47%

powyżej 50 lat

4

2

50%

Łącznie

148

76

51,4%

Tabela 14. Odejścia z pracy w 2018 roku w Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o.:

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
w podziale na:

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na
osoby)

Liczba odejść
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)

Procent odejść
pracowników

Kobiety

30

5

16,67%

Mężczyźni

118

13

11,02%

wiek do 30 lat

70

14

20,00%

30-50 lat

74

4

5,41%

powyżej 50 lat

4

0

0,00%

Łącznie

148

18

12,16%

89
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Zarządzamy różnorodnością

GRI 405-1

Nasze drzwi są otwarte dla każdego i choć nasza branża postrzegana jest jako „typowo
męska”, zespół jest zróżnicowany.

Tabela 15. Pracownicy Schenker sp. z o.o. wg struktury zatrudnienia w latach 2017-2018

Pracownicy
wg struktury
zatrudnienia
Łączna liczba
pracowników
(w przeliczeniu
na osoby)
w podziale na:

Odsetek pracowników w każdej z kategorii
w stosunku do łącznej liczby pracowników
w organizacji

2017

Łącznie odsetek
pracowników
w danej grupie

2018

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

2017

2018

Pracownicy
fizyczni

2,0%

34,6%

2,9%

36,4%

36,6%

39,3%

Pracownicy
umysłowi

34,9%

28,5%

33,6%

27,1%

63,4%

60,7%

Tabela 16. Pracownicy Schenker sp. z o.o. w kategorii wiekowej i różnorodności w latach 2017-2018

Odsetek pracowników w każdej z kategorii
w stosunku do łącznej liczby pracowników
w organizacji

Pracownicy
wg kategorii
wiekowej
i różnorodności

2017

Łącznie odsetek
pracowników
w danej grupie

2018

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

2017

2018

<30 lat

11,1%

15,9%

12,9%

19,3%

27,0%

32,2%

30-50 lat

20,9%

39,2%

19,3%

36,6%

60,1%

55,9%

>50 lat

4,9%

8,1%

4,2%

7,6%

12,9%

11,8%

Ogółem %
w podziale
na płeć

36,8%

63,2%

36,4%

63,6%

100,0%

100,0%

Obcokrajowcy

0,0%

0,2%

0,4%

1,1%

0,2%

1,4%
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Tabela 17. Pracownicy Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. wg struktury
zatrudnienia i różnorodności w 2018

Odsetek pracowników w każdej z kategorii
w stosunku do łącznej liczby pracowników
w organizacji

Pracownicy według
struktury zatrudnienia

Łącznie odsetek
pracowników
w danej grupie

Kobiety

Mężczyźni

Wyższe kierownictwo

4%

5%

9%

Kierownictwo
średniego szczebla

1%

3%

4%

Pracownicy biurowi

16%

71%

87%

Tabela 18. Pracownicy Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o.
w kategorii wiekowej w 2018

Odsetek pracowników w każdej z kategorii
w stosunku do łącznej liczby pracowników
w organizacji

Pracownicy według
struktury zatrudnienia

Łącznie odsetek
pracowników
w danej grupie

<30 lat

30-50 lat

>50 lat

Wyższe kierownictwo

1%

8%

0%

9%

Kierownictwo
średniego szczebla

1%

3%

0%

4%

Pracownicy biurowi

39%

45%

3%

87%
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Mierzymy zadowolenie z pracy
Co dwa lata prowadzimy badanie satysfakcji
pracowników, które zlecamy niezależnej agencji
badawczej, gwarantując tym samym pełną
anonimowość jego uczestnikom. Podczas badania
pytamy o kluczowe obszary: Zadania i wykonywane
czynności, Warunki pracy, Organizacja czasu
pracy, Komunikacja i informacja, Zaangażowanie,
Współpraca, Rozwój Zawodowy, Bezpośredni
Przełożony, Nastawienie na klienta, Jakość.
Badania satysfakcji dają nam wiedzę na temat potrzeb
i oczekiwań pracowników. Po badaniach, każdy kraj
otrzymuje swój lokalny raport. Wyniki otrzymują też
poszczególne zespoły, które następnie je analizują
i wspólnie wypracowują rozwiązania. W kolejnym
kroku wdrażane są działania naprawcze.
Ogólny wynik satysfakcji z pracy
w DB Schenker wzrósł z 3,6
(w 2016 roku) na 3,7 (w 2018
roku) w skali 1-5. Wiele obszarów
uzyskało wyższe wyniki niż
w poprzednim badaniu. Natomiast
obszarem do poprawy jest rozwój

Badanie satysfakcji pracowników w cyklu dwuletnim
odbywa się również w DB Schenker Technology Center
Warsaw. W ostatnim badaniu ogólny wynik satysfakcji
wyniósł 3,9.
Kilka razy w roku organizowane są tzw. spotkania
całego zespołu w postaci sesji dialogowej (Townhall)
oraz przeprowadzane ankiety pracownicze. Dotyczą
one: wykonywanych zadań, warunków pracy,
organizacji czasu pracy, komunikacji informacji,
zaangażowania, rozwoju zawodowego. Na tej
podstawie podnoszone są standardy jakości pracy
w biurze.
Co ciekawe, każdy nowy pracownik bierze udział
w tzw. newcomers’ satisfaction survey, czyli
wywiadzie, który przeprowadzany jest po
3 pierwszych miesiącach pracy i po dwóch dniach
szkoleń prowadzonych w ramach programu przyjęcia
do pracy - „onboarding”.
Raz w roku ma miejsce rozmowa rozwojowa.

zawodowy, za który otrzymaliśmy
wynik 3,6.
Frekwencja w globalnym badaniu
satysfakcji pracowników w 2018
roku wyniosła w Polsce 86% i była
niewiele niższa niż w 2016 roku,
kiedy udział w badaniu wzięło
88% pracowników.
W zależności od potrzeb przeprowadzamy również
bardziej szczegółowe badania, koncentrujące się
na wybranym aspekcie. W raportowanym okresie
przeprowadziliśmy badanie ankietowe, które wypełniło
ponad 200 osób oraz badania fokusowe dla 42 osób
dotyczące systemu wynagrodzeń. Zależało nam przede
wszystkim na transparentności i zaangażowaniu
pracowników wokół ważnego dla nich tematu, jakim
jest system wynagradzania. Sprawdzaliśmy zależność
przyporządkowania składowych wynagrodzenia vs
motywacja pracowników.

Dostawcy to nasi kluczowi partnerzy

GRI 102-8
GRI 103-1

Blisko 300 firm przewozowych i 3000 kurierów

GRI 103-2

to prawdziwi ambasadorzy naszej marki. To oni

GRI 103-3

są odpowiedzialni za to, aby na czas dostarczać
i odbierać przesyłki. Dlatego zależy nam na tym, by
kierować się tymi samymi wartościami, zasadami.
Branża transportowa jest podatna na zewnętrzne
czynniki, przez co koszty prowadzenia działalności
często okazują się wysokie np. z powodu rosnących
cen paliwa. Z naszymi dostawcami podpisujemy
długoterminowe kontrakty, co daje im poczucie
stabilności zleceń i bezpieczeństwa pracy.
Organizujemy spotkania i szkolenia, które pozwalają
im się rozwijać i poszerzać kompetencje. Szkolenia
dotyczą m.in. tematów bezpieczeństwa i ekonomicznej
jazdy, obsługi klienta i obsługi reklamacji. Terminowo
realizujemy płatności.
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Blisko 100% naszych kurierów to mężczyźni i pomimo,

93

Badamy satysfakcję naszych dostawców

że chętnie widzielibyśmy w tym zawodzie więcej
kobiet, ten rodzaj pracy nadal postrzegany jest jako

Systematycznie badamy zadowolenie naszych

męski.

dostawców ze współpracy. Dzięki wysokiej
frekwencji mamy szeroki przegląd opinii na temat
Zatrudniamy na korzystniejszych

współpracy z nami. Każdy oddział lub większy

zasadach niż standardowe

przewoźnik otrzymuje indywidualny raport z badania,

warunki na rynku. W ramach

który następnie analizujemy i w razie potrzeby

czasu pracy działamy według

wprowadzamy działania naprawcze.

systemu 12/24 (standard rynku
to 48/72). Jeśli dana osoba

302 to średni poziom satysfakcji przewoźników

zatrudniona jest przez agencję

i kurierów ze współpracy z DB Schenker według

pracy, wymagamy umowy o pracę,

badania z 2018 roku.

przestrzegania ustalonej wspólnie
maksymalnej liczby godzin pracy

Skala indeksu:

w miesiącu, ubezpieczeń NNW
i szkoleń wprowadzających.

•
•
•
•

350 - 400 – bardzo wysoki poziom satysfakcji
300 - 350 – wysoki poziom satysfakcji
200 - 300 – średni poziom satysfakcji
100 - 200 – niski poziom satysfakcji
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Dbamy o dialog
GRI 102-44
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Wsłuchujemy się
w potrzeby naszych
klientów
Jesteśmy w stałym procesie dialogu z klientami. Procedury typu Proces Obsługi
Klienta Strategicznego czy Standardy Obsługi Telefonicznej pozwalają nam na
bieżąco analizować zgłoszenia i reagować na potrzeby. Z klientami kontaktujemy
się na różne sposoby, m.in. - poprzez kontakt bezpośredni przedstawicieli
handlowych i kurierów, Dział Obsługi Klienta lub wyznaczonych opiekunów dla
Klientów Strategicznych.
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Cyklicznie badamy opinię klientów na temat jakości
usług przy wsparciu niezależnych firm badawczych.
Monitorujemy zadowolenie z usług świadczonych
przez naszych kurierów, a otrzymane informacje
pozwalają nam stale ulepszać naszą ofertę i podnosić
jakość usług.
Podczas badania klienci mają
możliwość przekazania nam
uwag, opinii na temat naszej
współpracy. Większość z nich
dotyczy informacji zwrotnej na
temat ceny, terminowości, jakości
i komunikacji pomiędzy odbiorcą
a nami lub kurierem.

SATISFY ze współpracy z STC
Staramy się doskonalić swoją pracę i nieustannie
podnosić poziom świadczonych usług. Chcemy, być
pierwszym wyborem dla klientów wewnętrznych jeśli
chodzi o dostawcę oprogramowania i rozwiązań IT.
Satysfakcja partnerów po zakończonych projektach
oraz w ich trakcie mierzona jest od 2017 roku za
pomocą narzędzia Satisfy, opartego się metodzie NPS
oraz krótkim badaniu jakościowym tak zwanej sesji
feedbackowej.

polecenia usług DB Schenker znajomemu lub

Wyniki sesji są analizowane i kategoryzowane według

3 grupy klientów:

4 grup: procesy i organizacja, jakość i terminowość
dostarczenia, komunikacja oraz czynniki ludzkie.
Wynikiem analizy jest zaplanowanie i wdrożenie
działań zaradczych, które mają odpowiedzieć na
problemy zgłoszone przez partnera w trakcie badania.
Następnie satysfakcja partnera jest mierzona
ponownie w celu sprawdzenia, czy podjęte działania

przyjacielowi. Respondenci podzieleni są na

•
•
•

promotorów,
klientów pasywnych,
krytyków.

Odejmując odsetek krytyków od promotorów
otrzymujemy rezultat netto, czyli Net Promoter Score.

przyniosły pożądany skutek.

Wysoka ocena naszych kurierów
Nasi kurierzy współtworzą naszą markę. Regularnie
pytamy klientów i ich odbiorców o satysfakcję ze
współpracy z naszymi kurierami. Satysfakcję klientów
mierzymy w oparciu o podejście NPS (z ang. Net
Promoter Score). Chodzi o chęć dalszej rekomendacji
naszych usług. Badanie przeprowadzane jest metodą
wywiadów telefonicznych. Klienci w 10-cio punktowej
skali odpowiadają na pytanie dotyczące skłonności

89%
tyle wyniósł NPS kurierów pod
koniec 2018 roku
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Jeden z projektów zrealizowany przez wolontariuszy DB Schenker
we współpracy z lokalną społecznością, Bydgoszcz, 2018

Dbamy o dialog

Prowadzimy
dialog z otoczeniem
Kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce, w których znajdują się nasze terminale
i magazyny, zobowiązuje nas do dbania o relacje ze społecznościami lokalnymi.
Organizujemy projekty na rzecz społeczności lokalnych. Współpracujemy ze
szkołami i uczelniami. Jesteśmy członkiem organizacji branżowych.
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Zasada dobrego sąsiedztwa

Współpracujemy z organizacjami

Prowadzona przez nas działalność oddziałuje na

Budujemy partnerskie relacje z instytucjami

mieszkańców miejscowości, gdzie mamy swoje

i organizacjami. W latach 2017-2018 wspieraliśmy

lokalizacje. Terminale pracują w trybie 24/7, co

logistycznie Stowarzyszenie Wiosna, Banki Żywności

oznacza, że aby uniknąć uciążliwego hałasu i innych

i Fundację Nasza Ziemia. Od lat współpracujemy

niedogodności przenosimy terminale poza granice

ze Szkołą Główną Handlową. Oprócz stowarzyszeń

miasta, jednak i tam pozostajemy dla kogoś sąsiadem.

branżowych przedstawiciele DB Schenker

Charakter usług świadczonych klientom wiąże się

i DB Schenker Technology Center Warsaw są

z ruchem na drogach kilku tysięcy samochodów

zaangażowani w działalność CIONET, IPMA,

każdego dnia, co oddziałuje negatywnie na środowisko

ECR czy AHK.

i bezpieczeństwo na drogach. Szkolimy naszych
kierowców, uczulamy aby przestrzegali przepisów.
Wprowadziliśmy program „Czy jadę bezpiecznie”,
w ramach którego użytkownicy dróg mogą zgłaszać
swoje uwagi na temat jazdy naszych kierowców na
dedykowaną infolinię.

Dzielimy się doświadczeniem

•

W raportowanym okresie nasz Prezes był z ramienia
DB Schenker członkiem Rady Programowej
Global Compact oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Kontynuujemy tę współpracę.

•

Jako partner Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie dzielimy się praktyczną wiedzą
ze studentami, bierzemy udział w Targach
CSR, których organizatorem jest Forum
Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce.

•

Dzielimy się wiedzą z zakresu budowania kultury
bezpieczeństwa i odpowiedzialnego podejścia do
zarządzania firmą i pracownikami

•

Wspieramy świadomość ekologiczną, rozmawiamy
o etyce i compliance

•

Nasi eksperci są obecni na konferencjach
o różnorodnej tematyce, np. dotyczących logistyki,
zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami,
bezpieczeństwa w miejscu pracy, bezpieczeństwa
informacji i compliance

•

W ramach programu wolontariatu pracowniczego
„Czas Pomagania” edukujemy i inwestujemy
w społeczności

•

Co roku nasze działania publikowane są w raporcie
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

•

Podejście do odpowiedzialności społecznej
poddajemy zewnętrznej ocenie – co roku bierzemy
udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennik
Gazeta Prawna, otrzymując najwyższe oceny.

GRI 102-13
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GRI 101
GRI 102-1
GRI 102-50
GRI 102-54
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Dbamy
o raportowanie

Raport Społeczny DB Schenker (nazwa prawna:
Schenker Sp. z o.o.) za lata 2017-2018 przygotowaliśmy
zgodnie z najnowszą wersją międzynarodowych
wytycznych dotyczących raportowania pozafinansowego
Global Reporting Initiative Standards na poziomie
aplikacji podstawowym, “Core”. Raport obejmuje także
dane dotyczące DB Schenker Technology Center Warsaw
(nazwa prawna: Schenker Technology Center (Warsaw)
sp. z o.o. Zakres i tematy opisane w raporcie ustaliliśmy
po konsultacjach z naszymi kluczowymi interesariuszami.
Zgodność raportu z GRI została potwierdzona
przez niezależnych ekspertów. Ze względu na nasze
proekologiczne podejście, pełny raport dostępny jest
tylko w wersji on-line.
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Dbamy o raportowanie
GRI 102-45
GRI 102-46
GRI 102-48
GRI 102-49
GRI 102-51

Model
raportowania GRI

GRI 102-52

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu. Raportowanie zgodnie ze standardem GRI
oznacza w pierwszej kolejności przeprowadzenie procesu analizy i doboru treści
raportu, który zrealizowaliśmy z najwyższą starannością.
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Przyjęty model raportowania obejmował trzy główne etapy:

Identyfikacja:

Priorytetyzacja:

Walidacja:

analiza opinii i ocen naszego

warsztat z interesariuszami

wyłonionych zostało 20

poprzedniego raportu

wewnętrznymi -

aspektów raportowania, które

społecznego za lata 2015-16,

przedstawicielami różnych

następnie zostały poddane

przegląd dokumentów, badań

obszarów biznesu oraz

walidacji przez pod kątem

i materiałów wewnętrznych,

anonimowa ankieta skierowana

istotności dla firmy i jej

ocena najlepszych praktyk

do pracowników, co pozwoliło

strategii, podczas dedykowanego

i trendów rynkowych,

zidentyfikować ich potrzeby oraz

warsztatu. Dodatkowo dokonano

wytycznych branżowych

poznać rekomendacje i opinie;

samooceny tych aspektów wg

przygotowana przez firmę

wywiady z interesariuszami

stopnia zaawansowania

doradczą.

zewnętrznymi – klientami

DB Schenker w realizacji danego

i dostawcami, przeprowadzone

tematu. Rezultatem powyższego

w 2019 roku przez niezależne

procesu jest matryca kwestii

firmy badawcze.

zrównoważonego rozwoju.

W całym procesie dbaliśmy o spójność z zasadami

Dodatkowe informacje:

GRI dotyczącymi definiowania zawartości oraz
jakości prezentowanych danych, czyli:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W poprzednich raportach społecznych DB Schenker
nie były wprowadzane korekty dot. aspektów takich

kontekst zrównoważonego rozwoju

jak fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego,

uwzględnienie interesariuszy

charakteru działalności, metod pomiaru.

istotność
kompletność

Firma przyjęła dwuletni cykl raportowania

dokładność

społecznego. Poprzedni raport za lata 2015-2016

terminowość

został opublikowany w czerwcu 2017 roku.

przejrzystość

W raportowanym okresie została utworzona

wiarygodność

nowa spółka Schenker Technology Center

porównywalność

(Warsaw) sp. z o.o., która podlega pod Schenker

wyważenie

Aktiengesselschaft z siedzibą w Essen, Niemcy.
Schenker sp. z o.o. nie posiada udziałów kapitałowych
w innych jednostkach gospodarczych i w związku
z tym nie sporządza skonsolidowanego raportu
finansowego.

GRI 102-5
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GRI 102-44
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Wskazaliśmy najważniejsze tematy

GRI 102-47

ZNACZENIE DLA
INTERESARIUSZY

W procesie definiowania treści raportu powstała
matryca kwestii zrównoważonego rozwoju istotnych
dla Schenker sp. z o.o. i Schenker Technology Center

WYSOKIE

(Warsaw) sp. z o.o.
Z matrycy wyłonione zostało 19 kluczowych aspektów
– tematy wskazane jako najistotniejsze jednocześnie
dla otoczenia i dla firmy:

•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo ludzi;
Bezpieczeństwo na drodze;
Rozwój pracowników;
Bezpieczeństwo informacji;
Bezpieczeństwo towarów;
Budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej;
Business continuity dojrzałość systemów
zarządczych;

•
•
•

Budowanie relacji z klientami;
Digital;
Wpływ na zmiany klimatu - Efektywność paliwowoenergetyczna;

•

Pozyskiwanie pracowników - talentów, pracowników
terminali, kierowców (atrakcyjność jako
pracodawca);

•
•
•
•
•
•
•

Strategia;
Compliance, etyka;
Komfort pracy;
Zaangażowanie pracowników;
Zarządzanie odpadami;
Zaangażowanie społeczne;
Poszanowanie praw człowieka, szacunek wobec
osoby, realizacja zasad równości;

•

Wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny;

Poszanowanie praw człowieka,
szacunek wobec osoby,
realizacja zasad równości

Wszystkie ww. tematy zostały omówione w raporcie.
Przedstawione zostały sposoby zarządzania każdym
z nich, a także ich ewaluacja.
Do każdego aspektu przypisano cel ONZ (SDG),

Wpływ
na rozwój
gospodarczo-społeczny

którego realizacja jest wspierana przez firmę.

Wykres 9. Matryca istotności zagadnień

NISKIE
NISKIE

-
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Bezpieczeństwo ludzi
Bezpieczeństwo na drodze

Digital

Rozwój pracowników
Bezpieczeństwo informacji

Wpływ na zmiany
klimatu - Efektywność
paliwowo-energetyczna

Bezpieczeństwo towarów
Budowanie inkluzywnej
kultury organizacyjnej
Business continuity
dojrzałość systemów zarządczych
Budowanie relacji
z klientami

Komfort pracy
Compliance,
etyka
Zaangażowanie pracowników

Pozyskiwanie pracowników
- talentów, pracowników terminali, kierowców
(atrakcyjność jako pracodawca)

Zarządzanie odpadami

Zaangażowanie społeczne
Strategia

ZNACZENIE DLA
DB SCHENKER
WYSOKIE

104

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker 2017/2018

Dbamy o raportowanie
GRI 102-55

Tabela GRI
W Tabeli GRI zostały wskazane definicje wskaźników Global Reporting Initiative
STANDARDS 2016 oraz odwołanie do miejsca ich prezentacji.
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Wszystkie zaprezentowane poniżej wskaźniki zostały poddane zewnętrznej,
niezależnej weryfikacji.

Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

GRI 101

Dbamy o raportowanie

Nazwa organizacji

GRI 102-1

Dbamy o raportowanie

Opis działalności organizacji,
główne marki, produkty i/lub usługi

GRI 102-2

Napędzani nowymi technologiami
Najsilniejsza sieć logistyczna w Polsce
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania w logistyce

Lokalizacja siedziby głównej
organizacji

GRI 102-3

Podstawowe dane o DB Schenker w Polsce

Lokalizacja działalności operacyjnej

GRI 102-4

Najsilniejsza sieć logistyczna w Polsce

Forma własności i struktura prawna
organizacji

GRI 102-5

Kapitał DB Schenker w Polsce
Dodatkowe informacje

Obsługiwane rynki

GRI 102-6

Najsilniejsza sieć logistyczna w Polsce

Skala działalności

GRI 102-7

Napędzani nowymi technologiami
Najsilniejsza sieć logistyczna w Polsce
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania w logistyce
Stabilne wyniki finansowe

Dane dotyczące pracowników oraz
innych osób świadczących pracę na
rzecz organizacji

GRI 102-8

Nasz zespół
Dostawcy to nasi kluczowi partnerzy

Opis łańcucha dostaw

GRI 102-9

Towary na sklepowych półkach i liniach produkcyjnych
dzięki najsilniejszej sieci logistycznej w Polsce
Trzy strategiczne kierunki rozwoju
Angażujemy dostawców

Znaczące zmiany w raportowanym
okresie dotyczące rozmiaru,
struktury, formy własności lub
łańcucha wartości

GRI 102-10

147 lat globalnego doświadczenia
Napędzani nowymi technologiami
Kapitał DB Schenker w Polsce

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób
organizacja stosuje zasadę
ostrożności.

GRI 102-11

Zarządzanie ryzykiem 24/7

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane
przez organizację ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy

GRI 102-12

Trzy strategiczne kierunki rozwoju
Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Etyka w działaniu

Członkostwo w stowarzyszeniach
i organizacjach

GRI 102-13

Współpracujemy z organizacjami

Założenia i podstawy raportowania
Założenia i podstawy raportowania
Wskaźniki profilowe
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Oświadczenie kierownictwa
najwyższego szczebla

GRI 102-14

List Prezesa Schenker sp. z o.o.
List Dyrektora Generalnego Schenker technology
Center (Warsaw) sp. z o.o.

Opis kluczowych wpływów,
szans i ryzyk

GRI 102-15

Dbamy o bezpieczeństwo
Dbamy o rozwój
Dbamy o dialog
Zarządzamy ryzykiem 24/7

Wartości organizacji, kodeks etyki,
zasady i normy zachowań.

GRI 102-16

Wartości są naszym drogowskazem
Etyka w działaniu

Struktura nadzorcza organizacji
wraz z komisjami podlegającymi pod
najwyższy organ nadzorczy

GRI 102-18

Nadzór Rady Nadzorczej

Lista grup interesariuszy
angażowanych przez organizację
raportującą

GRI 102-40

Nasi kluczowi rozmówcy

Pracownicy objęci umowami
zbiorowymi

GRI 102-41

Nasz zespół

Podstawy identyfikowania i selekcji
interesariuszy angażowanych przez
organizację

GRI 102-42

Nasi kluczowi rozmówcy

Podejście do angażowania
interesariuszy włączając
częstotliwość angażowania według
typu i grupy interesariuszy

GRI 102-43

Nasi kluczowi rozmówcy

Kluczowe tematy i problemy
poruszane przez interesariuszy oraz
odpowiedź ze strony organizacji,
również poprzez ich zaraportowanie

GRI 102-44

Wspólne zasady w partnerstwie
Mierzymy zadowolenie z pracy
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów
Wskazaliśmy najważniejsze tematy

Ujęcie w raporcie jednostek
gospodarczych ujmowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym

GRI 102-45

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Proces definiowania treści raportu

GRI 102-46

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Zidentyfikowane istotne tematy

GRI 102-47

Wskazaliśmy najważniejsze tematy

Wyjaśnienia dotyczące efektów
jakichkolwiek korekt informacji
zawartych w poprzednich
raportach z podaniem powodów ich
wprowadzenia oraz ich wpływu
(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/
okresu bazowego, charakteru
działalności, metod pomiaru)

GRI 102-48

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Znaczne zmiany w stosunku do
poprzedniego raportu dotyczące
zakresu, zasięgu lub metod pomiaru
zastosowanych w raporcie

GRI 102-49

Podstawowe dane o DB Schenker w Polsce
Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Okres raportowania

GRI 102-50

Dbamy o raportowanie

Data publikacji ostatniego raportu
(jeśli został opublikowany)

GRI 102-51

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Cykl raportowania

GRI 102-52

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Dane kontaktowe

GRI 102-53

Kontakt

Wskazanie czy raport sporządzono
zgodnie ze Standardem GRI w opcji
Core lub Comprehensive

GRI 102-54

Dbamy o raportowanie

Indeks GRI

GRI 102-55

Tabela GRI

Polityka i obecna praktyka w zakresie
zewnętrznej weryfikacji raportu.

GRI 102-56

Zewnętrzna weryfikacja

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne
wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMATY ISTOTNE:
Strategia biznesowa,
Budowanie relacji z klientami,
Business continuity – dojrzałość
systemów zarządczych,
Digitalizacja usług

GRI 103-1

Budujemy kulturę zarządzania jakością
Usprawniamy procesy u naszych klientów
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Budujemy kulturę zarządzania jakością
Usprawniamy procesy u naszych klientów
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Budujemy kulturę zarządzania jakością
Usprawniamy procesy u naszych klientów
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów
Plany Ciągłości działania

Bezpośrednia wartość ekonomiczna
wytworzona i podzielona
(z uwzględnieniem przychodów,
kosztów operacyjnych,
wynagrodzenia pracowników,
dotacji i innych inwestycji na rzecz
społeczności, niepodzielonych
zysków oraz wypłat dla właścicieli
kapitału i instytucji państwowych)

GRI 201-1

Stabilne wyniki finansowe

Wskaźniki tematyczne
Tematy ekonomiczne:
Wyniki ekonomiczne
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zarządzanie compliance

GRI 103-1

Etyka w działaniu

Podejście do zarządzania i jego
elementy;
Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Poszanowanie praw człowieka,
szacunek wobec osoby, realizacja
zasad równości

GRI 103-2

Etyka w działaniu

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Etyka w działaniu

Komunikacja i szkolenia w zakresie
polityki i procedur antykorupcyjnych
organizacji

GRI 205-2

Etyka w działaniu

Potwierdzone przypadki korupcji
i działania podjęte w odpowiedzi
na nie

GRI 205-3

Etyka w działaniu

Kroki prawne podjęte wobec
organizacji dotyczące przypadków
naruszeń zasad wolnej konkurencji
oraz praktyk monopolistycznych

GRI 206-1

Etyka w działaniu

Zużycie energii przez organizację
TEMAT ISTOTNY:
Wpływ na zmiany klimatu –
efektywność paliwowo-energetyczna

GRI 302-1*

Ograniczamy zużycie surowców i mediów

Intensywność zużycia energii

GRI 302-3

EKOkalkulator

Ograniczenie zużycia energii

GRI 302-4*

Ograniczamy zużycie surowców i mediów
Nasze EKOterminale

GRI 103-1

Droga do EKO transportu
Ograniczamy zużycie surowców i mediów
Ekojazda

Przeciwdziałanie korupcji

Tematy środowiskowe
Zużycie energii

Emisje
Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
*Wskaźnik zaraportowany częściowo
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Droga do EKO transportu
Ograniczamy zużycie surowców i mediów
Ekojazda

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Droga do EKO transportu
Ograniczamy zużycie surowców i mediów
Ekojazda

Łączne bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych według wagi.

GRI 305-1

Ekojazda

Efektywność związana z emisją gazów
cieplarnianych

GRI 305-4

Ekojazda

Emisja związków NOx, SOx i innych
istotnych związków emitowanych
do powietrza według rodzaju związku
i wagi.

GRI 305-7

Ekojazda

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zarządzanie odpadami

GRI 103-1

Ograniczamy zużycie surowców i mediów

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Ograniczamy zużycie surowców i mediów

Całkowita waga odpadów według
rodzaju odpadu oraz metody
unieszkodliwiania

GRI 306-2

Ograniczamy zużycie surowców i mediów

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Wpływ na zmiany klimatu –
efektywność paliwowo-energetyczna

GRI 103-1

Najlepsi z najlepszych
Droga do EKO transportu
Zużywamy mniej paliwa

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Najlepsi z najlepszych
Droga do EKO transportu
Zużywamy mniej paliwa

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Najlepsi z najlepszych
Droga do EKO transportu
Zużywamy mniej paliwa

Istotne aktualne i potencjalne
zagrożenia środowiskowe w łańcuchu
dostaw.

GRI 308-2

Droga do EKO transportu
EKOjazda
Zużywamy mniej paliwa

Ścieki i odpady

Ocena środowiskowa dostawców
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Tematy społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy - GRI Standards 2018
Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników i współpracowników,
Bezpieczeństwo na drodze,
Bezpieczeństwo towarów,
Bezpieczeństwo informacji

GRI 103-1

Bezpieczeństwo ludzi przede wszystkim

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Bezpieczeństwo ludzi przede wszystkim
Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Bezpieczeństwo ludzi przede wszystkim
Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy

System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

GRI 403-1

Kalendarz dbania o bezpieczeństwo
Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy

Wskaźnik urazów, chorób
zawodowych, dni straconych oraz
nieobecności w pracy oraz liczba
wypadków śmiertelnych związanych
z pracą

GRI 403-2

Jak reagujemy i zapobiegamy?

Zdrowie zawodowe

GRI 403-3

Jak reagujemy i zapobiegamy?

Uczestnictwo pracowników,
konsultacje i komunikacja na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy

GRI 403-4

Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Kalendarz dbania o bezpieczeństwo
Jak reagujemy i zapobiegamy?
Chcemy być bezpieczni na drodze

Szkolenie pracowników na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy

GRI 403-5

Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Jak reagujemy i zapobiegamy?

Promocja zdrowia pracowników

GRI 403-6

Jak reagujemy i zapobiegamy?
Równowaga w życiu i w pracy

Zapobieganie negatywnym wpływom
na zdrowie i bezpieczeństwo w
miejscu pracy oraz łagodzenie ich
bezpośrednio związane z relacjami
biznesowymi

GRI 403-7

Jak reagujemy i zapobiegamy?

Pracownicy objęci systemem
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

GRI 403-8

Chcemy być bezpieczni na drodze

Choroby zawodowe

GRI 403-10

Jak reagujemy i zapobiegamy?
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne
wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Pozyskiwanie pracowników –
talentów, pracowników terminalu,
kierowców (bycie atrakcyjnym
pracodawcą),
Rozwój pracowników,
Budowanie inkluzywnej kultury
organizacyjnej,
Komfort pracy,
Zaangażowanie pracowników

GRI 103-1

Stawiamy na indywidualny rozwój
Dziś student, jutro specjalista
Nasz zespół
Równowaga w życiu i w pracy

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Stawiamy na indywidualny rozwój
Dziś student, jutro specjalista
Nasz zespół

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Stawiamy na indywidualny rozwój
Dziś student, jutro specjalista
Nasz zespół

Średnia liczba godzin szkoleniowych
w roku przypadających na pracownika

GRI 404-1*

Stawiamy na indywidualny rozwój

Programy rozwoju umiejętności
menedżerskich i kształcenia
ustawicznego, które wspierają
ciągłość zatrudnienia pracowników
oraz ułatwiają proces przejścia na
emeryturę.

GRI 404-2

Dbamy o rozwój
Kierujemy się zasadą 70-20-10

Odsetek pracowników podlegających
regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery
zawodowej, według płci i kategorii
zatrudnienia

GRI 404-3

Dbamy o rozwój

Skład ciał nadzorczych i kadry
pracowniczej w podziale na kategorie
pracowników według płci, wieku oraz
innych wskaźników różnorodności

GRI 405-1

Zarządzamy różnorodnością
Nadzór Rady Nadzorczej

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zaangażowanie społeczne

GRI 103-1

Wspieramy rozwój otoczenia społecznego

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Wspieramy rozwój otoczenia społecznego

Edukacja i szkolenia

Społeczność lokalna

*Wskaźnik zaraportowany częściowo
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Wskaźnik GRI Standard

Numer

Link

Działalność organizacji wywołująca
negatywny wpływ na społeczność
lokalną.

GRI 413-2

Chcemy być bezpieczni na drodze

Wyjaśnienie tematów
zidentyfikowanych jako istotne wraz
z wskazaniem ograniczeń

GRI 103-1

Wspólne zasady w partnerstwie
Dostawcy to nasi kluczowi partnerzy

Podejście do zarządzania i jego
elementy

GRI 103-2

Wspólne zasady w partnerstwie
Dostawcy to nasi kluczowi partnerzy

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-3

Wspólne zasady w partnerstwie
Dostawcy to nasi kluczowi partnerzy

Negatywne skutki społeczne
w łańcuchu dostaw oraz podjęte
działania

GRI 414-2

Chcemy być bezpieczni na drodze
Podziel się z nami swoją opinią

Ocena społeczna dostawców

Wybrane wskaźniki GRI zostały poddane zewnętrznej weryfikacji niezależnego audytora Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

GRI 102-56

Zewnętrzna weryfikacja
Treść naszego raportu poddaliśmy procesowi zewnętrznej, niezależnej
weryfikacji przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt
Schenker sp. z o.o.
Beata Konecka
beata.konecka@dbschenker.com
Schenker Technology Center Warsaw
Bogumiła Urbaniak
bogumiła.urbaniak@dbschenker.com
Zapraszamy do kontaktu!
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GRI 102-12
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Wspieramy Cele
Zrównoważonego
Rozwoju
wyznaczone
przez ONZ

Szczególnie ważne są dla nas 3 z nich: zrównoważone
miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja
i produkcja i działania na rzecz ochrony klimatu.
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Dla ludzi i planety

Zrównoważone miasta
i społeczności
Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
Transport jest niezbędnym ogniwem rozwoju

przeprowadzamy terminale poza miasta, aby

gospodarki i społeczeństwa ale też przyczynia się do

ograniczyć emisję gazów, hałas i ruch na i tak

zanieczyszczenie powietrza, wzmożonego hałasu,

zatłoczonych ulicach. Inwestujemy w ekologiczne

wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Dlatego

budynki. Staramy się być dobrym sąsiadem. Każdego

podejmujemy działania, aby minimalizować nasz ślad

roku nasi wolontariusze organizują projekty na rzecz

węglowy i negatywne wpływ na otoczenie. Dbamy

społeczności lokalnych.

więc o bezpieczeństwo na drogach. Konsekwentnie
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Przykładowe działania wspierające realizację
celu 11 w latach 2017-2018

• Przeniesienie terminala przeładunkowego z Wrocławia do nowego, ekologicznego obiektu
w Nowej Wsi Wrocławskiej.
• 123 projekty wolontariackie w ramach Programu Czas Pomagania na rzecz społeczności lokalnych
wokół naszych oddziałów.
• Partnerstwo logistyczne dla Szlachetnej Paczki, Banków Żywności i Naszej Ziemi.
• Mistrzostwa Ekonomicznej i Bezpiecznej Jazdy dla kierowców zatrudnionych przez naszych
dostawców.
• Program „Czy jadę Bezpiecznie?”, w ramach którego użytkownicy dróg mogą zadzwonić z oceną
jazdy naszych kierowców.

W finałowy weekend Szlachetnej Paczki
2017 i 2018 r. nasi kierowcy dostarczyli dary do
lokalnych centrów dystrybucyjnych Fundacji.

W nowym terminalu DB Schenker pod Wrocławiem
zastosowano rozwiązania, które dwukrotnie zmniejszą
zużycie energii i zredukują emisję CO₂ o:

230 ton rocznie.
Terminal ma też swojego strażnika – to Krasnal
logistyk z drużyny wrocławskich krasnali.
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Dla ludzi i planety

Odpowiedzialna
konsumpcja i produkcja
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Dbamy o zrównoważony rozwój. Dzielimy się wiedzą

wartości klientom, przynosiła przyszłość nam i naszym

i dobrymi praktykami. Budujemy kulturę Lean, która

dostawcom. Dbamy o bezpieczeństwo ludzi, przesyłek,

wspiera kształtowanie postaw współodpowiedzialności

informacji i dobrą organizację pracy. Stawiamy na

w łańcuchu dostaw. Eliminujemy marnotrawstwa.

innowacyjność.

Chcemy, aby nasza praca dodawała jak najwięcej
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Przykładowe działania wspierające realizację
celu 12 w latach 2017-2018

• Otwarcie Schenker Technology Center (Warsaw) odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój globalnej
infrastruktury IT i aplikacji dla klientów.
• Digitalizacja procesów i usług dla klientów.
• 96 % wytworzonych odpadów w naszych lokalizacjach oddanych do recyklingu.
• Program Widzę i Reaguję wspierający kulturę bezpieczeństwa i zapobiegający wypadkom
rozszerzony na wszystkie 17 terminali.
• Magazyn w Teresinie jako pierwszy z 750 magazynów DB Schenker na świecie ze srebrnym
wyróżnieniem modelu doskonałości operacyjnej X-SITE. 7 polskich magazynów ze statusem Bronze.
• Dzielenie się wiedzą z wykorzystaniem mediów. Wyróżnienie TOP Marka:
DB Schenker uznany za najbardziej medialną markę w branży.
• Systematyczne badania satysfakcji klientów, dostawców i pracowników.
• Współpraca z Global Compact, ośrodkami naukowymi i wsparcie nowatorskich projektów.

W kwietniu 2017 roku na konferencji zorganizowanej przez Global Compact
DB Schenker podpisał Standard Minimum Programu Etycznego w Polsce.

Certyfikacja X-Site ocenia 5 obszarów: Bezpieczeństwo, Ludzie
i Przywództwo, Procesy, Finanse oraz Relacje z Klientami. Można
uzyskać poziom: developing, bronze, silver i gold.

TOP Marka to największe badanie siły medialnej marek działających na polskim rynku.
Otrzymaliśmy wyróżnienie w badaniu, w którym przeanalizowano materiały z prasy,
internetu i social mediów, opublikowanych od lipca 2017 roku do końca czerwca 2018.

W latach 2017-2018 ukazało 530 publikacji w prasie drukowanej,
a w samym 2018 roku - 1058 publikacji online, w których dzieliliśmy się
wiedzą z czytelnikami.

Jako logistyczny partner projektu dostarczyliśmy polskie prototyp kapsuły
Hyperloop na międzynarodowe testy w USA w sierpniu 2017.
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Dla ludzi i planety

Działania na rzecz
ochrony klimatu
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
Codziennie tylko w Polsce z terminali DB Schenker

gazów jest elementem naszej strategii. Mierzymy

na drogi wyjeżdża około 3000 samochodów

stopień wypełnienia i emisji CO2. Oferujemy

dostarczających przesyłki naszych klientów na

również rozwiązania kolejowe i łączymy różne

sklepowe półki i linie produkcyjne. Organizujemy nasz

środki transportu, co pozwala minimalizować emisję

system dostaw tak, aby w jak największym stopniu

w łańcuchach dostaw. Obniżamy zużycie energii

minimalizować liczbę pojazdów. Ich maksymalne

niezbędnej do prowadzenia naszego biznesu dzięki

wypełnienie przesyłkami i minimalizacja szkodliwych

ekologicznym budynkom i nowej flocie.
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Przykładowe działania wspierające realizację
celu 13 w latach 2017-2018

• Inwestycja w nadwozia wymienne (BDF). Docelowo w naszej sieci będzie funkcjonowało
800 nadwozi wymiennych zamiast naczep. Nadwozia są lżejsze i mają podwójną podłogę,
co pozwoli na zwiększenie ładunku w bezpieczny sposób. W efekcie szacujemy roczny
spadek emisji CO₂ o 27%.
• Poszerzyliśmy pakiet rozwiązań kolejowych i intermodalnych z Chin do Europy.
• Rezygnujemy z zakupów wody w plastikowych butelkach i promujemy kranówkę.
• Wymieniliśmy ponad 90 % wózków widłowych z gazowych na elektryczne.
• W nowym terminalu pod Wrocławiem zainstalowaliśmy nowoczesne ekologiczne rozwiązania,
m.in. kolektory słoneczne, ledowe oświetlenie i system odzyskiwania ciepła.

Nadwozia wymienne
(swap body)
zamiast naczep:
lepsze wypełnienie
– dzięki podwójnej
podłodze

lepsza jakość dla klienta
– mniej uszkodzeń

lepsze powietrze
– mniej CO₂
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Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.
(dawniej: Deloitte sp. z o.o.)
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 511 08 11
fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników
przedstawionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Schenker za lata 2017 - 2018.
Do Schenker Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18,
02-092 Warszawa
Zakres zrealizowanych prac
Podjęliśmy się realizacji usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych
w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Schenker za lata 2017 – 2018 za okres 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2018 r. (zwanym dalej „Raportem Zrównoważonego Rozwoju”), opracowanym przez Schenker Sp. z o.o.
(„Spółka”) i oznaczonych czerwonym kolorem czcionki w kolumnie „Numer” w tabeli „Tabela GRI” tj. wskaźników
profilowych oraz wybranych, materialnych wskaźników wynikowych: 205-2, 302-1, 305-1, 305-4, 305-7, 306-2, 4032, 404-1, 404-2, 404-3 oraz 405-1 (zwane dalej „Wskaźniki podlegające przeglądowi”). Wskaźniki zostały
zaraportowane w opcji „Core” zgodnie z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów
zrównoważonego rozwoju, wydanymi przez Global Reporting Initiative (GRI).
Zakres odpowiedzialności Zarządu Spółki
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie i zaprezentowanie wskaźników przedstawionych w Raporcie
Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów
zrównoważonego rozwoju dla opcji „Core”, wydanymi przez Global Reporting Initiative. Odpowiedzialność Zarządu
Spółki obejmuje ustanowienie i utrzymywanie właściwego systemu zarządzania efektywnością oraz systemu kontroli
wewnętrznej, z których pozyskane zostały informacje zamieszczone w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Zarząd
Spółki ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność, prawidłowość i rzetelność informacji oraz za prawidłowe
przygotowanie dostarczonej nam dokumentacji.
Nasza niezależność i kontrola jakości
Podczas realizacji usługi przestrzegaliśmy postanowień Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych wydanego przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, który zawiera wymogi w zakresie niezależności oraz inne
wymogi, których podstawę stanowią uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe i należyta staranność, poufność
oraz profesjonalne postępowanie.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Kontroli Jakości 1, opublikowanym przez Międzynarodową Federację
Księgowych IFAC, Deloitte utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki
i procedury dotyczące zapewniania zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz znajdującymi
zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Zakres naszej odpowiedzialności
Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku o ograniczonej pewności dotyczącego wskaźników podlegających
przeglądowi zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, na podstawie
procedur, które przeprowadziliśmy oraz dowodów, które uzyskaliśmy. Usługę atestacyjną dającą ograniczoną pewność
wykonaliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych 3000 (wersja poprawiona): Usługi
atestacyjne inne niż audyty lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanymi przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standard ten wymaga zaplanowania i
przeprowadzenia działań w celu uzyskania ograniczonej pewności, że wskaźniki przedstawione w Raporcie
Zrównoważonego Rozwoju są wolne od istotnych błędów.
Procedury, które wykonaliśmy opierały się na naszym zawodowym osądzie, obejmowały wywiady, obserwacje
realizowanych procesów, badanie dokumentów, procedury analityczne, oceny stosowności metod obliczeniowych oraz
zasad sprawozdawczości, a także dokonywanie uzgodnień z kluczową dokumentacją. Usługę atestacyjną dającą
ograniczoną pewność cechuje istotnie ograniczony zakres w porównaniu z usługą atestacyjną dającą uzasadnioną
pewność zarówno w odniesieniu do procedur oceny ryzyka, obejmujących zrozumienie kontroli wewnętrznej, jak
i procedur przeprowadzonych w odpowiedzi na ocenione ryzyka.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is
a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited and its member firms.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
District Court for the city of Warsaw KRS, No. 0000761948, NIP: 525-27-43-619, REGON: 369711637
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W celu sformułowania naszego wniosku na temat wskaźników zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie
Zrównoważonego Rozwoju, w okresie od 15.05.2019 do 23.12.2019 przeprowadziliśmy następujące procedury:


W drodze wywiadów, uzyskaliśmy wiedzę na temat środowiska kontroli i systemów informacyjnych Schenker
Sp. z o.o. istotnych dla zaraportowania wskaźników będących przedmiotem przeglądu, lecz nie dokonaliśmy
oceny sposobu zaprojektowania poszczególnych czynności kontrolnych, nie uzyskaliśmy dowodów ich
wdrożenia ani nie przeprowadziliśmy testów ich skuteczności.



Uzyskaliśmy zrozumienie - poprzez wywiady, procedury analityczne, obserwacje i inne znajdujące
zastosowanie procedury gromadzenia dowodów oparte na badaniu próby – w zakresie istotnych struktur,
systemów, procesów, procedur i mechanizmów kontrolnych dotyczących porównywania, agregowania,
potwierdzania i raportowania danych na potrzeby wskaźników będących przedmiotem przeglądu.



Oceniliśmy czy metody zastosowane przez Schenker Sp. z o.o. do celów związanych z opracowywaniem
oszacowań są odpowiednie i zostały konsekwentnie zastosowane. Nasze procedury nie obejmowały
przeprowadzania testów dotyczących danych, na których opierały się powyższe oszacowania ani odrębnego
dokonywania własnych oszacowań służących ocenie szacunków Schenker Sp. z o.o.



Porównaliśmy informacje zawarte w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju z wewnętrzną dokumentacją Spółki.



Odbyliśmy wizyty na miejscu w celu dokonania oceny kompletności wskaźników będących przedmiotem
przeglądu, metod gromadzenia danych, danych źródłowych i stosownych założeń dotyczących wskaźników.

Ograniczenia
Procedury przeprowadzone w ramach usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność różnią się w swojej naturze
i są ograniczone pod względem zakresu w porównaniu z przeglądem dającym uzasadnioną pewność. W związku
z powyższym poziom pewności uzyskany w ramach przeglądu dającego ograniczoną pewność jest znacząco niższy od
poziomu pewności, który mógłby zostać uzyskany w wyniku wykonania usługi atestacyjnej dającej uzasadnioną
pewność.
Nasza usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność została ograniczona do wskaźników podlegających przeglądowi
zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju i nie odnosiła się do pozostałych
informacji ujętych w tym raporcie ani też do tego raportu rozumianego, jako całość. W związku z powyższym nasz
wniosek przedstawiony poniżej dotyczy wyłącznie tych wskaźników, nie zaś wszystkich przedstawionych danych czy
innych informacji zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Sposób, jaki przyjęła Spółka dla określenia, zgromadzenia i zaraportowania danych dotyczących jej wyników
pozafinansowych nie podlega formalnym procesom przyjętym dla celów sprawozdawczości finansowej. Dlatego też
dane o tym charakterze mogą różnić się pod względem definicji, metodyk ich gromadzenia i raportowania, przy braku
spójnego, zaakceptowanego standardu. Może to skutkować brakiem porównywalności informacji pomiędzy
organizacjami, a także w ramach Spółki w poszczególnych latach, gdyż stosowane metody mogą ulegać zmianom.
Dokładność i kompletność informacji ujawnionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju podlegają ograniczeniom
wynikającym z ich charakteru i metod stosowanych w celu określenia, obliczenia i szacowania takich informacji.
Wniosek
Na podstawie przeprowadzonych prac uzyskaliśmy ograniczoną pewność, że informacje dotyczące wskaźników
podlegających przeglądowi, przedstawionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju opracowanym przez Schenker
Sp. z o.o. nie są niezgodne z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego
rozwoju dla opcji „Core” wydanymi przez Global Reporting Initiative, a naszej uwagi nie zwróciły żadne kwestie, które
mogłyby spowodować uznanie, że wskaźniki podlegające przeglądowi, przedstawione w Raporcie Zrównoważonego
Rozwoju, zawierają istotne błędy.

Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Deloitte sp. z o.o.)
Warszawa, 23 grudnia 2019
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