
Scania Kraków sentymentalnie…
5-8 lipca odbył się Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych KRAK 2012 oraz VII Runda Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych. 

Trasa rajdu była podzielona na kategorię sportową i turystyczną
i liczyła ponad 120 km. Uczestnikami byli kierowcy i piloci pojaz-
dów z napędem mechanicznym wyprodukowanych do 1979 roku.
Na terenie serwisu Scania w Krakowie odbyły się próby sportowe.

Pomimo „sędziwego” wieku po-
jazdy spisały się na medal. Było
dużo śmiechu i „palenia gumy”.

…I charytatywnie
Od czerwca tego roku krakowski
oddział Scania współpracuje
z Niepublicznym Przedszkolem
Specjalnym Związku Polskich Ka-
walerów Maltańskich. Przed-
szkole oferuje opiekę dzieciom
w wieku od 3 do 7 lat, z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
ruchową, z uszkodzeniami narzą-
dów zmysłów a także z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.
Dzieciaki wraz z opiekunami od-
wiedzają nasz oddział. 

Jak wyglądała jedna z takich wizyt?
Po obejrzeniu krótkiej prezentacji
na temat naszej firmy dzieci miały
okazję pojeździć samochodami Sca-
nia. Każde z nich siadało za kierow-

nicą i robiło kółko wokół serwisu. Po jazdach dzieci zostały obda-
rowane gadżetami firmowymi oraz słodyczami. Radość, jaką
daliśmy tym dzieciom, przerosła nasze oczekiwania, dlatego po-
stanowiliśmy kontynuować współpracę i takie akcje w przyszłości.

Spotkania z dzieciakami tak nam się
spodobały, że zaprosiliśmy również te
z Fundacji Kropla Nadziei. Fundacja
zrzesza chore dzieci z Tyńca, jej patro-
nem jest Ojciec Leon. Założyli ją rodzice
Mateusza z chorobą nerwowo-mię-
śniową. Pomagają innym rodzicom
z chorymi dziećmi. Program odwiedzin taki sam: prezentacja, jazdy,
prezenty. Nawet Ojciec Leon, który nigdy nie jeździł autem, odważył
się wsiąść i zrobić kółko wokół serwisu. W ramach podziękowania
otrzymaliśmy piękne rysunki i serdeczny list od Ojca Leona i Fundacji.
Na początku października już kolejny raz odwiedziliśmy szkołę
podstawową w Tyńcu. Towarzyszył nam dzielnicowy, pan Tomasz
Ptak. W spotkaniu brały udział dzieci z klas 1-6. Opowiadaliśmy
o bezpieczeństwie na drodze i zaprezentowaliśmy naszą firmę.
W nagrodę dzieci dostały od nas odblaski. Te spotkania stały się
już u nas tradycją, staramy się uczyć dzieci, jak bezpiecznie wracać
do domu ze szkoły. 4

- Marta Gaczyńska
Asystentka Dyrektora Oddziału SPL Kraków

Ze względu na dalszy spadek docho-
dów Scanii podjęto odpowiednie środki
w celu ustalenia priorytetów dotyczą-
cych wykonywania obowiązków i alo-
kacji kosztów. 

Największy niepokój budzi w tej chwili sy-
tuacja na rynkach europejskich. W dzisiej-

szej gospodarce świa-
towej istnieje tak wiele
powiązań i zależności,
że nie pozostaje nam
nic innego, jak dosto-
sować się do sytuacji.

Kryzys nie jest tak po-
ważny i nie przy-
szedł tak nagle jak
ten, z którym mie-

liśmy do czynienia w 2008-2009 roku, ale
jego efekty, jak również ich wpływ na przy-
szłość trudno przewidzieć. Zastój ekono-
miczny w Europie południowej uderza
w naszą działalność i musimy się odpo-
wiednio przygotować do tej sytuacji. 
Od stycznia zaczniemy dostosowywać
fabryki w Europie. Proces zostanie prze-
prowadzony zgodnie z obowiązującymi
ustaleniami ze związkami zawodowymi
i będzie dotyczył około 400 pracowni-
ków produkcyjnych w całej Europie. 
Obecnie Scania wprowadziła ścisłe ogra-
niczenia w zakresie nowych rekrutacji.
Każde zapotrzebowanie na pracownika
należy dokładnie przeanalizować i spraw-
dzić możliwość rozłożenia obowiązków
wśród obecnego personelu. Jeśli to nie
wystarczy, można prowadzić rekrutacje
wewnętrzne, jeśli Zarząd wyrazi zgodę. 
Podobnie należy traktować umowy z konsul-
tantami zewnętrznymi oraz pracownikami
tymczasowymi. I w tym przypadku z pew-
nością pojawią się możliwości zmiany prio-

rytetów. Do momentu zakończenia powyż-
szych analiz nie należy prowadzić dalszych
rekrutacji zewnętrznych konsultantów. 
Tak samo, jak podczas kryzysu finansowego
2008-2009 (i z równą skutecznością), na-
leży bezwzględnie ograniczyć podróże,
organizację konferencji, koszty reprezen-
tacyjne oraz szkolenia zewnętrzne.
Nie chciałbym snuć ponurych wizji, ponie-
waż teraz najważniejsza jest nasza współ-
praca. Musimy przygotować się na to, że po-
prawa sytuacji gospodarczej trochę potrwa. 
Jednakże Scania ma solidne fundamenty
i największa inwestycja, jaką w tej chwili
możemy przeprowadzić, to ta w rozwój
naszych metod pracy, ciągłe doskonale-
nie się i dalszą budowę trwałych relacji
z naszymi klientami poprzez zdobywanie
ich zaufania, otwarty dialog i zapewnie-
nie obustronnych korzyści. 
I pamiętajcie: po pierwsze Klient. 4
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