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Schumacher Packaging bierze na siebie odpowiedzialność

Człowiek w centrum uwagi

Dzięki pakietowi inwestycyjnemu chcemy także

stworzyć do 500 nowych miejsc pracy. Ponie-

waż wszystko, co robimy, jest skupione na

ludziach. „Opakowania tworzone przez ludzi dla 

ludzi” to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty 

frazes, lecz rzeczywistość.

Przywiązujemy dużą wagę do długotrwałych, 

opartych na zaufaniu i współpracy relacji z na-

szymi pracownikami*, klientami, dostawcami 

i partnerami.

A ponieważ ludzie odgrywają dla nas kluczową 

rolę, jesteśmy również świadomi odpowie-

dzialności społecznej, jaka spoczywa na firmie

takiej jak nasza - zarówno wobec ludzi, jak

i wobec środowiska.

Hendrik i Björn Schumacher

- Zarząd Grupy Schumacher Packaging -

Nie bez powodu mamy w nazwie słowo

„Macher” – ludzie czynu (przyp. tłum.)

Schumacher Packaging to rodzinna firma

z siedzibą w Ebersdorfie, prowadzona obecnie 

przez trzecie już pokolenie.

Naszą wielką zaletą jest możliwość szybkiego 

i elastycznego działania oraz dostosowywania 

strategii do warunków rynkowych.

Jako „Makers and Creators of packaging inno-

vations” – twórcy i kreatorzy innowacji w dzie-

dzinie opakowań (przyp. tłum.) mamy silną, 

wyraźną mentalność ludzi czynu, dzięki której 

staliśmy się jednym z wiodących europejskich 

producentów opakowań z tektury falistej i litej.

Invest 2025: zrównoważona ekspansja 
W listopadzie 2021 roku uruchomiliśmy naj-

większy od czasu założenia firmy w 1948 roku 

program inwestycyjny: do 2025 roku zain-

westujemy około 700 milionów euro w nieusta-

jący rozwój naszego przedsiębiorstwa, w budowę

i rozbudowę zakładów produkujących tekturę 

falistą i papierni oraz w zrównoważone techno-

logie przyszłości. Naszym celem jest z jednej 

strony wzmocnienie konkurencyjności i zwięks-

zenie obecności na rynku międzynarodowym,

z drugiej zaś zapewnienie naszym klientom

bezpieczeństwa dostaw w perspektywie krótko-

i długofalowej.

Hendrik Schumacher Björn Schumacher

*  W celu poprawy czytelności użyte w niniejszej broszurze

 określenia i słowa odnoszące się do osób mają wyłącznie

 formę męską. Terminy odnoszą się do wszystkich płci bio-

 logicznych i społecznych.
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Krótki profil Grupy Schumacher Packaging

Najwyższe wymogi jakościowe 

Dzięki ciągłym inwestycjom oraz nieustan-

nemu doskonaleniu pionierskich technologii

i procesów jesteśmy liderem w dziedzinie in-

nowacji i wydajności w przemyśle opakowa-

niowym. Naszym klientom i partnerom oferu-

jemy nowoczesne rozwiązania, które spełniają

ich indywidualne potrzeby.

Jakość naszych produktów i usług ma

ogromne znaczenie zarówno dla naszej firmy, 

jak i dla wszystkich innych zainteresowanych

stron. Jakość rozumiemy jako spełnienie

wszystkich wymagań naszych klientów i do-

trzymanie wszelkich poczynionych z nimi uz-

godnień. Dlatego też za swój obowiązek

uważamy ciągłe doskonalenie systemu zarzą-

dzania jakością.

Wzrost obrotów 2021 
W roku podatkowym 2021 firma Schumacher

Packaging osiągnęła roczny obrót w wysoko-

ści 857 mln euro, odnotowując tym samym po-

nad 27-procentowy wzrost w stosunku do roku

poprzedniego.

Liczba pracowników w Grupie wynosi obecnie

około 3700 osób.

Jednakowo wysokie standardy

Ważnym walorem strategicznym jest połącze-

nie przez firmę Schumacher Packaging szero-

kiej obecności na rynku europejskim z jedna-

kowo wysokimi standardami w zakresie tech-

nologii, jakości i obsługi we wszystkich zakła-

dach. Bogata gama produktów zaspokaja po-

trzeby opakowaniowe najrozmaitszych branż

i obejmuje opakowania transportowe, opako-

wania do automatycznych systemów pakowa-

nia oraz handlowe, składane pudełka i tacki,

jak również opakowania prezentowe i displaye.

Firma Schumacher Packaging opracowuje

i produkuje gotowe do użycia indywidualne 

rozwiązania opakowaniowe, a jako dostawca 

kompleksowych usług oferuje wszechstronne 

usługi na wszystkich etapach łańcucha dostaw. 

Grupa Schumacher Packaging, z siedzibą 

w bawarskiej miejscowości Ebersdorf bei 

Coburg, jest ekspertem w zakresie szytych 

na miarę opakowań z tektury falistej i litej. 

(www.schumacher-packaging.com) Już od 

lat ta średniej wielkości firma zarządzana

przez właścicieli jest jednym z liderów pro-

duktywności i technologii w branży opako-

wań. W zindywidualizowanym druku cyfro-

wym firma Schumacher Packaging jest pio-

nierem w krajach niemieckojęzycznych.

Wzrost w całej Europie

Od momentu założenia w 1948 roku siedziba

firmy znajduje się w Ebersdorfie koło Coburga. 

Inne niemieckie zakłady produkcyjne Schuma-

cher Packaging zlokalizowane są w Bielefeld,

Forchheim, Greven, Hauenstein, Schwarzen-

berg, Sonneberg i Delligsen. Pięć kolejnych 

zakładów mieści się w Polsce: po jednym

w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz dwa we

Wrocławiu; w Myszkowie Grupa nabyła w 2016

roku papiernię.

W holenderskiej miejscowości Breda znajduje

się zakład produkujący displaye, w Nýrsku 

w Czechach produkowane są opakowania 

specjalne i kompozytowe, a niemiecki zakład 

w Lehrte oferuje usługi co-packingu. W listo-

padzie 2019 roku Grupa nabyła zakład produ-

kujący opakowania w Birmingham w Anglii.

¸
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UN Global Compact

Uniwersalne zasady zrównoważonego

rozwoju

Global Compact jest największą i najważniej-

szą na świecie inicjatywą ONZ skupiającą 

zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Dzie-

sięć uniwersalnych zasad i 17 Celów Zrówno-

ważonego Rozwoju (SDGs) stanowi podsta-

wę wizji bardziej zrównoważonej gospodarki

sprzyjającej włączeniu społecznemu, przed-

stawionej w ramach inicjatywy ONZ Global

Compact.

Inicjatywa zrzesza obecnie ponad 17 500 firm

i organizacji. Od czerwca 2021 roku także 

firma Schumacher Packaging jest sygnatariu-

szem inicjatywy UN Global Compact, której

dziesięć zasad będzie odtąd przyświecać na-

szej strategii.

W ten sposób wypełniamy nasze obowiązki 

w zakresie praw człowieka, warunków pracy, 

ochrony środowiska i przeciwdziałania korup-

cji. W związku z tym w strukturze naszego

przedsiębiorstwa mocno zakorzeniliśmy Sus-

tainable Development Goals – 17 celów służą-

cych zapewnieniu zrównoważonego rozwoju

na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej

i ekologicznej.

Szczyt Vision 2045 w Szkocji

Jako członek UN Global Compact firma

Schumacher Packaging uczestniczyła w zorga-

nizowanym pod koniec 2021 roku w Edynburgu 

szczycie Vision 2045, który był największą glo-

balną dyskusją na temat przyszłości świata.

Trzydniowy szczyt w ramach 26. Światowej 

Konferencji Klimatycznej dał wiodącym firmom

z całego świata sposobność do wymiany po-

glądów na temat najważniejszych kwestii doty-

czących zrównoważonego rozwoju. Celem im-

prezy była mobilizacja innowacyjnego podej-

ścia do biznesu, mającego pozytywny wpływ 

na przyszłość naszej planety. Spotkaniu towa-

rzyszyły dyskusje panelowe na temat 17 Ce-

lów Zrównoważonego Rozwoju w ramach ini-

cjatywy UN Global Compact. Naszym wkła-

dem była realizacja Celu 4 Zrównoważonego

Rozwoju: Dobra jakość edukacji.

We wszystkich naszych decyzjach korporacyj-
nych uwzględniamy następujące dziesięć celów
zrównoważonego rozwoju:

3

4

5

7

8

Dobre zdrowie i jakość 

życia

Dobra jakość edukacji

Równość płci

Czysta i dostępna energia

Wzrost gospodarczy

i godna praca 

9

12

13

15

17

Innowacyjność, prze-

mysł, infrastruktura

Odpowiedzialna kon-

sumpcja i produkcja

Działania w dziedzinie

klimatu

Życie na lądzie

Partnerstwa na rzecz

celów
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Dla środowiska

Jako producent opakowań z tektury
falistej i litej firma Schumacher Pack-
aging przetwarza pochodzące z natury
surowce odnawialne – z odpowiednio
korzystnym bilansem CO². Tektura
składa się bowiem w całości z surow-
ców odnawialnych i w pełni nadaje się
do recyklingu.
Jesteśmy świadomi naszego wpływu
na środowisko. Dlatego sumienne
działanie z myślą o przyszłości oraz
nieustający rozwój naszej koncepcji
zrównoważonego rozwoju uważamy za
swój obowiązek.
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Naturalny produkt – tektura

Tektura falista to ekologiczny materiał

opakowaniowy

Papier, będący materiałem wyjściowym w cy-

klu produkcyjnym tektury falistej, składa się

z surowców odnawialnych i pochodzi z lasów 

zarządzanych w sposób zrównoważony.

Odpowiedzialna gospodarka leśna zapewnia

realizację idei zrównoważonego rozwoju. Za-

pewnia możliwość odpowiedniej poprawy róż-

norodności biologicznej w ekosystemie le-

śnym.

Z drewna z połamanych drzew i przecinki 

lasu powstaje tektura falista 

W wyniku prowadzenia gospodarki leśnej uzy-

skuje się drewno z połamanych drzew i z prze-

cinki – podstawowy surowiec do produkcji pa-

pieru. Zdecydowanie największy udział w pro-

dukcji tego papieru w Niemczech mają mate-

riały pochodzące z recyklingu, takie jak maku-

latura, kartony i zużyta tektura falista – około 

85%. Natomiast udział świeżych włókien

w produkcji papieru do wytwarzania tektury fa-

listej wynosi średnio zaledwie 15% i nadal

spada.

Materiał opakowaniowy z papieru i kleju

skrobiowego 

Również klej, którego używamy do łączenia

wstęg papieru gładkiego i falistego, ma natu-

ralne pochodzenie – bazuje na skrobi kukury-

dzianej, pszennej lub ziemniaczanej. Czysto

roślinna baza tektury falistej zapewnia bezpro-

blemową utylizację:

po użyciu opakowania z tektury falistej trafiają

po prostu na makulaturę i w ten sposób wra-

cają do obiegu materiałowego.

Tektura falista to prawdziwy produkt o za-

mkniętym cyklu życia.
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Recykling – to, co

dobre, powraca

Prawie 100% wszystkich zużytych opa-
kowań transportowych z tektury falistej
podlega recyklingowi. Pozostają one
zatem w obiegu surowcowym i są po-
nownie wykorzystywane do produkcji
papieru. Jest to rozsądne z ekonomicz-
nego i ekologicznego punktu widzenia.
Opakowania z tektury falistej są tak
zwanymi opakowaniami jednomateria-
łowymi. Ponieważ składają się tylko
z jednego materiału, łatwo je zutylizo-
wać jako makulaturę. Dotyczy to
zresztą nie tylko gospodarstw domo-
wych.
Także w supermarkecie zbiera się od-
dzielnie tekturę falistą, przechowuje
tymczasowo na niewielkiej po-
wierzchni, a następnie zawraca do 
obiegu recyklingowego przez firmę
zajmującą się utylizacją makulatury.

Bezpieczny recykling dzięki RESY 

System recyklingu RESY to silna wspólnota

producentów tektury falistej, firm zajmujących 

się utylizacją makulatury oraz producentów 

papieru do produkcji tektury falistej. Nadruko-

wany na opakowaniu symbol RESY jest gwa-

rancją recyklingu: opakowanie jest utylizowane

w całości i poddawane recyklingowi przez part-

nerów spółki RESY Organisation für Wert-

stoffentsorgung GmbH.

Naturalny produkt o zamkniętym cyklu życia

Zużyta tektura falista nie jest odpadem. Ze

względu na swoją optymalną podatność na re-

cykling jest bardzo ważnym i cennym surow-

cem do produkcji papieru. Odsetek wykorzy-

stania makulatury w produkcji tektury falistej

jest odpowiednio wysoki. W perspektywie dłu-

gofalowej zapewnia to chodliwość używanej

tektury falistej.

Materiały pochodzące z recyklingu w tek-

turze falistej

Sama tektura falista również zawiera dużą

ilość zużytego papieru i produktów z papieru: 

około 85% tektury falistej to materiały pocho-

dzące z recyklingu, takie jak zużyta tektura fa-

lista, makulatura czy kartony. Dzięki zbiórce 

surowców wtórnych w gminach, gałęziach rze-

mieślniczych i w przemyśle papier, karton i tek-

tura trafiają do obiegu recyklingowego. Nasze

odpady z wykrawania, podobnie jak odpady 

opakowaniowe i papier biurowy, są nowym su-

rowcem do produkcji nowej tektury falistej.
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Tektura lita: wynik praktykowania recy-

klingu odpadów

Tektura lita zwykle składa się z papieru nada-

jącego się do recyklingu i jest produkowana 

w postaci jedno- lub wielowarstwowej. Jest to

bardzo mocna, ciężka tektura, charakteryzu-

jąca się dużą gęstością i jednorodną strukturą.

Nasze zrównoważone tektury lite produkujemy

na własnych maszynach we wszystkich wyma-

ganych gramaturach.

Producenci papieru i firmy zajmujące się utyli-

zacją odpadów oferują kompleksowe gwaran-

cje odbioru i recyklingu opakowań z tektury li-

tej. Dzięki temu zużyte opakowania z tektury 

litej są utylizowane i poddawane recyklingowi 

za pomocą podwójnych systemów gospodarki 

odpadami. Zużyte opakowania z gospodarstw 

domowych, zakładów przemysłowych, hand-

lu itp. są zbierane przez te systemy i udostęp-

niane przemysłowi papierniczemu jako suro-

wiec do nowej produkcji tektury i tektury litej.

Powrót do obiegu recyklingowego  

Opakowania są niezbędne dla sprawnego łań-

cucha dostaw towarów konsumpcyjnych. Opa-

kowanie pełni bowiem trzy główne funkcje:

ochronną, konserwującą i prezentacyjną.

Podstawowy surowiec do produkcji papieru

i tektury jest odnawialny, ponieważ włókna

drzewne pochodzą z lasów zarządzanych

w sposób zrównoważony. Papier i tektura są

najczęściej poddawanymi recyklingowi mate-

riałami opakowaniowymi w Europie. Ponad 80

procent opakowań z papieru i tektury wraca do

obiegu recyklingowego.

Closed Loop: zamykamy obieg materiałów 
Aby móc jak najdłużej korzystać z produktów 

i surowców, wspólnie z GreenCycle, firmą zaj-

mującą się utylizacją odpadów należącą do

Grupy Schwarz, wyznaczyliśmy kierunek no-

woczesnego zarządzania odpadami i recyklin-

giem: Tak zwana „zamknięta pętla” (Closed 

Loop) reguluje odbiór zużytych opakowań ze 

sklepów LIDL i Kaufland w bezpośrednim są-

siedztwie naszych dwóch polskich papierni.

Jej celem jest zwracanie zawartych w opako-

waniach surowców do obiegu surowcowego,

aby można było z nich wytwarzać nowe pro-

dukty.

Recykling – to, co

dobre, powraca
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Certyfikat FSC®: lasy – na zawsze, dla wszystkich

FSC® jest akronimem nazwy Forest Ste-
wardship Council®, mięzynarodowej orga-
nizacji non-profit. Wizja FSC®: ciągły 
wzrost zrównoważonych obszarów le-
śnych z certyfikatem FSC®. W lasach tych
prowadzi się gospodarkę leśną w taki 
sposób, aby uprawa byłą zgodna z pra-
wami i potrzebami społecznymi, ekono-
micznymi i ekologicznymi.

W tym celu należy na całym świecie promo-

wać odpowiedzialną gospodarkę leśną zgod-

nie z powyższymi kryteriami, która:

■ Jest dostosowana pod względem ekologicz-

nym i zapewnia, aby pozyskiwanie drewna

i produktów niedrzewnych chroniło różnorod-

ność biologiczną, produktywność i procesy

ekologiczne lasu.

■ Jest korzystna społecznie, a tym samym po-

maga zarówno miejscowej ludności, jak i ca-

łemu społeczeństwu czerpać z niej długofa-

lowe korzyści. Silnie motywuje ona także miej-

scową ludność do ochrony zasobów leśnych

i przestrzegania długoteminowych planów 

gospodarowania.

■ Jest rentowna ekonomicznie. Dla przedsię-

biorstw leśnych oznacza to stworzenie struk-

tury i prowadzenie gospodarki bez generowa-

nia zysku finansowego kosztem zasobów le-

śnych, ekosystemu lub ludzi, którzy żyją w le-

sie lub z lasu.

Firma Schumacher Packaging wspiera tworze-

nie jednolitych światowych standardów w za-

kresie gospodarki leśnej poprzez własny certy-

fikat FSC®. Nasze zakłady są certyfikowane od 

2011 roku i są ujęte w certyfikacie grupowym

pod numerem licencji FSC-C108888 (zob.

www.FSC.org). Certyfikat jest co roku w listo-

padzie poddawany aktualizacji poprzez audyty

sprawdzające.

W firmie Schumacher Packaging na przykład 

wszystkie duże zwoje papieru o szerokości

2,80 m i wadze do pięciu ton, z których produ-

kujemy tekturę falistą, pochodzą ze zrównowa-

żonych źródeł, spełniających wymogi FSC® 

i są wykorzystywane w produktach z certyfika-

tem FSC®.
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Zarządzanie energią zabezpiecza przyszłość

Podobnie jak w wielu procesach przemy-
słowych wytwarzanie opakowań z tektury
litej i falistej wymaga znacznych 
nakładów energii. Im zapotrzebowanie 
na energię w procesie produkcji jest 
mniejsze, tym lepiej. Zasada ta dotyczy
zarówno ekologicznego, jak i ekonomi-
cznego punktu widzenia. Dlatego już od
2014 roku w niemieckich zakładach 
Schumacher Packaging wdrożono stand-
ard zarządzania energią zgodny z normą 
ISO 50001. Certyfikacji towarzyszy
szczegółowy audyt przeprowadzony
przez TÜV Rheinland, który aktualizu-
jemy co roku w maju, przeprowadzając 
audyty sprawdzające.

Spełniamy wymagania normy ISO 50001

ISO 50001 to obowiązująca na całym świecie 

norma Międzynarodowej Organizacji Normali-

zacyjnej (ISO), której celem jest wspieranie

firm w systematycznym zarządzaniu energią.

W tym celu rejestruje się przepływy energii

w całym przedsiębiorstwie – w tym źródła

energii, jej wykorzystanie i odbiorców – oraz 

ocenia się je pod kątem efektywności energe-

tycznej. Na tej podstawie możemy opracować 

środki techniczne, strategiczne i organizacyjne

mające na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej naszych zakładów i procesów

oraz znaczne zmniejszenie zużycia energii.

Ciągła poprawa kluczowych wskaźników

energetycznych

Certyfikat potwierdza, że niemieckie zakłady

Schumacher Packaging spełniają wymagania

aktualnej normy ISO 50001:2018: Centrala

w Ebersdorfie, Zakład produkcyjny Ebersdorf, 

Zakład Bielefeld, Zakład Forheim, Zakład Gre-

ven, Zakład Hauenstein, Zakład Schwarzen-

berg i Zakład Sonneberg. Oprócz zakładów 

niemieckich certyfikat ISO 50001:2018 posia-

dają również polskie papiernie w Grudziądzu

i Myszkowie. Do monitorowania energii uży-

wamy oprogramowania econ4 firmy econ so-

lutions. Nasz system zarządzania energią po-

zwala nam konsekwentnie identyfikować i wy-

korzystywać potencjał w zakresie oszczędno-

ści energii.

Technologia LED zamiast świetlówek

Jednym z aktualnych działań mających na celu

zaoszczędzenie energii jest na przykład suk-

cesywna wymiana oświetlenia we wszystkich 

naszych zakładach ze świetlówek na lampy

LED. W naszym głównym zakładzie w Ebers-

dorfie modyfikacja ta jest już w połowie go-

towa, natomiast w nowym budynku w ramach 

rozbudowy zakładu w Greven od samego po-

czątku instalujemy oczywiście oświetlenie

LED. Zaleta: przy tej samej skuteczności

świetlnej świetlówka pobiera 116 watów,

a lampa LED o tej samej jasności tylko 35 wa-

tów – co oznacza redukcję zużycia energii

rzędu około 70 procent.

Fotowoltaika, sieć ciepłownicza i turbina

parowa

W naszych zakładach w Forchheim i Sonne-

bergu wykorzystujemy systemy fotowolta-

iczne, które dostarczają łącznie 600 000 kWh 

energii elektrycznej rocznie – co w porównaniu

z energią ze źródeł kopalnych pozwala zredu-

kować emisję CO² o około 330 ton. Zakład

w Greven jest ogrzewany z sieci ciepłowniczej

sąsiedniego lotniska. W zakładzie w Schwar-

zenbergu eksploatujemy elektrociepłownię za-

silaną pyłem węgla brunatnego. Energia elek-

tryczna jest wytwarzana przez turbinę parową,

a generowana para jest wykorzystywana

do suszenia tektury litej.
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Zarządzanie środowiskowe

Norma zarządzania środowiskowego

DIN ISO 14001*

Międzynarodowa norma ISO 14001 określa

wymagania dotyczące systemu zarządzania 

środowiskowego, który umożliwia organizacji 

poprawę efektów swojej działalności środowi-

skowej, osiągnięcie celów środowiskowych 

oraz spełnienie zobowiązań prawnych i in-

nych. Staramy się ograniczać do minimum nie-

unikniony wpływ na środowisko podczas pro-

dukcji tektury falistej i litej. Aby wnieść zna-

czący wkład w ochronę środowiska, nasz nie-

miecki zakład w Schwarzenbergu, a także pol-

skie zakłady w Bydgoszczy i Wrocławiu oraz

papiernia w Grudziądzu posiadają certyfikat

ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego

EMAS

W zakładzie w Schwarzenbergu produkujemy

opakowania z tektury litej. Ponieważ produk-

cja tektury litej jest energochłonna, pozytywne

skutki działań mających na celu ochronę zaso-

bów i oszczędzanie energii są tam szczególnie

zauważalne.

Norma EMAS dotycząca energii, wody

i odpadów 

EMAS, skrót od „Eco Management and Audit 

Scheme”, odnosi się do dobrowolnego sys-

temu zarządzania środowiskowego zgodnie

z rozporządzeniem UE EC 1221/2009, który

obejmuje również certyfikat ISO 50001 w za-

kresie zarządzania energią. Corocznie odna-

wiamy nasz dobrowolny certyfikat EMAS po-

przez nowe audyty.

Nasz zakład w Schwarzenbergu od 2005 roku 

posiada certyfikat zgodności z tą najwyższą na

świecie normą środowiskową. Dzięki syste-

mowi zarządzania środowiskowego udaje nam

się oszczędzać energię i zasoby, zapewniając

tym samym równowagę między naturą a pro-

dukcją przemysłową.
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Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą pary

500 ton CO² mniej

Nasza inwestycja w turbinę parową – prawie

trzy czwarte miliona euro – przyniosła pożytek 

ekologiczny i ekonomiczny. Dzięki turbinie pa-

rowej sami wytwarzamy rocznie 1 mln kWh

energii elektrycznej – w porównaniu z paliwami

kopalnymi oznacza to redukcję CO² o 500 ton.

Wybraliśmy turbinę z serii SST-060 firmy Sie-

mens Turbomachinery Equipment z Franken-

thalu. Przed podaniem do maszyny cała

świeżo wytworzona w kotle parowym para

w zakładzie w Schwarzenbergu jest teraz kie-

rowana najpierw do turbiny w celu wytworze-

nia energii elektrycznej.

Elektrociepłownia zasilana pyłem węgla bru-

natnego działa w Schwarzenbergu od 2007 

roku. W ramach wycofywania węgla brunat-

nego będzie ona aktywna do 2025 roku.

W 2010 r. oddaliśmy do użytku najnowo-
cześniejszą turbinę parową w zakładzie
w Schwarzenbergu. Zaleta: para po-
trzebna do produkcji tektury litej trafia 
najpierw do turbiny, gdzie jest wykor-
zystywana do wytwarzania energii. W ten
sposób zwiększamy efektywność ener-
getyczną produkcji tektury litej, ob-
niżając jednocześnie koszty produkcji.
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Logistyka bez tlenków

azotu

Nasza własna flota logistyczna, licząca
ponad 200 samochodów ciężarowych, już
od lat spełnia najnowszą, rygorystyczną
normę emisji spalin Euro 6. Wykorzystu-
jemy nowoczesną technologię AdBlue®:
dzięki dodatkowi do oleju napędowego
w naszych ciężarówkach możemy stoso-
wać specjalne katalizatory spalin SCR,
które przekształcają szkodliwe dla środo-
wiska tlenki azotu w nieszkodliwy azot
i wodę.

AdBlue® dla środowiska

AdBlue (ISO 22241/DIN 70070/AUS32) to na-

zwa handlowa przezroczystego jak woda, syn-

tetycznie produkowanego 32,5-procentowego

roztworu wysokiej czystości mocznika w wo-

dzie zdemineralizowanej, stosowanego do 

oczyszczania spalin w katalizatorze SCR. Se-

lektywna redukcja katalityczna (Selective Cat-

alytic Reduction – SCR) zmniejsza emisję tlen-

ków azotu (NOx) o około 90 procent.

To, co dopiero niedawno przyjęło się w sekto-

rze samochodów osobowych dzięki najnow-

szym wersjom normy Euro 6, od wielu lat z po-

wodzeniem stosujemy w praktyce w naszych

ciężarówkach flotowych. Dzień w dzień.

Dobra aerodynamika pozwala oszczędzać 

paliwo

Od kilku lat nasza firma logistyczna, Schuma-

cher Packaging Logistik GmbH, koncentruje

się na zrównoważonym rozwoju: w 2017 roku 

zakupiono 30 ciągników siodłowych z nacze-

pami. Model: Mercedes Actros VI. Do końca 

2021 roku flota ma być poszerzona o kolej-

nych 30 nowych pojazdów. Szereg innowacji

technologicznych przyczyna się do redukcji

zużycia paliwa: od korzystnej dla środowiska 

aerodynamiki kabiny kierowcy po optymalizu-

jącą zużycie pompę wodną układu chłodze-

nia silnika. Ciągniki siodłowe Mercedes Actros

najnowszej generacji zużywają od pięciu do 

sześciu litrów paliwa mniej na 100 kilometrów 

niż poprzednie modele. W porównaniu z in-

nymi nowoczesnymi ciągnikami siodłowymi

oszczędność wynosi do trzech litrów na 100

kilometrów.

Większa wydajność dzięki naczepom 2Win

i Gigaliner

Każda z naszych trzech naczep 2Win mieści

do 54 europalet, dzięki czemu mogą one prze-

wieźć o 63% więcej ładunku, a tym samym

zmniejszyć emisję CO² o około 30%. 

Nasze dwie naczepy Gigaliner (każda o długo-

ści 25,5 metra, masie własnej 22,1 tony i 52

miejscach paletowych) jeżdżą po drogach

w tzw. pozytywnej sieci od 2020 roku. Tam de-

monstrują swoje imponujące rozmiary i możli-

wości transportowe. Długie ciężarówki pozwa-

lają zaoszczędzić do 30 procent CO² na kurs. 

Samochody hybrydowe

Nasza flota obejmuje również 13 samochodów

hybrydowych, które służą jako samochody

służbowe.

Dlatego w zakładzie w Ebersdorfie zainstalo-

waliśmy kilka stacji ładowania pojazdów firmo-

wych i klientów.
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EcoVadis

Aby dać naszym klientom i dostawcom pełen 

obraz naszej odpowiedzialności korporacyj-

nej, zakłady Schumacher Packaging regular-

nie poddają się ocenie pod kątem CSR, prze-

prowadzanej przez agencję ratingową

EcoVadis.

Oceniane są cztery aspekty: środowisko,

prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka

oraz zrównoważone zamówienia. Oprócz cer-

tyfikowanego systemu zarządzania nacisk kła-

dzie się na odpowiedzialne i zrównoważone

podejście do zasobów naturalnych, środowi-

ska i pracowników, a także na stosowanie tych

zasad w procesach zamówień.

Od 2018 roku firma Schumacher Packaging

jest partnerem licencyjnym Climate Partner

w zakresie obliczania bilansu CO² poszczegól-

nych zakładów. Dzięki temu na życzenie na-

szych klientów możemy produkować opako-

wania neutralne dla klimatu, przyczyniając się

w ten sposób do jego ochrony. 

Ostatnio wsparliśmy projekt ochrony klimatu

w Guanaré w Urugwaju, w ramach którego

prowadzone jest zalesianie w celu przekształ-

cenia zdegradowanych pastwisk w obszary 

użytkowe. Nasadzone lasy magazynują lub

ekstrahują CO² z atmosfery. Powstałe w ten

sposób obszary leśne będą zarządzane

w sposób zrównoważony, zgodnie z wytycz-

nymi FSC.

Climate Partner na 

rzecz ochrony klimatu

Nasze działania w zakresie CSR zawsze w za-

sięgu wzroku: do tej pory większość naszych 

zakładów otrzymała platynowe, złote i srebrne 

medale w rankingu zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy przegląd naszych aktualnych ocen EcoVadis można znaleźć na naszej

stronie internetowej pod adresem:

https://www.schumacher-packging.com/de/nachhaltigkeit-csr.html
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Zarządzanie jakością – odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości

Certyfikowana jakość zgodnie z normą

ISO 9001

Firma Schumacher Packaging jest certyfiko-

wana zgodnie z systemem zapewnienia jako-

ści ISO 9001.

Standardy ISO 9001 towarzyszą całemu łań-

cuchowi wartości, od zapytania, poprzez reali-

zację zamówień, aż po indywidualne metody 

badania w procesie produkcyjnym. Ów system

zapewniania jakości gwarantuje produkcję na-

szych opakowań w sposób przyjazny dla śro-

dowiska i zrównoważony oraz zapewnia nie-

zbędne bezpieczeństwo w zakresie logistyki

i recyklingu.

Certyfikowane bezpieczeństwo łańcucha

dostaw w Bydgoszczy

Nasz polski zakład w Bydgoszczy od 2020

roku posiada certyfikat zgodności z międzyna-

rodową normą ISO 28000, która reguluje spe-

cyfikacje dla systemów zarządzania bezpie-

czeństwem w łańcuchach dostaw.

Certyfikat IFS Logistics dla Centrum

Serwisowego Lehrte

Firma Schumacher Packaging Services

w Lehrte otrzymała po raz pierwszy w 2021

roku certyfikat IFS Logistics w zakresie kontroli

i przejrzystości działań logistycznych. Świad-

czy to o naszym zaangażowaniu w zapewnie-

nie bezwzględnego bezpieczeństwa żywności

i produktów nieżywnościowych w całym łańcu-

chu dostaw – dla większej przejrzystości oraz 

najwyższej jakości i zadowolenia klientów.

W firmie Schumacher Packaging zapew-
niamy jakość produkowanych przez nas
opakowań poprzez konsekwentne zarzą-
dzanie jakością. Dla nas kontrola jakości
jest podstawowym zadaniem wszystkich 
zaangażowanych w proces produkcji pra-
cowników. Zapewnia to bezpieczeństwo,
redukcję zużycia energii i materiałów oraz
chroni cenne zasoby. Bierzemy pod uwagę
interesy naszych klientów, a także ewen-
tualne czynniki ryzyka, by zapewnić
zarówno niezawodność dostaw, jak
i doskonałą jakość.

Certyfikaty HACCP i BRC w zakresie

bezpieczeństwa żywności 

Koncepcja HACCP (Hazard Analysis and Cri-

tical Control Points) wymaga analizy i kontroli 

wszystkich potencjalnych punktów zagrożenia 

w procesie produkcji żywności w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa konsumentów podczas 

spożywania żywności. Trzeba ustalić granice 

ingerencji dla krytycznych punktów kontroli, 

wprowadzić procedury ciągłego monitorowa-

nia punktów krytycznych oraz określić działa-

nia naprawcze w przypadku odchyleń. Należy

również sprawdzić, czy system jest odpo-

wiedni do zapewnienia bezpieczeństwa żyw-

ności. Nasze zakłady w Schwarzenbergu

i Forchheim posiadają certyfikat zgodności z tą

normą. 

Dzięki temu w 2020 roku uzyskaliśmy uzna-

wany na całym świecie certyfikat BRC dla za-

kładu w Forchheim – podobnie jak wcześniej

dla zakładu w Birmingham. Potwierdza on, że 

spełniamy najwyższe międzynarodowe stan-

dardy w zakresie higieny, jakości i bezpieczeń-

stwa produkcji opakowań do żywności. Świa-

towy Standard Bezpieczeństwa Żywności

BRC wspiera ograniczanie ryzyka w produkcji

żywności i promuje wdrażanie wymagań praw-

nych z korzyścią dla wszystkich zainteresowa-

nych stron, jak również dla konsumenta koń-

cowego.

Na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.schumacher-packaging.com/de/news-downloads/zertifikate.html

można pobrać wszystkie certyfikaty Grupy Schumacher Packaging.
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Zrównoważone innowacje w zakresie procesów

i produktów

Zindywidualizowany druk cyfrowy:

rewolucja w druku opakowań 

Od 2015 roku firma Schumacher Packaging 

jest pionierem w dziedzinie szybkiego druku

cyfrowego na opakowaniach z tektury falistej

z wysokiej jakości kolorowymi nadrukami.

Duże nakłady dzielimy zależnie od potrzeb 

na dowolne serie – sezonowe, regionalne lub 

związane z wydarzeniami i osobami. Taka in-

dywidualizacja otwiera zupełnie nowe możli-

wości marketingowe dla naszych klientów. 

Nowoczesny druk cyfrowy łączy w sobie dużą

prędkość i pierwszorzędne, wielobarwne na-

druki – niemal w jakości offsetowej. Po raz 

pierwszy obok białych papierów zadrukowu-

jemy także niepowlekane i brązowe papiery 

wierzchnie oraz otwartą falę – i to w wielu ko-

lorach. W technologii druku fleksograficznego 

było to praktycznie niewykonalne ze względu

na wysokie koszty klisz. Nowa metoda po-

zwala nam bardzo szybko i łatwo wprowadzać 

zmiany w projekcie opakowania. Dzięki tech-

nologii data-to-print dane do druku są po pro-

stu dostosowywane do potrzeb. Druk cyfrowy 

nie zna takich terminów, jak koszty i czas do-

stawy nowych płyt drukarskich. Nie są mu bo-

wiem potrzebne ani klisze, ani płyty drukar-

skie, gdyż nadruk jest wykonywany wyłącznie 

farbami na bazie wody. Technologia druku cy-

frowego jest zatem znacznie szybsza i bar-

dziej przyjazna dla środowiska niż druk flekso-

graficzny.

W zakładzie w Greven wiosną 2021 roku uru-

chomiliśmy drukarkę RSR® (RSR®: Roll to

printed Sheet in Real Time), nowatorską, wy-

sokowydajną cyfrową maszynę drukarską. 

Jest to wynik wieloletniej współpracy firm 

Schumacher Packaging i BHS Corrugated 

Maschinen- und Anlagenbau GmbH. Dzięki 

wysokiej prędkości druku do 300 m/minutę

i w pełni zautomatyzowanej pracy można

znacznie zwiększyć wydajność produkcji opa-

kowań z tektury falistej w porównaniu z trady-

cyjnym procesem druku fleksograficznego.

Na opracowanie i wdrożenie tej innowacyjnej tech-

nologii druku cyfrowego otrzymaliśmy ponad 2,8 mln

euro z Federalnego Ministerstwa Środowiska w ra-

mach Programu Innowacji Środowiskowych.

https://www.bmu.de/pressemitteilung/

bundesumweltministerium-foerdertinnovatives-

druckkonzept-von-wellpappe
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Halopack®:

Kartonowe opakowania w technologii

MAP do żywności 

Papierowe opakowania na żywność HALO-

PACK® zastępują konwencjonalne tacki plasti-

kowe, zmniejszając zużycie plastiku o 70-90

procent. Innowacyjne opakowanie hybrydowe 

składa się głównie ze stabilnego kartonu, który

od wewnątrz jest wyłożony cienką, gazosz-

czelną folią z tworzywa sztucznego, zapewnia-

jącą całkowitą higienę. Dzięki temu HALO-

PACK® jest idealnym opakowaniem z modyfi-

kowaną atmosferą (Modified-Atmosphere-

Packaging/MAP) dla łatwo psujących się pro-

duktów spożywczych, takich jak mięso lub

gotowe dania. W ten sposób zajmujemy się

palącym problemem ekologicznym, stosując

rozwiązanie, które jest zarówno innowacyjne,

jak i pragmatyczne.

Zrównoważone innowacje w zakresie procesów i produktów

EcoSafeBoard:

przyjazna dla środowiska antywirusowa

przegroda ochronna  

EcoSafeBoard to przegroda wykonana z tek-

tury falistej z dużym okienkiem, zaprojekto-

wana w celu ochrony przed bezpośrednim

kontaktem i zakażeniem kropelkowym. Gruba 

folia okienka jest przyklejona i można ją łatwo 

oddzielić od ramy z tektury falistej i zutylizować 

oddzielnie, zgodnie z ideą segregacji surow-

ców. Przegroda z cyfrowym nadrukiem jest do-

stępna w pięciu atrakcyjnych wzorach standar-

dowych, a na życzenie klienta może otrzymać

nadruk indywidualny. EcoSafeBoard to nasza

ekologiczna i atrakcyjna wizualnie alternatywa

dla konwencjonalnych przegród z pleksi i in-

nych materiałów. Dodatkowy plus: dzięki pro-

gramowi GLS KlimaProtect wysyłka za pośred-

nictwem naszego sklepu internetowego jest

w 100 procentach neutralna dla klimatu.  
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Niezależnie od tego, czy chodzi o na-
szych klientów, pracowników czy part-
nerów: dla nas człowiek jest zawsze 
najważniejszy. Zagadnienia takie jak
dobra edukacja młodych ludzi, dalszy
rozwój i równe traktowanie naszych 
pracowników oraz ich bezpieczeństwo
i higiena pracy są równie bliskie na-
szemu sercu, jak wspieranie projektów
społecznych. Firma Schumacher Pack-
aging od dawna angażuje się również
w sport wyczynowy.

Dla ludzi
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Etyczne i moralne prowadzenie działalno-

ści gospodarczej

Naszą działalność w firmie Schumacher Pack-

aging prowadzimy w sposób etyczny i tego sa-

mego oczekujemy od wszystkich naszych 

partnerów biznesowych. W tym celu opraco-

waliśmy kodeks postępowania dla dostawców, 

który stanowi podstawę naszych relacji bizne-

sowych. Dbamy w ten sposób, aby nasi do-

stawcy przestrzegali praw człowieka ONZ, 

chronili środowisko, prowadzili działalność

w sposób etyczny i moralny, przestrzegali za-

kazu łapówkarstwa, unikali konfliktów intere-

sów i zapobiegali im, a także dbali o ochronę

danych i poufne traktowanie danych. 

Nasze zasady

Promowanie różnorodności 

Od kultury, religii i języka poprzez edukację

i umiejętności, po płeć: różnorodne pochodze-

nie i doświadczenie naszych pracowników po-

zwala na uzyskanie różnych perspektyw i po-

dejść. Różnorodność w miejscu pracy sprzyja

innowacyjności i kreatywności. Jest to nie-

zbędna do stworzenia środowiska tętniącego 

życiem. Celem jest takie wykorzystanie owej 

różnorodności, aby sprzyjała ona osiąganiu 

optymalnych wyników na rzecz naszych klien-

tów, a tym samym przekładała się również na 

wzrost naszej produktywności i wydajności.

Odsetek kobiet w firmie  

W 2021 roku w całej Grupie Schumacher

Packaging zatrudnionych było łącznie 3613

osób, w tym 786 kobiet.

Równe traktowanie i równość szans 

Firma Schumacher Packaging jest odpowie-

dzialna za zapewnienie równego i sprawiedli-

wego traktowania wszystkich pracowników. 

Wszelkie przejawy dyskryminacji o jakimkol-

wiek podłożu nigdy nie są tolerowane. Akcep-

tujemy i szanujemy osobowość i indywidual-

ność każdego człowieka. Równość szans

i równe traktowanie stawiamy na najwyższym

miejscu. Naruszenie tych zasad może mieć

konsekwencje wynikające z prawa pracy. Do

tej pory nie odnotowaliśmy u nas ani jednego

przypadku dyskryminacji.
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Aktywna promocja zdrowia 

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas

cennym dobrem. Dlatego regularnie oferujemy 

odpowiednie kursy w naszym własnym cen-

trum szkoleniowym w zakładzie w Schwarzen-

bergu. Uczymy między innymi świadomego 

korzystania z żywności lub demonstrujemy 

ćwiczenia fitness, które można łatwo włączyć

do codziennego życia (w biurze). Ponadto

Schumacher Packaging współpracuje z ze-

wnętrznymi lekarzami medycyny pracy, którzy

są pierwszymi osobami kontaktowymi dla na-

szych pracowników w przypadku dolegliwości

zdrowotnych związanych z pracą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Schumacher Packaging ponosi odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo i zdrowie swoich pra-

cowników. Ponieważ są oni podstawowym wa-

runkiem sukcesu naszej firmy, za nasz obo-

wiązek uważamy zapewnienie im bezpiecz-

nego środowiska pracy. Aby wspólnie osią-

gnąć cele związane z bezpieczeństwem, ofe-

rujemy coroczne szkolenia BHP dla wszyst-

kich pracowników, w których uczestniczą oni 

dobrowolnie. Specjalne obowiązkowe szkole-

nia BHP są również organizowane dla pracow-

ników z obszarów o podwyższonym ryzyku.

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia

ochronnego jest dla nas sprawą oczywistą.

Zarządzanie zdrowiem

i bezpieczeństwo pracy

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeń-

stwem i higieną pracy w zakładziew Byd-

goszczy

Nasz polski zakład w Bydgoszczy od 2016 

roku posiada certyfikat zgodności z normą ISO

45001 – a tym samym spełnia najwyższe wy-

magania dotyczące systemu zarządzania bez-

pieczeństwem i higieną pracy.

Doskonalenie zawodowe  
Rozwój pracowników oznacza dla nas promo-

wanie kompetencji załogi, tzn. podnoszenie 

ich kwalifikacji i umiejętności w celu przygoto-

wania ich do przyszłego rozwoju firmy.

Z punktu widzenia pracownika planowy rozwój

zapewnia mu długofalowe zatrudnienie i jed-

nocześnie zmniejsza fluktuację kadr w firmie.

Aby stworzyć w firmie potencjał odnowy, ofe-

rujemy naszym pracownikom różnorodne

możliwości kształcenia, pozwalające na rozwój

zawodowy i osobisty.

W naszym centrum szkoleniowym w Schwar-

zenbergu prowadzone są kursy dokształca-

jące zarówno dla stażystów, jak i dla pracow-

ników z długim stażem z wszystkich lokalizacji.

Schumacher Packaging przywiązuje dużą 

wagę do spójnych fundamentów wiedzy

u wszystkich pracowników. Opracowaliśmy 

w tym celu konkretne moduły, które oprócz 

ważnych kompetencji podstawowych dostar-

czają cennych kwalifikacji dodatkowych.

Aby przyspieszać cyfryzację Grupy, od 2021

roku we wszystkich zakładach wykorzystujemy

oprogramowanie EHS (Schumacher E-Lear-

ning), za pomocą którego przeprowadzane 

i dokumentowane są szkolenia oraz instruk-

taże w zakresie bezpieczeństwa. Regularne

rozmowy opiniujące z menedżerami stanowią 

dopełnienie naszych wysiłków w zakresie roz-

woju pracowników.

Rozwój pracowników 
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Młoda kadra to przyszłość

Tylko dzięki doskonale wykształconym pra-

cownikom możemy w najwyższej mierze spro-

stać życzeniom naszych klientów i osiągać 

cele naszej firmy. Edukacja zawodowa sta-

nowi zatem podwalinę pomyślnej przyszłości.

Aktualnie Grupa Schumacher Packaging za-

trudnia około 3600 osób w 27 zakładach. 

Obecnie kształci się u nas około 100 młodych 

ludzi z różnych grup zawodowych – od A jak

automatyk do Z jak zaopatrzeniowiec ###.

Wszystkim kandydatom oferujemy wysokiej ja-

kości, dobrze zorganizowane i kompleksowe

szkolenia, a jednocześnie zapewniamy indywi-

dualne promowanie i wsparcie. Szybko włą-

czamy naszych stażystów do wymagających 

i odpowiedzialnych zadań i od samego po-

czątku zapewniamy im stałe miejsce w ze-

spole – tak, aby po zakończeniu nauki chętnie 

z nami zostali. W minionych latach każdemu 

absolwentowi z dobrymi wynikami oferowali-

śmy pracę.  

Kształcenie wykwalifikowanych pracowników jutra

Schumacher Packaging szkoli na własne po-

trzeby. Ponieważ stale się rozwijamy, ciągle 

potrzebujemy nowych młodych talentów, ludzi,

którzy od podstaw poznają naszą firmę i jej 

procesy. Oprócz zdobywania wiedzy specjali-

stycznej ważną rolę odgrywa także rozwój 

osobisty. Chcemy przygotować naszą młodą 

kadrę do życia w świecie pracy oraz wspierać 

ich samodzielność i umiejętności komunika-

cyjne. Nasi uczniowie powinni dostrzegać

swoją osobistą wartość w świecie pracy

i w społeczeństwie. 

Dzięki szkoleniom zespołowym, wycieczkom

i imprezom rozluźniamy codzienną rutynę

pracy, promujemy integrację i przywiązanie

stażystów do naszej firmy.
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Na projekt świątecznej paczki „Miłość w karto-

nie” przekazujemy co roku kilka tysięcy karto-

nowych pudełek, które wykonujemy specjalnie

na ten cel. Kampania została zainicjowana

przez wolontariuszy z Würzburga. Celem akcji 

jest sprawienie na święta Bożego Narodzenia 

radości ludziom o budżecie poniżej przecięt-

nej.

Zaangażowanie w działalność społeczną

Znaczenie projektów społecznych

Projekty charytatywne od pokoleń odgrywają

dla nas ważną rolę, zwłaszcza w pracy z mło-

dzieżą. Wspieramy przedszkola, szkoły

i kluby, zwłaszcza w naszym rodzinnym regio-

nie Górnej Frankonii.

Za reprezentatywny przykład wielu innych pro-

jektów niech posłuży tu cyrkowa inicjatywa pe-

dagogiczna Don Bosco Jugendwerk w Bam-

bergu. Już w 1994 roku zaczęto tam wykorzy-

stywać cyrk do pracy pedagogicznej i terapeu-

tycznej z dziećmi i młodzieżą: od tego czasu 

istnieje „Zirkus Giovanni”. Szczególnie młodzi 

ludzie z ograniczeniami i trudnościami w pew-

nych dziedzinach życia powinni doświadczyć, 

co to znaczy wyznaczać sobie cele i je osią-

gać. Choć celem projektu „Zirkus Giovanni” 

nie jest szkolenie profesjonalnych artystów, 

niektóre dzieci i młodzież wykazują się niezwy-

kłym talentem i ogromną chęcią do występów,

prawie jak zawodowi cyrkowcy. 

Przez cały rok wspieramy darowiznami przed-

szkola i szkoły. W ramach naszego wspar-

cia dzieci mają także możliwość uczestnictwa 

w wydarzeniu kulturalnym raz w roku: od wi-

zyty w teatrze, przez występy Orkiestry Sym-

fonicznej z Bambergu, po projekcje filmowe.

Również klinika w Coburgu otrzymuje od nas

regularne darowizny, zwłaszcza na rzecz

dzieci chorych na raka oraz na projekt „Klauni

z kliniki”.

Aby w dobie koronawirusa skierować uwagę 

dzieci z regionu Coburg na inne tory, latem 

2020 roku kierownictwo firmy wykonało impo-

nujące zamki rycerskie z tektury falistej i prze-

kazało je do około 30 okolicznych przedszkoli.
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Od piłki ręcznej do koszykówki

Firma Schumacher Packaging angażuje się 

również w życie regionu, wspierając wiele klu-

bów i dyscyplin sportowych. Wśród nich jest 

grający w 2. Bundeslidze klub piłki ręcznej 

HSC 2000 Coburg, a także BBC Coburg, który 

obecnie występuje w 2. Bundeslidze Pro B.

Klub Brose Bamberg jest nawet reprezento-

wany w najwyższej niemieckiej lidze koszy-

kówki, easyCredit Basketball Bundesliga, po-

dobnie jak wspierany przez nas klub s.Oliver

Würzburg. Naszym sponsoringiem promujemy

ponadto sporty motorowe w regionie Górnej

Frankonii.

Promocja sportów jeździeckich

Skoki i ujeżdżanie to dyscypliny jeździeckie, 

które od lat wspieramy w Górnej Frankonii i są-

siednich regionach. Zmarły w 2017 roku szef 

senior, Wulf Schumacher, który przez wiele 

dekad wyznaczał pomyślny kurs rozwoju na-

szej firmy, w młodości sam był entuzjastą jeź-

dziectwa. Dlatego też firma Schumacher Pack-

aging od zawsze wspierała poprzez sponso-

ring turnieje jeździeckie, aż po zawody konne

w skokach przez przeszkody w najwyższej klasie 

konkursów. W związku z tym do naszej tradycji 

zaliczamy wspieranie dużego klubu jeździeckie-

go z regionu – „Reit- und Fahrverein Sonnefeld 

und Umgebung e.V.”. Wnosimy tu duży wkład 

w odnawianie obiektów i hal jeździeckich klubu 

oraz we wspieranie pracy z młodzieżą. W 2020 

roku powołano do życia rozgrywki pucharowe

Schumacher Cup. Cykl turniejów ma na celu 

promowanie frankońskiego sportu skoków przez 

przeszkody i składa się z czterech konkursów 

kwalifikacyjnych i jednego konkursu finałowego.

Patronat nad wyczynowym judo

Rodzina właścicieli firmy Schumacher Pack-

aging od dawna ze szczególnym zaangażowa-

niem patronuje sportowi judo – choćby z uwagi 

na fakt, że sama czynnie uprawiała tę dyscy-

plinę. Dlatego do dziś wspieramy zarówno ba-

warskie kluby judo, takie jak Post SV Bamberg, 

TSV Großhadern i TV Erlangen, jak również

bawarskich olimpijczyków i zawodników olim-

pijskich. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, 

które z powodu koronawirusa zostały przeło-

żone z roku 2020 na rok 2021, na matę wyszła 

czwórka judoków Schumachera: bracia Karl-

Richard i Johannes Frey, Theresa Stoll i Seba-

stian Seidl. W szeregach niemieckiej repre-

zentacji judo nasi zawodnicy zdobyli brąz pod-

czas olimpijskiej premiery w konkurencji mie-

szanej w Tokio.

Sponsoring sports
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