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INFORMACJE I DANE przedstawione
w raporcie obejmujà okres
od stycznia 2005 roku do grudnia 2006
roku. Raport zosta∏ stworzony w oparciu
o wskaêniki GRI (Global Reporting
Initiative) i jest to pierwszy taki raport
wydany w DHL Express (Poland). Poprzedni
raport wydany w listopadzie 2005 roku
mia∏ przeglàdowà form´ naszych dzia∏aƒ
z zakresu odpowiedzialnego biznesu
w latach 2004 i 2005. Raport dost´pny
jest na stronie www.dhl.com.pl

Naszym celem jest, aby w kolejnych latach
raport przedstawia∏ i obejmowa∏ coraz
szerszy zakres naszej dzia∏alnoÊci
w obszarze odpowiedzialnego biznesu.
Dane zawarte w raporcie zosta∏y zebrane
i przygotowane przez pracowników
pionów Kontrolingu, Finansów, Dzia∏u
JakoÊci i Ârodowiska, Dzia∏u HR oraz Dzia∏u
Komunikacji naszej firmy, którzy do∏o˝yli
nale˝ytej starannoÊci w ich opracowaniu.
Dane finansowe DHL Express (Poland)
podlegajà weryfikacji zewn´trznej i sà
publikowane zgodnie z obowiàzujàcymi
w Polsce wymogami prawa. 

W przypadku pytaƒ zwiàzanych
z raportem prosimy o kontakt z Izabellà
Dessoulavy, dyrektor ds. komunikacji DHL
Express (Poland), kontakt:
centrumprasowe@dhl.com
Grupa Deutsche Post World Net, w∏aÊciciel
DHL Express (Poland), wyda∏a raport
opisujàcy dzia∏ania z zakresu
odpowiedzialnego biznesu pod nazwà
„Sustainability Report 2006”, który by∏
w du˝ej mierze oparty równie˝
na wskaênikach GRI i obejmowa∏ wszystkie
spó∏ki wchodzàce w sk∏ad koncernu. 
Raport dost´pny jest na stronie
www.dpwn/SustainabilityReport/2006

Dzi´kujemy organizacji WWF Polska 
za udost´pnienie zdj´c do raportu.

Chcemy byç 
odpowiedzialnym liderem

Spis treÊci

OOdpowiedzialny biznes to podejście strate-

giczne i długofalowe, oparte na zasadach

dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwią-

zań korzystnych dla naszego otoczenia:

klientów, pracowników, środowiska natural-

nego i społeczności lokalnej, w której żyjemy

i pracujemy. Realizując cele i postawione

nam zadania, chcemy postępować odpowie-

dzialnie. O tym, jak mamy to robić, mówi

nam nasza Wizja i Misja oraz Wartości Kor-

poracyjne, którymi kierujemy się w codzien-

nej pracy. Świadcząc usługi naszym klien-

tom, zawsze mamy na uwadze środowisko

naturalne oraz otoczenie społeczne.

Rozwój i sukces naszej firmy w dużej mie-

rze zależą od naszych pracowników, dlatego

odpowiedzialność wobec nich rozumiemy

poprzez zapewnienie im możliwości rozwoju,

docenianie ich wkładu i zaangażowania

w osiąganiu wspólnego sukcesu. Od po-

nad dwóch lat istnieje w firmie system oceny

pracy i planowania rozwoju pracownika

pod nazwą Motive8. Zachęcamy i wspieramy

naszych pracowników w pomoc społeczno-

ściom lokalnym poprzez Program Wolonta-

riatu Pracowniczego „Dostrzegamy Innych

Ludzi”, który zainicjowaliśmy w sierpniu 2006

roku. Staramy się również umożliwiać rozwój

młodym ludziom – studentom, organizując

dla nich programy i  praktyki.

Jesteśmy świadomi, że jako firma logi-

styczna mamy duży wpływ na środowisko

i robimy wszystko, aby ten negatywny

wpływ minimalizować. Od ponad dwóch lat

istnieje w DHL Express (Poland) Program

Zarządzania Środowiskowego, który ma

na celu dążenie do zachowania równowagi

pomiędzy naszą działalnością i środowi-

skiem naturalnym. Realizujemy projekty

związane z optymalizacją tras kurierskich,

aby zwiększyć naszą efektywność i jedno-

cześnie zminimalizować negatywny wpływ

na środowisko. Naszych pracowników

i współpracowników zachęcamy do dbałości

o środowisko naturalne, angażując się już

od 11 lat w akcję ekologiczną Sprzątanie

Świata oraz propagując kampanie ekolo-

giczne, które wspieramy w ramach współ-

pracy z fundacją WWF.

Przed nami wiele nowych wyzwań i za-

dań, które będziemy realizować najlepiej,

jak potrafimy, ponieważ wiemy, że akcepta-

cja naszego biznesu przez pracowników,

klientów, akcjonariuszy i otoczenie spo-

łeczne jest niezbędna do dalszego rozwoju

i sukcesu DHL. Dlatego staramy się postę-

pować odpowiedzialnie wobec nich, pa-

miętając o wzajemnym szacunku, przeka-

zywaniu sobie rzetelnych informacji

i budowaniu zaufania. Raport, do lek-

tury którego serdecznie zapraszam,

prezentując nasze dotychczasowe

osiągnięcia, jest jednocześnie zapro-

szeniem do dialogu. ■

TOMASZ BURAÂ
prezes DHL Express (Poland)

Wa˝ny jest dla nas 
sposób, w jaki osiàgamy
cele biznesowe. Robimy
wszystko, aby nasze
dzia∏ania mia∏y jak
najmniejszy negatywny
wp∏yw na otoczenie. 



DDHL Express (Poland) od stycznia 2003 roku należy

do koncernu logistycznego Deutsche Post World Net.

Grupa DPWN jest jedynym akcjonariuszem DHL

Express (Poland). Firma DHL Express (Poland) po-

wstała z połączenia trzech firm: Servisco, DHL Inter-

national oraz Danzas. Proces integracji rozpoczął

się 1 kwietnia 2003 r. i trwał trzy lata. W lipcu 2006

roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-

wego poświadczającego, iż DHL Express (Poland)

formalnie połączyła się z DHL International (Po-

land) ltd.

Deutsche Post World Net jest jedną z największych

korporacji na świecie, która swoją działalność

opiera na czterech filarach – usługach

ekspresowego przewozu przesyłek, logi-

styce, finansach oraz usługach poczto-

wych. W skład DPWN wchodzi gru-

pa firm DHL, świadcząca komplek-

sowe usługi transportowe i logistycz-

ne, Postbank jako jeden z najwięk-

szych banków na rynku niemieckim,

oraz poczta niemiecka Deutsche Post, specjalizująca się

w usługach pocztowych.

DHL Express jest wiodącym dostawcą usług na rynku

krajowych i międzynarodowych przesyłek ekspreso-

wych, drogowych i lotniczych. Oferujemy zarówno

standardowe usługi, jak i wiele rozwiązań dostosowa-

nych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Ponadto proponujemy naszym klientom wiele rozwią-

zań informatycznych i elektronicznych, które ułatwia-

ją im korzystanie z naszych usług.

Firma nieustannie inwestuje w rozwój nowoczesnej in-

frastruktury logistycznej na terenie całego kraju. W ro-

ku 2001 wybudowane zostały trzy główne sortownie

w Warszawie, Głuchowie k. Poznania i Zabrzu. Zmo-

dernizowaliśmy oddziały i rozbudowaliśmy terminale

operacyjne, wprowadziliśmy także nowe usługi dla

klientów biznesowych i indywidualnych. W 2005 roku

otworzyliśmy dwa duże terminale w Gdańsku i we Wro-

cławiu. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie

7 mln euro. W tym samym roku zaczęły działać kolejne

nowe obiekty: w Rzeszowie, Zielonej Górze, Olsztynie

15,5 
749,3

PRZYCHODY NETTO 
ze sprzeda˝y produktów 
i us∏ug firmy (mln z∏)

LICZBA PRZESY¸EK 
przetransportowanych 
w ciàgu roku (mln sztuk)
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Innowacyjna 
i nowoczesna firma

i Piotrkowie Trybunalskim. Kontynuując inwestycje

w 2006 roku, uruchomiliśmy nowoczesny terminal

w Łodzi. Wartość tej inwestycji wyniosła około 4,5 mln

euro. Do inwestycji zrealizowanych w 2006 roku należą

ponadto nowe obiekty w Pile i Lublinie.

W październiku 2006 roku wprowadziliśmy innowa-

cyjną strategię sprzedaży usług kurierskich w ramach

ogólnopolskiej sieci DHL Servicepoint. Koncepcja opar-

ta jest na łatwo dostępnej usłudze skierowanej przede

wszystkim do małych firm oraz klientów indywidual-

nych. W ramach tej usługi klienci mają możliwość sa-

modzielnego nadania przesyłki w wyznaczonych punk-

tach DHL Servicepoint, które otwierane są w oparciu

o umowy z wybranymi partnerami biznesowymi, dys-

ponującymi siecią dobrze zlokalizowanych punktów

usługowych. W 2006 roku DHL otworzył 23 punkty

DHL Servicepoint w największych miastach w Polsce.

Rozwój infrastruktury logistycznej oraz sieci punk-

tów DHL Servicepoint jest wynikiem konsekwentnie

prowadzonej strategii rozwoju firmy DHL Express

w Polsce, która będzie kontynuowana. Międzynarodo-

wa sieć DHL, w skład której wchodzi DHL Express

(Poland), obejmuje ponad 220 krajów i terytoriów za-

leżnych, zaś 285 tys. pracowników zapewnia dostarcza-

nie przesyłek do ponad 120 tys. miejsc na wszystkich

kontynentach. ■

56 punktów obs∏ugi klienta

23 Servicepointy

45 terminali

3 nowoczesne sortownie* 

12 agencji celnych 

3 samoloty 

2550 samochodów**

>4000 pracowników i wspó∏pracowników

POTENCJA¸ DHL EXPRESS

*zlokalizowane w G∏uchowie k. Poznania, Zabrzu
i Warszawie; ** w tym transport liniowy (TL) 550; 

dane na 31 grudnia 2006

Struktura Grupy DPWN

DHL Express nieustannie
inwestuje w rozwój
nowoczesnej infrastruktury
logistycznej na terenie
ca∏ego kraju, aby zapewniç
klientom najwy˝szà 
jakoÊç us∏ug.



PPotrzeby naszych klientów zewnętrznych, nabyw-

ców naszych usług, rozpoznawane są poprzez ba-

danie poziomu satysfakcji klientów. Badanie takie

przeprowadzane jest co najmniej raz do roku

na grupie klientów stanowiących reprezentację od-

powiednią do przeniesienia wyników badań

na wszystkich naszych klientów.

Oprócz tego badania przeprowa-

dzana jest analiza interwencji i re-

klamacji zgłaszanych przez klien-

tów. Analiza ta dotyczy liczby

i rodzaju reklamacji (np. uszko-

dzenie, nieterminowe doręczenie)

oraz ich przyczyn, miejsca i powo-

dów zaistnienia, kosztów wynikających z reklama-

cji dla klienta i dla DHL Express (Poland).

Reklamacje zgłaszane przez klientów są szcze-

gółowo analizowane. Wyniki analiz interwencji

i reklamacji, a także wyniki badania satysfakcji

klientów są podstawą planowania zmian i dosko-

nalenia systemu. Część działań o charakterze krót-

koterminowym jest realizowana w ramach działań

korygujących. Plany długoterminowe realizowane

są najczęściej jako projekty lub programy jako-

ściowe doskonalące system. Na każdym etapie do-

skonalenia i rozwoju prowadzona jest analiza sku-

teczności działań zarówno korygujących, jak

i projektowych. ■

w Wyróżnienie honorowe Potencjał konkurencyjny

– wyróżnienie przyznane w grudniu 2006 r. w V edycji

programu badawczego Operator Logistyczny Ro-

ku 2006. DHL Express (Poland) zajął pierwsze miejsce

w trzech kategoriach: „Potencjał konkurencyjny firmy”,

„Standard obsługi w ocenie ogółu klientów” oraz „Po-

zycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów”. W ocenie

klientów nasza firma dociera ze swoją ofertą do naj-

większej liczby klientów spośród wszystkich działają-

cych na polskim rynku firm logistycznych.

w Medal Europejski dla StartDay i MidDay Express

– nagroda przyznana w marcu 2006 r. za usługi termi-

nowego dostarczania przesyłek międzynarodowych

StartDay i MidDay Express. XII edycja przedsięwzięcia

„Medal Europejski dla Usług” została zorganizowa-

na przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz

Business Center Club.

w Wyróżnienie Specjalne w kategorii Standard Obsługi

w Ocenie Klientów przyznane w 2005 roku w programie

Operator Logistyczny Roku 2005. Klienci biorący udział

w badaniu ocenili jakość obsługi oferowanej przez DHL

Express na bardzo wysokim poziomie. Prowadząc stały

monitoring opinii na temat jakości naszych usług, re-

agujemy na wszelkie sygnały płynące z rynku. Program

badawczy „Operator Logistyczny” organizowany jest

przez branżowe czasopismo „Eurologistics” oraz

agencję badawczą Data Group Consulting.

w Złoty Laur Klienta 2005 w kategorii „Firmy Ku-

rierskie”– zdobyty w lipcu 2005 r. w konkursie or-

ganizowanym przez „Przegląd Gospodarczy”, doda-

tek informacyjny „Gazety Prawnej”. Ideą konkursu Laur

Konsumenta/Klienta jest wyróżnienie firm, których pro-

dukty lub usługi są najbardziej znane i cenione przez

konsumentów. Opiekę merytoryczną nad przedsię-

wzięciem sprawował Instytut Gallupa.

w Medal Europejski dla usługi DHL EURO-

PLUS przyznany w kwietniu 2005 przez Urząd

Komitetu Integracji Europejskiej i Business

Center Club. Usługa DHL EUROPLUS została

wprowadzona do oferty DHL Express w paź-

dzierniku 2004 roku. Daje klientom możliwość

transportu pojedynczych przesyłek, paczek

wielojednostkowych i palet do ponad 20 kra-

jów europejskich. ■
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Oferta us∏ug szyta na miar´

Badania, analizy, plany

DDHL Express (Poland), wychodząc naprzeciw ocze-

kiwaniom klientów szukających szybkiego i nieza-

wodnego transportu przesyłek, stworzyła szeroką

ofertę usług.

Realizując usługi, umożliwiamy klientom korzysta-

nie z największej międzynarodowej sieci lotniczej

oraz lądowej, a także z pomocy doświadczonego

i wykwalifikowanego personelu. Najnowocześniej-

sze systemy informatyczne zapewniają niezawod-

ność doręczania przesyłek, ich bezpieczeństwo

i możliwość monitoringu na każdym etapie. Należą

do nich programy Track&Trace (system śledzenia

przesyłek), system bezpieczeństwa (monitoring po-

jazdów i obiektów), programy komputerowe dla

klientów (eCAS, Connect, Web Shipping, Easy-

Ship), sprawdzanie przesyłek międzynarodowych

przez telefon komórkowy (DHL Express sms, DHL

Express WAP) lub przez pocztę elektroniczną (DHL

Express eTrack).

W pionie Frachtu oferujemy klientom regularną ob-

sługę przesyłek drobnicowych i pełen zakres usług

transportowych dla ładunków całopojazdowych i czę-

ściowych – przewożonych transportem drogowym,

kolejowym i mieszanym. Zapewniamy bezpieczny

transport przystosowany do przewożenia np. ekspo-

natów prezentowanych na targach i wystawach. Pro-

ponujemy również odprawy celne w ponad 350 biu-

rach w całej Europie, dostosowane do indywidualnych

potrzeb klientów.

Szczegółowe informacje na temat produktów

i usług DHL Express znajdują się na stronie

www.dhl.com.pl ■

NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA 
ZA PRODUKTY I US¸UGI 2005-2006

Nasze us∏ugi zapewniajà
wybór godzin dor´czania
przesy∏ek oraz Êrodków
transportu. W swoich
dzia∏aniach zawsze
kierujemy si´ potrzebami
naszych klientów. 
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Struktura i zarzàdzanie firmà 

W oparciu o Wizję i Misję DHL Express dążymy

do utrzymania pozycji lidera w branży usług lo-

gistycznych, kierując się społeczną odpowie-

dzialnością biznesu. Wizja to kierunek, jaki so-

bie wytyczamy, droga, którą obraliśmy i którą

chcemy podążać. To również pozycja i wizeru-

nek naszej firmy, jaki chcemy zbudować nie

tylko w oczach partnerów i klientów, ale

także każdej osoby, która słysząc nazwę

DHL Express (Poland), będzie koja-

rzyła nas z określonymi wartościami

i sposobem działania.

Misja DHL Express Polska to wszelkie

działania, które powinni podjąć pra-

cownicy w codziennej pracy, na każdym

stanowisku, aby móc w pełni zrealizować

określoną Wizję.

Kampania informacyjna dotycząca Wizji i Misji

DHL Express została przeprowadzona w 2004

roku. Była ona skierowana

do wszystkich pracow-

ników i wykorzysty-

wała różne narzę-

dzia komunika-

cji, m.in. maga-

zyn wewnętrzny,

Intranet i bro-

szury. ■

Wiemy,
dokàd 
zmierzamy

PPoprzez stworzenie efektywnej struk-

tury zarządzania realizowane są cele 

i zadania DHL Express (Poland).

Najwyższe kierownictwo DHL

Express (Poland) stanowi zarząd,

na czele którego stoi prezes zarządu

DHL Express (Poland). Głównym

zadaniem zarządu i dyrekcji jest pla-

nowanie działalności i nadzorowa-

nie systemu DHL Express (Poland).

Struktura organizacyjna naszej

firmy opracowana została pod ką-

tem umożliwienia realizacji celów

i zadań firmy przy zapewnieniu ja-

snego określenia odpowiedzialno-

ści i uprawnień w ramach efektyw-

nej struktury zarządzania procesa-

mi realizowanymi przez firmę.

Wyszczególnionych w niej zostało,

z punktu widzenia działalności fir-

my, siedem zasadniczych pionów. ■

NASZA WIZJA
Klienci majà zaufanie do DHL

Express (Poland) jako wiodàcego 
partnera zapewniajàcego zintegrowane

us∏ugi ekspresowe i rozwiàzania 
logistyczne, b´dàcego integralnà cz´Êcià

mi´dzynarodowej korporacji. 
DHL Express (Poland) jest liderem 

bran˝y us∏ug logistycznych (TSL) pod
wzgl´dem jakoÊci, rentownoÊci

i udzia∏ów w rynku.

DHL Express (Poland),
w oparciu o znajomoÊç 

lokalnego rynku oraz unikalne 
mi´dzynarodowe doÊwiadczenie
oferuje najwy˝szej jakoÊci us∏ugi,

kreujàc tym samym wartoÊç 
dodanà dla klientów.

NASZA MISJA

2006Raport DHL Express



WartoÊci – wi´cej ni˝ technika zarzàdzania

D
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WartoÊci Korporacyjne
i Kodeks Etyczny

KKażde działanie wymaga od wszystkich

pracowników skupienia się na rzeczach,

które są istotne dla dalszego dynamiczne-

go rozwoju, a jednocześnie konkurowania

w świecie współczesnego biznesu. Bez ja-

snych zasad postępowania trudno byłoby

budować wiarygodność firmy, dla której

pracujemy, oraz zdobywać zaufanie

klientów, udziałowców, partnerów

biznesowych i społeczności, w któ-

rej działamy.

Dlatego w 2005 roku w całej

Grupie Deutsche Post World Net

wprowadzone zostały Wartości

Korporacyjne. Obowiązują one

pracowników naszej firmy na ca-

łym świecie i są dla nas drogowska-

zem, którym kierujemy się w naszych co-

dziennych działaniach.

W 2006 roku w Grupie DPWN rozpo-

częto wdrażanie Kodeksu Etycznego.

W DHL Express (Poland) Kodeks zosta-

nie wdrożony do końca 2007 roku. Do-

kument ten, oparty na Wartościach 

Korporacyjnych, wiąże wszystkie regiony,

obszary działania oraz pracowników

koncernu DPWN. Treść oraz duch Ko-

deksu wiernie oddają regulacje i przepisy,

które obowiązują w całej naszej organiza-

cji i wytyczają kierunki naszych codzien-

nych działań. Kodeks opisuje cele i zasady

odzwierciedlające nasze zobowiązanie

do działania w sposób odpowiedzialny,

etyczny i zgodny z prawem. ■

Opis wartoÊci mo˝na znaleêç na stronie www.dhl.com.pl

I. Zapewniamy doskona∏à jakoÊç

II. Pomagamy naszym klientom odnosiç sukcesy

III. Promujemy otwartoÊç

IV. Dzia∏amy wed∏ug wyraênie okreÊlonych priorytetów

V. Dzia∏amy w duchu przedsi´biorczoÊci

VI. Post´pujemy etycznie zarówno wewnàtrz naszej firmy, jak i poza nià

VII. Akceptujemy zasad´ odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej

WARTOÂCI KORPORACYJNYCH

Doskona∏ym przyk∏adem ˝ycia w harmonii i w zgodzie

z otoczeniem jest przyroda wokó∏ nas. Cz∏owiek jest

w takiej szczególnej sytuacji, poniewa˝ to, co przyroda,

zwierz´ta majà zakodowane, cz∏owiek musi osiàgnàç

sam i zdarza si´, ˝e si´ w tym gubi. W ka˝dej spo∏ecz-

noÊci potrzebne sà zasady, wartoÊci, które muszà byç

okreÊlone i przestrzegane. Podobnie dzieje si´ w orga-

nizacjach czy korporacjach, poniewa˝ nie dzia∏ajà one

na pustyni czy na bezludnej wyspie. 

Te wartoÊci i zasady etyczne sà takim najwy˝szym prze-

jawem regu∏ i zasad zwiàzanych z zarzàdzaniem firmà,

którymi kieruje si´ organizacja. Natomiast, ˝eby to

wszystko mog∏o dzia∏aç w pe∏ni, sprawdza∏o

si´ w sytuacjach kryzysowych, to

w∏aÊnie potrzebne sà te warto-

Êci, które sà czymÊ wi´cej

ni˝ technikà i sposobem

zarzàdzania. WartoÊci

w biznesie sà czymÊ,

co zapewnia, ˝e firma

mo˝e dzia∏aç w harmo-

nii z otoczeniem, tak jak

przyroda wokó∏ nas. Te wartoÊci muszà byç wypracowa-

ne i odkrywane przez ludzi i jest to proces stopniowy,

d∏ugoletni i nie∏atwy. 

Wa˝ne jest, aby sami pracownicy stawiali sobie pyta-

nie: czy to, co robi´, jest zgodne z wartoÊciami mojej

firmy? WartoÊci DHL uwzgl´dniajà zarówno relacje

wewn´trzne wÊród pracowników, jak i zewn´trzne,

czyli relacje z klientami oraz odpowiedzialnoÊç 

spo∏ecznà i ekologicznà. I te organizacje, które 

opierajà si´ na wartoÊciach w∏aÊcicieli, zarzàdu, dajà

ludziom pewnà wartoÊç dodanà, czyli coÊ wi´cej ni˝

tylko pieniàdze. Dlatego musimy byç uwa˝ni, aby nie

traktowaç wartoÊci zbyt powierzchownie, musimy 

raczej w nie wnikaç. Muszà byç one zrozumiane

i prze∏o˝one na warunki w danym kraju i danej 

lokalizacji, powinny pomagaç w codziennej pracy.

Z wielu badaƒ wynika, ˝e firmy, które dzia∏ajà

w oparciu o autentyczne wartoÊci, mogà mówiç

o sukcesie biznesowym i spo∏ecznym. 

Ten sukces jest dostrzegalny w perspektywie kilku,

a nawet kilkunastu lat, wi´c wartoÊcià tutaj wa˝nà

i potrzebnà jest cierpliwoÊç. ■

JACEK SANTORSKI 
konsultant w zakresie psychologii i etyki biznesu,

partner Grupy Firm Doradczych Values

2006Raport DHL Express

Aby relacje mi´dzy 
ludêmi owocowa∏y 
dobrym porozumieniem, 
a co za tym idzie – dobrà
pracà, konieczne sà 
wspólne wartoÊci.
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Zmiany klimatyczne, zła jakość po-

wietrza w miastach oraz eutrofizacja

wód to tylko niektóre z niekorzyst-

nych procesów środowiskowych,

na które ma wpływ działalność

transportowa. Jednocześnie wiemy,

że popyt na usługi logistyczne

w nadchodzących latach będzie

wzrastał. Zatem musimy zreduko-

wać niekorzystny wpływ, jaki nasza

działalność transportowa wywiera

na środowisko. W DHL Express

(Poland) czynimy wysiłki, aby

wprowadzić pozytywne zmiany. Dą-

żymy do tego, aby osiągać coraz lep-

sze wyniki w zakresie zapobiegania

zanieczyszczaniu środowiska.

Zmiany korzystne dla środowiska

nie zostaną wprowadzone natych-

miast, ale robimy wszystko, aby by-

ły one widoczne. Wiemy, że

ważne przemiany zależą nie

tylko od podjętych przez

nas wysiłków. Cel, jakim

jest działalność sieci DHL

Express (Poland) pozosta-

jąca w równowadze ze śro-

dowiskiem naturalnym, osią-

gniemy jedynie dzięki współpracy

naszych klientów, pracowników

i udziałowców. Od 2004 roku istnieje

w firmie System Zarządzania Środo-

wiskowego. Nasze zobowiązania

w kwestii ochrony środowiska okre-

śliliśmy w Misji i Wizji DHL Express

(Poland) oraz w obowiązującej Poli-

tyce Jakości, Odpowiedzialnego Biz-

nesu, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

oraz Zarządzania Środowiskowego.

W ramach Systemu Zarządzania Śro-

dowiskowego wyznaczyliśmy i moni-

torujemy wskaźniki środowiskowe,

które pokazują nam, jaki mamy

wpływ na środowisko naturalne.

W oparciu o osiągane wyniki okre-

ślamy, jakiego typu działania, inicja-

tywy i akcje będziemy podejmować,

aby przyczyniać się do ograniczenia

negatywnego wpływu naszej działal-

ności transportowej.

Mierzymy zużycie surowców

i materiałów wykorzystywanych

bezpośrednio w procesie operacyj-

nym. Należą do nich: energia elek-

tryczna, paliwa i papier. Zużycie po-

zostałych surowców i materiałów

monitorujemy. ■

Obszary naszej
odpowiedzialnoÊci

WSKAèNIKI ÂRODOWISKOWE

2004 2005 2006

Zu˝ycie surowców i materia∏ów:

papier (biurowy) 63 080 kg 70 065 kg 67 857 kg

Paliwa:

PB 381 540 l 330 956 l 252 270 l

ON 336 271 l 396 152 l 427 665 l

LPG 249 446 l 107 746 l 23 096 l

Gaz ziemny (3 HUB-y + HQ)* 452 241 m3 493 902 m3 553 691 m3

Energia elektryczna (3 HUB-y + HQ)* 3 134 358 KWh 3 330 984 KWh 3 653 808 kWh

Zu˝ycie energii na paczk´ 
w procesie sortowania (HUB-y + HQ) 0,113 KWh 0,108 KWh 0,102 KWh

Ca∏kowite zu˝ycie wody (3 HUB-y + HQ) 19711 m3 19667 m3 24022 m3

Ca∏kowita wielkoÊç odpadów 

odpady komunalne 127 720 kg 329 229 kg** 

makulatura 64 712 kg 89 569 kg

tonery 1 205 kg 891 kg

plastik/ folia 20 764 kg 33 420 kg

Êwietlówki 45 kg 168 kg

baterie/akumulatory 223 kg 1 805 kg*** 

sorbenty 41 kg 22,6 kg

* Sortownie w Warszawie, Zabrzu i Poznaniu oraz siedziba g∏ówna DHL Express w Polsce; 
** w roku 2006 system ewidencjonowania odpadów zosta∏ poszerzony w stosunku do roku 2005;

*** wi´ksza iloÊç spowodowana przekazaniem przez sortowni´ w Warszawie zu˝ytych akumulatorów do wózków wid∏owych

©
W

W
F-

Ca
no

n

©
W

W
F-

Ca
no

n

Jedynie dzi´ki wspó∏pracy
naszych klientów,
pracowników i udzia∏owców
zapewniamy równowag´
mi´dzy dzia∏alnoÊcià 
firmy a Êrodowiskiem
naturalnym. 
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PALIWA
Działania proekologiczne prowadzone przez DHL Express

w kwestii redukcji zużycia paliw obejmują:

w SAMOCHODY SŁUŻBOWE 

q zakup samochodów nowej generacji,

q dbałość o sprawność samochodów,

q limity zużycia paliwa,

q szkolenia z bezpiecznej jazdy dla użytkowników.

w TRANSPORT KURIERSKI (odrębne podmioty gospodarcze) 

q optymalizacja tras kurierskich,

q monitorowanie sprawności samochodów,

q szkolenia i wewnętrzne kampanie informacyjne.

w TRANSPORT LINIOWY (odrębne podmioty gospodarcze) 

q monitorowanie sprawności samochodów,

q preferencyjny system wynagradzania przewoźników 

posiadających najnowszy tabor,

q organizacja spotkań dla przewoźników z producentami 

samochodów,

q szkolenia i wewnętrzne kampanie informacyjne. ■

ODPADY

Sortowanie polegające na wydzieleniu z ogólnej

masy odpadów komunalnych:

w odpadów, które są niebezpieczne i należy z nimi

postępować w sposób określony w przepisach

prawnych – świetlówki, baterie, odpady z separa-

torów, zużyte sorbenty, syntetyczne oleje hydrau-

liczne,

w odpadów, które można przekazać do regeneracji

(jak np. tonery),

w odpadów, które można przekazać do ponownego

wykorzystania (jak makulatura, folia itp.) 

W DHL Express prowadzimy wewnętrzne kampanie

informacyjne dla pracowników, propagujące ideę

zmniejszenia ilości „produkowanych” odpadów. ■

WODA

Mając świadomość, jakie znaczenie ma

ograniczenie zużycia wody – Dyrektywą Ra-

mową Unii Europejskiej woda została uznana jako

dziedzictwo, którego mamy obowiązek chronić – mo-

nitorujemy jej zużycie i podejmujemy akcje uświada-

miające pracownikom znaczenie jej oszczędzania. ■

ZU˚YCIE ENERGII 

Wprocesie operacyjnym zużywane są następujące źródła energii: energia elektryczna i paliwa. W DHL Express prowa-

dzimy politykę ograniczenia zużycia tych surowców.

ENERGIA ELEKTRYCZNA 
w monitorowanie zużycia energii oraz określenie celów w poszczegól-

nych lokalizacjach,

w organizowanie kampanii informacyjnych do pracowników i klientów,

w Aktywne włączanie się w akcję prowadzoną przez WWF „Zróbmy 

dobry klimat” poprzez:

q nagłośnienie akcji w wewnętrznych mediach firmy,

q zamieszczenie obszernego artykułu w piśmie DHL dla klientów

„Świat DHL” oraz dołączenie do każdego numeru gazetki poradnika

WWF „Jak oszczędzać energię w domu”,

q wywieszenie w budynku HQ plakatu promującego akcję,

q oklejenie każdego urządzenia ze stand-by naklejką z hasłem 

„Zróbmy dobry klimat WYŁĄCZ STAND-BY”.
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DHL Express (Poland). Pierwszym

etapem będzie zbadanie opinii

klientów w tym zakresie.

w Dysponujemy narzędziem po-

zwalającym określić ilość emitowa-

nych szkodliwych substancji

w przeliczeniu na paczkę klienta

i w przypadku pytań ze strony

klientów jesteśmy w stanie te dane

im przekazywać.

w Wszelkie inwestycje prowadzone

przez i na rzecz DHL Express (Po-

land) spełniają przepisy prawne

w zakresie ochrony środowiska. We

wszystkich obiektach będących wła-

snością DHL mamy sprawną kana-

lizację, wyposażoną w urządzenia

ograniczające (do poziomów wy-

maganych przepisami prawa) za-

nieczyszczenia wód, spowodowane

naszą działalnością, głównie trans-

portową. Prowadzimy regularne

badania poziomu tych zanieczysz-

czeń i nie stwierdzono przekroczeń

w tym zakresie.

DHL Express (Poland) nie

przewozi towarów, które zostały

sklasyfikowane w Konwencji ADR

jako niebezpieczne. Nasza oferta

zabrania przewożenia transpor-

tem DHL określonych substancji.

Regularnie szkolimy pracowni-

ków w tym zakresie. Nigdy nie

zdarzyły się w naszej firmie znacz-

ne wycieki substancji chemicz-

nych, ropy naftowej lub paliw.

Jesteśmy świadomi, jaki nieko-

rzystny wpływ nasza działalność

transportowa wywiera na środowi-

sko. W DHL Express czynimy wysił-

ki mające na celu wprowadzenie

pozytywnych zmian, a naszym ce-

lem nadrzędnym jest osiąganie co-

raz lepszych wyników w zakresie za-

pobiegania zanieczyszczaniu środo-

wiska. Przestrzeganie regulacji

prawnych dotyczących wszelkich

aspektów naszego działania traktu-

jemy jako wymagania minimalne,

dokonujemy regularnych aktualiza-

cji obowiązujących nas przepisów

z zakresu ochrony środowiska. ■

RRównowaga pomiędzy odpowie-

dzialnością ekologiczną a zaspoka-

janiem potrzeb transportowych

i logistycznych naszych klientów to

podstawa działań proekologicznych

prowadzonych w naszej firmie.

w Wyznaczyliśmy sobie za cel za-

pewnienie jak najefektywniejszego

transportu towarów w zgodzie

z zasadą równowagi ze środowi-

skiem, dlatego:

q standardy samochodu kurier-

skiego i liniowego są zgodne

z wymaganiami norm EURO

w zakresie emisji spalin,

q zastosowaliśmy zaawansowane

narzędzia wspomagające plano-

wanie trasy przejazdu. Pozwala to

zminimalizować liczbę pojazdów

na drodze, ich zużycie paliwa oraz

szkodliwy wpływ na środowisko,

przy jednoczesnej maksymaliza-

cji wykorzystania ładowności

używanych pojazdów.

w Wdrożyliśmy system wyna-

gradzania przewoźników ob-

sługujących trasy liniowe, uza-

leżniający wysokość stawki

za kilometr od wieku samocho-

du. W praktyce oznacza to, że prze-

woźnik dysponujący pojazdem

w wieku do trzech lat otrzymuje

najdłuższe trasy i tym samym zara-

bia najwięcej. W ten sposób zachę-

camy przewoźników do inwestowa-

nia w nowy tabor. W rezultacie

na drogach pojawiają się pojazdy

o wyższej normie emisji spalin EU-

RO.

w Dla naszych podwykonawców:

kurierów doręczających przesyłki

i przewoźników obsługujących

transporty liniowe przeprowadza-

my szkolenia z zakresu działań

na rzecz ochrony środowiska, jakie

są podejmowane w naszej firmie.

Publikujemy materiały promujące

ekologiczną i bezpieczną jazdę. Dla

przewoźników organizujemy spo-

tkania z producentami samocho-

dów, w których głównym celem jest

doskonalenie techniki jazdy i zna-

jomości obsługi pojazdu, co wpły-

wa na obniżenie zużycia paliwa

i zwiększenie trwałości pojazdu.

w W ramach europejskiego pro-

jektu ENC (Environmental Citi-

zenship) rozpoczęto wdrażanie

usługi pod nazwą Zielona Paczka.

Projekt ten obejmuje również

W zgodzie 
z zasadà 
równowagi

CERTYFIKATY,  POLITYKA, LICENCJE 

q Certyfikat zgodnoÊci z normà ISO 9001: 2000 oraz 
normà ISO 14001: 2004 wydany przez Kema Quality
Polska (pierwsze wydanie 1 lipca 1997 – ISO 9001,
1 wrzeÊnia 2004 – ISO 14001) przyznany dla obecnego
systemu DHL Express (Poland)*.

q Wewn´trzny System Kontroli – wdro˝ony, certyfikowany i doskonalony Wewn´trzny System
Kontroli umo˝liwia oferowanie klientom us∏ugi lotniczej w obrocie mi´dzynarodowym towa-
rami o znaczeniu strategicznym. Nowy certyfikat nr W-23/2/2005 obejmuje obecny system
DHL Express (Poland)*.

q Polityka JakoÊci, Odpowiedzialnego Biznesu, Bezpieczeƒstwa i Higieny Pracy oraz Zarzàdzania
Ârodowiskowego – wdro˝ona w marcu 2005 roku. 

q Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – przyznana 1 lipca
2006 roku. Licencja wa˝na jest do 2056 roku.

Wi´cej informacji na temat certyfikatów, polityki i licencji mo˝na znaleêç w Internecie
www.dhl.com.pl 

* W lipcu 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie firm DHL Express (Poland) 
z firmà DHL International. Obecna nazwa firmy to DHL Express (Poland)
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WyznaczyliÊmy sobie 
za cel zapewnienie 
jak najefektywniejszego
transportu towarów 
w zgodzie z zasadà
równowagi 
ze Êrodowiskiem.
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Dzia∏amy 
proekologicznie

OOd roku 2004 współpracujemy z organizacją ekolo-

giczną WWF jako członek Klubu „Biznes dla przyro-

dy”. Systematycznie propagujemy akcje prowadzone

przez tę organizację wśród naszych pracowników

i klientów.

W roku 2005 włączyliśmy się w kampanię DETOX,

a w roku 2006 w kampanię  „Zróbmy dobry klimat”,

której celem jest zmniejszenie emisji CO2, m.in.

przez lepsze wykorzystanie potencjału efektywności

energetycznej. Wśród naszych pracowników i klien-

tów dystrybuowaliśmy poradniki informacyjne, jak

oszczędzać energię w domu, publikowaliśmy na ten

temat artykuły w gazetach wewnętrznych i dla klien-

tów. Na potrzeby kampanii wyprodukowaliśmy na-

klejki, które znalazły się na wszystkich firmowych

komputerach, drukarkach i faksach. Naklejki przy-

pominają o wyłączaniu urządzeń elektrycznych

z funkcji Stand-By.

Pracownicy wraz z dziećmi corocznie od 11 lat

sprzątają lasy w ramach międzynarodowej akcji

Sprzątanie Świata. W roku 2006 o zielone tereny za-

dbali pracownicy z czterech oddziałów naszej firmy:

Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia i Krakowa. W su-

mie ponad 600 osób. Akcja ta oprócz wymiernego

efektu, jakim jest oczyszczenie lasów, parków i łąk,

ma również wymiar edukacyjny. Dzięki takim ekolo-

gicznym spotkaniom uczymy nasze dzieci, że środo-

wisko naturalne trzeba szanować i dbać o nie. W ro-

ku 2006 do udziału w naszej akcji zaprosiliśmy orga-

nizację WWF, która miała możliwość zaprezentowa-

nia swojej działalności podczas bezpośredniego spo-

tkania z pracownikami DHL. ■

W 2006 roku nasza firma

otrzymała certyfikat

i wyróżnienie za budowę i rozwój

ekologicznej odpowiedzialności

biznesu w ramach ogólnopol-

skiego konkursu „Firma Bliska

Środowisku”.

Aby otrzymać certyfikat „Firmy

Bliskiej Środowisku”, każda z firm musiała przejść

pozytywnie audyt prowadzony przez Invest-EKO.

W DHL Express (Poland) audyt odbył się na przeło-

mie listopada i grudnia 2006 roku w oddziałach

w Warszawie, Zabrzu, Łodzi i Lublinie.

FIRMA BLISKA
ÂRODOWISKU

WYDATKI NA RZECZ OCHRONY ÂRODOWISKA

1. Obowiàzkowe op∏aty z tytu∏u

spe∏nienia wymagaƒ przepisów

ochrony Êrodowiska, które sà 

regulowane na bie˝àco i firma 

nie ma zaleg∏oÊci w tym zakresie. 

2. Dobrowolne wydatki na rzecz

ochrony Êrodowiska:

q darowizny na rzecz organizacji

ekologicznej WWF w ramach

podpisanego porozumienia,

q szkolenia i inne akcje 

uÊwiadamiajàce 

dla podwykonawców,

q coroczna akcja sprzàtania lasów.

©
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Dzi´ki akcji Sprzàtanie
Âwiata uczymy nasze
dzieci dbaç o Êrodowisko
naturalne i je szanowaç.
JesteÊmy przekonani, ˝e
korzystny biznes to tak˝e
biznes dla przyrody.
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MOTIV8

Od początku 2004 roku w DHL Express

(Poland) funkcjonuje nowy, zintegrowany

system oceny pracy i planowania rozwoju pracownika

pod nazwą Motiv8. System ten składa się z kilku ściśle

powiązanych ze sobą elementów, tj.:

w modeli kompetencyjnych dla poszczególnych sta-

nowisk,

w rozmowy i oceny rocznej oraz planowania 

indywidualnego rozwoju,

w analizy potrzeb rozwojowych zebranych w wyniku

oceny,

w paneli rozwojowych, które służą omówieniu po-

tencjału wyższej i średniej kadry mene-

dżerskiej oraz kluczowych specjali-

stów,

w zaplanowania i realizacji

potrzeb rozwojowych.

Dzięki takiemu podejściu

każdy pracownik rozwijając

kompetencje wspiera rozwój

firmy i przyczynia się do jej

sukcesu. t

Wspieramy naszych
pracowników

DHL Express (Poland) jest cenionym pracodawcą za-

równo w branży logistycznej, jak i wśród dużych firm

międzynarodowych. Tworzymy konkurencyjne wa-

runki pracy w międzynarodowym środowisku dla wy-

kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.

Wspieramy naszych pracowników. Chcemy, aby

właśnie w DHL Express znaleźli swój spo-

sób na rozwój i zawodowy sukces.

Dla nas, jako pracodawcy, bardzo waż-

ne jest, aby każdy pracownik mógł się

realizować w swojej pracy. Dlatego

stwarzamy takie warunki pracowni-

kom, aby mogli podnosić swoje

kwalifikacje i osiągać sukces. Ponadto

staramy się zapewniać pracownikom

świadczenia dodatkowe, np. opiekę medyczną, ubezpie-

czenia, nagrody i bony okolicznościowe. Nasi pracowni-

cy biorą również udział w branżowych imprezach spor-

towych m.in. w regatach oraz maratonie rowerowym.

W firmie działają Komisje ds. BHP na podstawie Ko-

deksu Pracy i obejmują one wszystkich pracowników

firmy DHL Express (Poland). W przypadku nieprzewi-

dzianych zdarzeń, takich jak wypadki przy pracy i cho-

roby zawodowe, temat ten reguluje w naszej firmie 

procedura „Szczegółowe zasady postępowania w przy-

padku zaistnienia wypadku przy pracy”. W latach 2004-

2006 nie zanotowano chorób zawodowych, jak i nie od-

notowano podejrzeń o choroby zawodowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem w DHL Express

(Poland) istnieją związki zawodowe, a od czerw-

ca 2006 roku siedmioosobowa Rada Pracowników.

Przed podjęciem przez pracodawcę zmian w firmie pro-

wadzi on konsultacje z Radą Pracowników, polegające

na informowaniu albo konsultowaniu z pracownikami

spraw dotyczących firmy. Pracodawca przekazuje rów-

nież Radzie Pracowników informacje dotyczące działal-

ności i sytuacji ekonomicznej firmy oraz przewidywa-

nych w tym zakresie zmian zatrudnienia i struktury oraz

działań, które mogą powodować istotne zmiany w orga-

nizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. t

2004 2005 2006

Zatrudnienie ogó∏em 1663 1726 1863

Pracownicy na pe∏nym etacie 1403 1457 1585

Pracownicy na niepe∏nym etacie 260 269 278

Umowa na czas nieokreÊlony 1441 1418 1406

Umowa na czas okreÊlony 212 273 388

Okres próbny 10 27 29

Zast´pstwo 0 8 9

Ârednia rotacja zatrudnienia 4,16% 3,99% 6,50%

Procent zatrudnionych pracowników reprezentowanych  11,00% 12,40% 12,42%
przez zwiàzki zawodowe lub inne reprezentacje pracownicze

Liczba wypadków przy pracy, 28 16 21
w tym Êmiertelnych 1 0 0

Absencja (dni) 1125 1300 1093

WSKAèNIKI SPO¸ECZNE*

ZATRUDNIENIE: KOBIETY I M¢˚CZYèNI (w proc.)

Dla nas, jako pracodawcy,
bardzo wa˝ne jest, aby
ka˝dy pracownik móg∏ si´
realizowaç w swojej pracy 
i mia∏ poczucie, ˝e jest
darzony zaufaniem.

Ogólnie zatrudnieni w firmie

kobiety
m´˝czyêni

Kadra zarzàdzajàca

20062005 20062005

45,0
55,0

46,6 53,5

24,0

76,0

25,0

75,0

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW

W czerwcu 2004 i 2006 roku w DHL

Express (Poland) zostały przeprowadzo-

ne Badania Opinii Pracowników. Badania były ano-

nimowe, prowadzone przez zewnętrzne, niezależne

firmy badawcze. Wyniki badań były podstawą

do podjęcia działań naprawczych w obszarach, które

pracownicy wskazali do poprawy, np.: sposób zarzą-

dzania, usprawnienie komunikacji menedżerskiej,

organizacja pracy w działach, rozwój pracownika itp.

W 2004 roku uruchomiony został projekt PARTNER,

w ramach którego powstały programy pomagające

poprawić sytuację we wskazanych przez pracowni-

ków obszarach. Są to: Tanie Zakupy (oferta zakupu

produktów i usług oferowanych przez klientów

po preferencyjnych cenach), Twoje Zdrowie (oferta

ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników),

Ubezpieczenia (oferta ubezpieczeń dla pracowników

i ich rodzin), uruchomienie Forum Dyskusyjnego

i Anonimowej Skrzynki Pytań w Intranecie, Program

Komunikacji Menedżerskiej. Do końca ubiegłego ro-

ku menedżerowie poszczególnych działów wraz

z pracownikami pracowali nad analizą wyników Ba-

dania Opinii Pracowników 2006. Do połowy 2007

roku planowane jest wdrożenie działań mających

na celu utrzymanie pozytywnych tendencji i poprawę

słabszych wyników. t

* dane na 31 grudnia ka˝dego roku
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INNE MO˚LIWOÂCI ROZWOJU PRACOWNIKÓW
W DHL EXPRESS (POLAND)
w Czasowe zmiany stanowiska lub działu to doskona-

ły sposób na rozwój. Pozwala na dogłębne zapoznanie

się ze specyfiką danego stanowiska lub działu, pozna-

nie wszystkich kluczowych zagadnień. Przy realizacji

projektów pozwala na szersze spojrzenie i uwzględ-

nienie perspektywy innych, co sprzyja spojrzeniu

na interes firmy jako całości.

w Udział w projektach realizowanych w firmie to

również doskonała metoda do zdobycia wielu nowych

umiejętności. Pozwala przede wszystkim na zapozna-

nie się z metodologią prowadzenia projektów, ale też

na nabycie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych

z tematyką projektu oraz funkcjonowaniem przedsię-

biorstw. W 2005 roku zrealizowaliśmy ponad 30 pro-

jektów, w których uczestniczyło około 130 pracowni-

ków z różnych działów. W 2006 roku przeprowadzo-

nych zostało blisko 40 projektów, w których udział

wzięło prawie 190 osób.

w Praca za granicą. Nasi pracownicy mają możliwość

podjęcia pracy w innych krajach, w których działa

Deutsche Post World Net. Aktualne informacje doty-

czące wolnych stanowisk są zamieszczane w Intrane-

cie i dostępne dla wszystkich pracowników.

w Coaching – to pomoc przy zmianie zachowań pracow-

nika. Jego istotą jest ciągłe wspieranie pracownika przez

menedżera lub trenera w trakcie procesu zmian. Istnieją

obszary kompetencji, gdzie jedyną metodą wspierania

rozwoju jest coaching. Jest on też niezbędny jako wspar-

cie procesu uczenia umiejętności menedżerskich i kom-

petencji związanych z kontaktami międzyludzkimi, ta-

kimi jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów itd.

w Samokształcenie – jest najprostszą i w wielu obsza-

rach najskuteczniejszą formą rozwoju zawodowego.

Obejmuje lekturę publikacji i czasopism z własnej

dziedziny. Samokształcenie obejmuje też udział np.

w grupach dyskusyjnych dotyczących tematyki zawo-

dowej, które można znaleźć w Internecie, oraz wymia-

nę doświadczeń zawodowych z innymi ludźmi. Firma

zapewnia możliwość korzystania z Internetu jako źró-

dła dużej liczby informacji przydatnych w pracy zawo-

dowej. Wsparciem w tego typu działaniach rozwojo-

wych jest wiedza dostępna na stronach intranetowych

firmy oraz biblioteka zawierająca zestawienie książek

i czasopism dostępnych w Dziale Personalnym.

w Udział w konferencjach specjalistycznych. Każdy

pracownik, jeśli zwróci się do swojego przełożonego,

może za jego zgodą wziąć udział w konferencji spe-

cjalistycznej.

Dzięki zaangażowaniu dobrze wykształconych pra-

cowników oraz ich kreatywności nasza firma rozwija się

niezwykle szybko. Zależy nam, aby każdy pracownik

przyczyniał się do powodzenia firmy, dlatego wspieramy

osobistą odpowiedzialność, zaangażowanie i współpracę

– dla dobra firmy i klientów. Pracując w ogólnoświato-

wej firmie, nasi pracownicy mogą rozwijać swoje umie-

jętności. Rozwijają się i zmieniają oraz podejmują nowe

wyzwania w skali krajowej i międzynarodowej. t

Nasze szkolenia powstają w oparciu o kompeten-

cje. Ich rolą jest wspieranie rozwoju pracowni-

ków poprzez dostarczenie specjalistycznej wiedzy

oraz możliwości praktyki pod okiem ekspertów. Ele-

mentem szkoleń jest dążenie do uzyskania wyraźnych

efektów szkolenia poprzez proces wdrożenia wiedzy

po szkoleniu i oceny postępów.

Oferujemy naszym pracownikom udział zarówno

w szkoleniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Szkolenia wewnętrzne są realizowane przez profesjo-

nalnych trenerów DHL Express. Rozwijają one kluczo-

we, z punktu widzenia firmy, umiejętności pracowni-

ków. Ich przewagą nad szkoleniami zewnętrznymi jest

dostosowanie programu do specyfiki i potrzeb firmy.

Oczywiście szkolenia wewnętrzne nie obejmują

wszystkich zagadnień. Dlatego w DHL korzystamy

również ze szkoleń zewnętrznych. t

2005 r. 2006 r.

Liczba osób przeszkolonych 2013 2429

szkolenia wewn´trzne 1908 1954

szkolenia zewn´trzne 105 475

Liczba godzin szkoleniowych 5394 5542

szkolenia wewn´trzne 5198 4434

szkolenia zewn´trzne 196 1108

Âredni czas szkoleƒ (w godz.)*

kierownictwo 33 38

specjaliÊci 19 29

pozosta∏a grupa pracowników 18 20

SZKOLENIA W DHL EXPRESSSYSTEM SZKOLE¡

* na jednego pracownika w ciàgu roku 
wg grup pracowników

PROGRAM DLA HIGH POTENTIALS

Program jest skierowany na rozwój i utrzymanie

najbardziej utalentowanych pracowników w na-

szej firmie. W 2006 r. do programu zaproszonych zo-

stało 30 pracowników o wysokim potencjale rozwojo-

wym (33 proc. pracowników biorących udział w pro-

gramie to kobiety). Najważniejszymi kryteriami do-

boru są bardzo dobre wyniki w pracy oraz reprezen-

towanie zachowań zgodnych z Wartościami DHL.

Program jest etapowy, cykliczny i wpisany w istnieją-

ce już programy rozwojowe, takie jak Motiv8 (oce-

na roczna i panele menedżerskie). Dla tej grupy pra-

cowników proponujemy różnorodne formy podno-

szenia umiejętności i rozwoju. Są to: ocena 360°, test

osobowości, Development Center, szkolenia i warsz-

taty, dyskusje panelowe i mentoring.

POTENCJA¸Y W OPERACJACH

Potencjały w Operacjach to program prowadzony

wspólnie z Działem Operacji naszej firmy. Jest

przeznaczony dla pracowników terminali i ma na celu

przygotowanie osób o dużym potencjale do pełnienia

stanowiska kierownika terminalu. Jest to program cy-

kliczny. Poprzedni został zakończony w 2004 roku.

W programie rozpoczętym w 2006 r. wzięło udział

czterech pracowników. Przez 6 miesięcy grupa ta roz-

wijała swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez co-

achingi prowadzone przez przełożonych oraz szkolenia

wewnętrzne. Pozwoliło im to rozwinąć swoje kompe-

tencje, zdobyć większą wiedzę oraz wyjść poza per-

spektywę własnego stanowiska czy działu i rozszerzyć

spojrzenie na terminal jako całość.

LICENCE TO SELL – WSPARCIE DLA DZIA¸U
SPRZEDA˚Y

Program Licence to Sell wspierał programy sprze-

dażowe w Dziale Sprzedaży DHL Express w 2006

roku. Idea programu powstała, aby zapewnić firmie

zespół najlepszych na rynku handlowców, o doskona-

łej wiedzy na temat produktów DHL, rynku branży

logistycznej, na którym działają, oraz stosujących

skuteczne techniki sprzedażowe. W ramach progra-

mu Licence to Sell pracownicy Działu Sprzedaży

utrwalali wiedzę na temat produktów krajowych,

międzynarodowych czy frachtowych DHL Express,

uczyli się sprawniej zarządzać portfelem klientów

– planować i analizować potencjalne szanse na biznes.

Doskonalili również umiejętności i techniki negocja-

cji. Całość kończył egzamin. Program przyniósł nie-

kwestionowane korzyści i uzyskał pozytywne oceny

w firmie. W roku 2007 program jest kontynuowany

pod nazwą „Drive to Excellence”. t

PROGRAMY WSPOMAGAJÑCE ROZWÓJ NASZYCH
PRACOWNIKÓW
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Od roku akademickiego 2004/2005 organizuje-

my program praktyk dla studentów kierun-

ków logistycznych wybranych uczelni wyższych. Dzię-

ki temu programowi zwycięzcy nie tylko otrzymują

nagrody pieniężne, ale co najważniejsze – mają szan-

sę zdobycia praktycznej wiedzy logistycznej w mię-

dzynarodowej firmie pod okiem specjalistów i eks-

pertów z tej dziedziny.

W roku akademickim 2005/2006 zmieniliśmy formu-

łę programu. Zamiast oceny prac magisterskich zgła-

szanych przez studentów, jury oceniało wystąpienia

zespołów z wybranych uczelni, których zadaniem by-

ło rozwiązanie casusu logistycznego. W ro-

ku 2006 wygrał trzyosobowy zespół

z Akademii Ekonomicznej w Pozna-

niu w składzie: Marcin Jurczak, Marcin Wal i Marcin

Budzik. Członkowie zwycięskiego zespołu odbyli

płatny miesięczny staż w DHL Express oraz otrzyma-

li nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każdy. t

Formu∏a konkursu stanowi∏a dla nas du˝e wyzwanie, któremu uda∏o si´ sprostaç

– w du˝ej mierze dzi´ki mo˝liwoÊci pracy w zespo∏ach. Udzia∏ w konkursie oraz

zmagania z przygotowanym zadaniem umo˝liwi∏y nam praktyczne zapoznanie si´

z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià firmy logistycznej, stanowiàc bardzo cenne doÊwiadczenie

zawodowe. 

MARCIN BUDZIK, student Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

PRAKTYKA 
DLA LOGISTYKA

Aby ułatwić studentom i absolwentom wejście

na rynek pracy, umożliwiamy praktyki w róż-

nych działach DHL Express w całej Polsce. Program

rozpoczyna się opracowaniem harmonogramu

i określeniem głównych zadań i celów, aby pod ko-

niec praktykant mógł dołączyć do swojej wiedzy

konkretne doświadczenia i umiejętności, które po-

mogą mu z sukcesem odnaleźć się na rynku pracy.

Bardzo często zdarza się, że po zakończeniu praktyk

absolwent uczelni pozostaje w firmie już jako etato-

wy pracownik.

Najczęściej szukamy studentów ostatnich lat stu-

diów takich wydziałów, jak zarządzanie, transport

i logistyka oraz ekonomia.

Oferujemy praktyki w całej Polsce, nasze oddziały

mieszczą się w każdym byłym mieście wojewódzkim

i nie tylko. Najczęściej poszukujemy praktykantów

do Działów Spedycji, Transportu, Wsparcia Operacyj-

nego, Zarządzania Projektami i Informatyki.

Zapraszamy na stronę www.dhl.com.pl, gdzie

umieszczone są niezbędne informacje dla studentów

chcących odbyć staż w DHL Express (Poland). t

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

Euromanager Poland to naj-

większy na świecie konkurs

dla praktyków zarządzania, oparty

na interaktywnej symulacji bizne-

sowej. W 2005 i 2006 roku DHL

Express (Polaand) był sponsorem

czterech zespołów studenckich.

W 2005 r. jeden z zespołów zakwa-

lifikował się do finału.

Udział w tym konkursie jest nie-

zwykłą okazją do zdobycia bardzo

cennych doświadczeń i przetesto-

wania swoich umiejętności. Dzięki

wirtualnej rzeczywistości młodzi

ludzie mogą uniknąć konsekwencji

niepowodzeń i złych decyzji, ucząc

się na własnych błędach. Uczestni-

cy biorą aktywny udział przez cały

czas trwania gry i dzięki temu lepiej

zapamiętują zdobytą wiedzę niż

w przypadku teoretycznych wykła-

dów. Na prawie pół roku stają się

wirtualnymi przedsiębiorcami.

Rozwijają swoje kompetencje z za-

kresu zarządzania przedsiębior-

stwem, opracowania strategii dla

przedsiębiorstwa i zarządzania nim

przez pięć kwartałów finansowych.

Symulacja ze względu na za-

awansowany poziom wymaga

od uczestników decyzji obejmują-

cych wiele obszarów, m.in.: pro-

dukcji, wysokości cen, promocji,

sprzedaży, transportu, dystrybucji,

zarządzania zasobami ludzkimi.

Znaczna część ustaleń wymaga ana-

lizy kondycji finansowej wirtualnej

firmy, a także wymaga dynamiczne-

go reagowania na zmiany zacho-

dzące w otoczeniu rynkowym. t

GRASZ O STA˚

DHL Express (Poland) bierze udział w ogólnopolskim programie

„Grasz o staż”, organizowanym przez PriceWaterhouse & Coopers.

„Grasz o staż” to prestiżowy konkurs, dzięki któremu młodzi ludzie, stu-

denci, mogą odbyć praktyki w renomowanych firmach, organizacjach

pozarządowych lub jednostkach administracji publicznej. Zwycięzcy

konkursu odbywają staż w różnych działach naszej firmy, np. Dziale In-

formatyki, Biurze Koordynacji Projektów, Dziele Wsparcia Operacyjne-

go. Każdy praktykant przechodzi w firmie DHL Express proces adapta-

cji i wdrożenia podobny do tego, jaki przechodzą nowi pracownicy. Po-

znaje firmę, dział i swoje obowiązki. Ma też okazję do wykazania się wła-

sną wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem. Praktykanci są również

preferowanymi kandydatami w wypadku prowadzonych przez DHL re-

krutacji. W 2005 roku w ramach tego programu wzięło udział trzech stu-

dentów. W 2006 roku – dwóch. Natomiast do programu odbywającego

się w 2007 roku zakwalifikowanych zostało pięciu studentów. t
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Dzia∏amy otwarcie,
cieszymy si´ 

zaufaniem
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Od 13 lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą

Świątecznej Pomocy. Przez cały czas odbieramy i do-

starczamy sprzęt medyczny do szpitali i innych ośrod-

ków. Co roku przed Finałem wozimy materiały infor-

macyjne, regulaminy i skarbonki do sztabów Wielkiej

Orkiestry w całym kraju.

Oprócz realizowania programu wolontariatu bie-

rzemy udział w akcjach charytatywnych. Należy

do nich m.in. koncert organizowany przez TVP2 „I Ty

możesz zostać Świętym Mikołajem”, w którym

uczestniczymy już od trzech lat. Przekazując środki

pieniężne, chcemy spełniać marzenia dzieci z domów

dziecka, ośrodków szkolno-wychowaczych i innych

instytucji. W roku 2006 wsparliśmy Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy w Bogumiłku. Dzięki funduszom

ośrodek zmodernizuje boisko szkolne oraz sale do za-

jęć plastyczno-dydaktycznych. Dodatkowo zakupili-

śmy prezenty z listy marzeń wychowanków ośrodka.

Idea zaangażowania społecznego odzwierciedla się

również w naszej strategii sponsoringowej, w której

promujemy sport oraz zdrowy tryb życia. Jesteśmy

głównym sponsorem zawodowej grupy kolarskiej

DHL-Author, którą wspieramy od 1999 roku. Kolarze

startują i zdobywają medale w wyścigach w kraju

i za granicą.

Pomagamy również realizować niemożliwe misje.

Pod koniec marca 2006 roku dziennikarka Martyna

Wojciechowska wraz z pięcioosobowym zespołem

ruszyła na podbój najwyższej góry świata – Mount

Everest. Do stolicy Nepalu, Katmandu, skąd wyrusza-

ła ekipa, wysłaliśmy ponad 900 kg sprzętu. Wyprawa

zakończyła się sukcesem. 18 maja 2006 roku zespoło-

wi udało się zdobyć najwyższy szczyt Ziemi. ■

W
Pomagamy, wspieramy, promujemy

W swojej strategii kierujemy się odpowiedzialnością

biznesu, dobrowolnie uwzględniając w podejmowa-

nych działaniach interesy społeczne, ochrony środowi-

ska, pracowników i podwykonawców. Od dwóch lat je-

steśmy partnerem strategicznym organizacji Forum

Odpowiedzialnego Biznesu, która od roku 2000 zajmu-

je się koncepcją odpowiedzialności w biznesie. Człon-

kostwo w Forum jest dla nas motywacją do rozwijania

naszych działań w określonych wyżej obszarach w ra-

mach idei odpowiedzialnego biznesu.

Jako jedna z największych firm logistycznych w kra-

ju dążymy do tego, aby wykorzystywać nasze możliwo-

ści i umiejętności, udzielając wsparcia i pomocy potrze-

bującym. Dzięki naszej rozbudowanej sieci w kraju

i za granicą możemy skutecznie i sprawnie dostarczać

pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Dlatego

od ponad 10 lat jesteśmy partnerem logistycznym Pol-

skiej Akcji Humanitarnej, z którą współpracujemy

na zasadach stałej umowy. Wiemy, że w przypadku ka-

taklizmów w akcji pomocy niezbędne jest szybkie dzia-

łanie dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Tak było

w przypadku kataklizmu tsunami, który nawiedził Azję

w grudniu 2004 roku. Samolot DHL transportował

wówczas ponad 8 ton pomocy humanitarnej.

Wnaszej pracy bardzo wa˝ny jest czas i szybkoÊç dostarczenia

pomocy potrzebujàcym. W przypadku kataklizmów sprawna

pomoc ratuje ˝ycie i zdrowie ofiar tragedii. Âwietna logistyka

i mo˝liwoÊç szybkiego dostarczenia transportu z niezb´dnymi darami

w odleg∏e miejsca gwarantuje, ˝e pomoc PAH to ˝ycie faktycznie b´dzie

ratowaç. Bez wsparcia logistycznego, jakie zapewnia nam DHL od kilku

lat, nie wyobra˝amy sobie skutecznego i szybkiego dostarczenia pomocy

i dzia∏ania tam, gdzie jest ona potrzebna natychmiast.

JANINA OCHOJSKA, Polska Akcja Humanitarna
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PROJEKTY WOLONTARIACKIE NAGRODZONE 
W RAMACH PROGRAMU DOSTRZEGAMY INNYCH LUDZI

OPIEKA I POMOC PODOPIECZNYM Z OÂRODKA OPIEKU¡CZO-
-REHABILITACYJNEGO „DOM POD SOSNAMI” W OTWOCKU

F undacja „Revita” prowadzi dom opiekuńczo-rehabilitacyjny 

dla dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo w Otwocku-

-Śródborowie pod Warszawą. Grupa wolontariuszy z naszej firmy 

zorganizowała podopiecznym ośrodka wycieczkę na film przyrodniczy

do kina IMAX oraz warsztaty plastyczne w okresie październik-gru-

dzień 2006. Pracownicy wspólnie z podopiecznymi tworzyli przed-

mioty o tematyce świątecznej, które później sprzedali na świątecznym 

kiermaszu charytatywnym w firmie. Dochód z kiermaszu przeznaczo-

ny był na potrzeby podopiecznych. Wsparcie finansowe jest bardzo

ważne, jednak opiekunowie podkreślają, że największą radość sprawia

podopiecznym przebywanie z innymi ludźmi, którzy poświęcają im

swój czas i uwagę. ■

UCZYå, BAWIå, NAWIÑZYWAå PRZYJAèNIE

W spółpracujemy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej Nasz Klub

w Jaraczewie. Świetlica Nasz Klub to miejsce, w którym pro-

wadzona jest działalność kulturalna dla dzieci. W ramach projektu

pracownicy DHL zorganizowali dla dzieci zabawę andrzejkową, przed-

świąteczne zajęcia plastyczne, podczas których dzieci własnoręcznie

wykonały kartki świąteczne oraz przygotowały jasełka. Zorganizowali-

śmy bal karnawałowo-walentynkowy, natomiast na wiosnę odbędzie

się turniej tenisa stołowego.

˚EGLARSTWO 
DLA NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Survivalowy biwak integracyjny

z udziałem dzieci niepełnospraw-

nych umysłowo z Fundacji „Dr. Clown”

– w ramach tego projektu w listopa-

dzie 2006 r. został zorganizowany biwak z mar-

szem na orientację, zajęcia survivalowe (rozpalanie

ogniska, budowa szałasu, przyrządzanie posiłku). W planach na 2007 rok

znajduje się również nauka pływania, szkolenia wstępne z żeglowania,

spływ kajakowy Drwęcą oraz rejs drogami śródlądowymi z Torunia

do Szczecina. Planowana jest również budowa jachtu szkoleniowego. ■

A

Praca z podopiecznymi 

jest niesamowitym

prze˝yciem. Mieszkaƒcy

oÊrodka nie kryli radoÊci ze

spotkaƒ z nami. To zderzenie

z ogromem serdecznoÊci

i mi∏oÊci, jakà otrzymuje

ka˝dy, kto przekracza próg

oÊrodka, jest niesamowite.

Wolontariat daje wielkà

radoÊç, inspiracj´ i poczucie

spe∏nienia.

DOMINIKA KOTURBASZ,
asystentka  wiceprezesa 

ds. finansów i administracji 

Angażujemy się w działania i akcje, które przynoszą

korzyści dla społeczności lokalnej, w której pracuje-

my. Zachęcamy do tego przede wszystkim naszych

pracowników, promując wśród nich społeczne za-

angażowanie. W 2006 roku uruchomiliśmy w DHL

Express (Poland) Program Wolontariatu Pracowni-

czego pod nazwą „Dostrzegamy Innych Ludzi”,

w ramach którego przeznaczamy środki pieniężne

na realizację projektów wolontariatu zgłoszonych

przez pracowników.

SPRAWNI I ODWA˚NI

Nasz pracownik Adam Acher jest

wolontariuszem w Ochotniczej

Straży Pożarnej działającej w Ursu-

sie, w Warszawie. Jest również ratow-

nikiem WOPR i instruktorem ZHP.

Organizuje dla dzieci i młodzieży

z okolicznych szkół i przedszkoli za-

jęcia związane z bezpieczeństwem

przeciwpożarowym, pokazy sprzętu

ratowniczego z praktycznym zasto-

sowaniem oraz zajęcia poświęcone

nauce udzielania pierwszej pomocy

medycznej. Spotkania z młodzieżą

odbywają się cyklicznie. ■



BBiznes stoi dziÊ przed wyzwaniem dynamicznie zmieniajàcych

si´ oczekiwaƒ ze strony jego otoczenia, zarówno zewn´trznego,

jak i wewn´trznego. Dzia∏ania oparte na przejrzystoÊci 

i zaufaniu stajà si´ warunkami niezb´dnymi,

wp∏ywajàcymi na efektywnoÊç.

Strategiczne budowanie relacji z partnerami biznesowymi 

poprzez tworzenie trwa∏ej wartoÊci dla otoczenia jest istotnym

elementem konkurencyjnoÊci na rynku. Poszanowanie partnerów

biznesowych, odpowiednie traktowanie pracowników 

czy wywiàzywanie si´ ze zobowiàzaƒ wobec dostawców 

to podstawowe czynniki wp∏ywajàce na reputacj´ i wizerunek.

Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, która 

zak∏ada poszukiwanie rozwiàzaƒ korzystnych dla wszystkich

zainteresowanych stron, oparta jest na strategicznoÊci 

i d∏ugofalowoÊci dzia∏aƒ przedsi´biorstwa. Dzi´ki innowacjom

wprowadzanym w procesy wytwarzania produktów i us∏ug,

zwiàzanym z ideà odpowiedzialnoÊci biznesu, mo˝liwe jest

minimalizowanie jego negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko

naturalne. Biznes, który inwestuje w swoje otoczenie, 

jednoczeÊnie przyczynia si´ do usprawnienia warunków 

swojego funkcjonowania. Poj´cie maksymalizowania zysku

ulega stopniowemu rozszerzeniu. Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç 

biznesu podkreÊla znaczenie wartoÊci i jakoÊç zarzàdzania. ■

BOLES¸AW ROK,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trwa∏e wartoÊci 
– istota konkurencyjnoÊci

Wprowadzamy
standardy
bezpieczeƒstwa
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WW sierpniu 2006 roku dołączyliśmy

do grona organizacji wspierających

przedsięwzięcie Partnerstwo dla

Bezpieczeństwa Drogowego. Part-

nerstwo jest odpowiedzią na sytu-

ację na polskich drogach, która na-

leży do najgorszych w Europie.

Bezpieczna Flota jest pierwszym

projektem realizowanym przez

Partnerstwo. Celem projektu jest

zmniejszenie liczby wypadków dro-

gowych i ich ofiar poprzez poprawę

praktyk dotyczących bezpieczeń-

stwa w firmach i organizacjach, któ-

re posiadają floty samochodowe.

Nasza firma, której znaczna część

działalności oparta jest na transpor-

cie drogowym, nie mogła pozostać

obojętna. Wspólnie z innymi part-

nerami chcemy przeciwdziałać

obecnej sytuacji na polskich dro-

gach oraz popularyzować standardy

bezpieczeństwa wśród firm.

Pierwszym efektem inicjatywy

Partnerstwa dla Bezpieczeństwa

Drogowego jest przewodnik „Bez-

pieczna flota – standardy bezpie-

czeństwa w zarządzaniu samocho-

dami służbowymi”. Ta publikacja

powstała pod patronatem między-

narodowej organizacji działającej

na rzecz poprawy bezpieczeństwa

ruchu drogowego – Global Road

Safety Partnership (GRSP), do któ-

rej należy również Grupa DPWN

– właściciel DHL Express (Poland).

Przewodnik „Bezpieczna flota

– standardy bezpieczeństwa w za-

rządzaniu samochodami służbo-

wymi” skierowany jest do przedsię-

biorstw i instytucji posiadających

samochody służbowe, których licz-

ba w Polsce oceniana jest na 500-

800 tys. pojazdów.

W ramach projektu „Bezpieczna

flota” w grudniu 2006 roku odbył

się pierwszy cykl szkoleń prowa-

dzonych przez Wojewódzki Ośro-

dek Ruchu Drogowego (WORD)

w Warszawie. W programie wzięli

udział pracownicy DHL Express

– użytkownicy samochodów służ-

bowych, w sumie 140 osób.

Szkolenia swoim zakresem obję-

ły przyczyny wypadków i kolizji

drogowych, psychologiczne aspek-

ty zachowania się kierującego po-

jazdem, techniki kierowania pojaz-

dem, bezpieczeństwo ruchu drogo-

wego, najnowsze zmiany w przepi-

sach ruchu drogowego, prawne

i społeczne skutki wypadków oraz

podstawowe zasady udzielania

pierwszej pomocy. Szkolenia pro-

wadzili psychologowie, przedstawi-

ciele Policji, WORD oraz ratownicy

medyczni. Szkolenia będą konty-

nuowane w kolejnych latach. ■

PARTNERSTWO
DLA

BEZPIECZE¡STWA
DROGOWEGO

do zmniejszania liczby zabitych i rannych na pol-

skich drogach. 

Celem Partnerstwa jest ograniczenie liczby wypad-

ków drogowych i ich ofiar w Polsce przez wdra˝a-

nie zaplanowanych projektów na rzecz bezpieczeƒ-

stwa ruchu drogowego. Projekty b´dà spójne z ce-

lami wyznaczonymi przez Krajowy Program Bezpie-

czeƒstwa Ruchu Drogowego (GAMBIT 2005). ■

PARTNERSTWO DLA BEZPIECZE¡STWA DROGO WEGO

PPartnerstwo dla Bezpieczeƒstwa Drogowego zrze-

sza jedenaÊcie firm. Patronat nad przedsi´wzi´ciem

objà∏ minister zdrowia prof. Zbigniew Religa, Krajo-

wa Rada Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego i Bank

Âwiatowy. Wsparcia udzielajà takie instytucje i fir-

my, jak: VESSEL, Fleet Logistics Poland, PCK, Funda-

cja Krzysztofa Ho∏owczyca „Kierowca Bezpieczny”,

Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeƒstwo” oraz

Zrzeszenie Mi´dzynarodowych Przewoêników Dro-

gowych. Krajowa Rada Bezpieczeƒstwa Ruchu Dro-

gowego i Bank Âwiatowy patronujà Partnerstwu.

Partnerstwo dla Bezpieczeƒstwa Drogowego jest

aktywnà inicjatywà, dzia∏ajàcà non-profit, której

cz∏onkami sà zarówno firmy, jak i przedstawiciele

rzàdu, stowarzyszenia i fundacje. Cz∏onkowie Part-

nerstwa chcà wspólnie pracowaç i przyczyniaç si´

Cz∏onkowie Partnerstwa 
dla Bezpieczeƒstwa
Drogowego nieustannie 
poszukujà nowych form 
integracji wysi∏ków ró˝nych
podmiotów, którym poprawa 
bezpieczeƒstwa na polskich
drogach nie jest oboj´tna. 
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WIZJA I STRATEGIA str.
1.1 Wizja i stategia firmy w kontekÊcie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej 2,3
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PROFIL FIRMY

2.1 Nazwa firmy 4,5
2.2 G∏ówne produkty i/ lub us∏ugi 6,7
2.3 Struktura operacyjna firmy 5
2.4 G∏ówne oddzia∏y, spó∏ki, podmioty zale˝ne i spó∏ki joint venture nie dotyczy
2.5 Obszar geograficzny dzia∏alnoÊci 4
2.6 Forma w∏asnoÊci 4
2.7 Charakterystyka rynków 4
2.8 Rozmiar firmy 4,5
2.9 Partnerzy spo∏eczni 21,32,33,34,35
2.10 Osoba kontaktowa 2
2.11 Okres sprawozdawczy 2
2.12 Data publikacji poprzedniego raportu 2
2.13 Ograniczenia raportu 2
2.14 Istotne zmiany w strukturze firmy 4,5
2.15 Porównanie z poprzednimi raportami 2
2.16 Uwagi do poprzednich raportów 2
2.17 Przestrzeganie zasad GRI 2
2.18 Kryteria zastosowane przy wyliczaniu kosztów i przychodów nie dotyczy
2.19 Zmiany w metodologii pomiaru nie dotyczy
2.20 Âcis∏oÊç, kompletnoÊç i rzetelnoÊç raportu 2

STRUKTURA I SYSTEMY ZARZÑDZANIA

3.1 Struktura zarzàdzania organizacjà 8
3.2 Rada Nadzorcza nie dotyczy
3.6 Monitoring Êrodowiskowy 15
3.7 Misja, Wizja i WartoÊci 9,10
3.8 Mechanizm konsultacji z interesariuszami 6,24
3.9 Indentyfikacja interesariuszy 6,24
3.10, 3.11 Konsultacje z interesariuszami 6,24
3.12, 3.13  Wykorzystanie informacji wynikajàcych z kontaktu z interesariuszami 6,25
3.14 Dobrowolne inicjatywy spo∏eczne 32,33,34,35,36
3.15 Cz∏onkostwo w organizacjach 32,36
3.17 PoÊredni wp∏yw dzia∏alnoÊci organizacji 14
3.18 Zmiany w dzia∏alnoÊci nie dotyczy
3.19 Programy wp∏ywajàce na wyniki Êrodowiskowe i spo∏eczne 10,11,14
3.20 Posiadane certyfikaty 19

WSKAèNIKI GOSPODARCZE

EC1 Obroty netto 5
EC2 Struktura/podzia∏ rynków 5
EC3 Koszty materia∏ów, dóbr i us∏ug brak danych 
EC4 Procent kontraktów op∏aconych zgodnie z terminem brak danych 
EC5 Ca∏kowita wielkoÊç funduszu wynagrodzeƒ brak danych 
EC6 Wynagrodzenie kapita∏u brak danych 

EC7 Zysk zatrzymany brak danych 
EC8 Podatki brak danych 
EC9 Otrzymane dotacje nie dotyczy
EC10 Przekazane darowizny 21

WSKAèNIKI ÂRODOWISKOWE
EN1 Zu˝ycie surowców i materia∏ów 15
EN2 Procent zu˝ywanych materia∏ów i surowców odpadowych spoza organizacji 15
EN3 BezpoÊrednie zu˝ycie energii w podziale na êród∏a energii pierwotnej 15
EN4 PoÊrednie zu˝ycie energii 17
EN5 Ca∏kowite zu˝ycie wody 15,16
EN6 Posiadanie nieruchomoÊci na gruntach cennych dla biosfery nie dotyczy
EN7 Wp∏yw na biosfer´ brak danych 
EN8 Opis wp∏ywu wywieranego przez dzia∏alnoÊç i/lub produkty firmy na biosfer´ 15
EN9 Emisja substancji niszczàcych ozon 15
EN10 Ca∏kowita wielkoÊç odpadów 15,16
EN13 Znaczne wycieki substancji chemicznych 19
EN14 Znaczàce oddzia∏ywanie na Êrodowisko 14,18
EN16 Naruszenie przepisów ochrony Êrodowiska 19
EN35 Wydatki na ochron´ Êrodowiska 21 

ZATRUDNIENIE I POSZANOWANIE PRACY
LA1 Poziom zatrudnienia 24
LA2 Zmiany w poziomie zatrudnienia 24
LA3 Niezale˝ne organizacje zwiàzkowe 24-25
LA4 Konsultacje z pracownikami 24-25
LA5 Wypadki przy pracy 24
LA6 Dzia∏ania na rzecz przestrzegania BHP 24
LA7 Wypadki przy pracy i nieobecnoÊci 24
LA8 Programy na rzecz zaka˝onych HIV / AIDS brak takich programów
LA9 Szkolenia pracownicze 26
LA10 Dzia∏ania na rzecz równouprawnienia 24-25
LA11 Udzia∏ kobiet i m´˝czyzn w zatrudnieniu 25

PRAWA CZ¸OWIEKA
HR1, HR2, HR3 Dzia∏ania na rzecz ochrony praw cz∏owieka 24
HR4 Dzia∏ania zapobiegajàce dyskryminacji 24
HR5 Swoboda zrzeszania si´ 24
HR6 Przeciwdzia∏anie zatrudnianiu dzieci brak takich dzia∏aƒ
HR7 Przeciwdzia∏anie pracy przymusowej brak takich dzia∏aƒ

OTOCZENIE SPO¸ECZNE
SO1 Wp∏yw dzia∏alnoÊci na spo∏ecznoÊci lokalne 32
SO2 Przeciwdzia∏anie zachowaniom nieetycznym 10
SO3 Dzia∏ania lobbingowe i wspieranie partii politycznych brak takich dzia∏aƒ
SO4 Otrzymane nagrody i wyró˝nienia 7,21

ODPOWIEDZIALNOÂå PRODUKTOWA
PR1 Zasady bezpieczeƒstwa klienta w trakcie u˝ytkowania towaru/us∏ugi 6
PR2 Dost´pnoÊç informacji o produktach i us∏ugach 6,7
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