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„

Rok 2020, naznaczony pandemią
COVID-19, był
rokiem istotnej mobilizacji
i transformacji

Grupy Seris
oraz jej interesariuszy.

W 2020 roku, w bardzo szczególnych warunkach gospodarczych, udało się nam również wprowadzić nowoczesny
model zarządzania, zgodny z naszymi planami rozwoju.
Jest to nowy, istotny krok w historii naszej firmy, który pozwoli nam realizować projekty rozwojowe, zarówno we
Francji, jak i na arenie międzynarodowej.
W kontekście bezprecedensowego kryzysu zaszczyt ponownie podkreślić nasze zaangażowanie w program UN
Global Compact oraz przywiązanie do dziesięciu zasad
tego programu, dotyczących poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska oraz walki z korupcją.
Od samego początku epidemii, w każdym z krajów, w których jesteśmy obecni, wspieramy starania władz mające
na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.
Wdrożyliśmy niezbędne środki dla zapewnienia ciągłości
usług, a niekiedy – w razie potrzeby – nawet rozszerzyliśmy ich zakres. W wielu miejscach byliśmy w stanie dostosować nasze metody działania w sposób elastyczny i
odpowiedzialny, dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich. Naszym priorytetem w tym
trudnym okresie było wsparcie dla wszystkich naszych
klientów, pracowników i partnerów.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania tym wszystkim
osobom, które w tym uczestniczyły i nadal uczestniczą.
Ten bezprecedensowy kryzys w istocie pokazał, jak potrzebne i ważne są nasze działania. Nasze wspólne zaangażowanie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i
zbiorowym, pozwoli utrzymać najistotniejsze aspekty
działalności gospodarczej we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni.

Nasza Grupa jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowana
na poziomie strategicznym w prowadzenie działalności z
uwzględnieniem kwestii społecznych i środowiskowych
oraz w interakcję ze wszystkimi naszymi interesariuszami
na zasadach wzajemnego szacunku, etyki oraz uczciwości.
To trzecie wydanie raportu CSR Grupy Seris, zainspirowane wytycznymi zawartymi w normie ISO 26000 oraz Zasadami wynikającymi z programu UN Global Compact. Ma na
celu przedstawienie zobowiązań Grupy, jej codziennych
praktyk oraz celów. Raport zawiera informacje o działalności Grupy i o jej wynikach w Europie za rok obrotowy
2020 w celu wzmocnienia dialogu z wszystkimi interesariuszami w ramach dobrowolnego procesu zapewnienia
przejrzystości i postępów.
Guy TEMPEREAU,
Prezes Rady Zarządzającej
i założyciel Grupy Seris.
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PAKTU ŚWIATOWEGO

PRAWA CZŁOWIEKA
1. F irmy są zachęcane do promowania i zapewnienia
przestrzegania postanowień prawa
międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka;
2. Firmy są zachęcane do zapobiegania wszelkim
formom uczestnictwa w
przypadkach naruszania praw człowieka.

OCHRONA ŚRODOWISKA
7. Firmy są zachęcane do stosowania zasad
ostrożności w odniesieniu do kwestii ochrony
środowiska;
8. Firmy są zachęcane do podejmowania
inicjatyw mających na celu promowanie
większej odpowiedzialności w dziedzinie
ochrony środowiska;
9. Firmy są zachęcane do wspierania wdrażania i
rozpowszechniania technologii przyjaznych
dla środowiska.

MIĘDZYNARODOWE NORMY
DOTYCZĄCE PRACY

3. Firmy są zachęcane do przestrzegania zasad
swobody zrzeszania się i prawa do negocjacji
zbiorowych;
4. Firmy są zachęcane do zwalczania jakichkolwiek
przypadków pracy przymusowej;
5. Firmy są zachęcane do udziału w zapewnieniu
przestrzegania zakazu zatrudniania dzieci;
6. Firmy są zachęcane do zwalczania jakichkolwiek
przypadków dyskryminacji w dziedzinie
zatrudnienia i świadczenia pracy.
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ZWALCZANIE KORUPCJI
10. Firmy są zachęcane do zwalczania korupcji
w każdej możliwej formie, w tym
przypadków wymuszania i wręczania
łapówek.

17

CELÓW

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

I7I

Firma
Francuska Grupa prowadząca
działalność na skalę
międzynarodową
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francuskilider

rozwiązań globalnych
w zakresie
bezpieczeństwa i
ochrony przeznaczonych
dla przedsiębiorstw w
skali międzynarodowej.

Ekspert na skalę międzynarodową
w dziedzinie rozwiązań
dotyczących bezpieczeństwa firm
Utworzona ponad 60 lat temu we Francji Grupa Seris zdywersyfikowała i rozwinęła
swoją działalność, stając się liderem francuskiego rynku w zakresie globalnych, profesjonalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w skali międzynarodowej.
Dzięki stabilnej rodzinnej strukturze właścicielskiej Grupie udało się utrzymać kontrolowany rozwój w zakresie obsługi swoich klientów i podejmowania wyzwań dotyczących modyfikacji jej działalności.

Wiedza o klientach stanowi
kluczowy element naszej strategii
Komplementarność działań Grupy Seris, opartych na kulturze ciągłego doskonalenia i
innowacyjności sprawia, że nasza firma stanowi obecnie punkt odniesienia dla branży.
Poza oferowanymi rozwiązaniami Grupa Seris zamierza być preferowanym partnerem
dla swoich klientów. Zatrudnieni przez nią eksperci – w każdym z krajów, w których
Grupa jest obecna – posiadają dogłębną wiedzę na temat swoich obszarów działalności,
pełne zrozumienie wyzwań związanych z ich działalnością i potrafią doskonale
przewidywać kluczowe trendy na swoich rynkach. Starają się wspierać strategię i
systemy bezpieczeństwa poprzez wysokie standardy wydajnościowe oraz szybkość
reakcji.
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W pełni zaangażowani,
odpowiedzialni
Transformacja, elastyczność
i zmotywowani pracownicy i odpowiedzialność
Sukces firmy Seris od samego początku jej działalności opiera się na
codziennym zaangażowaniu pracowników, którzy każdego dnia pracują nad realizacją pierwszorzędnego celu Grupy – uczestniczenia w procesie czynienia świata bezpieczniejszym miejscem poprzez ochronę
osób i mienia.
Wszyscy jesteśmy ambasadorami zobowiązań naszej Grupy i pozostajemy bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani w ramach współpracy z
naszymi klientami w zapewnieniu wszystkim bezpieczeństwa.

Grupa Seris, zdeterminowana, aby reagować na aktualne zmiany zachodzące w branży i przewidywać dalsze, już od kilku miesięcy realizuje proces dogłębnej transformacji. Ta niezbędna i dająca impuls transformacja obejmuje przede wszystkim sposób myślenia, kierunek
działania, wizję, która przekłada się na ciągłe poszukiwanie elastyczności, synergii i stałego zaangażowania w poprawę jakości z korzyścią
dla klientów i partnerów firmy.

Przyszłościowe
przedsięwzięcie,
realizowane przez
udziałowców rodzinnych
Grupę Seris, będącą w 100% własnością rodziny TEMPEREAU i
całkowicie przez nią kontrolowaną, wyróżnia silny duch przedsiębiorczości i wartości ludzkie. Od samego początku swojej działalności Grupa Seris pomaga odpowiadać na rosnące potrzeby firm i
rządów w zakresie wspierania bezpieczeństwa i ochrony. Prywatne
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze ochrony i
bezpieczeństwa są obecnie – obok służb odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne – ważnymi, uznanymi i wzorcowymi podmiotami. Kierując się pragnieniem trwałego wpisania się w światowy krajobraz bezpieczeństwa, Guy TEMPEREAU i jego dzieci
wspólnie prowadzą politykę stopniowego, kontrolowanego wzrostu. W tym celu opierają się na zmotywowanych, zaangażowanych
i profesjonalnych zespołach w każdym z krajów, w których Grupa
prowadzi swoją działalność.

Od lewej strony: Guy TEMPEREAU,
Céline TEMPEREAU-SAUVAGE, Sébastien TEMPEREAU
i Audrey PROU.

namika
y
d

Silne
wartości

acunek
z
s

dy

I 10 I

sc y p li n a

,

zintegrowana oferta
Za pośrednictwem swoich spółek zależnych Grupa Seris
oferuje firmom i organizacjom międzynarodowym globalną, specjalistyczną wiedzę w obszarze zarządzania ryzykiem oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
Wyjątkowe spektrum naszej wiedzy technicznej pozwala
nam kontrolować cały łańcuch wartości bezpieczeństwa i
oferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania w
tej dziedzinie.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa Grupa Seris opracowała kompleksową gamę
usług, aby jak najlepiej sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom swoich klientów – ochronę fizyczną, bezpieczeń-

stwo mobilne, bezpieczeństwo elektroniczne, zdalny monitoring, szkolenia, nie wspominając o audytach
bezpieczeństwa i usługach konsultingowych czy skomputeryzowanym przechowywaniu danych.
W każdym kraju posiadamy kilka firm, będących ekspertami w swojej dziedzinie, co pozwala nam opracowywać
oferty łączone, dostosowywać się do potrzeb naszych
klientów, a tym samym dostarczać im najlepsze rozwiązania w oparciu zarówno o nasze zasoby ludzkie, jak i technologie.
Grupa Seris oferuje spersonalizowane usługi dostosowane do potrzeb każdego ze swoich klientów, w razie potrzeby korzystając z wielu komplementarnych dziedzin
wiedzy technicznej. W ten sposób nasi klienci zawsze korzystają z najlepszego rozwiązania w najbardziej odpowiedniej cenie, aby uzyskać usługi o optymalnej jakości.

FIRMA

UNIKALNA
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UNIKALNA
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kompleksowa oferta
Ochrona fizyczna

Nasze zespoły wdrażają niezbędne zasoby
ludzkie i techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia.

Technologie

Wspieramy naszych klientów w zakresie
opracowywania projektów z dziedziny bezpieczeństwa w oparciu o najnowsze technologie dostępne na rynku: kontrola dostępu,
wykrywanie włamań, monitoring wideo,
ochrona obwodowa.

Monitorowanie zdalne

Zespoły pracujące w naszych zdalnych centrach monitorowania zapewniają optymalną
ochronę przez całą dobę, gwarantując szybką
reakcję.

Ochrona mobilna

Wspieramy naszych klientów w zakresie tworzenia usług ochrony mobilnej w celu zabezpieczenia ich infrastruktury, mienia i pracowników.
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Ochrona
z wykorzystaniem psów

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników,
mienia i infrastruktur, oddajemy do Państwa
dyspozycji zespoły pracowników ochrony
i bezpieczeństwa technicznego z psami.

Inżynieria
bezpieczeństwa

Nasze zespoły wspierają klientów od chwili
przeprowadzenia audytu lub oceny bezpieczeństwa aż do wdrożenia zasobów operacyjnych w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do
zagrożeń zidentyfikowanych dla danej firmy i
jej otoczenia.

Szkolenia

Nasze ośrodki szkoleniowe spełniają wymagania przepisów prawa oraz potrzeby szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
Pełnią rolę doradczą i udostępniają swoją
wiedzę w zakresie organizowania szkoleń dostosowanych do różnych rodzajów klientów.

FIRMA

Obsługa recepcyjna

Seris oferuje jednorazowe lub długoterminowe
usługi recepcyjne, zarówno związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony,
jak i niezwiązane z nimi.

Bezpieczeństwo portów
lotniczych

Jedynie we Francji nasze zespoły oferują
specyficzne rozwiązania dotyczące kwestii
bezpieczeństwa i ochrony w sektorze portów
lotniczych.

Logistyka

Jedynie w Belgii specjaliści firmy Seris Logistics codziennie obsługują wartościowe przesyłki, zapewniając szybkość, precyzję i bezpieczeństwo w ramach pojedynczego łańcucha
logistycznego na najwyższym poziomie.

Utrzymanie czystości

Jedynie w Polsce nasze zespoły oferują profesjonalne i kompleksowe usługi utrzymania czystości dla firm. Korzystają w szczególności z innowacyjnych
rozwiązań,
wykorzystując
osiągnięcia robotyki i autonomiczne urządzenia
sprzątające z najwyższym poszanowaniem wymogów ochrony środowiska.
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Nasze certyfikaty
i wyróżnienia
Nasze podejście do ciągłego doskonalenia
Od samego początku działalności priorytetem Grupy Seris
jest zapewnienie satysfakcji i lojalności klientów poprzez
najwyższy poziom świadczonych usług. Obecny kontekst
bezpieczeństwa i ewolucja działań związanych z ochroną
wymagają stałej adaptacji naszych struktur organizacyjnych.
Grupa Seris wprowadza do swojej działalności system zarządzania jakością, umożliwiający konsolidację i ciągłe doskonalenie usług oraz organizacji przedsiębiorstwa w celu
skutecznego spełniania oczekiwań jego interesariuszy.

Kierując się chęcią stałej poprawy wyników Grupa Seris
stara się zaangażować w ten proces wszystkich swoich
interesariuszy (pracowników, klientów oraz dostawców)
– stanowi to część strategii i kultury firmy. Ta dynamika
zapewnia ramy operacyjne, sterujące i zarządcze, które
służą wydajności i konkurencyjności firmy, potwierdzając
tym samym jej zaangażowanie wobec klientów i pracowników.

WE FRANCJI

W BELGII

W POLSCE

• ISO 9001:2015 – Dyrekcja Generalna,
Seris Security, Seris Airport, Seris Monitoring
(zdalne monitorowanie), Seris Academy
• MASE - UIC: 2014 (Podręcznik doskonalenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach) – zainteresowane oddziały
• CEFRI (Francuski Komitet Przedsiębiorstw
ds. szkolenia i monitorowania personelu
pracującego pod wpływem
promieniowania jonizującego)
• ECOVADIS: Srebrny medal (Ocena
systemu zarządzania CSR)
• APSAD P3 Posiedzenie Plenarne
Towarzystw Ubezpieczeniowych sektora
ubezpieczeń majątkowych) – Seris
Monitoring

• ISO 9001:2015 – Seris Academy, Seris
Monitoring, Seris Security, Seris Technology
• ISO 14001:2015 – Seris Technology
• VCA (Veiligheid Checklist Aannemers
/ Lista kontrolna bezpieczeństwa
przedsiębiorstw) – Seris Technology

• ISO 9001:2015 – Seris Konsalnet
Cleaning, Seris Konsalnet Holding, Seris
Konsalnet Ochrona, Seris Konsalnet
Security, Seris Laam
• ISO 14001:2015 – Seris Konsalnet
Cleaning, Seris Konsalnet Security
• ISO 22301:2012 – Seris Konsalnet
Holding, Seris Konsalnet Ochrona, Seris
Konsalnet Security
• ISO 26000:2012
Seris Konsalnet Holding
• ISO 27001:2017 – Seris Konsalnet
Holding, Seris Konsalnet Ochrona, Seris
Konsalnet Security
• ISO 37001:2016
Seris Konsalnet Holding
• ISO 45001:2018
Seris Konsalnet Cleaning
• AQAP 2110:2016 – Seris Konsalnet
Ochrona, Seris Konsalnet Security, Seris
Laam
• PN-N 18001:2004
Seris Konsalnet Security
• OHSAS 18001:2007 –
Seris Konsalnet Security

W LUKSEMBURGU

• Znak jakości Made
In Luxembourg
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W HOLANDII

• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• ISO 45001:2018
• VCA (Veiligheid Checklist Aannemers)
• Keurmerk Beveiliging (znak jakości
przyznawany przez organizację Nederlandse

Nasze

zobowiązania
dla naszej branży

Grupa Seris aktywnie angażuje się w prace organizacji i stowarzyszeń działających w jej branży w celu uczestniczenia w procesach profesjonalizacji, doskonalenia i rozwoju prywatnych
przedsiębiorstw ochroniarskich.

NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

• Członkostwo w Międzynarodowej
Lidze Firm Ochroniarskich
NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

• Członkostwo w CoESS – Europejskiej
Konfederacji Usług Bezpieczeństwa
• Członkostwo w GES – Grupie Przedsiębiorstw Sektora Ochrony
• Członkostwo w SESA – Związku Firm
Ochrony Portów Lotniczych
• FPS – Członkostwo Seris Academy
w Związku Przedsiębiorstw Szkoleniowych
Branży Bezpieczeństwa
• GPMSE – Członkostwo w Profesjonalnym
Stowarzyszeniu Przedsiębiorstw Bezpieczeństwa Elektronicznego w odniesieniu do
działalności w obszarze monitoringu

FIRMA

WE FRANCJI

W BELGII

• Członkostwo w APEG – Profesjonalnym
Stowarzyszeniu Firm Ochroniarskich
W HOLANDII

• Członkostwo w Nederlandse
Veiligheidsbranche
W LUKSEMBURGU

• MLQE – Członkostwo w Luksemburskim
Ruchu na rzecz Jakości i Doskonałości
• FEDIL – Członkostwo w Wielobranżowej
Federacji Przedsiębiorstw
W POLSCE
W branży bezpieczeństwa:

• Członkostwo w Polskim Związku
Pracodawców Ochrona
• Członkostwo w Polskiej Izbie Ochrony
W branży prac porządkowych:

• Członkostwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości
• Członkostwo w Związku Pracodawców
Branżowych PSC
I 15 I

Nasze Pogodzenie naszych zobowiązań i
podejście wyników ekonomicznych
naszej Grupie zdajemy sobie sprawę, że po- Wyzwania te, wspólne dla wszystkich krajów,
w dziedzinie Wgodzenie
naszych zobowiązań z wynikami w których Grupa prowadzi swoją działalność,

CSR

ekonomicznymi jest jednocześnie źródłem
nowych możliwości, jak i koniecznością, aby
nasze wyniki były zrównoważone.
Aby pogłębić swoje zaangażowanie w ramach
podejścia CSR [społecznej odpowiedzialności
biznesu], Grupa Seris określiła 18 podstawowych kwestii związanych ze swoją działalnością. Obejmują one trzy główne obszary zrównoważonego rozwoju.

stanowią mapę drogową firmy w dziedzinie
CSR na najbliższe lata. Aby sprostać każdemu
z tych wyzwań poszczególne spółki należące
do Grupy podejmują określone zobowiązania i
wyznaczają swoje cele. Takie podejście umożliwia umieszczenie CSR w centrum strategii
firmy i mierzenie uzyskiwanych postępów.

Uwzględnienie
zagadnień
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu

(CSR)

jako kluczowych elementów
naszej strategii
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Planet

People

Profit

Zmniejszenie wpływu naszej
działalności na środowisko

Odpowiednie wykorzystanie naszego
kapitału ludzkiego i promowanie
rozwoju zawodowego naszych
pracowników

Zapewnienie trwałości działalności
firmy

Zapewnienie recyklingu naszych
odpadów i udział w ponownym
wykorzystaniu sprzętu
Udział w procesie zapewnienia
właściwego stosowania polityki
środowiskowej przez naszych klientów
w ich lokalizacjach
Podnoszenie poziomu świadomości w
odniesieniu do działań
proekologicznych i zachęcanie do
podejmowania inicjatyw
wewnętrznych
Uwzględnienie kryteriów
środowiskowych w ramach naszych
relacji z dostawcami i partnerami

Podejmowanie działań na rzecz
odpowiedzialnego zatrudnienia
Promowanie bezpieczeństwa i zdrowia
w pracy
Zapewnienie poszanowania zagadnień
dobrego samopoczucia w pracy i
równowagi między życiem prywatnym
a zawodowym
Promowanie różnorodności
pracowników
Zapewnienie konstruktywnego
dialogu z partnerami społecznymi

Wzmocnienie naszej obecności w
kraju i w skali międzynarodowej
Uwzględnienie zagadnień ciągłego
doskonalenia jako kluczowego
elementu naszej strategii i naszych
praktyk
Zapewnienie trwałych relacji z
klientami i zachęcanie do
wprowadzania innowacji
Inwestowanie w lokalne inicjatywy
gospodarcze
Zapewnienie odpowiedzialności w
dziedzinie naszych praktyk biznesowych i procesów zakupowych

FIRMA

Realizacja inwestycji mających na celu
zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko
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Kluczowe
wydarzenia
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Nowe

zarządzanie
dla nowych
ambicji
Dla zapewnienia kontynuacji zrównoważonego, rentownego rozwoju na skalę międzynarodową, rodzina
TEMPEREAU podjęła w 2020 roku decyzję o utworzeniu nowej struktury organizacyjnej prywatnej Grupy
prowadzącej działalność w dziedzinie ochrony, utworzonej w 1958 roku w Saint-Nazaire.

„

W roku 2020, w bardzo specyficznych warunkach
gospodarczych, byliśmy w stanie wprowadzić nowoczesny
model zarządzania, zgodny z naszymi ambicjami rozwojowymi. Najnowsze rekrutacje przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku i na
początku 2021 r. zapewniają nam równowagę i komplementarność niezbędną dla
wspólnej pracy z najwyższą wydajnością. Cieszę się, że Rada Zarządzająca może polegać na Komitecie Wykonawczym, abyśmy mogli wspólnie realizować projekty rozwojowe, które czekają nas zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej.”
Guy TEMPEREAU,
Prezes Rady Zarządzającej i założyciel Grupy Seris.

Z prawnego punktu widzenia spółka holdingowa o nazwie Gen.Tem została utworzona
w celu zapewnienia stabilności i niezależności Grupy Seris. Jej pracom przewodniczy
założyciel firmy, pan Guy TEMPEREAU oraz trójka jego dzieci. Ta rodzinna spółka holdingowa jest obecnie akcjonariuszem Grupy Seris.
Założyciel Grupy Seris zmniejsza obecnie swoje bezpośrednie zarządzanie operacyjne
Grupą, poświęcając w pełni swój czas spółce holdingowej. Struktura zarządzania Grupy
Seris jest obecnie zorganizowana w oparciu o dwa nowo utworzone organy zarządzające:
- Rada Zarządzająca,
- Komitet Wykonawczy.
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Od lewej strony: Bruno CATHELINAIS, Sébastien TEMPEREAU,
Audrey PROU, Guy TEMPEREAU, Céline TEMPEREAU-SAUVAGE,
Antoine MASSIET du BIEST i Dominique BAMAS.

Rada Zarządzająca
Rada ta określa kierunki strategiczne i ogólną politykę Grupy, a ponadto powołuje Komitet Wykonawczy. Rada, której pracom przewodniczy Guy
TEMPEREAU, obejmuje także sześciu innych członków:
- trójka jego dzieci, reprezentujących rodzinę akcjonariuszy:
- menedżerowie spoza rodziny o uznanym wykształceniu i
Céline TEMPEREAU-SAUVAGE
doświadczeniu zdobytym w wiodących firmach europejskich i
Audrey PROU
światowych:
Sébastien TEMPEREAU
Dominique BAMAS
Bruno CATHELINAIS
Antoine MASSIET du BIEST

Komitet Wykonawczy

Zadaniem Komitetu Wykonawczego jest wdrażanie określonej polityki i zarządzanie wszystkimi działaniami Grupy Seris z operacyjnego
punktu widzenia. Podlega on Radzie Zarządzającej.
Komitet Wykonawczy składa się obecnie z pięciu członków:
Cédric PERIER,
Prezes Zarządu Seris Francja
Tomasz WOJAK,
Prezes Zarządu Seris Konsalnet Polska
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Christophe SEGAERT,
Prezes Zarządu Seris Beneluks
Daniel MURCIANO,
Dyrektor Finansowy Grupy
Sophie LECLERC,
Dyrektor Grupy ds. Prawnych i Zgodności

perspektywy
i ambicje
Rok 2020 był rokiem bardzo szczególnym
dla wielu z nas, w tym także dla firmy Seris Francja. Ten poważny
kryzys zdrowia publicznego w dużym stopniu zmienił nasze sposoby wykonywania pracy, a także potrzeby i oczekiwania naszych klientów, do których
nasze zespoły dostosowały się niemal natychmiast.
Cyfryzacja oraz przyspieszenie rozwoju usług poprzez wykorzystanie nowych technologii
stanowią obecnie określone, konkretne perspektywy. Naszym głównym priorytetem pozostaje zapewnienie zadowolenia naszych klientów oraz jakości świadczonych im usług.
Wdrożyliśmy silną, pozytywną dynamikę, której celem jest zapewnienie korzystnego dla
naszej działalności kontekstu przy jednoczesnej integracji rozwoju poszczególnych wyspecjalizowanych działań i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ochroną.”

„

W GRUPIE

„

Silna, pozytywna dynamika rozwoju

Cédric PERIER, Prezes Zarządu Seris Francja
Nowoczesne rozwiązania dzięki połączeniu zasobów ludzkich i nowych technologii

Naszą ambicją jest umacnianie Seris Konsalnet jako lidera nowoczesnych rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce. Wpływamy na zmiany w postrzeganiu polskiego rynku
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Jesteśmy innowacyjni, śledzimy światowe trendy
technologiczne, wdrażamy nowoczesne rozwiązania, łączące technologię i człowieka. Podnosimy i wyznaczamy nowe standardy w obszarze bezpieczeństwa. Konsekwentnie budujemy najlepszy
zespół w naszej branży w Polsce, wspieramy i kreujemy talenty w naszej drużynie. Dbamy o bezpieczeństwo, rozwój kompetencji oraz satysfakcję naszych pracowników i klientów. Przykładamy wagę do zrównoważonego rozwoju, prowadząc nasz biznes z troską o otaczające nas środowisko. Czynimy świat bezpieczniejszym.”
Tomasz WOJAK, Prezes Zarządu Seris Konsalnet Polska

„

Wysoce kompleksowa oferta usług, w której kluczowe znaczenie
mają umiejętności i innowacyjność

W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałem okazję lepiej poznać Grupę Seris, a w szczególności jej bardzo ludzkie podejście oraz profesjonalne, pełne zaangażowania nastawienie. Grupa posiada również bardzo kompleksową ofertę usług, w której kluczowe znaczenie mają umiejętności i innowacyjność. Opracowujemy rozwiązania
technologiczne, które w przyszłości będą dla nas wszystkich bardzo ważne.
Właśnie dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów na temat realizacji naszych ambicji dotyczących społecznej odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy świadomi znaczenia naszej działalności dla społeczeństwa i dlatego jako firma jesteśmy zdeterminowani, aby przyczyniać się do tworzenia bezpieczniejszego świata. Żyjemy w dynamicznie
zmieniającym się społeczeństwie i stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Gotowość pracowników Seris do wspólnej pracy nad tym zagadnieniem sprawia, że z
optymizmem patrzę w przyszłość.
Jestem pewien, że dzięki motywacji, zaangażowaniu i wkładowi całego zespołu
pracowników Grupy Seris możemy zrealizować nasz plan oraz nasze ambicje. ”
Christophe SEGAERT, Prezes Zarządu Seris Beneluks
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Informacje na temat

PANDEMII

Covid19

COVID-19:

mobilizacja, adaptacja
i innowacyjność w
obliczu
bezprecedensowego kryzysu
zdrowia publicznego
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Wszyscy jesteśmy
zmobilizowani!
Rok 2020 był głęboko naznaczony kryzysem związanym z pandemią
koronawirusa. Aby poradzić sobie z tą bezprecedensową sytuacją w
dziedzinie zdrowia publicznego zespoły Seris we wszystkich krajach
zostały zmobilizowane bardziej niż kiedykolwiek, aby zapewnić
bezpieczeństwo obiektów i ochronę ludzi. W naszych poszczególnych
organizacjach wdrożyliśmy plany zapewnienia ciągłości działania, a
nasze zespoły są stale mobilizowane w celu dostosowywania naszych
metod działania, gdy tylko jest to konieczne.
W tym szczególnym kontekście nasza misja ma bardziej kluczowe
znaczenie niż kiedykolwiek.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych pracowników,
zarówno w terenie, jak i w ramach poszczególnych struktur, za ich
niezwykłe zaangażowanie i mobilizację, aby zapewnić utrzymanie
dostaw żywności, a także usług w dziedzinie zdrowia i działalności
gospodarczej we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni.
W tych trudnych czasach niezbędna jest solidarność, a ponadto
konieczna jest mobilizacja wszystkich, aby móc wspólnie wyjść z
kryzysu.

Kryzys COVID-19:
przyspieszenie transformacji

Sesje jogi dla zapewnienia wsparcia
pracownikom podczas pierwszego
okresu izolacji
Podczas pierwszego lockdownu we Francji, w marcu 2020 r., firma Seris Francja zaoferowała
swoim pracownikom możliwość udziału w organizowanych przez firmę zdalnych sesjach jogi.
Ta metoda, zwana Yoga Corporate, została opracowana we współpracy z osteopatami i psychoergonomami medycyny pracy, ma więc tę zaletę, że została
dostosowana do wszystkich pracowników, a także różnorodnych stanowisk
pracy i zawodów. Proponowane ćwiczenia umożliwiają w szczególności rozładowanie napięcia fizycznego (oczy, szyja, górna część pleców, nogi itp.) oraz
ćwiczenia dla umysłu (koncentracja, zmęczenie, stres). Świadczącym pracę zdalną pracownikom Seris Francja zaproponowano sześć sesji poświęconych różnym zagadnieniom, w celu
lepszego poradzenia sobie z tym bezprecedensowym okresem, co umożliwiło im przyswojenie
sobie szeregu pozytywnych, długoterminowych przyzwyczajeń.

W GRUPIE

Okres, który przeżyliśmy od początku 2020 r., naznaczony roz- i organizacji w ciągu zaledwie kilku dni lub
przestrzenianiem się pandemii koronawirusa, przyspieszył wdro- tygodni. Kryzys zmusił nas do zwiększenia
żenie technologii cyfrowych przez wiele organizacji i firm oraz jednorodności, poprawy organizacji i efektywności. Takie zagadogólnie wszystkich obywateli, którzy wypracowali nowe nawyki nienia jak współdzielenie zasobów dokumentacyjnych, metodyka archiwizacji, a także zapewnienie jakości i łatwości wymiany
i sformułowali nowe oczekiwania w tej dziedzinie.
Grupa Seris nie stanowi wyjątku od tych tendencji. Już wcześniej informacji wewnątrz Grupy między wszystkimi jej pracownikami,
zaplanowaliśmy realizację niektórych projektów dotyczących ale także na zewnątrz, ze wszystkimi pozostałymi interesariuszami (klientami, dostawtransformacji naszej Grupy, ale widać
cami, partnerami, audytowyraźnie, że zakończony właśnie
Osiągnięcia w zakresie inwestycji
rami, agencjami rządowymi
okres przyspieszył ich realizację.
Kryzys zdrowia publicznego wpłynął technologicznych, a także otwartości na itp.) stały się absolutnymi
priorytetami, a bezpiena zmianę sposobu, w jaki wspólnie
nowe metody pracy i współpracy są tak
czeństwo informacji stapracujemy. Na przykład, jak w wielu
zaawansowane, że całkowite wycofanie się
nowi dla Grupy istotny
innych firmach, w przypadku niektóz nich byłoby już obecnie niemożliwe.
aspekt zachowania czujrych funkcji preferowana jest praca
ności.
zdalna. We wszystkich krajach, w
których jesteśmy obecni, musieliśmy dostosować się i znaleźć i/ Osiągnięcia w zakresie inwestycji technologicznych, a także
lub opracować materiały oraz rozwiązania, aby umożliwić naszym otwartości na nowe metody pracy i współpracy są tak zaawanpracownikom utrzymywanie bliskiego kontaktu i pracę zdalną. W sowane, że całkowite wycofanie się z nich byłoby już obecnie
okresach ścisłej izolacji kanały cyfrowe stały się jedynym środ- niemożliwe. Nasze przyzwyczajenia i sposób organizacji uległy
kiem prowadzenia interakcji. Tym samym, aby zapewnić niezbęd- zmianom. Z pewnością w miarę upływu czasu nastąpi powrót do
ną ciągłość naszych działań, podjęliśmy w trybie pilnym wyzwanie, normalności, jednakże ten kryzys będzie miał wpływ na naszą
dalszą działalność i nasze metody zarządzania.
polegające na masowym zastosowaniu pracy zdalnej.
Poza tym pojedynczym zjawiskiem pandemia była dla naszej firDaniel MURCIANO,
my okazją do opracowania zupełnie nowych sposobów działania
Dyrektor Finansowy Grupy
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wykazuje elastyczność
Indywidualne rozwiązania
dotyczące dystansu
społecznego
W obliczu nagłego pojawienia się globalnej pandemii COVID-19 komplementarność i zaangażowanie wszystkich działów firmy Seris Belgia
umożliwiło opracowanie „koncepcji całkowitego bezpieczeństwa”. Co
było jej celem? Zapewnienie utrzymania bezpiecznej odległości między ludźmi w różnych sytuacjach dzięki wdrożeniu rozwiązań dystansu
społecznego, które mogą mieć charakter zindywidualizowany.
Rozwiązania techniczne służą do zorganizowania kontroli dostępu w
taki sposób, aby w jak największym stopniu zapobiec ewentualnemu
rozprzestrzenianiu się wirusa, a pracownicy ochrony są po to, aby obserwować i w razie potrzeby zgłaszać problemy i reagować. Monitorowanie temperatury ciała, wykrywanie noszenia maseczki ochronnej,
kontrola stopnia obłożenia lokalu w czasie rzeczywistym to przykłady
wdrożonych nowych rozwiązań.
• Obłożenie w czasie rzeczywistym: zliczanie liczby obecnych osób,
automatyczne zamykanie lub otwieranie drzwi dostępowych, sygnalizacja za pomocą zielonego lub czerwonego ekranu, automatyzacja
raportów i sygnałów.
• Kontrola temperatury: wykrywanie wzrostu temperatury ciała, sygnalizacja za pomocą zielonego lub czerwonego ekranu, automatyzacja dostępu i sygnałów.
• Wykrywanie maseczki ochronnej: analiza twarzy, wykrywanie faktu
noszenia maski ochronnej lub jej braku, sygnalizowanie pracownikom ochrony w razie problemu.
• Wykrywanie kolejek osób oczekujących: wykrywanie długich kolejek, wykrywanie odległości dystansu społecznego w kolejce, sygnalizowanie pracownikom ochrony, kiedy należy interweniować.
• Śledzenie kontaktów: monitorowanie osób za pomocą sieci kamer, a
także śledzenie kontaktów między nimi, jeśli pożądane jest bardziej
szczegółowe monitorowanie.
• Kontrola tłumu: monitoring plaż, placów, ulic handlowych, centrów
handlowych i pomieszczeń firmowych, wykrywanie tworzenia się
grup, wysyłanie powiadomień za pośrednictwem wiadomości audio
i raportów.
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Dostosowanie oferty Akademii
Aby promować swoje nowe oferty, dostosowane do globalnego kontekstu zdrowotnego, firma Seris Belgia zorganizowała różnorodne tematyczne seminaria internetowe, aby pomóc firmom chronić swoich
pracowników, gości i wszystkich obecnych interesariuszy. Wprowadzone zostały nowe szkolenia, takie jak:
• Przestępczość podczas i po pandemii COVID-19
• Przewidywanie napięć społecznych po pandemii COVID-19
• COVID-19 – prywatne firmy sektora bezpieczeństwa na pierwszej linii – możliwości, obowiązki i działania rozpoznawcze
Te nowe kursy szkoleniowe, dostępne w katalogu online na stronie
www.Seris.be, mają na celu wsparcie firm i udzielenie odpowiedzi na
ich różnorodne pytania związane z wybuchem globalnej pandemii.

Serwisy społecznościowe:
wybór firmy Seris dla
tworzenia i rozwijania więzi
Pandemia, z którą mamy obecnie do czynienia, wywiera znaczny
wpływ na nasze życie codzienne. Większość krajów europejskich podjęła dość podobne środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19, takie jak mniej lub bardziej surowe zakazy przemieszczania się, zakaz niektórych podróży, zamykanie niektórych
miejsc oraz rozwój lub nawet upowszechnienie pracy zdalnej.
Wszystkie te środki miały bezpośrednie i trwałe konsekwencje w zakresie ograniczenia zwykłych interakcji międzyludzkich, spotkań i
bezpośrednich relacji zawodowych. Przywiązując baczną uwagę do
przekazywania informacji i wymiany z pracownikami, klientami, partnerami oraz w szerszym ujęciu ze wszystkimi podmiotami, z którymi
wchodzi w interakcje, Grupa Seris zdecydowała się przyspieszyć realizację swojego planu wdrażania rozwiązań cyfrowych, w szczególności
jeśli chodzi o jej obecność w sieciach społecznościowych.
Aktywna obecność Grupy na różnych platformach umożliwia zatem
utrzymywanie i rozwijanie bezpośrednich kontaktów z wszystkimi interesariuszami, a ponadto ułatwia rozpowszechnianie aktualności dotyczących Grupy lub informacji na temat oferowanych innowacyjnych
rozwiązań oraz tworzenie odniesień i interakcji.

Seris przyczynia się

do powrotu do
„normalnego” życia

W oczekiwaniu na ponowne otwarcie miejsc organizacji
imprez i konieczność zapewnienia ich ochrony – zarówno
w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz – pracownicy Seris Event Security uczestniczyli w pracach związanych z powrotem do normalnego życia, zapewniając
ochronę punktów szczepień otwartych w 2021 r. w Belgii.
Punkty szczepień są obecnie jednymi z niewielu miejsc, w
których gromadzi się wiele osób. Pracownicy mają zatem
za zadanie dopilnować, aby wszystko przebiegało jak najsprawniej, z najwyższym poszanowaniem środków dystansu społecznego i zapewnieniem ich przestrzegania. Grupa
Seris jest dumna, że jej zespoły mogą mieć swój udział w
czynieniu świata bezpieczniejszym.

Słowa nadziei „Razem odzyskamy naszą wolność”,
widniejące przy wejściu do Centrum Szczepień Nekkerhal
w miejscowości Malines (Belgia) na początku 2021 r.
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Wprowadzamy

innowacje,
aby zapewnić
naszym klientom to,
co najlepsze

Zapewnienie najlepszej obsługi klientom jest siłą napędową zespołów
Grupy Seris na co dzień we wszystkich krajach, w których Grupa jest
obecna. Rozwój Grupy Seris Konsalnet to jeden z kluczowych priorytetów strategii naszej firmy. Dlatego bardzo uważnie słuchamy potrzeb klientów i dzięki nim rozwijamy naszą ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, by
zaspokoić zmieniające się i
Ugruntowane
rosnące wraz z rozwojem
doświadczenie i
technologii wymagania rynku.
Budując partnerskie relacje,
rozwiązania
wykorzystując naszą wiedostosowane
dzę, wdrażamy zoptymalizowane, kompleksowe, dopasowane
do
potrzeb do potrzeb klientów
klientów rozwiązania. Rozwijamy portfel naszych usług, korzystając z doświadczenia nabytego
przez ponad 25 lat na rynku usług bezpieczeństwa.
Doskonalimy nasze procesy obsługi i utrzymania klientów poprzez
wdrażanie jakościowych KPI. Uruchamiamy nowoczesne internetowe
kanały sprzedaży i aplikacje mobilne.
Wszystkie nasze działania, praktyki i projekty są ukierunkowane na
zapewnienie zadowolenia naszych klientów, dzięki energii naszych
pracowników, którzy na co dzień dbają o zapewnienie bezpieczeństwa.
Tomasz WOJAK, Prezes Zarządu Seris Konsalnet Polska
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„Dzięki firmie Seris mamy obecnie działający w
czasie rzeczywistym, scentralizowany system
ochrony naszych dzieł sztuki.
Ponadto firma Seris wykazała się naprawdę
niezwykłą elastycznością, malując swoje kamery w
kolorze ścian każdego pomieszczenia ze względów
estetycznych. Ich działanie w ramach naszego
projektu było naprawdę fantastyczne.”
Wouter Covens, Dyrektor Operacyjny muzeum KMSKA

Specjalne zabezpieczenia dla Królewskiego Muzeum Sztuk
Pięknych w Antwerpii!
Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii (czyli KMSKA) mieści
w swoich murach wiele znanych na całym świecie dzieł sztuki, które
każdego roku przyciągają ponad 100.000 odwiedzających,
pochodzących zarówno z Belgii, jak i z innych krajów.
Od 2011 roku muzeum KMSKA przechodzi gruntowny remont.
Zabezpieczenie budynku i jego cennych zbiorów jest jednym z kluczowych
aspektów tej renowacji, która ma na celu uczynienie KMSKA jednym z
najpiękniejszych muzeów na świecie. Firma Seris otrzymała od władz
flamandzkich zamówienie obejmujące instalację całego systemu ochrony.
• Ponad 270 kamer
• Kontrola dostępu, ochrona dzieł sztuki i ponad 500 punktów detekcji
• Inteligentny alarm
• Całość systemu kontrolowana z poziomu centrali
• Ochrona przed kradzieżą i wykrywanie wandalizmu

Wyzwanie: kompletny system ochrony,
wtapiający się w tło
W przypadku tak nadzwyczajnego miejsca wyzwanie jest dwojakie:
znajdujących się w nim dzieł sztuki nie da się niczym zastąpić. Dlatego
z jednej strony ochrona musi być absolutnie niezawodna, a z drugiej
– zastosowane rozwiązania techniczne nie mogą obniżać estetyki pomieszczeń.

Nasza odpowiedź: ochrona zintegrowana
W przeszłości system bezpieczeństwa muzeum KMSKA stanowił zbiór
różnych niezależnych elementów. Firma Seris zainstalowała system

zintegrowany, którym można zarządzać całkowicie z poziomu centrali
ochrony, za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu. Obecnie
wszystkie dane przesyłane z kamer, punktów detekcji i oznaczeń są
zebrane centralnie w jednym miejscu, co znacznie przyspiesza uzyskanie jasnego obrazu ewentualnego problemu.
Aby spełnić wymagania estetyczne, zespół zdecydował się na zastosowanie miniaturowych kamer, które ponadto zostały pomalowane na
ten sam kolor, co ściany, na których są zamontowane. W ten sposób
dzieła sztuki pozostają zawsze w centrum uwagi w majestatycznych
salach muzealnych.
Dla zapewnienia pełnej integracji zespół zaplanował również system
SMS (Security Management System), który łączy w sobie kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, ochronę dzieł sztuki, wykrywanie włamań,
wykrywanie pożaru oraz system zarządzania budynkiem, komunikację
mobilną i sterowanie oświetleniem.

Rozwiązanie to jest przygotowane na
przyszłość dzięki ogromnym możliwościom
rozbudowy
Wdrożony system nie tylko spełnia wszystkie bieżące potrzeby muzeum KMSKA, ale planuje się również, że będzie w stanie zaspokoić przyszłe potrzeby. Pod warunkiem zastosowania dodatkowego oprogramowania, system mógłby również być wykorzystywany do
kontroli tłumu. Ponadto możliwe jest dodanie do niego funkcji monitoringu.
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Seris Konsalnet Cleaning: innowacyjne podejście w zakresie
rozwiązań dotyczących utrzymania czystości

S-Mobility to system zarządzania parkingami, który optymalizuje obłożenie parkingów firmowych. To rozwiązanie ułatwiające codzienne
życie zarówno pracownikom, jak i osobom odwiedzającym firmę.
Za pomocą kilku kliknięć na komputerze lub smartfonie pracownicy
mogą zarezerwować miejsce parkingowe na dzień lub pół dnia, w zależności od swoich potrzeb. Aplikacja S-Mobility dba również o to, aby
zwalniali oni swoje rezerwacje, kiedy wyjeżdżają na wakacje lub na
delegację. Z rozwiązania tego mogą skorzystać również klienci, usługodawcy zewnętrzni i osoby odwiedzające firmę. Aplikacja S-Mobility

współpracuje z Waze i Google Maps, kierując osoby odwiedzające bezpośrednio do szlabanu przy wjeździe na parking.
Jeśli liczba miejsce na parkingach firmowych jest zawsze ograniczona,
aplikacja S-Mobility zachęca pracowników i gości do wspólnego korzystania z pojazdów lub znalezienia innych odpowiednich rozwiązań,
takich jak pobliskie parkingi publiczne lub środki komunikacji miejskiej. Dzięki aplikacji S-Mobility każda firma może określić własną politykę i własne ceny.
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Seris Francja bierze udział

w opracowywaniu wyjątkowego systemu
bezpieczeństwa centrum kosmicznego w
Gujanie Francuskiej

Od 2013 roku zespoły firmy Seris Francja zapewniają spersonalizowane środki bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczą w zabezpieczaniu startów rakiet na terenie gujańskiego
centrum kosmicznego w Kourou. To centrum
kosmiczne jest obecnie jedną z głównych
kwestii strategicznych, zapewniając Europie
niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej.
Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej
pandemią starty zostały wznowione przy
wzmożonych środkach bezpieczeństwa.

Do zapewnienia
bezpieczeństwa tego
newralgicznego miejsca
zaangażowano wiele
podmiotów
Wdrożony system bezpieczeństwa dla tego
typu obiektów jest niezwykle rozbudowany:
biorą w nim udział przedstawiciele żandarmerii (morskiej, mobilnej i grupy szybkiego reagowania GIGN), Trzeciego Pułku Piechoty Legii
Cudzoziemskiej, wojskowego centrum kontroli, zespołu rozminowywania, paryskiej straży
pożarnej oraz różne inne zespoły służb ochrony zarówno na terenie bazy, jak i poza nią.
We współpracy z różnymi zaangażowanymi podmiotami zadania firmy Seris polegają na zabezpieczaniu tego rodzaju wydarzeń. Wykrycie nawet najmniejszej anomalii jest niezbędne dla
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zapewnienia płynnego przebiegu startów rakiet.
Dokładne sprawdzanie zaproszeń, a także wnikliwa kontrola pasażerów i pojazdów VIP wyjeżdżających z różnych hoteli w mieście przed udaniem się na miejsce startu mają decydujące
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa tego
rodzaju wydarzeń. Wykrycie nawet najmniejszej
anomalii jest niezbędne dla zapewnienia płynnego przebiegu startów rakiet.

Miejsca obserwacji pod
ścisłym nadzorem
W Kourou starty rakiet można obserwować z
różnych miejsc, noszących takie nazwy, jak
„CARAPA”, „IBIS” i „JUPITER” itp. Są one dostępne tylko na zaproszenie, w związku z
czym firma Seris wykonuje prace dotyczące
monitorowania i weryfikacji miejsc przeznaczonych do obserwacji, które mogą pomieścić od 258 do 1450 osób. Zespoły firmy Seris są regularnie wzywane w celu świadczenia
usług dodatkowych, takich jak zabezpieczanie imprez wieczornych po startach rakiet,
organizowanych dla personelu firmy ARIANESPACE lub ochrona dodatkowych, miejsc obserwacyjnych używanych okazjonalnie. W zależności od terminów startów usługi te
realizuje łącznie od 15 do 20 pracowników.

Seris Konsalnet Cleaning: innowacyjne podejście w zakresie
rozwiązań dotyczących sprzątania

Znaczenie usług utrzymania czystości znacząco wzrosło w okresie pandemii COVID-19, przy
czym należy zwrócić szczególną uwagę zarówno na ich opłacalność, jak i ochronę środowiska.
Wciąż analizujemy nowe trendy na rynku usług porządkowych, wsłuchujemy się w oczekiwania
naszych klientów i widzimy, że czeka go rewolucja technologiczna.
Jej podstawy opisują trzy słowa kluczowe. Po pierwsze, robotyzacja w operacyjnej realizacji
usług odkurzania, czyszczenia i dezynfekcji, zwłaszcza dużych powierzchni. Po drugie, automatyzacja procesów obsługi, raportowania, rozliczania, fakturowania. Po trzecie, cyfryzacja procesów ofertowania, podpisywania umów, nadzorowania i prowadzenia bieżącej komunikacji.
„Pandemia znacznie przyspieszyła te procesy i nawet po jej zakończeniu wiele z nich stanie się
podstawowym sposobem prowadzenia biznesu” – mówi Andrzej CHODACZ, Prezes Zarządu firmy Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o.
Nowa marka Seris Konsalnet Cleaning wprowadziła na polski rynek najnowocześniejsze technologie usług porządkowych, tworząc innowacyjny model działania o nazwie „Cleaning 4.0”. To
nowe rozwiązanie opiera się na wartościach wspólnych dla całej Grupy Seris: noszą one nazwę
3P – Planet, People, Profit. Celem firmy Seris Konsalnet Cleaning jest dostarczanie rozwiązań
opartych na produktach najwyższej jakości „Q”, z poszanowaniem środowiska, planety i ludzi:
• Q EKO – linia usług przyjaznych dla środowiska (m.in. detergenty biodegradowalne)
• Q BOT – linia usług zrobotyzowanych, bazujących na najbardziej zaawansowanych technologiach
• Q EYE – platforma cyfrowa zapewniająca monitoring operacyjny w czasie rzeczywistym. Ponieważ pracownicy są najważniejszym kapitałem Grupy Seris, nasz nowy model opiera się na
systematycznym rozwijaniu ich umiejętności, w szczególności w obszarze technologicznym,
z uwzględnieniem zaawansowanej obsługi klienta.

ICCTV – nowa generacja rozwiązań w zakresie ochrony i
bezpieczeństwa
Firma Seris Konsalnet oferuje innowacyjną usługę, która polega na
inteligentnej analizie obrazu pochodzącego z kamer monitoringu wideo (CCTV) za pomocą specjalistycznego oprogramowania w należącym do firmy centrum wideo monitoringu.
Idealnie dopasowany do oczekiwań klientów profesjonalnych system
iCCTV zapewnia skuteczną optymalizację i stanowi uzupełnienie tradycyjnych rozwiązań, gwarantując znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki analizom na odległość, automatycznemu nadzorowi,
a także ewentualnej integracji istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa klienta.
Dzięki spersonalizowanemu rozmieszczeniu kamer zgodnie ze specyfiką każdej instalacji oraz pełnej elastyczności w zakresie wdrażania
wirtualnej siatki analiz rozwiązanie opracowane przez Seris Konsalnet
pozwala na automatyczne, natychmiastowe wykrywanie włamań,
włączanie kamer i zdalne nagrywanie wideo, a także tworzenie kompletnych raportów z funkcją porównywania obrazów – wszystko to
pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Rozwiązanie umożliwia również korzystanie z wielu innowacyjnych aplikacji lub usług dzięki funkcjom rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
rozpoznawania twarzy, liczenia osób, mapowania ich przepływów au-

tomatycznemu wykrywaniu ruchów, a nawet podejrzanego znikania
określonych elementów.
W zakresie zabezpieczania imprez i wydarzeń okazjonalnych, a nawet
placów budowy, rozwiązanie iCCTV może również zostać wdrożone z
wykorzystaniem mobilnych wież iCCTV, które można szybko zainstalować i zdemontować.
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Centrum monitoringu wideo

Seris

Francja
firmy
zostało całkowicie odnowione!
W celu wsparcia rozwoju działalności firmy i jak najlepszego dostosowania miejsca pracy do oczekiwań klientów, w krajowym centrum monitoringu wideo Seris Francja, zlokalizowanym w miejscowości Saint-Nazaire, gdzie Grupa została założona, przeprowadzone zostały w pierwszym
półroczu poważne prace modernizacyjne. Zmieniono ergonomię stanowisk roboczych, aby umożliwić pracownikom pracę w bardziej komfortowym i spokojnym środowisku. Nowe narzędzia, takie jak biurka i kolumny ekranowe, pozwalają teraz pracownikom pracować wydajniej i
bardziej komfortowo.
W międzyczasie przebudowana została również główna przestrzeń robocza centrum, aby udostępnić pracownikom nadzoru i dyrekcji operacyjnej wydzieloną przestrzeń. Centrum ma teraz dwie oddzielne platformy
robocze, zlokalizowane w bezpiecznej przestrzeni certyfikowanej APSAD,
co umożliwia oferowanie klientom najwyższej jakości obsługi.

Kompleksowa oferta usług
ochrony dla bazy
US Army-Usag w Beneluksie

Od 2015 roku firma Seris Security zapewnia nadzór i bezpieczeństwo baz wojskowych USA na terenie Belgii. W 2018 roku
okres obowiązywania umowy został znacząco przedłużony. W
związku z przekazaniem belgijskiej bazy wojskowej Zutendaal
(we wschodniej części prowincji Limburgia) armii amerykańskiej, wymagane były dodatkowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.
Od samego początku zespół około stu pracowników ochrony zapewniał niezwykle profesjonalną i stałą obsługę. Udostępnienie tej nowej
bazy armii amerykańskiej było możliwe w szczególności dzięki zapewnieniu stałego monitoringu przez pracowników firmy Seris na miejscu.
- Przedłużenie umowy o pięć lat
-
Podejście zintegrowane: Seris Security, Monitoring, Technology
i Academy
- Ponad 130 pracowników ochrony firmy Seris na miejscu
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Nasze starania opłaciły się: latem 2020 roku umowa o współpracy z Seris została przedłużona na okres kolejnych pięciu lat.
Takie podejście nie tylko potwierdza jakość naszych usług, wzmocnioną poprzez połączenie wszystkich umiejętności i rozwiązań firmy
Seris (Security, Monitoring, Technology i Academy), ale jest również
wielkim wyróżnieniem ze strony armii amerykańskiej dla ponad 130
pracujących na miejscu pracowników ochrony.

RU

Przedłużenie umowy do 2025
roku: nagroda za nasze
zaangażowanie

PI

„Przy współpracy z firmą Seris najbardziej

E

uderzyło mnie zaangażowanie pracowników
ochrony i ich wzajemna solidarność.
Rzadko zdarzało mi się widzieć tak zgrany
zespół. Znajduje to odzwierciedlenie w
doskonałej jakości obsługi.”
Nils C. HOBBEL, Emergency Services COR U.S. Army Garrison Benelux

Nasze zobowiązanie: oferta obejmująca pełen zakres usług

Mówiąc bardziej konkretnie, Amerykanie mają zaufanie do „koncepcji całkowitego bezpieczeństwa” firmy Seris – zorientowanej
na klienta kompleksowej usługi świadczonej przez poszczególne działy naszej firmy.
Decyzja o wyborze firmy Seris była podyktowana potrzebą zintegrowa- W ramach przedłużenia umowy zakres usług Seris Security został
nego i spójnego rozwiązania, dostosowanego do ściśle określonych znacznie rozszerzony. Na przykład poszczególne lokalizacje będą
zagrożeń oraz oczekiwań. Ścisła współpraca i wiedza poszczególnych obecnie patrolować treserzy psów (jednostki K9). Po raz pierwszy w
działów pozwala na elastyczną interpretację codziennych potrzeb.
skład zespołu wejdą również trzy treserki psów. Rozszerzenie współSeris Academy organizuje specjalne szkolenia dla naszego zespołu, pracy jest ogromną szansą dla całego zespołu Seris i potwierdza nasze
począwszy od szkolenia podstawowego dla pracowników ochrony, aż doświadczenie w zakresie niezawodnych usług ochrony i monitorowapo bardziej specjalistyczne programy, takie jak rozbudowane szkolenia nia obiektów strategicznych.
strzeleckie w warunkach nocnych. Oprócz zabezpieczeń elektronicznych i fizycznych oferowanych przez Seris Technology centrum alarmowe Seris Monitoring zdalnie monitoruje krytyczne obszary lokalizacji (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).
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Opracowanie i wdrożenie
nowoczesnych
rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa dla OBI
w Polsce
Współpracę z OBI – jedną z największych w Europie sieci
marketów budowlanych, firma Seris Konsalnet rozpoczęła
w 2005 r. Początkowo rozwiązania w zakresie ochrony i
bezpieczeństwa dla tego klienta bazowały na usługach
ochrony fizycznej osób i mienia. Wraz z upływem czasu
współpraca rozszerzała się o nowe obiekty handlowe. W
służbie dedykowanej do ochrony OBI Seris Konsalnet zatrudnia prawie 600 pracowników świadczących pracę w 59
obiektach handlowych, 2 magazynach i centrali OBI Polska.
Śledząc trendy i nowe technologie w bezpieczeństwie Seris
Konsalnet wdrożył w OBI Polska usługi nocnego monitorowania i obserwacji obiektów za pomocą inteligentnego monitoringu iCCTV.
Seris Konsalnet odpowiada również za utrzymanie oraz rozbudowę systemów monitoringu iCCTV związanych z Nocnym Centrum Monitorowania. W ramach kompleksowego
rozwiązania Seris Konsalnet monitoruje także sygnały alarmowe z centrali SSWIN we wszystkich obiektach OBI w
Polsce.
OBI Polska kładzie duży nacisk na efektywność pracy
ochrony oraz osiąganie założonych mierników jakości działania, co motywuje zespół Seris Konsalnet do ciągłego poszukiwania najlepszych rozwiązań oraz ciągłego szkolenia
się w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta.
Dzięki rozumieniu potrzeb i pełnemu zaangażowaniu zespołu Seris Konsalnet, rozwijana od lat współpraca z OBI
Polska układa się bardzo dobrze.
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Znak jakości „Made in Luxembourg” –
symbol dla klientów poszukujących
wysokiej jakości usług nadzoru i ochrony

Firma Seris Luksemburg jest posiadaczem znaku „Made in Luxembourg,” potwierdzającego
luksemburskie pochodzenie oraz wiedzę w obszarze usług monitorowania i ochrony fizycznej. Znak ten, utworzony w 1984 roku, identyfikuje pochodzenie produktów i ofert usług z terytorium Luksemburga. Umożliwia informo„Cały zespół jest dumny z uznania, jakim cieszy wanie i potwierdzanie konsumentom wysokiej jakości usług, ale także
się nasza firma i nasze doświadczenie w zakresie promowanie naszej wiedzy specjalistycznej za granicą. Na dziś znak
ten – przyznawany przez Izbę Handlową lub Izbę Rzemiosła – otrzyrozwiązań bezpieczeństwa i ochrony. Znak
mało 1150 firm. Działalność tych firm jest bardzo zróżnicowana: od
„Made in Luxembourg” stanowi symbol jakości i rzemieślnika wytwarzającego własne wyroby po dużą firmę przemyniezawodności, będąc prawdziwym punktem słową wytwarzającą wyroby gotowe, a także przedsiębiorstwa informatyczne oferujące swoje usługi w Luksemburgu.
odniesienia dla klientów poszukujących
niezawodnych produktów lub usług „Made in
Luxembourg”
podkreśla Frédéric GATTAUX, Dyrektor firmy Seris Security Luksemburg,
który bardzo cieszy się z uzyskania tego znaku jakości.

Połączenie różnych kompetencji w celu spełnienia
oczekiwań naszego klienta - DHL Polska
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu
Seris Konsalnet świadczy dla DHL od 2008 r. Obecnie Seris
Konsalnet zatrudnia ok. 300 pracowników ochrony fizycznej świadczących pracę w 35 centrach logistycznych DHL
w Polsce. Dodatkowo Seris Konsalnet świadczy usługi
profesjonalnego utrzymania czystości w 20 lokalizacjach
DHL na terenie całego kraju.
Seris Konsalnet zajmuje się również montażem oraz konserwacją urządzeń zabezpieczenia technicznego – systemy: SKD, SSWiN, CCTV w obsługiwanych już przez Seris
Konsalnet obiektach DHL, jak również w nowo otwieranych centrach logistycznych obsługiwanych przez DHL,
jak np. DHL Dworzysko Raytheon (montaż systemów SKD,
SSWiN, CCTV).

Współpraca z DHL układała się od początku bardzo dobrze. Dzięki dobrej i rozwijanej od lat kooperacji DHL powierza Seris Konsalnet kolejne duże i ważne centra logistyczne, takie jak ZALANDO, AMAZON, SMYK, PEPCO.
Zaangażowanie kadry managerskiej oraz pracowników w
profesjonalne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków sprawiło, że firma Seris Konsalnet jest godnym zaufania partnerem dla DHL, który powierza jej nowe obiekty lub rekomenduje ją do obsługi w kolejnych nowych
projektach ze swoim udziałem.
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Prawa
człowieka
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2 zasady
UN Global Compact
1. Przedsiębiorstwa są zachęcane
do promowania i zapewnienia
przestrzegania postanowień
prawa międzynarodowego w
dziedzinie praw człowieka
2. Firmy są zachęcane do
zapobiegania jakimkolwiek
możliwościom współudziału
w przypadkach naruszania praw
człowieka.

12 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (CZR)

Seris

My, Grupa
,
zobowiązujemy się do
przestrzegania

międzynarodowych zasad przyjętych
przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (ONZ), Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka,
podstawowych konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP) oraz kluczowych zasad
Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Grupa Seris zobowiązuje się do przestrzegania w ramach
swojej działalności wszystkich przepisów międzynarodowych, krajowych i lokalnych, a także zasad etyki zawodowej odnoszących się do działalności prowadzonej przez
firmę i oczekuje takiego samego zaangażowania od
wszystkich swoich pracowników oraz interesariuszy.
Zobowiązania te są przekazywane wszystkim naszym
interesariuszom w ramach naszej Polityki CSR oraz w
Karcie Odpowiedzialnych Zakupów Grupy, dostępnych do
pobrania na stronie www.seris.com.

Nasz kodeks etyki zawodowej
Jako członek Międzynarodowej Ligi Branży
Monitoringu firma Seris zobowiązała się również formalnie, w ramach swojej działalności,
do przestrzegania zasad określonych w 6 rozdziałach Kodeksu Postępowania i Etyki Międzynarodowej Ligi Branży Monitoringu:

jących nasze postępowanie w zakresie prowadzenia działalności. Kodeks ten jest dostępny dla wszystkich naszych interesariuszy
na stronie internetowej Międzynarodowej Ligi
Branży Monitoringu.

- Prawa człowieka
-
Ustawy i przepisy regulujące działalność
prywatnych firm ochrony
- Etyka prowadzenia działalności
- Warunki pracy
- Ochrona środowiska
- Zgodność i wdrożenie
Niniejszy kodeks stanowi zbiór zasad reguluI 35 I

Zobowiązania
naszych
dostawców
Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami Grupa Seris wymaga od swoich dostawców lub podwykonawców przestrzegania podstawowych
konwencji MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), w szczególności takich jak:
-
Przestrzeganie minimalnego ustawowego
limitu wieku zatrudnienia;
- W żadnym wypadku nie wolno korzystać z
pracy przymusowej lub obowiązkowej;
- Wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia i
ścieżek kariery;
- Promowanie równego traktowania i równych szans.
Wszystkie te punkty są szczegółowo opisane
w Karcie Odpowiedzialnych Zakupów Grupy.

Jednym z kierunków naszego rozwoju jest zwiększanie
różnorodności naszych zespołów, także
na stanowiskach kierowniczych.

Innowacyjna polityka firmy Seris

Belgia została doceniona podczas konferencji dotyczącej
technologii informatycznych i komunikacyjnych
„W jaki sposób, jako znaczący nabywca urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych, firma może przyczynić się do bardziej
zrównoważonego świata?”. Było to główne
pytanie pierwszej belgijskiej konferencji dotyczącej technologii informatycznych i komunikacyjnych, zorganizowanej w grudniu 2019 r.
przez Fair ICT Flanders.
Produkcja laptopów, smartfonów i serwerów
może być źródłem różnorodnych naruszeń
praw człowieka i wciąż pociąga za sobą wiele
problemów środowiskowych. Aby rozwiązać
te problemy, organizacja Fair ICT Flanders stawia sobie za cel realizację trzyletniego projektu, który zachęci dużych flamandzkich nabywców technologii informatycznych i
komunikacyjnych do podjęcia konkretnych
działań na rzecz polityki zakupów urządzeń
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oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, która będzie w większym stopniu
zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Celem tej konferencji było zatem dostarczenie konkretnych narzędzi dużym flamandzkim
nabywcom z sektora publicznego i prywatnego. Uczestniczące w niej belgijskie zespoły
reprezentowane przez Stijna Verheydena i
Koena Warneza miały okazję zaprezentować
innowacyjną politykę firmy Seris Belgia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Polityka ta opiera się w szczególności na partnerstwie z organizacją Out of
Use, które odzyskuje zużyty sprzęt komputerowy i zapewnia niszczenie dysków twardych.
Organizacja Out of Use zajmuje się również
późniejszą obróbką i recyklingiem kompo-

nentów, umożliwiając odzyskiwanie podstawowych surowców, a tym samym ograniczenie
konieczności
wydobywania
i
wykorzystania nowych minerałów, co ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale
także na poszanowanie praw człowieka.
Kwoty uzyskane dzięki odzyskiwaniu tych surowców pozwalają stowarzyszeniu „Natuurpunt Vlaanderen*”, za pośrednictwem organizacji Out Of Use, na zagospodarowanie
gruntów leśnych dzięki masowemu sadzeniu
nowych drzew. To doskonały przykład zaangażowania firmy Seris i jej partnerów, stanowiący jeden z elementów podejścia dotyczącego poszanowania naszej planety i ludzi.
* Natuurpunt Vlaanderen to niezależne stowarzyszenie
zrzeszające wolontariuszy, zajmujące się ochroną wrażliwej,
zagrożonej przyrody na terenie Flandrii
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Zróżnicowanie
pod względem
płci
Bezpieczeństwo to sektor, w którym w przeszłości zatrudniani byli przede wszystkim
mężczyźni. Jednym z kierunków naszej pracy
jest zwiększanie różnorodności naszych zespołów, w tym także na stanowiskach kierowniczych.
Nasze oferty pracy są więc systematycznie
kierowane do osób obu płci.
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Zróżnicowanie i równość szans
Standaryzując nasze metody rekrutacji, oceny i awansu, zapewniamy wszystkim równość szans oraz równe traktowanie.
Poprzez liczne lokalne inicjatywy i współpracę partnerską z organizacjami reintegracyjnymi zobowiązujemy się do poszanowania i promowania
różnorodności oraz zasad równości szans przez wszystkich naszych interesariuszy. Za pośrednictwem naszej polityki socjalnej inwestujemy w
równość szans i potwierdzamy naszą tożsamość wielokulturową.
W naszej Grupie wprowadzone zostały wskaźniki kontrolne, umożliwiające monitorowanie różnorodnych profili zatrudnienia.

Cyfrowe rozwiązanie dotyczące rekrutacji:
nowość w naszej Grupie!
Od czerwca 2019 roku specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą przeglądać wszystkie oferty pracy Seris Belgia na nowej stronie poświęconej
rekrutacji Serisjobs.be. Zainteresowane osoby mogą również natychmiast odpowiedzieć na oferty i przesłać swoje CV i/lub list motywacyjny. Strona internetowa zbudowana jest z pięciu głównych sekcji:
• Prezentacja: zawiera dane liczbowe, najnowsze dostępne oferty oraz
przypomnienie misji i wizji firmy Seris.
• Nasze dziedziny specjalizacji: główne obszary specjalizacji naszej firmy są szczegółowo opisane za pośrednictwem wywiadów z pracownikami, którzy stanowią kluczową wartość firmy Seris.
• Dlaczego warto do nas dołączyć? Pojęcia szacunku, możliwości rozwoju, szkolenia i zwiększania zaangażowania naszych zespołów terenowych są wartościami kluczowymi dla naszej firmy.

• Nasze oferty: kandydaci mogą zawężać wyniki wyszukiwania według
różnych rodzajów zawodów lub według położenia geograficznego
proponowanych ofert pracy.
• Zgłoszenia spontaniczne: za pośrednictwem strony internetowej
możliwe jest spontaniczne przesyłanie kandydatur i załączenie
odpowiednich informacji (CV, list motywacyjny itp.).
W 2019 r. do firmy Seris Belgia złożono 2521 podań o pracę, w tym
1192 za pośrednictwem strony Serisjobs.be, poprzez zgłoszenia spontaniczne lub w odpowiedzi na oferty pracy. Nowa strona internetowa
pomaga promować różnorodność i równość szans dla wszystkich, którzy chcą przesłać swoje zgłoszenie i dołączyć do Seris Belgia.

Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych:
nagroda dla
Seris Konsalnet
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Seris Konsalnet od wielu lat aktywnie pracuje nad rozwojem swojej
polityki na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie to zostało nagrodzone podczas XV gali konkursu Lodołamacze,
która odbyła się w 2020 roku. Firma Seris Konsalnet zajęła drugie
miejsce w kategorii „Praca chroniona” w regionalnej edycji konkursu.
Była to dla zespołu Seris Konsalnet doskonała okazja do przedstawienia Pierwszej Damie RP, Agacie Kornhauser-Dudzie, będącej honorowym patronem konkursu, filozofii firmy i dobrych praktyk wypracowanych w ostatnich latach w tej dziedzinie.

Nasze działaniasolidarnościowe
W przekonaniu, że wzrost ma sens tylko wtedy, gdy jego owoce są dzielone pomiędzy firmę, jej pracowników, klientów, partnerów oraz – w
szerszym ujęciu – kraj i społeczeństwo obywatelskie, w którym Grupa prowadzi swoją działalność, firma Seris przeprowadza systematyczne
działania solidarnościowe, których przykłady zostały przedstawione poniżej.

Seris Francja i Seris Luksemburg mobilizują się w ramach
walki z rakiem piersi

Co roku w październiku prowadzona jest kampania przeciwko rakowi piersi,
organizowana przez francuskie stowarzyszenie „Różowa wstążka”, która stała
się symbolem tego wydarzenia. Ma ona na celu podniesienie świadomości i
wiedzy na temat badań przesiewowych w kierunku raka piersi oraz pozyskanie funduszy przeznaczonych na prace badawcze. Anglosaskim odpowiednikiem tej organizacji jest Narodowy Miesiąc Świadomości Raka Piersi.
Z okazji „Różowego Października” w roku 2020, firma Seris Francja zorganizowała wewnętrzny konkurs fotograficzny „Róż”. Poszczególne jednostki
regionalne zostały zaproszone do udziału w konkursie poprzez przesłanie
zdjęć pracowników ubranych w różową odzież lub akcesoria lub sfotografowanych w różowym otoczeniu. Dzięki zwycięstwu regionu południowo-wschodniego, który wykazał się dużym zaangażowaniem, na potrzeby Ligi
na Rzecz Walki z Rakiem w Marsylii została przekazana darowizna w wysokości 1000 euro.
Także w Luksemburgu zaobserwowaliśmy duże zaangażowanie wśród partnerów i klientów firmy Seris. Na przykład pracownicy Seris Luksemburg
pracujący w Galeries Lafayette z dumą nosili odzież w barwach „Różowego
Października”.

darowizna

w wysokości

1000

euro przekazana na potrzeby
Ligi na Rzecz Walki z Rakiem

„Make a dream come true”: wizyta
w parku rozrywki Disneyland Paris
dzięki wsparciu firmy Seris
Holandia
Z okazji zbliżających się świąt noworocznych firma Seris Holandia przyczyniła się do sukcesu projektu solidarnościowego. Projekt zatytułowany „Make
a dream come true” (Spełnij marzenie), realizowany przez SWGN – fundację działającą na rzecz dobrostanu osób niepełnosprawnych w Holandii,
pozwala co roku setkom dzieci z niepełnosprawnościami odwiedzić park
rozrywki Disneyland Paris podczas 3-dniowego pobytu. Fundusze są uzyskiwane dzięki sprzedaży wyrobów czekoladowych z kakao z certyfikatem
UTZ, potwierdzającym, że produkt został wytworzony zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju dla ludzi i naszej planety.
Firma Seris Holandia wzięła udział w zbiórce funduszy przeznaczonych dla
fundacji SWGN, rozsyłając kilkaset czekoladowych listów do swoich pracowników. Działanie pełne smaku i zaangażowania, pozwalające niepełnosprawnym dzieciom spełnić ich marzenia w świecie Disneya.

Seris Holandia: krótsza
lista oczekujących na psy
towarzyszące dla osób
niepełnosprawnych

Fundacja De Hond Kan De Was Doen („Pies potrafi zrobić pranie”)
w Holandii prowadzi działalność dotyczącą promowania niezależności 1,7 miliona dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością ruchową poprzez zapewnienie im psów towarzyszących. Te wyjątkowe zwierzęta skutecznie wspierają samodzielność osób
niepełnosprawnych w ich codziennych zajęciach. Dzięki swojej
inteligencji, lojalności i umiejętności słuchania, psy towarzyszące
ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym, a ponadto zapewniają im niezbędne wsparcie emocjonalne. Wspierając fundację,
firma Seris Holandia zapewnia szybsze udostępnienie psów towarzyszących dla osób znajdujących się na liście oczekujących.
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Drugie życie urządzeń
informatycznych firmy
Seris Konsalnet
Sesje hipoterapii
sponsorowane przez Seris
Konsalnet
Firma Seris Konsalnet sfinansowała prawie 400 sesji hipoterapii dla
dzieci niepełnosprawnych oraz ponad 400 sesji jeździeckich dla dzieci
pochodzących z ubogich rodzin.
Sesje, prowadzone zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polski Związek Hipoterapii, odbywały się w Ośrodku Sportów Jeździeckich
w Odporyszowie, nieco ponad godzinę drogi od Krakowa. W oparciu o
wzajemną relację powstającą między końmi, terapeutą i beneficjentem podejście to pozwala dzieciom niepełnosprawnym rozwijać się i
osiągać różnorodne cele w stymulującym środowisku, pod nadzorem
specjalnie przeszkolonych profesjonalistów. Korzyści z hipoterapii są
znaczne, zarówno pod względem fizycznym, jak i ruchowym. Siedzenie
na grzbiecie konia na samym czapraku bez siodła sprzyja przenoszeniu
ruchu i ciepła z konia na jeźdźca. Hipoterapia znacząco poprawia zdolności kontroli ruchowej tułowia i głowy, a także utrzymania pozycji
stojącej, równowagi, koordynacji i siły mięśni.

Rekord pobity przez

Seris Konsalnet podczas

Charytatywnego Biegu
Firmowego w 2019 roku

Charytatywny Bieg Firmowy to impreza, w której biorą udział zespoły
biegaczy reprezentujących firmy z całej Polski. W 2019 r. wzięło w nim
udział aż 3000 biegaczy. Te charytatywne zawody, których celem jest
pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką
Fundacji Everest, stanowią doskonałą okazję do
skoncentrowania pracowników wokół wspólnego celu i do promowania zdrowego stylu życia. W 2019 r. przedstawiciele firmy Seris
Konsalnet razem z pozostałymi uczestnikami biegu pobili rekord, zbierając dla Fundacji kwotę wynoszącą blisko 70 000 euro.
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Firma Seris Konsalnet rozpoczęła realizację programu „Komputery dla
dzieci”, aby zapewnić wszystkim łatwiejszy dostęp do edukacji. Wycofany z użytku w firmie i poddany recyklingowi sprzęt komputerowy
jest przekazywany do szkół w biedniejszych obszarach wiejskich, domów dziecka, a także do lokalnych świetlic, które pomagają potrzebującym dzieciom. Zapewnienie w ten sposób drugiego życia około
dwudziestu pierwszym komputerom wycofanym z użycia umożliwiło
stworzenie profesjonalnych pracowni komputerowych dla dzieci.

KDOG
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Seris jest sponsorem Instytutu
Curie w ramach projektu

Seris kontynuuje swoje

P

zaangażowanie w projekt
KDOG

„

W środę 30 września 2020 r. w Paryżu Institut Curie i Grupa Seris podpisały dwuletnie przedłużenie umowy w sprawie sponsorowania badań nad wczesnym wykrywaniem raka w ramach projektu KDOG.

Firma Seris od czterech lat bierze udział w programie badań i wczesnego wykrywania raka piersi dzięki zatrudnieniu we Francji zespołu
treserów psów. Ten międzynarodowy projekt jest realizowany w oparciu o zdolności węchowe psów, które są 30 razy większe niż ludzkie.
Od dawna wykorzystywane w ramach usług związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza do wykrywania materiałów wybuchowych czy broni
palnej, możliwości psów pozwalają im obecnie uczestniczyć w pracach
dotyczących badań naukowych i medycznych.

Od roku 2017 Grupa Seris
bierze udział w realizacji projektu
KDOG poprzez sponsorowanie prewencji i ochrony, czyli zagadnień ściśle związanych z
naszą działalnością. Wiedza o psach i wiedza naukowa na poziomie eksperckim są obecnie wykorzystywane w połączeniu
na potrzeby zdrowia publicznego, co może mieć bezpośredni
lub pośredni wpływ na nas wszystkich.

W ramach umowy w sprawie przedłużenia sponsorowania wcześniejsze postanowienia zostały rozszerzone o opracowanie platformy
oprogramowania do monitorowania pracy psów, udostępnienie nowego lokalu, zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego działania programu, a także wsparcie organizacji Międzynarodowego Kongresu, zaplanowanego na 2021 r.

To nowe zastosowanie technik bezpieczeństwa odzwierciedla
wartości społeczne zakotwiczone w DNA naszej firmy, która jest
zawsze gotowa do mobilizacji w celu zapewnienia odpowiedzi
na wyzwania w obszarze zdrowia publicznego. ”
Cédric PERIER, Prezes Wykonawczy Seris Francja

Poprzez zaangażowanie w realizację projektu KDOG Grupa Seris udostępnia własne środki finansowe oraz wiedzę na temat pracy psów w
służbie postępu medycznego i naukowego, realizowanego w ramach
projektu o wysokiej wartości społecznej.
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Seris sponsorem projektu
W 2017 roku firma Seris dołączyła do projektu KDOG, prowadzonego
przez zespół naukowców pod kierownictwem dr Isabelle Fromantin z
Instytutu Curie. KDOG to innowacyjny program wczesnego wykrywania
raka piersi, realizowany w oparciu o wrażliwość psiego węchu, umożliwiającego wykrywanie zapachu guzów. W ramach sponsorowania tego
programu, stanowiącego jeden z kluczowych elementów podejścia
CSR firmy, Seris udostępnia naukowcom wiedzę o psach, a także niezbędne zasoby ludzkie, techniczne i finansowe.
Firma Seris jest dumna, że może w perspektywie długofalowej przyczynić się do realizacji tego programu multidyscyplinarnego, dającego
nadzieję kobietom niemogącym skorzystać z mammografii z powodów fizycznych, społecznych lub geograficznych. Zaangażowanie firmy
Seris w ten aspekt badań medycznych ilustruje naszą chęć działania w
interesie ogólnym, z korzyścią dla zdrowia kobiet na całym świecie. Ta
inicjatywa jest częścią misji realizowanej przez firmę Seris od ponad 60
lat – zapewnienie ochrony wszystkim i promowanie działań profilaktycznych.
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KDOG od 2017 roku

Zapewnienie
Aby przekazać
wszystkim ochrony darowiznę lub
dowiedzieć się
i profilaktyki
więcej, wejdź na:
kdog.curie.fr
poprzez postęp
naukowy i medyczny.
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„

Zaangażowanie firmy
Seris od początku realizacji
projektu jest dla nas niezbędne i
cenne – pozwala nam pracować w dobrych
warunkach i zapewnia wiedzę na temat zwierząt, której
wcześniej nie mieliśmy. Umożliwia bezprecedensowe
wykorzystanie wiedzy na temat psów i prac badawczych
w sprawie bliskiej naszym sercom. A ponadto, zarówno
gdy prowadzimy badania, jak i kiedy pracujemy na co
dzień z psami, lojalność jest ważna! ”
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Isabelle FROMANTIN,
pielęgniarka i doktor nauk medycznych,
inicjatorka projektu KDOG

Seris przyczynia się

do poprawy warunków
pracy zespołów KDOG

Pod koniec 2020 roku nowe zagospodarowanie pomieszczeń
naukowo-szkoleniowych w ramach projektu KDOG umożliwiło
poprawę warunków pracy zespołów Instytutu Curie, Akademii
SERIS K9 i oczywiście psów.
Centrum szkoleniowe posiada teraz 2 pomieszczenia: jedno
do przechowywania próbek, a drugie przeznaczone do pracy z
psami. Pomieszczenia te są klimatyzowane, co pozwala na zapewnienie stabilnych i powtarzalnych warunków pracy, niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zachowania psów, w pomieszczeniach zainstalowane zostały kamery rejestrujące
wszystkie sesje szkoleniowe. Proces wykrywania jest prosty.
Próbki, które wąchają psy, to kompresy, które ochotniczki biorące udział w badaniu przykładają do ciała na noc, dzięki czemu są one nawilżone ich potem. Dla każdej próbki pies jest w
stanie rozpoznać zapach lotnych związków organicznych
(LZO) emitowanych przez guzy nowotworowe. Gdy próbka
jest pozytywna w odniesieniu do tego zapachu, pies sygnalizuje to, zatrzymując się przed nią. W przeciwnym razie pies
przechodzi na matę, aby zasygnalizować, że badana próbka
jest negatywna.

©e.KLEIN-Curie KDOG2020

Informacje dotyczące
realizacji projektu KDOG
Zgodnie z informacjami francuskiej Służby Zdrowia Publicznego we Francji do badań przesiewowych w kierunku raka
piersi, który pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu
raka u kobiet, można obecnie stosować tylko mammografię.
Celem projektu KDOG nie jest zastąpienie mammografii, ale
zaoferowanie nieinwazyjnego badania wstępnego, dostępnego dla jak największej liczby kobiet.
W 2018 r. zweryfikowano poprawność koncepcji KDOG, a
obecnie trwają badania kliniczne mające na celu porównanie
wyników uzyskanych przez psy z wynikami uzyskiwanymi w
mammografii. Zespół ekspertów będących treserami psów
w firmie Seris, zlokalizowany w Champvoisy (departament
Marne), stosuje protokół umożliwiający ciągłe, kontrolowane szkolenie psów biorących udział w tym badaniu.
Najważniejszym wyzwaniem jest obecnie zapewnienie rygorystycznego, powtarzalnego sposobu działania na większą
skalę. Wyników spodziewamy się w roku 2022.
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Międzynarodowe
normy pracy
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4 zasady
UN Global Compact
3. Firmy są zachęcane do
przestrzegania zasad swobody
zrzeszania się i praw do
negocjacji zbiorowych;
4. F irmy są zachęcane do
zwalczania jakichkolwiek
przypadków pracy przymusowej;
5. Firmy są zachęcane do udziału w
zapewnieniu przestrzegania
zakazu zatrudniania dzieci;
6. Firmy są zachęcane do zwalczania
jakichkolwiek przypadków
dyskryminacji w dziedzinie
zatrudnienia i wykonywania
pracy.

Seris

My, Grupa
,
zobowiązujemy się
do przestrzegania zasad

inicjatywy UN Global Compact,
Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, deklaracji MOP
(Międzynarodowej Organizacji Pracy)
w sprawie podstawowych zasad
i praw pracy, a także zasad
przewodnich OECD (Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
oraz przepisów ustawowych
i wykonawczych obowiązujących we
wszystkich krajach, w których
prowadzimy naszą działalność.

8 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (CZR)

Firma
obywatelska
Równowaga społeczna, szacunek dla różnorodności, równe szanse, zdrowie i jakość życia
w pracy to fundamentalne elementy naszych
zobowiązań. Potwierdzamy również nasze
pragnienie tworzenia miejsc pracy jak najbliżej lokalizacji naszych klientów, promując rekrutację lokalną i integrację zawodową.

Wspomagamy
wszystkich
pracowników
Grupy Seris
w ZAKRESIE ROZWOJU ICH
SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI

Nasz zespół to
nasz kapitał
Zadowolenie naszych klientów opiera się na
zaangażowaniu naszych zespołów terenowych. Stanowią one ucieleśnienie naszego
profesjonalizmu i doświadczenia w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony oraz sprawiają, że
nasza firma jest rentowna, wydajna i konkurencyjna. Wspomagamy wszystkich pracowników Grupy Seris w zakresie rozwoju ich
specjalistycznej wiedzy i umiejętności, przestrzegając najwyższych standardów, z szacunkiem i życzliwością.
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Seris zajmuje 2. miejsce
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w klasyfikacji najbardziej
atrakcyjnych pracodawców
w Belgii!

W ramach corocznego badania, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Randstad na temat postrzegania marek pracodawców, wśród 14 000 osób ankietowanych w roku 2020
firma Seris po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dwudziestce i od razu zajęła drugie miejsce! To znakomity wynik, z
którego nasza Grupa jest bardzo dumna. Firma dedykuje tę
nagrodę swoim 2000 pracownikom w Belgii, którzy wykazali
niezachwiane zaangażowanie podczas pandemii, zarówno dla
dobra klientów firmy, jak i ogółu społeczeństwa.
W ramach badania przeprowadzonego przez firmę Randstad przeanalizowane zostały takie czynniki, jak perspektywy na przyszłość, bezpieczeństwo finansowe, atmosfera pracy, znaczenie wykonywanej
pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wykorzystanie nowych technologii.
W 2020 roku firma Seris pracowała intensywniej niż kiedykolwiek nad
komunikacją ze swoimi pracownikami, partnerami i klientami. Mimo
trudnej sytuacji społecznej szczególny nacisk położono na dialog z
naszymi zespołami poprzez wzmocnienie struktur konsultacji wewnętrznych oraz pogłębione relacje indywidualne. Ponadto firma zachowała również konsekwencję we wdrażaniu dotychczasowej polityki personalnej, w ramach której pracownicy szczególnie doceniają
elastyczne podejście i bogatą ofertę szkoleniową.

„

To wspaniała nagroda po bardzo trudnym okresie. Podczas
pandemii zrobiliśmy wszystko, aby życie naszych
klientów było spokojniejsze i przyczynialiśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.
W ubiegłym roku dodatkowo wykazaliśmy naszą wartość
dodaną – mam tu na myśli rolę, jaką odegrali nasi pracownicy w zapewnieniu między innymi, aby wizyty w sklepach i
supermarketach odbywały się spokojnie i całkowicie bezpiecznie, a także o zastosowaniu narzędzi nadzoru technicznego, w szczególności w odniesieniu do przyjmowania pacjentów w szpitalach. Sądzę, że opinia publiczna to docenia.
Jestem dumny z całego zespołu, który buduje doskonały
obraz firmy Seris. Ta nagroda jest dla nich!”
Christophe SEGAERT, Prezes Zarządu Seris Beneluks

Wynagrodzenia i czas
pracy
Grupa Seris zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
przepisów dotyczących wynagrodzeń, świadczeń i maksymalnego czasu pracy, w tym przepisów dotyczących płacy minimalnej, wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzenia za zlecenia jednorazowe oraz wszystkie inne elementy
wynagrodzeń.
Politykę wynagrodzeń określa w każdym kraju dział zasobów
ludzkich. W ramach Grupy co roku prowadzone są negocjacje
płacowe z partnerami w ramach dialogu społecznego.
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6,8

to wskaźnik
częstotliwości
wypadków
(LICZBA WYPADKÓW Z
SKUTKUJĄCYCH NIEOBECNOŚCIĄ W
PRACY W OKRESIE 12 MIESIĘCY NA
MILION PRZEPRACOWANYCH
GODZIN)

0,9
to wskaźnik
dotkliwości
wypadków

Zapewnienie bezpieczeństwa i
higieny pracy
Wszystkie osoby pracujące na rzecz Grupy Seris mają prawo do środowiska pracy, zapewniającego zdrowie i bezpieczeństwo.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich w ramach świadczonych
usług jest dla Grupy Seris absolutnym priorytetem. Zobowiązujemy się do podejmowania
wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania wypadkom w ramach naszego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy (ISO 9001: 2015).
W związku z powyższym w odniesieniu do każdej usługi dotyczącej bezpieczeństwa realizowanej u klienta musi zostać przeprowadzona analiza ryzyka i opracowany plan prewencji na piśmie. Umożliwia to identyfikację sytuacji ryzykownych oraz wdrożenie odpowiednich zaleceń i
środków, mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Podczas pierwszej wizyty u klienta kierownictwo Seris upewnia się, czy warunki pracy jej pracowników są odpowiednie i zadowalające. Jeśli warunki pracy są niedopuszczalne, Seris zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy handlowej, ponieważ dobro jej pracowników
jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez firmę.
Uwagi dotyczące BHP podczas pracy w terenie są przedmiotem systematycznej analizy i w razie
potrzeby realizowane są działania naprawcze.

(LICZBA DNI NIEOBECNOŚCI W PRACY
NA TYSIĄC GODZIN
PRZEPRACOWANYCH W CIĄGU 12
KOLEJNYCH MIESIĘCY)

COVID-19: ochrona zdrowia
i bezpieczeństwa wszystkich
Naszą główną troską w ostatnich miesiącach było zapewnienie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich. Od samego początku pandemii
podjęliśmy w interesie ogólnospołecznym wszelkie środki w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczenia jego wpływu –
obejmowały one stosowanie i ścisłe przestrzeganie obowiązujących zaleceń, dostosowanie prac i zdań do kontekstu lokalnego, wprowadzenie
szczegółowych wytycznych itd.
We wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, upewniamy się, że nasze zespoły mają odpowiednie informacje, narzędzia oraz zasoby niezbędne i adekwatne do pracy w tym bezprecedensowym kontekście. Niektóre
z podjętych środków to:
• Wzmocnienie zasad higieny
• Środki dotyczące dystansu społecznego
• Udostępnienie osobistego wyposażenia ochronnego (maski, żele z roztworem alkoholu itp.)
• Praca zdalna dla pracowników, których funkcja na to pozwala
• Ograniczenie zebrań prowadzonych bezpośrednio na rzecz wideokonferencji
•
Ograniczenia w zakresie mniej istotnych podróży służbowych
Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z naszymi zespołami mają swój
udział w zapewnieniu przestrzegania najwyższych standardów sanitarnych i zasad dystansu społecznego.
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Seris Francja: informacje dotyczące certyfikacji

„specjalistów w zakresie ochrony przed promieniowaniem”
Seris Francja ma w składzie swoich zespołów doradców ds. ochrony
przed promieniowaniem, przeszkolonych i posiadających certyfikaty
„Specjalista w zakresie ochrony przed promieniowaniem”. Świadczenie niektórych usług wymaga posiadania w firmie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem, aby zapewnić, że pracownicy wykonują
swoją pracę w sposób całkowicie bezpieczny. Są to przede wszystkim
stacje kontroli techniką fluoroskopii rentgenowskiej (kontrola bagażu itp.) oraz elektrownie jądrowe.
Analogicznie niektóre zadania wymagają certyfikatu w zakresie
ochrony przed promieniowaniem, noszącego nazwę „CEFRI”, przyznawanego po weryfikacji zgodności z przepisami w zakresie ochrony
przed promieniowaniem.
Doradca ds. ochrony przed promieniowaniem
odgrywa ważną rolę w zakresie przekazywania informacji oraz prowadzenia
szkoleń dotyczących systemu ochrony przed promieniowaniem dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Zadaniem
takiej osoby jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa poprzez
ścisłe monitorowanie ich narażenia
na promieniowanie, prowadzenie badań dotyczących przewidywanych dawek, na jakie może być narażony każdy z

VCA: nowa
specjalność

Seris

Academy
w Belgii
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pracowników, także ocenę zagrożeń występujących w każdym miejscu realizacji prac. W oparciu o te działania – w razie potrzeby – doradca ds. ochrony przed promieniowaniem optymalizuje środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownika.
Pracownicy Seris Francja wykonujący swoją pracę na terenie elektrowni jądrowych nie są bezpośrednio narażeni na działanie materiałów jądrowych, ponieważ w większości przypadków zapewniają oni
ochronę wokół zakładu. Personel wykonujący pracę w lokalizacjach
objętych ochroną przed promieniowaniem przechodzi specjalne
szkolenie w tym zakresie, umożliwiające wykonywanie zadań w danym otoczeniu w sposób całkowicie bezpieczny i zapewniające znajomość odpowiednich środków ochrony, których należy przestrzegać
na danym obszarze.

Czy
wiesz,
że

?

Obecnie prawie 380 000 pracowników we
Francji wykorzystuje źródła promieniowania
jonizującego: od elektrowni jądrowych po
agencje nieruchomości, a także szpitale,
lotniska, uniwersytety, sądy i zakłady
przemysłu spożywczego. Wszędzie we
Francji pracownicy przeszkoleni w zakresie
ochrony przed promieniowaniem zapewniają
ich bezpieczeństwo.
VCA: nowa specjalizacja
w służbie zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników

Jako ekspert w dziedzinie szkoleń BHP od 20 lat Akademia Seris przy opracowywaniu
swoich nowych ofert nieustannie reaguje na modyfikacje techniczne występujące w naszej branży. Na przykład, począwszy od 2019 roku, szkolenia dotyczące systemu VCA
uzupełniły szkolenia oferowane wcześniej przez Seris Academy w Belgii. Mimo że system
VCA nie jest opisany w żadnych przepisach ani normach, uważa się go za ogólny standard
bezpieczeństwa. VCA to system certyfikacji zawierający listę kontrolną dotyczącą zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników w środowisku pracy. Każdy pracownik, który przechodzi
podstawowe szkolenie VCA (B-VCA), zapoznaje się z ogólnymi zasadami dotyczącymi
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w pracy. Dzięki tej nowej specjalizacji
Seris Academy umacnia swoją pozycję jako wzorcowe centrum szkoleniowe w sektorze
bezpieczeństwa w Belgii.

Seris Konsalnet przeprowadza cyfryzację swoich

procesów HR

Od początku 2020 roku firma Seris Konsalnet zdecydowała się na automatyzację procesów HR i podniesienie jakości obsługi pracowników poprzez udostępnienie im platformy Nais. „Procesy HR opierały się głównie na kontaktach osobistych, a przetwarzanie wszystkich operacji za pomocą dokumentów papierowych i plików Excel było oczywiście żmudne i dość kosztowne. Najlepszym rozwiązaniem było wykorzystanie najnowszych technologii w celu dalszej cyfryzacji, uproszczenia i przyspieszenia procesów HR. To prawdziwe wyzwanie dla firmy Seris Konsalnet,
zatrudniającej tysiące osób, które niekoniecznie na co dzień korzystają z komputerów” – wyjaśnia Katarzyna BUDZIK, Dyrektor Zasobów Ludzkich
Seris Konsalnet.

Uniwersalna platforma spełniająca
różnorodne cele
System wybrany przez dział zasobów ludzkich firmy Seris Konsalnet
oferuje wiele możliwości:
- udostępnianie i przesyłanie różnorodnych dokumentów pracowniczych w formie cyfrowej, takich jak deklaracje podatkowe, „paski”
wynagrodzeń, dokumenty ZUS, a także zapytania pracowników,
- organizacja kompletnego przepływu tych zapytań, w tym w zakresie
obrad komitetów dialogu społecznego i dla zapewnienia odpowiedniej komunikacji z zainteresowanym pracownikiem,
- integracja z systemem HR,
- ułatwienie organizacji opieki medycznej i ubezpieczeń na życie dla
pracowników,
- udostępnienie online upoważnionym administratorom wszystkich
raportów niezbędnych dla pełnej kontroli procesów HR.

„Należy zauważyć, że nasze działania były prowadzone sukcesywnie
w okresie pięciu miesięcy w 2020 roku. W związku z tym pełną
funkcjonalność platformy osiągnęliśmy w czerwcu 2020 roku.
Zwiększyliśmy liczbę aktywnych użytkowników z 5% do 60%, co –
zważywszy nasz poziom zatrudnienia – oznacza ponad 10.000
pracowników. Dziś możemy być dumni z faktu, że ponad 80% zeznań
podatkowych z 2019 roku zostało przesłanych do pracowników za
pośrednictwem platformy Nais, a ponad 25% „pasków” wynagrodzeń
jest przesyłanych co miesiąc w ten sam sposób” – mówi Katarzyna
BUDZIK. Wdrożenie tej platformy zaowocowało również zmniejszeniem
zużycia papieru, kosztów przesyłek pocztowych, sprzętu biurowego i
archiwizacji dokumentów. Dział Zasobów Ludzkich również skorzystał
na zmniejszeniu codziennego obciążenia pracą. W ten sposób
realizacja projektu uosabia trzy wartości, którymi kieruje się Grupa
Seris: Planet, People, Profit.

Niezbędne wsparcie dla pracowników
Ze względu na bardzo małą liczbę wcześniej aktywowanych kont,
głównym wyzwaniem dla polskiego zespołu HR było przekonanie
około 18 000 pracowników, z których większość to pracownicy ochrony nieposiadający firmowych kont mailowych, do rozpoczęcia korzystania z platformy. W praktyce rozproszona struktura firmy, trudna
komunikacja z pracownikami w terenie oraz brak kont mailowych i
telefonów służbowych utrudniały powszechne korzystanie z platformy. Jak wyjaśnia Dyrektor Zasobów Ludzkich Seris Konsalnet, w takiej
sytuacji niezbędne prace musiały zostać wykonane przede wszystkim
przy zaangażowaniu wszystkich menedżerów lokalnych: „Okazało się,
że przekazywali oni informacje w sposób bardzo skuteczny. Dzięki odpowiedniej komunikacji menedżerowie stopniowo zmniejszyli swoje
obciążenie pracą dzięki wykorzystaniu aplikacji Nais przez coraz większą liczbę pracowników. Opracowaliśmy również kampanię informacyjną, rozdaliśmy ulotki i uruchomiliśmy specjalną infolinię, aby wes- Katarzyna BUDZIK,
przeć uruchomienie tej platformy.”
Dyrektor Zasobów
Ludzkich firmy Seris Konsalnet.
Pozytywne, obiecujące rezultaty
Dzięki platformie Nais automatyzacja procesów już teraz przełożyła
się na wymierne efekty, prowadząc do kluczowych korzyści zarówno
dla firmy, jak i jej pracowników.

ZYNARODOW
D
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N
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Uproszczony dostęp do świadczeń pracowniczych dzięki
platformie Nais w firmie Seris Konsalnet
Platforma Nais umożliwia łatwe skorzystanie z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczeń na życie, udostępnianych pracownikom przez
Seris Konsalnet. Każdy pracownik, który loguje się na platformie,
może przystąpić do systemu prywatnej opieki zdrowotnej finansowanej przez firmę, co jest nowością w branży ochrony i wyróżnia firmę
Seris Konsalnet na tle konkurencji. Pracownicy mogą również wybrać
ubezpieczenie na życie lub złożyć wniosek o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach procesu ciągłego doskonalenia Seris Konsalnet kontynuuje
optymalizację różnych funkcjonalności platformy. Ostatnio znacząco
udoskonalony został proces powiadamiania o rozpatrywanych wnioskach. Po zalogowaniu się do platformy lub aplikacji mobilnej pracownik może teraz sprawdzić status swojego wniosku o dofinansowanie z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dział HR firmy Seris
Konsalnet planuje także opracowanie narzędzia do planowania i kontroli wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a nawet umożliwienie pracownikom ubiegania się o dofinansowanie leków
za pośrednictwem platformy Nais.

Bezpieczeństwo najważniejszym
priorytetem Grupy Seris
Dla Grupy jest to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przez cały czas oraz ich ochrony przed
potencjalnym ryzykiem wypadków przy pracy poprzez tworzenie prawdziwej kultury bezpieczeństwa. Dział Jakości firmy Seris w każdym z pięciu krajów przekazuje kierownikom lokalizacji niezbędne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, procedur oraz zaleceń, których należy przestrzegać.
Bezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich. Wszystkie spółki zależne i pracownicy Seris otrzymują w ten sposób
informacje i są zaangażowani w działania Grupy dotyczące profilaktyki za pomocą różnorodnych narzędzi, aktywnie uczestnicząc w pracach dotyczących bezpieczeństwa i - będąc prawdziwym interesariuszem - podejścia
Grupy do zagadnień prewencji:
- Dział Jakości firmy Seris udostępnia oddziałom we Francji i
Luksemburgu za pośrednictwem sieci Intranet bibliotekę
„Krótkich informacji dotyczących bezpieczeństwa” (komunikaty oraz plakaty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy),
które są wywieszane w poszczególnych lokalizacjach. Analogicznie, aby zaangażować każdy z oddziałów we współodpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych, we współpracy z Działem Jakości organizowane są rozmowy dotyczące
zagadnień BHP. Stanowią one okazję do dyskusji między
pracownikami i menedżerami oddziałów na temat BHP, pomagając wzmocnić kulturę bezpieczeństwa i przekazywać członkom zespołów informacje dotyczące występujących zagrożeń oraz zasad prawidłowego zachowania.

Uświadamianie
i prewencjaa

- Seris Belgia wysyła comiesięczne wiadomości na temat bezpieczeństwa, pod nazwą „Securoscope,” za pośrednictwem służbowej poczty e-mail,
- W ramach certyfikacji VCA firma Seris Holandia zapewnia regularne wysyłanie komunikatów dotyczących
prewencji w ramach systemu „Toolbox”,
- W Polsce, w celu podniesienia poziomu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Seris Konsalnet opracowuje i wdraża zalecenia dotyczące miejsc pracy, opisy stanowisk pracy pod kątem
zagrożeń, a także szkolenia prowadzone w miejscu pracy lub online. Ponadto Dział BHP prowadzi różnorodne
działania mające na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa oraz organizuje prace komisji BHP, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pracy, a także prowadzenie audytów
bezpieczeństwa.
Podejście to uzupełnia zasada wspólnej czujności, umożliwiając – poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi
i „raportów o niebezpiecznych sytuacjach” – uświadomienie wszystkim pracownikom, że każda osoba w firmie
musi aktywnie uczestniczyć w tym procesie dla bezpieczeństwa własnego, jak również innych osób, w szczególności poprzez wykrywanie niebezpiecznych sytuacji lub zachowań.
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Dialog społeczny

Szkolenia i umiejętności

Grupa Seris zobowiązuje się do poszanowania wolności zrzeszania się oraz prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych zgodnie z podstawowymi konwencjami MOP 87 i 98.

Ponieważ to pracownicy na co dzień kształtują firmę, Grupa Seris zawsze umieszczała ludzi w centrum swojej strategii, rozwijając procesy
zarządzania zasobami ludzkimi z jak największym uwzględnieniem
potrzeb swoich pracowników.

Grupa Seris zachęca do ciągłego rozwoju wysokiej jakości dialogu społecznego, prowadzonego z partnerami społecznymi
w interesie wszystkich pracowników. Dlatego też regularnie
konsultuje się z organami reprezentującymi pracowników na
poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej Rady
Zakładowej (EWC), ale także na poziomie krajowym w każdym z krajów, w których Grupa prowadzi działalność.

Seris stara się zapewnić każdemu ze swoich pracowników możliwość
rozwoju, zarówno w zakresie indywidualnym, jak i zbiorowym. Ścieżka
integracyjna, szkolenia, szkoła wewnętrzna (Akademia Seris), rozwój
umiejętności, awans wewnętrzny, rozwój kariery... Firma Seris prowadzi
politykę, która pozwala sprostać wymaganiom szybko zmieniającego
się sektora prywatnych usług bezpieczeństwa, oferując jednocześnie
każdemu ze swoich pracowników możliwość rozwoju wraz z firmą.
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SerisLEARNING

to cyfrowa platforma szkoleniowa Seris Francja

Specjalizacje związane z bezpieczeństwem i ochroną stale się rozwijają, a pracownicy Seris muszą ciągle nabywać nowe umiejętności i wiedzę. W ramach realizacji tego celu szkolenia odgrywają kluczową rolę w zakresie podnoszenia wydajności pracowników i ich zdolności do realizacji zadań w jak najlepszych warunkach.
Od stycznia 2020 roku firma Seris Francja udostępniła swoim pracownikom platformę szkoleniową o nazwie SerisLEARNING. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla pracowników, którym umożliwia skorzystanie z
modułów szkoleniowych online. Pracownicy uzyskują początkowo dostęp do modułów dotyczących ich specjalności i wykonywanych zadań.
Platforma zapewnia również szkolenia BHP i z zakresu ochrony środowiska w celu podnoszenia poziomu świadomości pracowników w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa pracy i zapobiegania zagrożeniom zawodowym. Firma Seris Francja realizuje przyszłościową
strategię, umożliwiającą wdrażanie określonych modułów w zależności
od konkretnej lokalizacji klientów.
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Ta innowacyjna platforma edukacyjna umożliwia w szczególności
przesyłanie przypomnień i informacji, dotyczących podnoszenia poziomu świadomości oraz promuje zoptymalizowane techniki zapamiętywania pojęć, dzięki czemu każdy może swobodnie uczestniczyć w
oferowanych kursach szkoleniowych we własnym tempie, w razie potrzeby powtarzając je. Przekazywane informacje są takie same dla
wszystkich, co zapewnia jedność i spójność przekazu.

Czwarty ośrodek szkoleniowy Seris Academy Belgia
certyfikowany przez CNAPS
uruchamia swój internetowy
dla SerisAcademy we Francji katalog

Organizacja ta, będąca prawdziwym centrum doskonałości w obszarze
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, zapewnia doradztwo i
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie realizacji szkoleń dostosowanych
do różnych rodzajów klientów. Szkoleniom teoretycznym towarzyszą
ćwiczenia praktyczne. Platforma techniczna i dedykowane przestrzenie edukacyjne udostępniane są pracownikom w warunkach interwencji zbliżonych do rzeczywistych: strefy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP, strefy sprzedaży (sklep jubilerski, magazyn z
regałami itp.), pomieszczenia zagrożone, przestrzeń zadymiona, obszar kontroli dostępu, obszar wymagający zarządzania konfliktami, a
także obwody monitorowania i patrole ochrony.
Centrum w Saint-Nazaire, podobnie jak inne ośrodki Seris Academy,
zapewnia utrzymanie umiejętności pracowników oraz szkolenie osób
nowo przyjmowanych do Seris oraz pracowników firm zewnętrznych
(urzędy miast, szpitale, kasyna, domy opieki itp.).

Od 2019 roku katalog szkoleń udostępniony online zawiera
przegląd oferty i harmonogramu szkoleń Seris Belgia.
Od 2019 roku katalog szkoleń udostępniony online zawiera przegląd
oferty i harmonogramu szkoleń Seris Belgia.
W katalogu internetowym dostępne są poszczególne kursy szkoleniowe dotyczące usług z zakresu ochrony i bezpieczeństwa. Możliwe
jest również ukończenie szkoleń dotyczących umiejętności społecznych, takich jak „Rozpoznawanie podejrzanych zachowań”, „Zarządzanie
radykalizacją” czy „Zapobieganie kradzieżom i zarządzanie trudnymi
klientami”.
Katalog ten jest pierwszym krokiem w kierunku uproszczonego
zarządzania danymi szkoleniowymi, zarówno z punktu widzenia klienta, pracodawcy, jak i uczestnika. W szczególności oferuje możliwość
zarejestrowania się online bezpośrednio przez katalog, przy czym w
razie potrzeby zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z zespołami wewnętrznymi. Te ostatnie pracują równocześnie nad ciągłym
podnoszeniem jakości oferowanych szkoleń, wdrażaniem nowych
treści i przygotowaniem trenerów.
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Po lokalizacjach Roissy, Chaponnay i Seclin obecnie swoje podwoje otwiera czwarte centrum szkoleniowe Seris Academy w Saint
Nazaire. Ta nowa placówka o powierzchni ponad 600 m², będąca
jedyną prywatną organizacją szkoleniową tego rodzaju w regionie francuskiego wybrzeża, zapewniającą wszystkie szkolenia
zawodowe w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa i umożliwiająca jednoczesny udział w kilku sesjach szkoleniowych.
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Ochrona
środowiska
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Jesteśmy dostawcą usług w dziedzinie
ochrony i bezpieczeństwa, co sprawia, że

3 zasady
UN Global Compact

nasz wpływ na środowisko
jest stosunkowo niewielki.

7. Firmy są zachęcane do stosowania
zasad ostrożności w odniesieniu do
problemów dotyczących ochrony
środowiska;

Niemniej jednak przeprowadziliśmy analizę
wpływu naszej działalności na środowisko,
aby starać się go dalej ograniczyć.

8. F irmy są zachęcane do
podejmowania inicjatyw mających
na celu promowanie większej
odpowiedzialności w dziedzinie
ochrony środowiska;

Polityka środowiskowa Grupy Seris jest realizowana w oparciu
o następujące zasady przewodnie:
• ograniczanie wpływu na środowisko w trakcie naszej
działalności;
• zapewnienie recyklingu naszych odpadów i przywracanie
naszego wyposażenia do ponownego użycia;
• realizacja inwestycji mających na celu zmniejszenie wpływu
naszej działalności na środowisko;
• podnoszenie poziomu świadomości w odniesieniu do działań
proekologicznych i zachęcanie do podejmowania inicjatyw
wewnętrznych;
• uwzględnienie kryteriów środowiskowych w ramach naszych
relacji z dostawcami i partnerami;
• udział w procesie zapewnienia właściwego stosowania
polityki środowiskowej przez naszych klientów w ich
lokalizacjach.

9. Firmy są zachęcane do wspierania
wdrażania i rozpowszechniania
technologii przyjaznych dla
środowiska.

10 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (CZR)

Działania te są realizowane przez wszystkie oddziały firmy.
Mając na celu ciągłą poprawę wyników w zakresie ochrony
środowiska Grupa Seris monitoruje efektywną realizację tych
działań oraz ich wyniki.

„

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to
podstawowe wartości, przestrzegane w całej
działalności Grupy Seris.

Przystąpienie do inicjatywy UN Global Compact ma
decydujące znaczenie dla naszej strategii korporacyjnej.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to podstawowe
wartości, przestrzegane w całej działalności Grupy Seris.
Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje stymulowanie i dążenie do ciągłej poprawy trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju: ochrony środowiska (Planet),
aspektów społecznych i socjalnych (People) oraz ekonomicznych (Profit). Przekłada się
to na działania zarówno wewnętrzne (polityka kadrowa, polityka gospodarowania odpadami itp.), jak i zewnętrzne (ograniczenie emisji CO2, sadzenie drzew itp.).
Mówiąc bardziej konkretnie, podejmujemy zobowiązania dotyczące rozwoju gospodarki
o obiegu zamkniętym, recyklingu, oszczędności energii, cyfryzacji i ekologizacji naszej
floty, a ponadto nakładamy wymogi dotyczące ochrony środowiska na naszych dostawców.
Koncentrując się na innowacjach, a także dzięki naszej otwartości, będziemy w stanie w
jeszcze lepszym stopniu wywiązać się z tych zobowiązań obecnie i w przyszłości!”
Christophe SEGAERT, Prezes Zarządu Seris Beneluks
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Certyfikacja

ISO
14001

Czy wiesz, że?
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SERIS Holandia uzyskała
certyfikat

Cykl
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Grupa Seris, świadoma znaczenia uwzględniania aspektów środowiskowych w swojej strategii, dobrowolnie zobowiązała się do zarządzania zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, formalizując
swoją politykę w tej dziedzinie.
Grupa Seris uzyskała już certyfikat ISO 14001 w następującym zakresie: Seris Technology (Belgia), Seris Holandia, Seris Konsalnet Polska
(ochrona i utrzymanie czystości). Certyfikacja ta jest przyznawana na
podstawie ciągłej poprawy efektywności środowiskowej poprzez kontrolę oddziaływań związanych z działalnością firmy.
Uzyskanie tego standardu świadczy o naszym zaangażowaniu i zdolności do zapewnienia zarządzania oraz ochrony środowiska w ramach
naszej działalności.
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Certyfikacja ISO 14001-2015:
dowód naszego zaangażowania
w dziedzinie ochrony środowiska

Norma ISO 14001 stanowi wzorcowy międzynarodowy standard zarządzania ochroną środowiska. Certyfikacja ta jest przyznawana na
podstawie ciągłej poprawy efektywności środowiskowej poprzez kontrolę oddziaływań związanych z działalnością firmy. Podejście to jest
często reprezentowane przez tak zwany „cykl Deminga”: planowanie /
wdrożenie / sprawdzenie / poprawa.
Norma ISO 14001 określa następujące wymagania:
• ciągłe doskonalenie wydajności i ochrony środowiska (np. poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu
środowiska);
• kontrola zagrożeń środowiskowych wynikających z
działalności firmy;
• zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jednym z wymagań tej normy jest określenie aspektów środowiskowych prowadzonej działalności, produktów i usług, nad którymi firma
ma kontrolę oraz tych, na które może mieć wpływ poprzez posiadane
środki, a także związanych z nimi oddziaływań na środowisko w perspektywie całego cyklu życia produktów i usług. Oznacza to, że wszelkie aspekty środowiskowe dotyczące firm dostawców i klientów są
również uwzględnione w systemie zarządzania ochroną środowiska.

S pr a

wpływu naszej
działalności na
środowisko

Seris Francja podejmuje

zobowiązania dotyczące
ograniczenia wpływu swojej
floty i wyposażenia mobilnego
na środowisko

Seris Francja od wielu lat podejmuje zobowiązania dotyczące odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, dokonując ustawicznych postępów w tej dziedzinie.
Mając na celu ograniczenie wpływu swojej działalności na środowisko, firma Seris Francja stopniowo uzupełnia swoją flotę o pojazdy
elektryczne, umożliwiające utrzymanie ciągłości patroli oraz usług
świadczonych w lokalizacjach klientów.
Dzięki działaniom przeprowadzonym w zakresie podnoszenia poziomu świadomości mobilne zespoły ds. ochrony optymalizują
swoje przejazdy tak, aby zminimalizować liczbę pokonywanych kilometrów, pomagając w ten sposób ograniczyć emisje CO2: wynik,
który zachęca do podejmowania dalszych wysiłków.
W związku z tym, zwracając baczną uwagę na emisję związków węgla przez pojazdy, firma Seris Francja zdecydowała się na wynajem
długoterminowy. Dzięki tej opcji flota pojazdów jest stale odnawiana, co pozwala korzystać z najnowszych technologii i rozsądnego
zużycia paliwa: pozwoliło to na zmniejszenie w roku 2020
średniej emisji CO2 przez flotę pojazdów do 97 g/km, w
porównaniu z 115 g/km w 2018 r.
Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie wpływu na środowisko związanego z wykorzystaniem pojazdów do działań patroli mobilnych.
Rozwój floty poprzez wykorzystywanie pojazdów hybrydowych i
elektrycznych będzie nadal przyczyniał się do poprawy naszego
wpływu na środowisko.
Dodatkowo prowadzona jest comiesięczna kampania informacyjna, uświadamiająca pracowników, w jaki sposób kontrolować zużycie paliwa i zmieniać swoje zachowania na drodze.

Konsekwencje przejazdów w ramach Grupy są monitorowane
i podejmowane są działania mające na celu ich ograniczenie.
Wszystkie spółki zależne Grupy zobowiązują się do wyboru
pojazdów niskoemisyjnych i monitorowania ich zużycia.
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średnia emisja CO2
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Zmniejszenie oddziaływania
naszych przejazdów na
środowisko
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pojazdów o emisji
mniejszej niż 115 g
CO2/km
(Z WYJĄTKIEM SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH)

Wskaźniki środowiskowe odnoszą się – podobnie jak wszystkie wskaźniki zamieszczone w niniejszym raporcie – do działalności Grupy Seris w Europie. Obejmują one dane liczbowe
dotyczące polskiej spółki zależnej Grupy: Seris Konsalnet od
1 czerwca 2019 r., a zatem z definicji nieuwzględnione w poprzednim raporcie opublikowanym przez Grupę w 2019 r.
Wskaźniki te należy zatem traktować z należytą ostrożnością,
ponieważ pierwsze lata integracji są latami przejściowymi.
Wdrożone zostaną również plany działań mające na celu
ograniczenie konsekwencji przejazdów, polegające w szczególności na rozwoju techniki motoryzacyjnej w ramach stopniowego odnawiania naszych flot w ciągu najbliższych 4 lat.
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Seris Logistics

W Belgii pracownicy firmy Seris korzystają z inicjatyw oddziału dotyczących ekologicznych przejazdów służbowych – 100% zwrotu kosztów
abonamentu na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz wypłata
premii dla użytkowników rowerów.
Dział Bezpieczeństwa Mobilnego korzysta z pojazdów wyposażonych
w pokładowe systemy telematyczne, umożliwiające przesyłanie informacji o użytkowaniu i stylu jazdy bezpośrednio z pojazdów w celu
optymalizacji zarządzania flotą. Pracownicy wykonujący interwencje
mobilne biorą również udział w szkoleniach dotyczących podnoszenia
poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i
ekologicznego stylu jazdy.

Seris Holandia bierze udział

zobowiązuje się
w dziedzinie logistyki
zgodnej z zasadami
zrównoważonego
rozwoju

w programie ekologicznym Ecostars,
prowadzonym przez Urząd Miasta
Rotterdam

Mechelen jest pierwszym belgijskim miastem, w którym opracowany został pakt dotyczący zobowiązań
w dziedzinie zrównoważonej, wydajnej logistyki miejskiej. Jaki jest jego cel? Zerowa emisja do 2030 roku.
Firma Seris Logistics dołączyła do tej inicjatywy wraz
z innymi przedsiębiorstwami, zostając jednym z pierwszych sygnatariuszy tego porozumienia we wrześniu
2020 roku.

Urząd Miasta Rotterdam zamierza wprowadzić strefę zerowej emisyjności
w zakresie logistyki miejskiej w Rotterdamie począwszy od 2025 r. Oznacza to, że już za trzy lata do strefy zeroemisyjnej w Rotterdamie będą mogły wjechać tylko bezemisyjne samochody dostawcze i ciężarowe, czyli
pojazdy elektryczne, akumulatorowe lub napędzane wodorem.
Zainicjowany przez urząd miasta program Ecostars pomaga firmom przygotować się na nadchodzącą transformację. Przystępując do tego programu, firma Seris Holandia przeprowadziła
audyt w celu dokonania oceny pojazdów nadzoru i procesów powiązanych. W ramach tego
audytu firma Seris Security uzyskała maksymalną ocenę dla firm, wynoszącą 5 gwiazdek. Certyfikacja ta jest uznawana na poziomie europejskim i stanowi dowód zaangażowania firmy Seris
Security w zakresie czystego i zrównoważonego transportu.

Nowy pojazd elektryczny dla
służb mobilnych firmy Seris
Luksemburg
Firma Seris Security w Luksemburgu wspiera swoich klientów w zakresie
realizacji usług ochrony mobilnej dla zabezpieczenia ich infrastruktury,
mienia i pracowników. Usługi ochrony mobilnej są realizowane w oparciu
o rozwiązania My Seris. Za pośrednictwem portalu internetowego klienci
mają dostęp w czasie rzeczywistym do raportów dotyczących świadczonych usług. My Seris, wdrożony we wszystkich należących do sieci centrach operacyjnych bezpieczeństwa mobilnego, zapewnia klientom Seris
Security większe bezpieczeństwo, identyfikowalność i szybkość reakcji.
Zwracając uwagę na wpływ swojej działalności na środowisko, firma Seris
Security zamierza zredukować emisję CO2 w ramach swojej działalności,
uzupełniając swoją flotę mobilną o nowy pojazd elektryczny. Patrole w
pobliżu luksemburskiej agencji mobilnej są teraz prowadzone przy użyciu
pojazdu elektrycznego.
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Zmniejszenie ilości naszych
odpadów i udział w
projektach na rzecz
ponownego wykorzystania
używanego sprzętu
Grupa Seris prowadzi recykling swoich odpadów i zapewnia odnawianie i ponowne wykorzystanie sprzętu, kiedy tylko jest to możliwe. W każdym kraju nawiązywana jest współpraca w celu zbiórki i recyklingu
papieru, co obejmuje również dokumenty poufne.
Przywracanie sprzętu komputerowego do ponownego użycia jest również przedmiotem działań w poszczególnych spółkach Grupy Seris.

110 nowo posadzonych
drzew dzięki Seris Belgia!
W 2019 roku wycofywany z eksploatacji sprzęt komputerowy jednostek Seris Academy, Seris Logistics, Seris Monitoring i Seris Security w
Belgii został zabrany z Działu IT. Współpracująca z nami firma Out of
Use zebrała w Seris Belgia 3 kontenery, co odpowiada blisko tonie
sprzętu informatycznego, który był wykorzystywany w centrali w Diegem.
Przekazując ten sprzęt firmie Natuurpunt za pośrednictwem organizacji partnerskiej Out of Use, firma Seris Belgia przyczyniła się do przekazania darowizny i zasadzenia 110 drzew. Drzewa zostały posadzone na
dwóch działkach położonych w centrum doliny Edegem. Pierwsza
powstała na terenie leśnym o powierzchni 26 000 m², a druga na terenach zagrożonych powodzią o powierzchni 5000 m².

Clean up Rotterdam 2020:
zebrano 179 kg tworzyw
sztucznych i śmieci
We wrześniu 2020 r., zespoły firmy Seris Holandia przyczyniły się do
przekazania do utylizacji 179 kilogramów plastiku i śmieci, wspólnie
oczyszczając holenderską rzekę Rotte, przepływającą przez Rotterdam.
Wraz z organizacją Plastic Whale, której celem jest zapewnienie na całym świecie wody wolnej od plastiku, pracownicy firmy Seris Holandia
wzięli udział w pierwszej tego rodzaju akcji, dotyczącej zbierania odpadów. Z zebranych odpadów tworzyw sztucznych firma tworzy następnie
różnorodne produkty i prowadzi działania edukacyjne dla młodzieży oraz
firm i osób prywatnych w kwestiach związanych z ochroną wód.

Seris Holandia zmniejsza

swój ślad węglowy, podejmując
decyzje dotyczące siedziby
zgodnej z zasadami
zrównoważonego rozwoju
Tuż przed 2020 rokiem zespół centrali Seris Holandia przeniósł się do
nowego budynku w Dordrecht, najstarszym mieście w Holandii. Przeprowadzka ta przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego naszych zespołów, z wielu powodów: pomieszczenia mogą być ogrzewane oddzielnie od siebie, oświetlenie jest włączane i wyłączane automatycznie
dzięki czujnikom, toalety spłukiwane są wodą deszczową itd.
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Ograniczenie konsekwencji
środowiskowych
dotyczących obowiązkowej
odzieży służbowej
Od kilku lat Grupa Seris intensyfikuje podjęte przez
nią działania, mające na celu ograniczenie wpływu
obowiązkowej odzieży służbowej, ponieważ jest to
jedna z najważniejszych konsekwencji jej działalności
jako dostawcy usług ochrony i bezpieczeństwa.

We Francji, podobnie jak i w Luksemburgu, jednolity system
zbiórki i recyklingu został wprowadzony w całej sieci placówek firmy od 2017 roku. System zorganizowany we współpracy z naszym dostawcą, firmą Mulliez-Flory, polega na organizacji punktów zbiórki w specjalnych jednostkach i
utylizacji poprzez strzępienie tkanin.
Seris Belgia zbiera również używaną odzież służbową w celu
przeznaczenia jej do recyklingu przez firmę partnerską, a ponadto opracowała metodę wymiany spersonalizowanego
umundurowania w zależności od rzeczywistych potrzeb pracowników dzięki rocznemu systemowi punktów. Ta prosta
inicjatywa umożliwia firmie odpowiedzialne zarządzanie zapasami odzieży.
W Holandii umowa dotycząca współpracy z dostawcą została
podpisana w 2018 roku i umożliwiła opracowanie nowego
rodzaju odzieży, zgodnej z zasadami etycznymi i zapewniającej poszanowanie środowiska.
Firma Seris Konsalnet wdrożyła w Polsce system odpowiedzialnego zarządzania zapasami umundurowania. Odzież jest
wymieniana tylko wtedy, gdy jest to konieczne i nie może być
dłużej wykorzystywana. Zużyta odzież jest następnie przekazywana firmie partnerskiej, świadczącej profesjonalną usługę
gospodarowania odpadami.

Seris France rozpoczyna współpracę z firmą

Mulliez-Flory w dziedzinie recyklingu jej odzieży służbowej
Przemysł recyklingu odzieży jest obecnie stosunkowo słabo rozwinięty we Francji, zwłaszcza w przypadku tekstyliów do zastosowań profesjonalnych. Ponad 7000 pracowników nosi uniformy służbowe firmy Seris – stanowi to poważny problem w zakresie recyklingu, ponieważ oznacza
to ponad 1700 kg materiałów tekstylnych rocznie. Firma Seris naturalnie zwróciła się do swojego dostawcy odzieży, którym jest Mulliez-Flory,
aby ograniczyć swój wpływ na środowisko i opracować bardziej odpowiedzialne podejście w odniesieniu do tego elementu, który zgodnie z
obowiązującymi przepisami jest niezbędny dla wykonywania czynności dotyczących ochrony.

Proces recyklingu odzieży Seris
Każdy oddział Seris jest odpowiedzialny za zbiórkę używanej odzieży
służbowej swoich pracowników.
Po zebraniu ubrań firma Mulliez-Flory zbiera je w swoim oddziale i
przewozi do ośrodka ESAT w celu przeprowadzenia wstępnego sortowania w celu usunięcia przedmiotów nienadających się do recyklingu,
takich jak na przykład metalowe sprzączki. Ponadto zarządzanie procesami odzyskiwania odzieży jest w pełni zinternalizowane: istnieją
specjalne zakłady strzępienia tkanin, rozdrabniania lub kruszenia włókien, umożliwiające odzyskiwanie tekstyliów, materiałów izolacyjnych
itp. Materiały z recyklingu są następnie wykorzystywane do produkcji
izolacji akustycznej i termicznej dla przemysłu motoryzacyjnego – to
ciekawy sposób ponownego wykorzystania tekstyliów, które najpierw
zapewniają ochronę przed zimnem naszego ciała, a następnie naszych
pojazdów!
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Możliwość recyklingu materiałów tekstylnych stosowanych w odzieży
Seris wynosi około 80%, podczas gdy w przypadku tak zwanego „standardowego” munduru jest to średnio 70% – część nienadająca się do
recyklingu jest spalana.

Jaka przyszłość czeka recykling?
Obecnie w skali całego świata około 50% tekstyliów stosowanych w
odzieży służbowej i profesjonalnej przeznacza się do zakopania na wysypiskach śmieci. Dlatego ważne jest, aby firmy przeszły w kierunku
podejścia bardziej odpowiedzialnego pod względem ekologicznym.
Opracowywane są nowe metody produkcji, takie jak eko-projektowanie (mniej elementów zanieczyszczających, redukcja opakowań) i gospodarka o obiegu zamkniętym (tworzenie nowej odzieży poprzez recykling włókien tekstylnych).
Możliwości te są wciąż kosztowne, mają jednak przed sobą świetlaną
przyszłość!

Maski z logo Seris dla
naszych zespołów we Francji
z materiałów nadających się do
prania i recyklingu
We wrześniu 2020 r. pracownicy firmy Seris Francja otrzymali maski
wykonane z tkaniny wielokrotnego użytku, nadające się do recyklingu.
Przetestowane w regionach i w siedzibie Seris Francja, te nowe maski
są jednocześnie lekkie, oddychające i zakrywające. Zapewniają również bardzo dobre filtrowanie. Regulowane za uszami paski pozwalają
dopasować maskę do każdego kształtu twarzy i zapobiegają urazom
możliwym przy długotrwałym noszeniu maski.
Maski z tkaniny mogą być prane nawet 50 razy w temperaturze 60°,
spełniając w ten sposób potrzebę ograniczenia wpływu odzieży służbowej na środowisko. Po 50-krotnym wykorzystaniu maskę należy
uprać po raz ostatni przed jej zwróceniem do lokalnej placówki. Zebrane maski zostają wówczas przekazane do recyklingu przez firmę będącą dostawcą Seris Francja.

interesariuszy

Kartę ochrony środowiska Grupy można pobrać w języku francuskim i
angielskim ze strony www.Seris.com, w zakładce „Nasza odpowiedzialność”. Jej celem jest informowanie klientów i partnerów o zobowiązaniach firmy oraz edukowanie wszystkich naszych pracowników
w celu uwzględnienia odpowiedzialności za środowisko w naszych
praktykach.
W każdym kraju pracownicy są również zapoznawani z polityką środowiskową obowiązującą w firmach klientów, w których prowadzony jest
monitoring. Publikowane są także zalecenia dotyczące konkretnych
aspektów związanych z ochroną środowiska.
Grupa proponuje również przeprowadzanie w ramach swoich usług
„odpowiedzialnych patroli”, podczas których pracownicy zapewniają,
że zalecenia dotyczące ochrony środowiska (brak przecieków, zamykanie drzwi i okien, wyłączanie światła itd.) są prawidłowo przestrzegane.
Działania te umożliwiają udział naszej firmy w procesie zapewnienia
właściwego stosowania polityki środowiskowej przez naszych klientów w ich lokalizacjach.
Aby zapewnić zaangażowanie naszych dostawców i podwykonawców
w ramach prac wykonywanych wspólnie z firmą Seris na rzecz większego poszanowania naszego środowiska, kryteria środowiskowe zostały włączone do karty odpowiedzialnych zakupów Grupy. Jest ona
dostępna dla wszystkich w języku francuskim i angielskim na stronie
internetowej Grupy, w zakładce „Nasza odpowiedzialność”.

uświadamiająca w dziedzinie
zachowań przyjaznych
dla środowiska
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podnoszeniepoziomu
świadomości Seris Francja: kampania
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W 2019 roku firma Seris Francja przeprowadziła kampanię plakatową
dotyczącą zachowań proekologicznych, które mogą być stosowane w
codziennej pracy. Opracowane zostały materiały w postaci wizualnej i
tekstowej, aby zilustrować temat zachowań przyjaznych dla środowiska na wszystkich wewnętrznych środkach komunikacji firmy Seris
Francja. Wspólnym wątkiem tej kampanii uświadamiającej było hasło
„Zredukujmy nasz ślad”, w połączeniu z wizualizacją konsekwencji zachowań proekologicznych dla życia pandy. Jest to znaczący symbol,
ponieważ panda jest nadal jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków na świecie.
Kampania ta, zilustrowana siedmioma różnymi plakatami umieszczonymi w strategicznych punktach na terenie firmy Seris Francja, przypomina o prawidłowych zachowaniach, których należy przestrzegać w
odniesieniu do następujących zagadnień:
• Przejazdy – zmieńmy nasze przyzwyczajenia
• Papier – nawyk czarno-biały
• Oszczędzajmy energię
• Nie przesadzajmy z wyposażeniem biurowym
• Chrońmy nasze zasoby wody
• Odpady – dbajmy o nasze środowisko
Kampania ta zostanie wkrótce dostosowana i wdrożona we wszystkich
oddziałach w Europie.

I 61 I

Zwalczanie
korupcji
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Zasady
UN Global Compact
10. Firmy są zachęcane do zwalczania
korupcji w każdej możliwej formie,
w tym przypadków wymuszania i
wręczania łapówek.

4 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (CZR)

„

W ramach inicjatywy UN Global Compact walka z
korupcją stanowi przede wszystkim jeden z głównych kierunków zapewnienia przestrzegania praw
człowieka.
Zgodnie z szacunkami Narodów Zjednoczonych łączny koszt korupcji wynosi około 2.600 mld
USD rocznie. To ogromna kwota, która przyprawia o zawrót
głowy i pozwala ocenić ogromne straty powstałe na poziomie globalnym w odniesieniu do dochodów podatkowych i
wzrostu gospodarczego dla państw oraz szkody dla jakości
życia obywateli.
Podczas gdy coraz więcej krajów wprowadza szczegółowe przepisy mające
na celu powstrzymanie tej plagi (ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) w Stanach Zjednoczonych, przyjęta w 1977 r., brytyjska ustawa o przekupstwie wprowadzona w 2010 r., ustawa „Sapin II” przyjęta w 2016
r. we Francji), przedsiębiorstwa mają do odegrania wiodącą rolę w zakresie
walki z korupcją. Chodzi oczywiście o ich reputację, ale także o ich wyniki,
ponieważ w opublikowanym w 2015 roku badaniu przeprowadzonym przez
Uniwersytet Harvard określono, że chociaż firmy nieprzestrzegające zasad
uczciwości mogą osiągać wyższe tempo wzrostu w krajach skorumpowanych, odbywa się to ze szkodą dla ich rentowności.
Dla Grupy Seris, oferującej usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, uczciwość jest podstawowym elementem więzi zaufania nawiązanej z jej klientami, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi.
W kontekście rozwoju działalności Grupy w skali międzynarodowej program
przeciwdziałania korupcji firmy stale ewoluuje i stanowi część jej strategii.
Zasady dotyczące zarządzania zgodnością zmieniają się, powołany został Komitet Zarządzający ds. Etyki, rzecznicy ds. etyki działają jako lokalni pośrednicy w ramach inicjatyw Grupy i są również zapraszani do składania propozycji,
natomiast moja rola jako Dyrektora ds. Prawnych i Zgodności polega również
na tym, aby poszanowanie standardów uczciwości stało się przewagą konkurencyjną firmy Seris.
Prywatny sektor usług ochrony wciąż zbyt często cierpi z powodu niekorzystnego wizerunku. A przecież świadczymy usługi w dziedzinie ochrony! Skoro
nasi klienci powierzają nam swoje bezpieczeństwo, czy nie powinniśmy im
udzielać gwarancji naszej uczciwości? Z mojego punktu widzenia zaangażowanie naszej Grupy w walkę z korupcją stanowi integralną część oferty naszych usług.
Jak to wszystko wpisuje się w działania dotyczące przestrzegania praw człowieka i ambicji programu UN Global Compact? Nawiązując do legendy o kolibrze*, powiedziałabym, że w firmie Seris zobowiązujemy się do tego, aby wypełnić nasz obowiązek.
Sophie LECLERC, Dyrektor Grupy Seris ds. Prawnych i Zgodności

* Jak głosi legenda, pewnego dnia wybuchł wielki pożar lasu. Wszystkie przerażone zwierzęta bezradnie obserwowały katastrofę. Jedynie malutki koliber krzątał się, łapiąc dziobem krople wody,
aby wrzucić je do ognia. Po chwili, pancernik – zirytowany tym śmiesznym zachowaniem – powiedział do niego: „Kolibrze! Czy Ty oszalałeś? Tymi kilkoma kroplami wody nigdy nie ugasisz pożaru!”
Koliber odpowiedział: „Wiem, ale wykonuję mój obowiązek.”
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Starając się stanowić wzór do
naśladowania w swojej branży,
Grupa Seris przywiązuje

najwyższą wagę do
uczciwości, która musi

kierować jej relacjami biznesowymi
i praktyką zawodową na co dzień.
Jako członek Międzynarodowej Ligi Branży Monitoringu
Grupa Seris zobowiązała się również oficjalnie do
przestrzegania zasad Kodeksu Postępowania i Etyki
Międzynarodowej Branży Monitoringu w ramach swojej
działalności. Kodeks ten stanowi zbiór zasad
regulujących nasze postępowanie w zakresie
prowadzenia działalności. Jest on dostępny dla
wszystkich naszych interesariuszy na stronie
internetowej Międzynarodowej Ligi Branży Monitoringu.
W ramach prowadzonej działalności Grupa Seris dąży do
nawiązywania uczciwych relacji biznesowych. W każdej
spółce zależnej wdrożona została procedura kontroli
wewnętrznej dotycząca kosztorysowania oraz
podpisywania umów z klientami.
W celu zapewnienia prawidłowego wdrażania naszych
polityk etycznych, a także zbierania i rozpatrywania
zgłoszeń dotyczących incydentów, w 2020 r.
utworzona została Komisja Etyki Grupy.
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Zwalczanie
korupcji:
W 2017 roku Grupa i jej spółki zależne rozpoczęły, przy wsparciu wyspecjalizowanej firmy, wdrażanie środków mających na celu wykrywanie i zapobieganie przypadkom korupcji lub nieuprawnionemu powoływaniu się na wpływy we wszystkich swoich działaniach, zarówno w
skali krajowej, jak i międzynarodowej, zgodnie z postanowieniami artykułu 17 francuskiej ustawy „Sapin II”.
W ten sposób zainicjowany został obszerny plan, dotyczący zapewnienia przestrzegania przepisów. Przeprowadzone zostały następujące
działania:
- podnoszenie poziomu świadomości kadry kierowniczej wyższego
szczebla w odniesieniu do walki z korupcją;
- określenie głównych zagrożeń prowadzących do narażenia na korupcję;
- opracowanie mapy ryzyka;
- opracowanie i rozpowszechnienie kodeksu postępowania antykorupcyjnego, obowiązującego wszystkich pracowników Grupy.
Grupa Seris stworzyła również profesjonalny system ostrzegania, który
został wdrożony we wszystkich krajach.
Pracownicy są zachęcani do zgłaszania za jego pośrednictwem wszelkich wątpliwości dotyczących etyki/uczciwości/zapewnienia zgodności do Komisji Etyki, z którą mogą się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: ethics@seris.com.

Zwalczanie korupcji: Firma Seris Konsalnet uzyskała
certyfikat ISO 37001: 2016
Firma Seris Konsalnet spełniła wymagania normy ISO 37001:2016, wdrażając politykę i procesy gwarantujące wysoki poziom etyki w swojej działalności.
Norma ISO 37001:2016 określa wymagania i
zawiera zalecenia dotyczące ustanowienia,
wdrożenia, aktualizacji, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania walką
z korupcją. Polityka antykorupcyjna
firmy Seris Konsalnet opiera się w
szczególności na zakazie:
- wykorzystywania stanowisk pracy i
pełnionych funkcji do uzyskiwania
nienależnych korzyści,
- nadużywania swoich praw,
- przyjmowania i przekazywania korzyści
materialnych.

Czy
wiesz,
że

?

Uzyskanie certyfikatu ISO 37001 związanego
ze zwalczaniem korupcji ma na celu pomoc
firmom w walce z korupcją i promowaniu
etycznej kultury biznesu. Ma to na celu zapobieganie, wykrywanie i rozpatrywanie
przypadków korupcji popełnianych przez
pracowników lub kontrahentów firmy.

odpowiedzialne
zakupy

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, firma Seris wdraża politykę zakupów, której celem jest udział w zapewnieniu wydajności firmy przy
jednoczesnym nawiązaniu zrównoważonej, długofalowej współpracy z
partnerami.
Dla firmy Seris kontrolowanie łańcucha wartości odgrywa kluczową
rolę dla zapewnienia sukcesu firmy. Jest to czynnik zmniejszania negatywnych konsekwencji i zwiększania korzyści w trzech głównych obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.
W związku z powyższym w 2017 roku Grupa zdecydowała się na sformalizowanie polityki zakupowej oraz zobowiązań, jakich wymaga od
swoich dostawców i podwykonawców. Karta Odpowiedzialnych Zakupów Grupy jest dostępna dla wszystkich na stronie internetowej www.
seris.com, w zakładce „Nasza odpowiedzialność”.

Karta ta świadczy o zamiarze włączenia zasad Zrównoważonego Rozwoju do naszej działalności oraz interakcji z naszymi dostawcami i
podwykonawcami w celu ogólnej poprawy wydajności.
Ma ona stanowić wspólny punkt odniesienia dla nabywców i dostawców Grupy. Opisuje zobowiązania, których przestrzegania firma Seris
wymaga od swoich dostawców i podwykonawców, a także zobowiązania, które Seris podejmuje wobec nich we wszystkich krajach, w których Grupa prowadzi działalność.
Podpisując tę Kartę, dostawcy zobowiązują się do przestrzegania jej
zasad w swojej codziennej działalności i uczestniczenia wspólnie z firmą Seris we wdrażaniu tego podejścia dla zapewnienia ciągłego postępu i rozpowszechniania najlepszych praktyk.

Przejrzystość

Audyty wewnętrzne przeprowadzane są regularnie zgodnie z normą
ISO 9001:2015 we wszystkich krajach, w których Grupa prowadzi
swoją działalność.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy są corocznie badane
i poświadczane przez biegłych rewidentów.
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OCHRONA

danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z obowiązkami
wynikającymi z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
(RODO) Grupa Seris zobowiązuje się do informowania w przejrzysty
sposób wszystkich zainteresowanych osób o celu wykorzystywania
ich danych. Grupa wykorzystuje je i powierza osobom trzecim wyłącznie dla osiągnięcia wyznaczonego celu i przechowuje jedynie
przez niezbędny okres w doskonale zabezpieczonych systemach
informatycznych.
We wszystkich krajach Grupy wyznaczono inspektorów ochrony danych w celu zapewniania zgodności z tymi przepisami. Są to osoby
wyznaczone do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

„Przepisy RODO w branży
ochrony” to nowe szkolenie
proponowane przez
Seris Belgia
Szkolenie „Przepisy RODO w branży ochrony”, proponowane przez Seris Belgia od 2020 r., obejmuje warsztaty
dotyczące przestrzegania w praktyce postanowień nowych przepisóww zakresie ochrony danych przez firmy
prowadzące działalność w prywatnym sektorze usług
ochrony i bezpieczeństwa.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej
wiedzy na temat RODO, jego zasad i zastosowania w praktyce. Małe
i średnie przedsiębiorstwa z tego sektora, które zobowiązane do
przestrzegania przepisów RODO, mogą wziąć udział w tym
dwudniowym szkoleniu. Opierając się na konkretnych przykładach
z sektora prywatnych usług ochrony, szkolenie „Przepisy RODO w
branży ochrony” oferuje uczestnikom możliwość skorzystania z
narzędzi, które są użyteczne i mogą zostać natychmiast
zastosowane w ich firmie.
Wskaźniki przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią
dane skonsolidowane Grupy Seris oraz jej spółek zależnych we
Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Polsce. Dotyczą one
roku kalendarzowego 2020 i należy je analizować z odpowiednią
ostrożnością, ponieważ w 2020 r. firma doświadczyła znacznych
różnic w działalności operacyjnej (w porównaniu z 2019 r.) ze
względu na kontekst zdrowia publicznego, w szczególności w
niektórych sektorach działalności, które zostały całkowicie
zamknięte. Ponadto w dniu 1 czerwca 2019 r. w zakres
integracji Grupy włączona została polska spółka zależna Seris
Konsalnet.
I 66 I

ZW
A

IE KOR
ZAN
U
LC

I 67 I

J
PC
I

Grupa SERIS – Październik 2021 – Prawa autorskie do zdjęć: Seris Group, Studios Garnier, OHE! Studio, Jacek Trujnara, Marek Darnikowski, Artur Micek, Krzysztof Staniszewski, Arkadiusz Piotrowski, Monika Roczon, Jonathan Debeer / iso800, Phil Mortreux / MTX –
S.A.S. Separgefi z kapitałem w wysokości 32 600 000 EUR – Rejestr Handlu i Spółek Miasta Paryża 487 676 249 – Siedziba główna: 6 rue du Général de Larminat – 75015 Paryż – Francja

www.seris.com

