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Część 1 — O naszej Firmie
Profil
1. Strategia i analiza
Część ta przedstawia ogólny, strategiczny obraz podejścia organizacji do zagadnienia zrównoważonego rozwoju, w celu
dostarczenia kontekstu dla dalszych i bardziej szczegółowych informacji wykazywanych w raporcie zgodnie z pozostałymi
częściami Wytycznych. Przytaczane są tu informacje opisywane w innych częściach raportu, ale zadaniem tej części nie jest
proste podsumowanie jego zawartości, lecz prezentacja zagadnień strategicznych. Rozdział Strategia i analiza składa się
przede wszystkim z oświadczenia o treści nakreślonej w punkcie 1.1 (...)
1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o
równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
Oświadczenie przedstawia ogólną wizję i strategię krótko-, średnio- (np. 3–5 lat) i długoterminową, szczególnie w
odniesieniu do zarządzania kluczowymi wyzwaniami związanymi z wynikami ekonomicznymi, środowiskowymi i
społecznymi. Oświadczenie powinno zawierać:
• Strategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia, w krótkim/średnim okresie, z perspektywy zrównoważonego rozwoju, z
uwzględnieniem standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym i ich związku z długoterminową strategią i
determinantami sukcesu organizacji;
•

Ogólne trendy (np. makroekonomiczne lub polityczne) wywierające wpływ na organizację i jej priorytety w zakresie
zrównoważonego rozwoju;

•

Kluczowe zdarzenia, osiągnięcia i porażki w raportowanym okresie;

•

Opinia odnośnie stopnia realizacji zakładanych celów;

•

Przegląd głównych wyzwań stojących przed organizacją oraz jej celów na kolejny rok i na kolejne 3–5 lat;

•

Inne kwestie związane z podejściem strategicznym organizacji. . [GRI G3: S. 20]

Nadrzędnym celem Biura Podróży Interglobus-Tour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch jest świadczenie usług
transportu osób na rzecz klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.
Cele Biura Podróży Interglobus-Tour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch, realizowane są poprzez utrzymywanie stałego
kontaktu z klientami i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług zgodnie z
potrzebami rynkowymi, ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego w realizację usług.
Gwarancją tego jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i wykonawców świadczonych usługi oraz przyjęcie przez
spółkę Biuro Podróży Interglobus-Tour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch Strategii Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu jako elementu strategii działalności firmy.
Priorytetem naszego działania jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z potrzebami i wymaganiami
klientów a także oparcie działalności na idei uczenia się (rozwoju) przez całe życie.
Jakość usług i jej doskonalenie jest nadrzędnym celem we wszystkich decyzjach i działaniach Biuro Podróży InterglobusTour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch.
Przyjęte cele i polityka społecznej odpowiedzialności biznesu są popularyzowane wśród załogi i przenoszone na
indywidualne zadania pracowników.
W naszych działaniach, oprócz czynników ekonomicznych, uwzględniamy także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne.
Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie dbamy o tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami i
partnerami. Zgodnie z ideą CSR stosujemy jasne praktyki biznesowe oparte na szacunku dla społeczności, środowiska i
pracowników.
Przyjmując strategię zgodną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu zobowiązujemy się postępować w sposób etyczny i
zgodny z panującymi standardami organizacyjnymi, środowiskowymi i kulturowymi.
Polityka firmy Interglobus Tour w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju obejmuje
następujące cele:
• Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców
• Minimalizowanie negatywnego oddziaływania emisji spalania paliwa oraz zwiększanie efektywności w gospodarowaniu
zasobami, w tym w szczególności posiadaną flotą pojazdów.
• Wprowadzenie przejrzystej polityki personalnej, m.in. poprzez prowadzenie jasnego systemu rekrutacji, wynagradzania i
premiowania pracowników, zgodnego z polityką równości.
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W kontekście zrównoważonego rozwoju i strategicznych wyzwań, wizję i misję naszej firmy możemy określić następująco:
WIZJA
Nasza wizja to osiągniecie i stałe podtrzymywanie pozycji niekwestionowanego lidera w przewozie osób w regionie, pod
względem rodzaju i jakości świadczonych usług, dbałości o Klienta i spełniania jego oczekiwań. Pozycja lidera zostanie
osiągnięcia dzięki uczciwym praktykom marketingowym i biznesowym, z zachowaniem zasad uczicwej konkurencji i
przejrzystości naszych działań. To także uzyskanie miana najbardziej wiarygodnego i profesjonalnego partnera
biznesowego w zakresie obsługi transportowej firm w regionie, partnera dbającego o środowisko poprzez minimalizację
emisji spalin i zużycia części eksploatacyjnych pojazdów. Nasza wizja obejmuje zdobycie renomy i wysokiej pozycji wśród
przewoźników także na rynku niemieckim, dzięki partnerskiej współpracy i budowaniu zaufania na doświadczeniu i
rzetelnej realizacji usług. Naszym celem jest zbudowanie silnej marki usługodawcy oraz silnej marki pracodawcy,
tworzącego ambitne, prestiżowe i bezpieczne środowisko pracy.
MISJA
Działanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, tj. z uwzględnieniem stałych zasad etycznych,
społecznych i ekologicznych. Budowanie przejrzystych relacji z klientami, partnerami i pracownikami, opartych na
szacunku i równości w dostępie do organizacji. Stosowanie uczciwych i jasnych praktyk w odniesieniu do współpracy
biznesowej z klientami, partnerami i dostawcami oraz jasnych i przejrzystych procedur wewnątrz organizacji. Działanie
zgodnie z wysokimi standardami obsługi klienta, z poszanowaniem środowiska i uczciwym stosunkiem wobec partnerów i
dostawców, przy stałym budowaniu zaangażowania pracowników i dbania o ich komfort pracy.
Długoterminowe cele organizacji
- osiągnięcie w ciągu najbliższych kilku lat najwyższych standardów obsługi klienta i jakości świadczonych usług, poprzez
wzorowanie się na najlepszych organizacjach, na opiniach naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników
- zwiększenie rozpoznawalności i zaufania do marki wśród klientów i partnerów
- zwiększenie liczby niemieckich i skandynawskich klientów biznesowych
- zmniejszenie emisji spalin do środowiska i zużycia części eksploatacyjnych, zgodnie z założonymi wskaźnikami
- uporządkowanie struktury organizacyjnej firmy i stałe ulepszanie zasad organizacji pracy pod kątem ich przejrzystości
- wzmocnienie marki firmy jako dobrego pracodawcy poprzez wzrost zadowolenia z pracy wśród pracowników
- stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym będą mogły się odnaleźć różnorodne jednostki i w
jednakowym stopniu będą miały możliwość współtworzenia sukcesu firmy
Zakładane przez nas cele są realne i możliwe do osiągnięcia w ciągu kilku najbliższych lat. Już teraz, przy podejmowaniu
wszelkich decyzji strategicznych, bierzemy pod uwagę cele, które chcemy osiągnąć, a wszelkie działania podejmujemy w
kontekście naszej ogólnej wizji i misji. W ostatnim roku podjęliśmy szereg działań, dzięki którym możemy z pełną
odpowiedzialnością uznać, iż jesteśmy na dobrej drodze ku realizacji naszych celów, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, iż
pełen sukces osiągniemy jedynie dzięki wytrwałości i konsekwencji.
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2. Profil organizacyjny
2.1 Nazwa organizacji. [GRI G3: S. 21]

Biuro Podróży INTERGLOBUS-TOUR Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. [GRI G3: S. 21]

Liniowe przejazdy autokarowe na lotniska w Berlinie i Goleniowie, transfery indywidualne, biznesowe, turystyczne.
Wynajem pojazdów, obsługa turystyki regionalnej i wyjazdowej, obsługa transportowa imprez sportowych, konferencji itp.
Sprzedaż biletów autokarowych, lotniczych, promowych, kolejowych.
Usługi świadczone są pojazdami będącymi naszą własnością, w wyjątkowych sytuacjach korzystamy z podwykonawców.
2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz
przedsięwzięć typu joint-venture. [GRI G3: S. 21]

Na strukturę organizacyjną składają się następujące działy: Dział Transportu, Dział Wynajmów Autokarów, Dział
Księgowości i Kadr, Dział Marketingu oraz Biuro Obsługi Klienta z podległym mu Centrum Obsługi Klienta Biznesowego.
Podmioty powiązane osobą właścicieli są: Follow me! Sp. j. A. Bloch, T. Bloch, Camp & Trailer S. C. A. i T. Bloch, Meridain 15 S.
C.

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. [GRI G3: S. 21]

Siedziba główna organizacji mieści się pod adresem: ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin. Dane rejestrowe firmy to: ul.
Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów

2.5 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje
organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. [GRI G3: S. 21]

Siedziba firmy i główne działania operacyjne odbywają się w Polsce. Usługi firmy (przewozy) są świadczone na terenie
krajów całej Europy, a przede wszystkim na terenie Niemiec, krajów skandynawskich, Francji, Holandii, Belgii, Włoch.

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji. [GRI G3: S. 21]

Firma Biuro Podróży Interglobus – tour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch powstała w 1998 roku w Goleniowie. W roku
2010 nastąpiło przekształcenie działalności do obecnej formy prawnej tj. spółki jawnej. Spółka działa na podstawie wpisu
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000346959.

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/
konsumentów i beneficjentów. [GRI G3: S. 21]

Usługi są świadczone głównie na rynku polskim, lokalnym (region zachodniopomorski). Intensywnie współpracujemy także
z rynkiem niemieckim oraz z firmami z kapitałem zagranicznym (głównie niemieckim i skandynawskim). Obsługujemy
klientów indywidualnych (z Polski oraz turystów z całej Europy), klientów instytucjonalnych (rynek polski, lokalny) oraz
klientów biznesowych: firmy polskie i zagraniczne z sektora produkcyjnego, przemysłowego, usługowego, turystycznego.
Nasi klienci to osoby podróżujące indywidualanie i grupowo, w celach prywatnych i służbowych, w bardzo szerokim
przedziale wiekowym (od małych dzieci po osoby starsze). Z usług przejazdów liniowych korzystają przeważnie osoby
średniozamożne, natomiast z transferów indywidualnych - osoby bardziej zamożne i klienci biznesowi.
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Część 1: ciąg dalszy...
2.8. Skala działalności z uwzględnieniem:
•

Liczby pracowników;

•

Przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora
publicznego)

•

Kapitalizacji z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) oraz

•

Ilości produktów lub świadczonych usług. [GRI G3: S. 21]

Firma zatrudnia około 100 osób, z czego ok. 80 % stanowią kierowcy. Pozostali pracownicy obsadzeni są na stanowiskach
administracyjnych (w ramach struktury opisanej w pkt. 2.3). Od kilku lat odnotowujemy stały wzrost zatrudnienia i
przewidujemy, iż tendencja wzrostowa utrzyma się przez najbliższe lata.

Stale wzbogacamy naszą ofertę o nowe usługi. Aktualnie możemy do nich zaliczyć: przejazdy liniowe na lotniska w Berlinie
i Goleniowie, transfery indywidualne (na życzenie klienta), wynajem pojazdów naszej floty, obsługa transportowa
wycieczek, imprez sportowych, biznesowych, kulturalnych, sprzedaż biletów autokarowych, promowych, kolejowych
lotniczych, sprzedaż ubezpieczeń turystycznych.

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności, z uwzględnieniem:
•

Zmian w działalności lub lokalizacji, w tym: otwieranych, zamykanych i rozbudowywanych jednostkach oraz

•

Zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych, kosztach utrzymania oraz zmian w
działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego). [GRI G3: S. 21]

Jedyne zmiany obserwowalne w raportowanym okresie dotyczą przyrostu zatrudnienia i nabycia nowych pojazdów floty,
przez co (proporcjonalnie) wzrosły koszty utrzymania i prowadzenia działalności. W tym samym czasie pozyskaliśmy jednak
nowych klientów biznesowych, dzięki czemu wzrosły także obroty i przychód.

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 21]

Dzięki udziałowi w projekcie "Nowoczesne technologie i zarządzanie w służbie ekobiura - szkolenia i doradztwo dla
przedsiębiorstw z sektora MŚP" nasza firma przeszła audyt w zakresie potrzeb szkoleniowo - doradczych podnoszących
aspekty prośrodowiskowego zarządzania. Efektem było uzyskanie certyfikatu GreenLine Certyficate Strategy&Balance
potwierdzającego wysokie standardy zarządzania prośrodowiskowego.

4. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
Nadzór
4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za
poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. [GRI G3: S. 22]

Nadzór nad organizacją sprawują właściciele firmy: Andrzej i Tomasz Bloch.
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Część 1: ciąg dalszy…
4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to
jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). [GRI G3: S. 22]

Właściciele firmy pełnią funkcje zarządcze i w praktyce angażują się w działania firmy, począwszy od planowania strategii
rozwoju, określania celów krótko- i długoterminowych, po prowadzenie działań taktycznych i delegowanie działań
operacyjnych na kierowników poszczególnych działów. Zarząd firmy stale współpracuje z kierownictwem działu, nadzoruje
prace i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych członków
(dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego). [GRI G3: S. 22]

Funkcje nadzorująca sprawują właściciele firmy.

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu
nadzorczego.
Opis procesów służących do:
•

Wykorzystania uchwał akcjonariuszy/udziałowców (lub innych mechanizmów) w celu umożliwienia akcjonariuszom
mniejszościowym wyrażania opinii i zgłaszania ich do najwyższego organu nadzorczego oraz

•

Informowania pracowników i konsultacji z nimi w sprawach dotyczących pracy w ramach oficjalnych ciał
przedstawicielskich, takich jak „rada zakładowa” na szczeblu całej organizacji, oraz reprezentacji pracowników w
najwyższym organie nadzorczym.

Identyfikacja zagadnień odnoszących się do wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgłoszonych przy
pomocy tych mechanizmów w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 23]

Stale angażujemy pracowników w budowanie strategii firmy. Zachęcamy do współuczestnictwa we wszelkich inicjatywach
firmowych, działaniach na rzecz firmy, do wyrażania swoich opinii i uwag, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a tym
samym do brania odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy, za dział i za całą organizację.
Zaangażowanie naszych pracowników w budowanie strategii firmy osiągamy za pomocą następujących działań:
- co tygodniowe spotkania działowe, na których spotykają się kierownicy działów, by omówić najważniejsze kwestie dot.
działalności organizacji, bieżące sprawy, a także sprawy długofalowe, które w efekcie mają usprawnić nasze prace. Jednym
z ostatnich rozwiązań jest wprowadzenie funkcji „protokolanta” na zebraniach, którego zadaniem jest prowadzenie spisu
wszelkich ustaleń i podjętych decyzji, udostępnianego później do wglądu zainteresowanym. Na spotkaniach pracownicy
zgłaszają swoje uwagi, proponują nowe rozwiązania, dyskutują, omawiają, negocjują. Propozycje są omawiane później z
szefem, a w przypadku ich akceptacji – są potem wdrażane
- spotkania wewnątrzdziałowe – prowadzone przez kierowników działów ze swoimi pracownikami; organizowane w
zależności od potrzeby (najczęściej raz w miesiącu). Na spotkaniach pracownicy mają możliwość wyrażenia swoich uwag,
zgłoszenia wszelkich kwestii, które są niejasne i wymagają omówienia. Dzięki tym spotkaniom docierają do nas informacje
„z pierwszej ręki”, czyli z bezpośredniego kontaktu z klientami. Są to dla nas cenne informacje, które później przekazujemy i
opracowujemy. Dzięki tym spotkaniom czerpiemy informacje o potrzebach naszego otoczenia, tj. o potrzebach klientów i
kontrahentów, przez co jesteśmy bardziej świadomym przedsiębiorcą na rynku.
- Intranet – za pomocą naszej wewnętrznej sieci informatycznej zachęcamy pracowników do wyrażania swoich opinii i
komentowania informacji, które przekazujemy tym kanałem. Tym sposobem budujemy ich zaangażowanie w działalność
naszej organizacji
- anonimowe ankiety pracownicze – za pomocą których badamy poziom zadowolenia z pracy, warunków pracy itp. Dzięki
badaniom poznajemy opinie naszych pracowników i włączamy ich w proces współdecydowania o firmie.
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Część 2 — O naszym Raporcie
3. Parametry Raportu
Profil Raportu
3.1 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy). [GRI G3: S. 21]

Rok 2014.

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany). [GRI G3: S. 21]

Jest to pierwszy raport, który publikujemy po wdrożeniu strategii CSR w naszej firmie.

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd). [GRI G3: S. 21]

Roczny.

3.4 Osoba kontaktowa. [GRI G3: S. 21]

Monika Przybysz, Asystentka Zarządu, e-mail: sekretariat@interglobus.pl, tel. 91 425 27 97.

Zakres i Zasięg Raportu
3.6 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).
Więcej szczegółów w rozdziale „Zasięg Raportu”. [GRI G3: S. 22]

Raport zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej i tym samym będzie dostępny globalnie. Kierowany jest
jednak przede wszystkim do wszystkich interesariuszy, a w szczególności do:
- pracowników firmy i ich rodzin - zasięg lokalny
- społeczności lokalnej - zasięg lokalny
- klientów indywidualnych i biznesowych - zasięg międzynarodowy
- dostawców - głównie zasięg lokalny, także ogólnopolski
- firm współpracujących, partnerów biznesowych, kontrahentów - zasięg międzynarodowy
- urzędów i instytucji lokalnych - zasięg lokalny, sporadycznie ogólnopolski
- mediów, prasy - zasięg lokalny, sporadycznie ogólnopolski
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Część 2: ciąg dalszy…
3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. [GRI G3: S. 22]

Nie dotyczy.

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach
outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji
w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych
organizacji. [GRI G3: S. 22]

Podmioty powiązane osobą właścicieli są: Follow me! Sp. j. A. Bloch, T. Bloch, Camp & Trailer S. C. A. i T. Bloch, Meridain 15 S.
C.
Aktualnie rozważamy zlecenie firmie outsourcingowej zadania rozliczania czasu pracy kierowców.

3.10 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 G3: S. 22]

Nie dotyczy.

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w
raporcie. [GRI G3: S. 22]

Nie dotyczy.
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Część 3 — O naszych Interesariuszach
4. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
Angażowanie Interesariuszy
Informacje wskazane poniżej dotyczą ogólnych przypadków angażowania interesariuszy przez organizację w raportowanym
okresie i nie ograniczają się wyłącznie do angażowania interesariuszy przy okazji i dla celów sporządzenia raportu
zrównoważonego rozwoju.
4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
Przykładowe grupy interesariuszy to:
• Społeczności lokalne;
• Społeczeństwo;
• Klienci;
• Akcjonariusze/udziałowcy i inwestorzy;
• Dostawcy oraz
• Zatrudnieni, inni pracownicy oraz ich związki zawodowe. [GRI G3: S. 24]

W trosce o zrównoważony rozwój naszej organizacji angażujemy możliwie największą liczbę interesariuszy w działania
związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem naszej firmy. Angażujemy w szczególności:
- pracowników firmy i ich rodziny
- społeczność lokalną
- klientów indywidualnych i biznesowych
- dostawców
- firmy współpracujące, partnerów biznesowych, kontrahentów
- urzędy i instytucje lokalne
- media, prasę
- dzieci i młodzież szkolną

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. [GRI G3: S. 24]

Naszych interesariuszy identyfikujemy na podstawie obszarów wzajemnej współpracy, stref wpływów i wzajemnego
zainteresowania. Grupami interesariuszy są te podmioty, na które oddziałujemy w sposób pośredni lub bezpośredni lub
dla których nasza działalność leży w kręgu ich zainteresowań czy interesów. Nasi interesariusze tworzą z naszą organizacją
sieć powiązań, za którą czujemy się odpowiedzialni i którą pragniemy regulować za pomocą przejrzystych norm i
standardów współpracy.
W zależności od stopnia powiązania i wzajemnych relacji, naszych interesariuszy angażujemy w następujący sposób:
- pracownicy - spotkania między- i wewnątrzdziałowe, ankiety ewaluacyjne (badające m. in. poziom satysfakcji z pracy),
zachęcanie do dyskusji w Intranecie, spotkania integracyjne, sondaże, wyjazdy pracownicze, zachęcanie do aktywności
fizycznej (oferując karty Multisport), wejściówki na wydarzenia sportowe i kulturalne, panele dyskusyjne, szkolenia
podnoszące kwalifikacje, spotkania informacyjne dotyczące zmian w firmie;
- rodziny pracowników - zaproszenia na wyjazdy pracownicze i spotkania integracyjne
- społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna - edukowanie w zakresie bezpiecznej i ekologicznej jazdy, zwiększanie
świadomości konsumenckiej, propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym (np. podczas Pikniku nad Odrą,
lekcji pokazowych w szkołach)
- klienci indywidualni i biznesowi, firmy współpracujące, partnerzy biznesowi, kontrahenci - podnoszenie świadomości na
temat odpowiedzialnego biznesu i świadomych decyzji prospołecznych i proekologicznych za pomocą np. newsletterów,
broszur reklamowych. Badanie opinii klientów/kontrahentów poprzez ankiety, zachęcanie do zgłaszania uwag, stałe
standardy dot. postępowania reklamacyjnego
- dostawcy - informowanie o zasadach działania zgodnych z CSR poprzez broszury i naszą stronę www, zachęcanie do
dzielenia się swoimi opiniami na każdym etapie współpracy, promowanie uczciwych praktyk biznesowych, przestrzeganie
terminów płatności i warunków sprzedaży, promowanie partnerskich postaw opartych na zaufaniu
- urzędy i instytucje lokalne - przestrzeganie przepisów prawnych, prowadzenie działalności zgodnie z obowiązuącymi
normami prawnymi, otwarta współpraca;
- media, prasa - angażowanie w działalność organizacji poprzez publikowanie interesujących notatek prasowych dot.
bezpieczeństwa na drodze, prowadzenie ciekawych kampanii marketingowych, także edukujących w zakresie transportu i
przewozu osób.
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Część 4 — Definiowanie Zawartości Raportu
3. Parametry Raportu
Zakres i Zasięg Raportu
3.5 Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
• Ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy
• Priorytetyzacją poszczególnych kwestii oraz
• Identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu. [GRI G3: S. 21]

Organizacja wdrażając raportowanie GRI wybierając poziom raportowania kierowała się wielkością organizacji i
zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.
Wdrażając strategię naszym nadrzędnym celem było takie prowadzenie organizacji, które w najmniejszym możliwym
stopniu będzie oddziaływało na środowisko naturalne oraz będzie brało odpowiedzialność za podejmowane działania, w
tym w szczególności w zakresie relacji z pracownikami.
W związku z tym rok 2014 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Świadomie zaczęliśmy przyglądać się
podejmowanym działaniom w aspekcie społecznej odpowiedzialności. Poczynione zakupy inwestycyjne pozwoliły na
włączenie w zarządzanie flotą aspektu proekologicznego oraz zwiększającego bezpieczeństwo naszego personelu.
Włączenie pracowników w zarządzanie organizacją oraz podjęte działania w kierunku poprawy jakości zatrudnienia
podniosły poziom zadowolenia z pracy czyniąc nasza organizację przyjazną pracownikom.
Nasze działania są silnie skorelowane z rozwojem lokalnego rynku zarówno w obszarze zatrudnienia jak i realizowanych
dostaw do naszej organizacji.
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Część 5 — Prezentacja wyników
Prezentacja wyników. Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat Zestawu wskaźników
przed wypełnieniem tej części.
EC6 - Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w

Wskaźnik 1: głównych lokalizacjach organizacji
Wynik:

97% zakupy u lokalnych dostawców

Komentarz:

jako rynek lokalny traktujemy teren Polski w szczególności województwo zachodniopomorskie.
EC7- Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego
Wskaźnik 2: kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji
Wynik:

100% personelu pochodzi z rynku lokalnego
100% kierownictwa pochodzi z rynku lokalnego

Komentarz:

Wskaźnik 3: EN3-Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Wynik:

zużycie w roku 2014 - 27567 GJ
wzrost w stosunku do roku 2013 - o 7% podyktowany głównie zwiększeniem obrotów firmy

Komentarz:

podstawowym źródłem zużycia energii jest zakup energii ze źródeł bezpośrednich w tym głównie oleju napędowego

Wskaźnik 4: EN8 - Łączny pobór wody wg źródła
Wynik:

Dostawy wody miejskiej - 66,5 tys m3

Komentarz:

zuzycie wody dotyczy przede wszystkim obiektów biurowych oraz konserwacji pojazdów

Wskaźnik 5: EN22 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Wynik:

w głównej mierze odpady oddawane są do recyklingu - w roku 2014 nie oddano floty do recyklingu
odpady komunalne wytwarzane przez organizację są wywożone poprzez firmę zajmująca się utylizacją odpadów - w
roku2014 - ilość 15T

Komentarz:

organizacja minimalizuje ilość powstających odpadów poprzez dążenie do jego ponownego zastosowania
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Część 5: ciąg dalszy…
Wskaźnik 6:

HR4 - Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii

Wynik:

w roku 2014 nie wystąpiły przypadki dyskryminacji
organizacja podjęła działania służące przełamywaniu stereotypów dyskryminujących ze względu na płeć poprzez
zachęcanie kobiet do podejmowania zatrudnienia na stanowisku kierowcy
jednocześnie większośc stanowisk kierowniczych w organizacji piastują kobiety
Komentarz:

Wskaźnik 7: LA1 - Łączna liczba pracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu
Wynik:

zatrudnienia na 31.12.2014 - 95 osób w tym na podstawie umowy o pracę 95 osób
umowy o pracę na czas nieokreślony - 61 osób
umowy o prace na czas określony - 29 osób
umowy o prace na okres próbny - 5 osób
liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 80 osób
liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - 15 osób
Komentarz:

wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2013 - 11%

LA8 - Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które

Wskaźnik 8: zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub społecznościom
Wynik:

w roku 2014 nie wystąpiły w organizacji poważne zachorowania
organizacja w ramach prewencji podejmuje działania szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno
dla personelu organizacji jak też na rzecz społeczności lokalnych podejmując się zajęć w szkołach jak i prowadząc edukację
poprzez zabawę w ramach szkoły bezpiecznej jazdy dla najmłodszych
Komentarz:

PR6 - Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących

Wskaźnik 9: kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu
Wynik:

Organizacja podejmuje działania związane z weryfikacją wewnętrznych regulaminów w zakresie zgodności z
obowiązującym prawem raz w roku. W komunikacji marketingowej stosuje wysokie standardy kierując się przede
wszystkim bezpieczeństwem klientów. W roku 2014 do komunikacji marketingowej włączono strategię CSR promując jej
wartości wśród społeczności lokalnej i klientów organizacji.
Komentarz:

SO1 - Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem

Wskaźnik 10:działalności organizacji na społeczność lokalną
Wynik:

W roku 2014 organizacja działała na niezmienionym obszarze. W roku 2014 podjęto nowe działania i kontynuowano
dotychczasowe, mające wpływ na społeczność lokalną. W ramach Pikniku nad Odrą prowadzono zajęcia w ramach szkoły
bezpiecznej jazdy. Podjęto prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach promujących bezpieczeństwo na drodze oraz
korzystanie z komunikacji zbiorowej. Jako grupę docelową wybrano młodych mieszkańców Szczecina kierując się zasadą,
kztałcenia dobrych nawyków u podstaw.
Komentarz:
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Część 6 — Własna Deklaracja (Poziomu Aplikacji)
Poziom Aplikacji

C

C+

Standardowe Informacje

WYNIK

Raportowanie:

B
Raportowanie wszystkich
kryteriów z poziomu C
poszerzonych o kryteria:

1.1
2.1 – 2.10
3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12
4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15

B+

A

A+

Raportowanie wszystkich
kryteriów z poziomu B

1.2
3.9, 3.13
4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Suplementów Sektorowych

Raportowanie minimum

Raportowanie minimum

co najmniej po jednym
ekonomicznym,

co najmniej po jednym
ekonomicznym,

WYNIK

G3 Informacje o

WYNIK

Nie wymagane

Wytycznych GRI oraz
Suplementu Sektorowego
poprzez: a) raportowanie tego

produkt.

Poziom Aplikacji C

Niniejszym oświadczam, iż według mojego rozumienia, ten raport spełnia wymogi zawarte w Wytycznych G3 GRI na poziomie
aplikacji C.

Tomasz Bloch

Imię i Nazwisko:______________________________________________________________________________________________

Właściciel

Stanowisko:_________________________________________________________________________________________________

30.03.2015

Data:______________________________________________

Podpis: __________________________________________
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Część 7 — Indeks Treści GRI
3. Parametry Raportu
Indeks treści GRI
3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
Określenie numerów stron lub łączy internetowych do części raportu, w których znajdują się następujące elementy:

Strategia i informacje dotyczące profilu

Strona

Strategia i analiza

1.1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

2

Profil organizacyjny

2.1

Nazwa organizacji

4

2.2

Główne marki, produkty i/lub usługi

4

2.3

Struktura operacyjna organizacji

4

2.4

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

4

2.5

Liczba krajów, w których organizacja działa

4

2.6

Forma własności i struktura prawna organizacji

4

2.7

Obsługiwane rynki

4

2.8

Skala działalności organizacji

5

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie

5

2.10

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

5
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Część 7: ciąg dalszy...
Parametry Raportu

3.1

Okres raportowania

7

3.2

Data publikacji ostatniego raportu

7

3.3

Cykl raportowania

7

3.4

Osoba kontaktowa

7

3.5

Proces definiowania zawartości raportu

3.6

Zasięg raportu

7

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu

8

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych,
operacjach outsoursowanych i innych jednostkach

8

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z
podaniem powodów ich wprowadzenia

8

3.11

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

8

3.12

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie

10

14

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

4.1

Struktura nadzorcza organizacji

5

4.2

Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem
zarządzającym

6

4.3

Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych
członków

6

4.4

Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla
najwyższego organu nadzorczego

6

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

9

4.15

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.

9
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Część 7: ciąg dalszy...
Zestaw 10 wskaźników GRI
Wskaźnik GRI:
Numer:

Opis wskaźnika

Strona

EC6

Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w
głównych lokalizacjach organizacji

EC7

Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego
kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji

11

11

11

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

EN3

11

EN8

Łączny pobór wody wg źródła

EN22

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

HR4

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii

LA1

Łączna liczba pracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu

12

LA8

Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które
zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub
społecznościom lokalnym

12

PR6

Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów
regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i
sponsoringu

SO1

Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem
działalności organizacji na społeczność lokalną

11

12

12

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy napisać do:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Email:
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Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych
Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi Fundacja Global Reporting Initiative (GRI). Powielanie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu dla celów informacyjnych i/albo jego stosowanie przy sporządzaniu raportu w sprawie zrównoważonego
rozwoju nie wymaga uprzedniej zgody GRI. Niedozwolone jest natomiast reprodukowanie, przechowywanie, tłumaczenie ani
przenoszenie niniejszego dokumentu, w żadnej formie ani przy zastosowaniu jakichkolwiek środków (elektronicznie, mechanicznie,
powielanie, nagrywanie czy w inny sposób) w żadnym innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody GRI.
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