
Pełny Raport Odpowiedzialności DB Schenker 

w Polsce za lata 2015–16 dostępny jest na: 

www.dbschenker-csr.pl

Dbamy o to, co jest ważne.

Bezpieczeństwo Rozwój Dialog

pobierz aplikację

na swój telefon

DB Schenker Raport
Odpowiedzialności

1 uruchom aplikację
i spójrz przez 
urządzenie mobilne
na okładkę tej ulotki

2 zapoznaj się 
z interaktywną
prezentacją
naszego raportu
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Poznaj nasz Raport Odpowiedzialności na www.dbschenker-csr.pl 



Bezpieczeństwo Rozwój Dialog

Dbamy o to, co jest ważne.

W tej broszurze znajdują się wybrane zagadnienia 

z Raportu Odpowiedzialności. 

Więcej dowiesz się w pełnym Raporcie dostępnym na:

www.dbschenker-csr.pl

Nasz najnowszy Raport Odpowiedzialności opisuje działania podejmowane 

we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami 

biznesowymi i społecznościami lokalnymi. Przedstawia dane ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe za lata 2015-2016. 

A co dla Ciebie jest ważne

w Twoim życiu, pracy, otoczeniu? 
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Dbamy o łańcuchy dostaw naszych klientów. Dostarczamy kompleksowe 

rozwiązania logistyczne dla biznesu: lądowe (drogowe, kolejowe, 

intermodalne), oceaniczne, lotnicze i logistykę magazynową.

Współtworzymy z klientami ich obecne i przyszłe sukcesy rynkowe. 

Dbamy o ciągły rozwój, przyszłość naszych pracowników i dostawców. 

Wciąż zadajemy sobie pytanie: "czy można zrobić to lepiej lub szybciej?". 

Wyzwalamy innowacyjność, która rozwija świat przemysłu i pozwala 

pójść naprzód naszym klientom w dobie cyfrowej gospodarki, rozwoju 

e-commerce, czy ekonomii współdzielenia.

Koncentrujemy się na:
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zwiększeniu efektywności

dzięki budowaniu

kultury LEAN

dostarczaniu klientom innowacyjnych

i wysokiej jakości rozwiązań, z poszanowaniem

środowiska naturalnego

Kształtujemy sposób w jaki świat się 

łączy – dzięki nam biznes rozwija się 

a życie staje się pełniejsze. 



Zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, 

eksporterów i importerów wiodących marek. Jesteśmy jednym zespołem. 

Każdego dnia podnosimy poprzeczkę i mobilizujemy się nawzajem 

do jeszcze lepszych wyników.

Otwieramy świat

dla Polski 

Rocznie obsługujemy w Polsce

10 mln przesyłek. 

76

pracowników

2 000
kurierów

3 000

dostawa w ciągu

24 godzin

17 terminali

przeładunkowych

12 magazynów

logistycznych

W Polsce:



Rozwijamy się w 3 kierunkach 
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Kultura Lean.

”0” wypadków.

Chcemy być 

preferowanym 

pracodawcą 

i sąsiadem. Nasze 

cele to m.in. rozwój 

pracowników i kurierów, 

bezpieczne warunki 

pracy i współpraca 

ze społecznościami 

lokalnymi. Obniżanie emisji CO .2

Chcemy być pionierem 

zielonej logistyki. 

Naszym celem jest 

wprowadzenie 

ekologicznych usług 

oraz zmniejszanie emisji 

CO  w łańcuchach 2

dostaw.

Klient i Jakość. 

Rentowny wzrost.

Chcemy tworzyć 

Odpowiedzialne 

Łańcuchy Dostaw. 

Budujemy partnerskie 

relacje z klientami, 

przewoźnikami oraz 

innymi dostawcami.
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Ekonomia Środowisko

Społeczeństwo



Dążymy do tego by nasze procesy i usługi zapewniały bezpieczeństwo 

pracownikom, kurierom, klientom, ich przesyłkom oraz powierzanym 

nam danym cyfrowym. Jesteśmy stabilnym pracodawcą i partnerem 

w biznesie. Budujemy kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Promujemy bezpieczne zachowania na drodze.

Dbamy

o bezpieczeństwo 

Zintegrowany System

Zarządzania Jakością,

Środowiskiem

i Bezpieczeństwem Pracy

Program Widzę i Reaguję:

promowanie

bezpiecznych zachowań

“0” śmiertelnych, 

ciężkich i zbiorowych

wypadków przy pracy

w 2015 i 2016 roku

Wdrażamy zasady 5S

Uczestniczymy w programie 

“Bezpieczny Transport 2014-2020"

Global Compact w Polsce

Dbamy o przesyłki jak o swoją własność

Od 15 lat posiadamy certyfikat ISO 27001

dotyczący bezpieczeństwa informacji

95% to wynik, który uzyskaliśmy w audycie SQAS

(Safety & Quality Assessment System)

Wdrożyliśmy Kodeks Postępowania 

dla Partnerów Biznesowych
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Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne. Wyznaczamy kierunki 

rozwoju ekologicznych usług logistycznych. Wdrażamy nowoczesne 

technologie. Oferujemy klientom rozwiązania kolejowe i intermodalne. 

Przenosimy nasze terminale poza miasta. 

Dbamy

o ekologię 
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Zwiększamy 

efektywność przewozów 

i optymalizujemy trasy

Maksymalizujemy 

wypełnienie

aut i zmniejszamy ilość

pustych przejazdów

odpadów poddawanych recyklingowi

78%

kurierów przeszkolonych z bezpiecznej

i ekologicznej jazdy od 2008 roku

4 700

33,6 l / 100 km
to średnie zużycie paliwa w pojazdach powyżej

18 ton ładowności

terminale przeładunkowe

Oddział Białystok - pierwszy w Polsce terminal

z certyfikatem BREEAM in Use

3 ekologiczne

ciągników z silnikami

Euro 5 i 6 w transporcie

międzynarodowym

88%



Dostarczamy przyszłość. Każdego dnia podnosimy poprzeczkę 

i mobilizujemy się nawzajem do jeszcze lepszych wyników. Klienci są 

w centrum naszej działalności. Chcemy zachwycać ich najwyższą 

jakością. Rozwój to także nasz wpływ na otoczenie. Dzielimy się dobrymi 

praktykami z rynkiem i aktywnie wspieramy lokalne społeczności.

Dbamy

o rozwój 
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Budujemy

kulturę LEAN

78% pracowników

zgłosiło Kaizeny

w 2016 r.

Udostępniamy Klientom

nowoczesne

rozwiązania IT do

współpracy z operatorem

Wsparcie

logistycznie:

kurierów wyposażonych w urządzenia mobilne

2 000 

godzin przepracowanych przez wolontariuszy 

DB Schenker

30 000  

stażystów zatrudnionych na stałe 

po programach stażowych 

90%  

globalnej inwestycji w cyfryzację logistyki:

Drive4Schenker  internetowa platforma 

do współpracy z przewoźnikami

–

25 mln $ 



Chcemy odnosić wspólne sukcesy z pracownikami, partnerami i klientami 

tworząc globalne rozwiązania ponad granicami i maksymalną wartość 

dla wszystkich zaangażowanych stron. Pomagamy naszym klientom 

stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, ale też tworzymy nowe rozwiązania 

z myślą o jutrze.

Dbamy

o dialog
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Każdy z nas ma poczucie odpowiedzialności i dumy z pracy, którą wykonujemy, 

z wartości, które tworzymy i z roli, jaką odgrywamy czyniąc świat bardziej 

zrównoważonym. Pytamy naszych dostawców - przewoźników i kurierów 

o jakość naszych relacji. Jesteśmy jednym zespołem. Nasi kurierzy 

współtworzą markę DB Schenker. Zależy nam nie tylko na jakości ich pracy, 

ale także na dialogu i ich poczuciu satysfakcji. 

Jesteśmy na FB. Nasz fanpage:

DB Schenker Polska - Kariera

facebook.com/DBSchenkerPLKariera

Badamy satysfakcję

pracowników,

kurierów 

i klientów

9,5 pkt na 10

to średnia ocena

naszych kurierów 

przez odbiorców 

przesyłek

Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągamy jako zespół.



Prowadzimy projekty, których celem jest budowa relacji, dobrego 

sąsiedztwa i poznanie wzajemnych uwarunkowań.

Chcemy być

Preferowanym Sąsiadem
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Raport został przygotowany według najnowszej wersji wytycznych 

raportowania Global Reporting Initiative Standards na poziomie aplikacji "Core".

 

Publikacja obejmuje istotne aspekty zrównoważonego rozwoju 

dla spółki DB Schenker w Polsce, nazwa prawna: Schenker Sp. z o.o. 

(okres od 1.01.2015 do 31.12.2016).

 

Treść naszego raportu poddaliśmy procesowi zewnętrznej, niezależnej 

weryfikacji przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. Daje nam to pewność, 

że przedstawione dane są wiarygodne, sprawdzone i transparentne.

 Raport Odpowiedzialności DB Schenker dostępny jest na:

www.dbschenker-csr.pl

Dobroczyńca Roku

2015 i 2017 

Lider Rankingu

Odpowiedzialnych Firm

2015 oraz 2017

Dbamy o środowisko. Ta ulotka została wydrukowana na papierze ekologicznym.

Przyjazny Pracodawca

TSL 2016

Według naszych sąsiadów inicjujemy, inspirujemy 

i integrujemy społeczności lokalne.
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