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Raport społeczny za rok 2014 (Q1-3Q)

2
1

Szanowni Państwo,
Nasza Firma – mimo wielu wewnętrznych i zewnętrznych przemian – już od 22 lat jest obecna na
polskim rynku, specjalizując się w produkcji mebli szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych oraz
pomocy edukacyjnych, materiałów plastycznych, zabawek, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.
Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności obecne jest w Nowej Szkole – dotychczas w
formule nieustrukturalizowanych inicjatyw - już od kilku lat, jednak dopiero od tego roku, w
konsekwencji realizji projektu ‚ Praktyka CSR w Nowej Szkole‘ współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
rozpoczynamy nową jakość w obszarze CSR, polegającą zarówno na opracowaniu strategicznych
inicjatyw i celów polityki CSR, jak i praktyki raportowania jej rezultatów.

Z zadowoleniem obserwuję, jak dużo do tej pory udało nam się zmienić na lepsze w samej
firmie i w jej otoczeniu. Jestem zdania, że CSR opiera się przede wszystkim na naszych
pracownikach – ich wartościach i przekonaniach, zachowaniach, relacjach ze
współpracownikami, klientami oraz całym otoczeniem.

Michel Louis Macardier

Dlatego w Nowej Szkole myślimy o społecznej odpowiedzialności jako o ważnym elemencie
kultury organizacyjnej, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia
oczekiwania naszych pracowników i innych grup interesariuszy – klientów, dostawców,
partnerów biznesowych i społecznych oraz środowiska naturalnego. Wierzymy, że takie
podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi do długofalowego rozwoju i
przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich.
Naszym celem jest utrzymanie i wzmacnianie pozycji wiarygodnego, kreatywnego
i stabilnego partnera. Staramy się to osiągać przez nieustannie dokładanie starań, aby
przestrzeń edukacyjna żłobków, przedszkoli i szkół była bezpiecznym, twórczym miejscem,
w którym doskonale czują się zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy Raport przedstawiający najważniejsze tegoroczne
wydarzenia, sukcesy i wyzwania, który z pewnością odpowie na wiele pytań o społeczną
odpowiedzialność Nowej Szkoły. Zdajemy sobie sprawę jak dużo jeszcze jest do zrobienia i
jak wiele wyzwań na nas czeka, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do
dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami. Pozwoli nam to w przyszłości działać efektywniej i
szybciej osiągnąć założenia zrównoważonego rozwoju z pożytkiem dla wszystkich grup
interesariuszy i samej firmy.
Michel Louis Macardier
Prezes Nowej Szkoły Sp. z o.o.
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PARAMETRY RAPORTU

@
Uwagi i pytania dotyczące
Raportu zrównoważonego
rozwoju proszę kierować na
adres: poczta@nowaszkola.com

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Nowa
Szkoła Sp. z o.o. został opracowany zgodnie
z wytycznymi organizacji The Global
Reporting Initiative (GRI). Oparty jest o ramy
standaryzujące
Raporty
Społeczne,
zawierające wskaźniki dotyczące obecności
firmy
w
życiu
społecznym,
kwestii
środowiskowych, praw człowieka,warunków
ekonomicznych
działalności
czy
odpowiedzialności organizacji za własny
produkt. W raporcie nie zostały wprowadzone
żadne szczególne ograniczenia objętości lub
granic raportu. Tabela ze szczegółowym
zestawieniem wskaźników (GRI) znajduje się
na końcu dokumentu.
Raport zrównoważonego rozwoju firmy Nowa
Szkoła Sp. z o.o. jest pierwszym tego typu
dokumentem w historii firmy, wskaźniki
ekologiczne, ekonomiczne i społeczne
dotyczące działalności firmy nie były
dotychczas przedmiotem kompleksowych
opracowań.
Obecnie, mamy przyjemność przedstawić
Raport zrównoważonego rozwoju zgodny ze
wskaźnikami GRI za rok 2014 (raport
obejmuje kwartały I – III tego roku). W firmie
planowane jest wydawanie kolejnych edycji w
cyklu rocznym.
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Raport nie zawiera danych finansowych ze
względu
na
przyjętą
metodologię
raportowania zakładającą, iż dane mające
charakter publiczny – a taki charakter mają
sprawozdania finansowe spółek kapitałowych
–
nie będą
powielane w
raporcie
zrównoważonego rozwoju. Dane liczbowe
prezentowane w raporcie zostały zebrane,
opracowane i porównane w siedzibie firmyi
dotyczą trzech pierwszych kwartałów 2014
roku. Dane te pochodząod pracowników
firmy,
z dokumentacji
finansowej,
od
partnerów biznesowych oraz z ogólnie
dostępnych źródeł. Dane dotyczące polityki
personalnej, zatrudnienia, szkoleń
itp.
pochodzą z wewnętrznych źródeł – działu
kadr firmy. Równie ważnym źródłem danych
do raportu są wywiady z pracownikami firmy.
Raport jest kompleksowym narzędziem,
którego celem jest nawiązanie dialogui
odpowiedź na potrzeby interesariuszyfirmy.
Wewnętrznie sformułowane wartości, opisane
inicjatywy, zasady odnoszące się do
aspektów
ekonomicznych,
społecznych
i środowiskowych funkcjonowania organizacji
oraz poziom ich implementacji, znajdują się
we fragmentach dotyczących każdej grupy
wskaźników.
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PORTFOLIO
PRODUKTÓW

Nieustannie
pracujemy
nad
naszym
asortymentem, by zaspokajać zmieniające
się
potrzeby
rynku
oraz
dbać
o
bezpieczeństwo
naszych
klientów
docelowych. W portfolio Nowej Szkoły
znajdują się produkty stworzone specjalnie
dla dzieci, marki niosące ze sobą również
benefity edukacyjne.

W naszym portfolio znajdują się następujące
kategorie produktów:
MEBLE – ta grupa produktów dedykowana
jest zarówno dla żłobków, jak i przedszkoli
oraz jako wyposażenie mieszkań odbiorców
indywidualnych;
Produkty z kategorii MAŁA MOTORYKA
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Produkty EDUKACYJNE i ZABAWKI .

Wszystkie nasze produkty cechuje dbłość o
formę i bezpieczeństwo. Staramy się
budować nasze propozycje w oparciu o
rozwiązania
innowacyjne,
zachowując
nieustannie szczególną troskę o jakość
użytych w procesie wytórczym materiałów.

W ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) uzyskaliśmy 12 certyfikatów
obejmujących 193 artykuły. Są to przede wszystkim certyfikaty na meble, wyroby z pianki, a także
parawany.
Certyfikacja wskazuje, jak ważną rolę firma przykłada do swoich wyrobów, aby były one
bezpieczne i trwałe w procesie ich użytkowania. Na etapie projektu niekiedy nie jesteśmy w stanie
przewidzieć zagrożeń i wyeliminować ewentualnych błędów. Temu właśnie służą badania, które
muszą być zgodne z normami polskimi/europejskimi PN-EN.
Poniżej przedstawiamy listę certyfikatów, które uzyskaliśmy w ramach programu Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (CSR):
Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - wyroby do siedzenia 1
• Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - wyroby do siedzenia 2
• Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - wyroby do siedzenia 3
• Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - zestawy
• Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - urządzenia kołyszące i bryły piankowe
• Sprzęt do zabawy i rehabilitacji - materace
Seria meblowa Modern
Szafki z klockami
Szafki żłobkowe
Biurka
Szatnie krokodyl, wąż, gruszka, błękitna, Żyrafa 3 i 6, półka z ławeczką
Parawany
Stoły regulowane 1-2-3 i 3-4-5
Krzesełka Karolkie:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

W planach mamy kolejne certyfikacje, w tym w zakresi
• Seria Animals
• Seria Zooland
• Ławka Szkolna i Świetlicowa
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CERTYFIKATY
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Firma zatrudnia 209 pracowników. Struktura organizacyjna firmy jest dość płaska, co
wspiera jej transparentność.

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

ZARZĄD
DZIAŁ
KSIĘGOWOŚCI

PRODUKCJA

MAGAZYN GŁÓWNY

DZIAŁ ZAKUPÓW

OBSŁUGA KLIENTA

EDYCJA
BIURO

BIURO

ZAKUPY

BOK

PROJEKTANCI

KREACJA I
MARKETING

ZAKUPY SPECJALNE

STOLARNIA

MAGAZYN KRAJOWY

SZWALNIA

MAGAZYN EKSPORTOWY

PRZETARGI

PAKOWALNIA

REKLAMACJE I JAKOŚĆ

KLOCKI BIURO

REPREZENTANCI

MAGAZYN KLOCKI
PAKOWALNIA
Zarząd: prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
Księgowość: szeroko pojęta rachunkowość
Edycja, kreacja, marketing: wybór towarów do katalogu, promowanie marki, sesje zdjęciowe do katalogów i ulotek, projektowanie nowych pomocy,
tworzenie instrukcji
Projektanci: wymiarowanie, projektowanie wyrobów dla produkcji
Produkcja: biuro - obsługa dokumentacja, zakupy produkcyjne, stolarnia – wyrób elementów meblowych, szwalnia – wyrób pokrowców, zabawek,
pakowalnia – pakowanie pianek w pokrowce
Magazyn: biuro – obsługa dokumentacji, składowanie i kompletacja towarów do wysyłki w zależności od przeznaczenia magazyn krajowy,
eksportowy lub klocków, reklamacje i jakość – kontrola jakości dostaw, rozpatrywanie reklamacji, certyfikacja
Zakupy: zakupy na potrzeby katalogu, zakupy specjalne – towary pozakatalogowe, dział przetargów – obsługa zamówień publicznych, biuro klocki
– obsługa dokumentów
Obsługa klienta: BOK – sprzedaż i obsługa zamówień telefoniczna, reprezentanci - bezpośrednia
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NAGRODY

Od wielu lat , inwestujemy w najnowsze
technologie produkcyjne, dbamy o najwyższe
standardy, a doskonałą jakość naszych
produktów potwierdzamy certyfikatami i
nagrodami! Wierzymy, że tylko w przyjaznym
otoczeniu dzieci mogą w pełni rozwijać swój
potencjał i podejmować wciąż nowe
wyzwania.
Doceniają to zarówno nasi partnerzy i klienci,
jak również instytucje rynku edukacyjnego.
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międzynarodowa – związana z globalizacją rynków, koniec
dotacji UE i związane z tym ograniczenie inwestycji w
obszarze edukacji, niż demograficzny;

ZASIĘG I ZAKRES RAPORTU
Za ‘Istotne zagadnienia i wskaźniki’ raportu uznaliśmy te, które
można racjonalnie uznać za ważne z punktu widzenia wpływu
organizacji na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne
oraz te, od których zależą decyzje interesariuszy, i z tego względu
mogą zasługiwać na ujęcie w raporcie. Istotność wskaźników
adresują następujące elementy, zdefiniowane w oparciu o
dokument ‘Strategia CSR firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o.’:
W ramach czynników zewnętrznych:
•
8

Główne zagadnienia i przyszłe wyzwania dla sektora dostępność materiału produkcyjnego, rosnąca konkurencja

•

Możliwe do racjonalnego oszacowania szanse dla
organizacji - kolejne projekty UE na edukację w Polsce,
reforma edukacyjna i związany z nią zwiększony popytem
na produkty firm z sektora (czynniki niezależne od
organizacji, zatem będą umieszczane w raporcie pod
warunkiem wystąpienia / ziszczenia się).

W ramach czynników wewnętrznych:
•

Kluczowe wartości: kreatywność, rozwój, wspólne działanie;
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•

•

Kluczowe
polityki,
strategie,
systemy
zarządzania
operacyjnego: nieustanne dokładanie wszelkich starań, aby
przestrzeń edukacyjna żłobków, przedszkoli i szkół była
bezpiecznym, twórczym miejscem, w którym doskonale
czują się zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie;
konsekwentne
kreowanie
standardów
w
zakresie
przestrzeni dla edukacji; inwestowanie w najnowsze
technologie produkcyjne; troska o najwyższe standardy i
jakość
produktów
potwierdzoną
międzynarodowymi
certyfikatami i nagrodami; realizowanie nowych pomysłów w
dążeniu
do
poszerzania
horyzontów
edukacyjnej
przestrzeni; podążanie za trendami, przy równoczesnym
konsekwentnym kierowaniu się: bezpieczeństwem, wysoką
jakością materiałów oraz funkcjonalnością;
Cele długo - i krótkoterminowe firmy oraz jej misja: głównym
celem strategicznym firmy jest szeroko pojęty rozwój.
Pozostałe cele firmy obrazuje jej misja: „Nowa Szkoła w
sposób efektywny i innowacyjny zaspokaja potrzeby swoich
klientów w Polsce i zagranicą, którzy potrzebują
wyposażenia edukacyjnego. Misją firmy jest dostarczanie
produktów i kompleksowych rozwiązań charakteryzujących
się wysoką innowacyjnością i nowoczesnością. Firmę
cechuje szybkie reagowanie na zmieniające się trendy w
dziedzinie edukacji oraz na kierunki rozwoju kreowane przez
Unię Europejską oraz polski Rząd, zwłaszcza przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. innowacyjności i
zachowaniu standardów ekologicznych, dostosowanej do
potrzeb zmieniającego się rynku edukacyjnego’.

ü
ü
ü
ü
•

Nasza misja wyraża się w naszym haśle: Nowa Szkoła - przestrzeń
dla edukacji. “Kompleksowe tworzenie przestrzeni dla edukacji od
pomysłu przez produkcję po wprowadzenie na rynek (…).
Stworzenie kompletnej oferty handlowej o wysokim poziomie
innowacyjności
i
zachowaniu
standardów
ekologicznych,
dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku edukacyjnego’.
Uwzględnienie punktu widzenia/oczekiwań interesariuszy,
dla których sukces organizacji jest szczególnie ważny: w
tym zakresie firma koncentruje się na:
ü ‘zbudowaniu pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy
(w szczególności klientów, aktualnych i potencjalnych
pracowników, społeczności lokalnej). Firma aspiruje, aby
być postrzegana jako odpowiedzialna za środowisko
•
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•

•

naturalne, życzliwa i przyjazna wobec otoczenia i własnych
pracowników, którym oprócz zatrudnienia oferuje się także
możliwość uczestnictwa w realizacji wspólnej misji, a także
jako poczuwająca się do odpowiedzialności za jakość
dostarczanych przez siebie towarów służących dzieciom,
których dobro jest dla firmy faktyczną wartością;
wzroście zaufania klientów i pozostałych kontrahentów
(dostawcy, odbiorcy, podwykonawcy/producenci);
umocnieniu pozycji rynkowej;
poprawie satysfakcji pracowników;
budowie marki solidnego pracodawcy
Istotne ryzyka dla organizacji: komunikacja wewnątrz firmy,
rozproszona odpowiedzialność, brak monitoringu klientów,
zbyt
duża
dynamika
i
wynikający
stąd
brak
przewidywalności zamówień i planu produkcji, brak procedur
związanych ze składanym zamówieniem i jego drogą w
firmie przez poszczególne działy, brak jasno określonych
obowiązków pracowników – bardzo elastyczny zakres
obowiązków, za mało spotkań kierowników, wysoka
sezonowość popytu, lokalna konkurencja, zależność od
sytuacji polityczno-ekonomicznej.
Czynniki krytyczne decydujące o sukcesie organizacyjnym:
jakość
produktów,
szeroka
oferta
produktów,
rozpoznawalność marki, wykwalifikowany i zaangażowany
zespół pracowników.
dotychczasowy brak doświadczenia firmy zarówno w
zakresie ustrukturalizowanych działań zrównoważonego
rozwoju, jak i w zakresie raportowania wyników tych działań;
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W kształtowaniu rekomendacji w zakresie Zestawu Zasad
raportowania zrównoważonego rozwoju uwzględniono również
następujące kwestie:
•

•

•

dotychczasowy brak doświadczenia firmy zarówno w
zakresie ustrukturalizowanych działań zrównoważonego
rozwoju, jak i w zakresie raportowania wyników tych działań;
aktualny brak szerokiej identyfikacji oczekiwań pełnego
spektrum interesariuszy – działania identyfikacyjne zostaną
podjęte na szerszą skalę w 2015 roku, co może
spowodować ewaluację zakresu przedmiotowego raportu
zrównoważonego rozwoju;
możliwości techniczne i organizacyjne firmy w zakresie
parametryzacji wskaźników GRI

ZAKRES PODMIOTOWY
Dla zapewnienia pełnej wiarygodności i rzetelności raportów
zrównoważonego
rozwoju
firma
przeprowadziła
proces
zdefiniowania grupy interesariuszy, których racjonalne oczekiwania
i interesy stanowić będą punkt odniesienia dla prezentowanych
danych.
Katalog interesariuszy polityki zrównoważonego rozwoju firmy
Nowa Szkoła Sp z o.o.:
•
•
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pracownicy firmy (zgodnie z definicją wskaźników GRI-LA,
str. 34)
klienci: nauczyciele, wychowawcy reprezentujący instytucje

•
•
•

•

•

edukacyjne, szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice, branżowe
sklepy i hurtownie;
konkurencja: przedsiębiorstwa o podobnym profilu
działalności, m.in. Moje Bambino, Educarium, Novum, Eleo,
Educol;
dostawcy, podwykonawcy;
organizacje pozarządowe, m.in.: Fundacja Nowe Pokolenie,
Fundacja J. A Komeńskiego, Stowarzyszenie Tęcza, KOPD,
Fundacja Gajusz, Fundacja Słonie na Balkonie, OMEP
Stowarzyszenie;
społeczność lokalna, reprezentowana przez takie instytucje,
jak: Muzeum Miasta Łodzi, Szpital Dziecięcy Matki Polki,
ŁCDNiKP, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Polsce, i
inne;
udziałowcy firmy.

W ramach definiowania ZASIĘGU raportu zrównoważonego
rozwoju Nowa Szkoła Sp. z o.o. podjęła decyzję o ograniczeniu
zasięgu raportu do struktur organizacyjnych wchodzących w skład
formalnej struktury Spółki z o.o. tj. centralę w Łodzi oraz zakład
produkcyjny i szwalnię w Konstantynowie Łódzkim (obie jednostki
zlokalizowane są w woj. łódzkim).
W pozostałym zakresie w raporcie nie zostały wprowadzone żadne
szczególne ograniczenia ani w zakresie objętości, ani granic
raportu.

INTERESARIUSZE
Egzemplifikacja interesariuszy firmy umieszczona została we wcześniejszej części raportu. W raportowanym okresie, w związku z
przygotowywaniem strategii CSR podjęto udaną próbę identyfikacji postulatów reprezentantów Zarządu oraz wszystkich grup pracowniczych
firmy. Identyfikacja ta obejmowała bardzo szerokie spektrum spraw, nie ograniczając się do celów związanych wyłącznie z tymi jedynie grupą
interesariuszy. Poniżej przedstawiamy grupy postulatów i sposób, w jaki firma je adresuje:

1) uporządkować podejmowane działania CSR poprzez opracowanie strategii CSR – firma przyjęła odpowiedni dokument i rozpoczęła
realizację celów strategicznych;
2) usprawnienie narzędzi komunikacji z interesariuszami – firma w odpowiedzi na ten postulat opracowała i wdraża sukcesywnie plan
komunikacyjny, zakładający m.in. :
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej na każdym szczeblu zarządzania, a także określenie ich roli (zadań)
• zainstalowanie w poszczególnych lokalizacjach firmy tablic, na których pracownicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły dotyczące
usprawnienia procesów zarządzania, a także uwagi na temat funkcjonujących rozwiązań;
• zidentyfikowanie kluczowych wg firmy interesariuszy (osobno otoczenia bliższego i dalszego) oraz ich potrzeb w celu bardziej efektywnej
komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi
• rozbudowanie strony internetowej o moduł CSR w językach polskim i angielskim, tak, aby zapewnić firmie lepszą komunikację z
interesariuszami w Polsce i poza granicami, gdyż firma kieruje ofertę również na rynek międzynarodowy
• wydanie biuletynu informacyjnego poświęcone CSR – postulat został już zrealizowany dołączany zostanie do korespondencji
handlowej oraz dystrybuowany na konferencjach i spotkaniach z klientami;
• opisanie działań firmy z obszaru CSR w katalogu dobrych praktyk wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
• zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt ‘Praktyka CSR w Nowej Szkole’ z udziałem szerokiego grona interesariuszy –
ten postulat zrealizowany będzie w 2015 roku; realizacja tego postulatu stanowić będzie znakomite źródło informacji o szerokim spektrum
interesaruszy oraz o ich oczekiwaniach wobec działań odpowiedzialnych społecznie podejmowanych przez Nową Szkołę Sp. z o.o.
• uruchomienie forum internetowego, administrowanego przez wyznaczoną osobę – moderatora celem zachęcenia wszystkich
zainteresowanych do wyrażania opinii czy też zgłaszania uwag odnoszących
się do działań CSR firmy i jej produktów – ten postulat realizowany będzie
sukcesywnie w kolejnych okresach;

.

3) Realizacja działań pro środowiskowych w celu osiągnięcia
poprawy zarządzania produkcją, spadku materiałochłonności i
ilości powstałych odpadów – firma adresując tą grupę postulatów
przeprowadziła cykl audytów procesów produkcyjnych, aby ocenić
aktualną strategię wytwarzania/organizacji produkcji. Wnioski i
rekomendacje poaudytowe wdrażane będą w następnych
okresach, ich skutkiem będzie zwiększenie wydajności urządzeń
produkcyjnych, spadek ilości odpadów, zmniejszenie strat na
produkcji, lepsze wykorzystanie parku maszynowego i poprawę
jego zarządzania.
4) Intensyfikacja działań pro pracowniczych - adresując tą grupę
postulatów firma przeprowadziła diagnozę poczucia identyfikacji
pracowników ze swoim pracodawcą i jego misją, procesami
produkcyjnymi. Rekomendacje poaudytowe wdrażane będą w
następnych okresach, ostatecznie przyczyniając się do
poprawienia relacji z personelem, wzrostu zaangażowania
pracowników w życie firmy, zbudowania elementów kultury
społecznej odpowiedzialności wśród pracowników, stworzenia
pracownikom
możliwości
faktycznego
uczestniczenia
w
zarządzaniu firmą, a tym samym zbudowanie wśród nich kultury
społecznej odpowiedzialności.
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PRACOWNICY I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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Poniższe
wskaźniki
spełniają
wymagania wytycznych „Światowej
Inicjatywy Sprawozdawczości” (GRI)
w zakresie jednolitego konstruowania
na
całym
świecie
raportów
dotyczących
zrównoważonego
rozwoju. „LA” w numeracji GRI jest
skrótem od angielskiego „Labour
Practices and Decent Work” i
oznacza
„Praktyki
dotyczące
zatrudnienia i godnej pracy”.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby
dać
wszystkim
pracownikom
możliwość działania, zapewniając
przejrzystość w kwestii wymagań i
oczekiwań związanych z funkcjami
pełnionymi przez nich w spółce.
Każde działanie Spółki dotyczące
zatrudnienia opiera się na polskim
prawie pracy i związanymi z nim
aktami prawnymi
Aby utrzymać pozycję lidera w swoim
sektorze i zatrudniać w spółce osoby
zmotywowane,
posiadające
określone
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umiejętności i zorientowane na
innowacje, inwestujemy w ludzi
utalentowanych oraz tworzymy dobre
środowisko pracy. Dlatego oferujemy
naszym pracownikom szkolenia i
przejrzysty system ocen.
Informacje szczegółowe i źródła
dotyczące okresu sprawozd. Q1Q3 2014
1. Aspekt: Zatrudnienie
LA1 Łączna liczba pracowników
według typu zatrudnienia: Spółka w
sumie zatrudniała średnio 201 osób.
Poniżej
przedstawiono
dane
dotyczące zatrudnienia w podziale na
dział:
Działy:
- księgowość:
- produkcja:

6 osób
68 osób

- magazyn główny:
36 osób
- magazyn pakowalnia:
6 osób
- graficy:
3 osoby
- projektanci:
3 osoby
- kreacja i marketing:
6 osób
- obsługa klienta:
48 osób
- sprzedaż:
31 osób

Szczegółowe kalkulacje dotyczące podziału
na regiony oraz rozróżnienia według płci
wymagane w ramach LA2 są złożone,
czasochłonne i nieistotne dla naszych
interesariuszy. Zamiast tego podajemy średni
poziom odejść będący wskaźnikiem atrakcyjności
pracodawcy.)

PRACOWNICY

LA2 Średnia wartość wskaźnika rotacji
pracowników: W Q1-Q3 2014
wskaźnik rotacji wyniósł 18,91% (38
osób/201 średnie zatrudnienie
w raportowanym okresie), z czego
z inicjatywy pracowników 7,46% (15 osób).
(Uwaga dotycząca indeksu treści GRI:

2. Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA7 Choroby zawodowe oraz wypadki
przy pracy: W okresie Q1-Q3 2014 r.
doszło do 2 wypadków przy pracy z
udziałem pracowników spółki Nowa Szkoła Sp. z o.o.
(skutkowało to 136 h nieobecności). Statystyki oparte są na
stosownych przepisach ustawowych bądź wytycznych
ubezpieczyciela (Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
ZUS). Nie odnotowano wypadków śmiertelnych, ani chorób
zawodowych.
3. Aspekt: Szkolenie i edukacja
LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku
przypadająca na pracownika według struktury zatrudnienia:
Oferujemy naszym pracownikom możliwość uczestniczenia
w różnorodnych programach szkoleń i podnoszenia
kwalifikacji. Średnia ilość godzin szkoleniowych: Zarząd 24,
kadra managerska 480, specjaliści 2040, pracownicy
produkcyjni 144. W raportowanym okresie realizowane były
głównie szkolenia z programu POKL 8.1.1. oraz szkolenia
językowe (na koniec roku 2014 zostanie zrealizowanych
ok. 720 h szkoleń językowych).
LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym
ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery
zawodowej: W spółce Nowa Szkoła regularne oceny
wyników i przegląd rozwoju kariery zawodowej
przeprowadza się w odniesieniu do pracowników każdego
szczebla.

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Fundacja Nowe Pokolenie, Fundacja
J. A Komeńskiego, Stowarzyszenie Tęcza, KOPD, Fundacja Gajusz, Fundacja Słonie na
Balkonie, OMEP Stowarzyszenie. Współpraca polega na organizowaniu inicjatyw edukacyjnych
np. konferencje, imprez dla dzieci, wpieraniu fundacji w postaci darów rzeczowych.
Firma jest zapraszana do udziału w przedsięwzięciach społeczności lokalnej. Jest mecenasem
edukacji w Muzeum Miasta Łodzi, wyposaża sale do zajęć dla dzieci, brała udział w święcie dnia
przedszkolaka, wspiera działania szpitali np. jednego z Oddziałów Szpitala dziecięcego Matki
Polki poprzez udostepnienie materiałów plastycznych. Prowadzi działania na rzecz dzieci,
poprzez udział w warsztatach np. z Fundacją Słonie na balkonie wpierała akcję dla dzieci ze
szpitala psychiatrycznego w Łodzi.
Firma współpracuje ze społecznością lokalną, z instytucjami takimi jak: ŁCDNiKP, Muzeum
Miasta Łodzi, poprzez wspieranie działań związanych z konkursami dla dzieci, warsztatów,
wyposaża pracownie dla małych dzieci w ŁCDNiKP.
Poniżej wskazano z jakimi instytucjami przy jakich projektach współpracuje obecnie firma.
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•

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - inicjatywa realizowana cyklicznie od 3 lat w dniu 23.09, we współpracy z : OMEP (Światowa
Organizacja Przedszkoli), Muzeum Edukacji Łazienki Królewskie, Wydział Oświaty w Łodzi, Warszawa Śródmieście, przedszkola
łódzkie. Beneficjentami inicjatywy są przedszkola i uczęszczające do nich dzieci . Korzyści dla firmy koncentrują się wokół:
budowy otwartości dyrektorów przedszkoli co przekłada się na postrzeganie firmy jako zaangażowanej w sprawy społeczności
lokalnej;

•

cykliczny (od 2 lat) udział w FESTIWALU EDUKACJI – organizowanego w Łazienkach Królewskich, 1-28.09;

•

organizacja Konkursu dla szkół w Łodzi ‘ELE-MELE UMIEM WIELE’ – współpraca w tym zakresie z ŁCDNiKP, beneficjentami są
nauczyciele i uczniowe łódzkich szkół .

ŚRODOWISKO NATURALNE
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ŚRODOWISKO
NATURALNE
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Poniżej zaprezentowano inicjatywy pro-środowiskowe podejmowane przez firmę Nowa Szkoła Sp.
z o.o. oraz analizę wskaźników środowiskowych.

ŚRODOWISKO
NATURALNE

Zastrzeżenie:

Poniższe
wskaźniki
spełniają
wymagania wytycznych „Światowej
Inicjatywy Sprawozdawczości” (GRI) w
zakresie jednolitego konstruowania na
całym świecie raportów dotyczących
zrównoważonego rozwoju
„EN” w
numeracji GRI jest skrótem od
angielskiego „Environment” i oznacza
„środowisko”.
1. Aspekt: Energia
EN3 Bezpośrednie zużycie energii
według pierwotnych źródeł energii: W
Q1-Q3 2014 r. zużycie energii według
pierwotnego źródła energii kształtowało
się
na
następującym
poziomie:
265.049,50 pln.

2.Aspekt: Woda
EN8 Łączny pobór wody według źródła:
Poziom zewnętrznego zaopatrzenia w
wodę uplasował się w raportowanym
okresie na poziomie: 6.926,85 pln
3. Aspekt: Emisje, ścieki i odpady

W związku z faktem, iż niniejszy raport
jest pierwszym raportem społecznym
przygotowywanym przez firmę, nie ma
możliwości
zastosowania
metody
porównawczej okres do okresu.

EN22 Całkowita waga odpadów według
rodzaju i metody usuwania.
W raportowanym okresie odnotowano
całkowitą wagę odpadów na poziomie:
20.922,54 pln

	
  
	
  

Energia pierwotna zużyta przez spółkę
Nowa Szkoła pochodzi ze źródeł
niebędących źródłami odnawialnymi
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Posostałe wskaźniki z tego obszaru nie
były
obserwowane
przez
okres
raportowany,
co
uniemożliwia
ich
rzetelną prezentację.

	
  
	
  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
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Poniższe wskaźniki spełniają wymagania wytycznych „Światowej Inicjatywy
Sprawozdawczości” (GRI) w zakresie jednolitego konstruowania na całymświecie
raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju .

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA

„PR” w numeracji GRI jest skrótem od angielskiego „Product Responsibility” i oznacza
„odpowiedzialność za produkty”.

PRODUKT
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na
zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz odsetek istotnych
kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom:
Spółka Nowa Szkoła ocenia wszystkie etapy cyklu życia produktów mając cały czas
na uwadze możliwość optymalizacji w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa.
Koncentrujemy się na kwestii zapewnienia jakości i standardów bezpieczeństwa
zgodnych z powszechnie obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi
kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie bezpieczeństwo, w
podziale na rodzaje skutków:
Nie odnotowano jakichkolwiek przypadków niezgodności produktów z normami
zdrowotnymi.

20

INDEX GRI

21

INDEX GRI (1/3)

	
  
1	
  

Strategia	
  	
  
Oświadczenie	
  Prezesa	
  Zarządu	
  

	
  	
  

Paramentry	
  raportu	
  	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  

Okres	
  raportowania	
  
Data	
  publikacji	
  ostatniego	
  raportu	
  
Cykl	
  raportowania	
  
Osoba	
  kontaktowa	
  

	
  	
  

Profil	
  organizacyjny	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
6	
  

Nazwa	
  firmy	
  	
  
Forma	
  własności	
  
Portfolio	
  produktów	
  
Struktura	
  organizacyjna	
  
Struktura	
  zatrudnienia	
  
Znaczące	
  zmiany	
  w	
  raportowanym	
  okresie	
  dotyczącej	
  rozmiaru,	
  struktury	
  lub	
  formy	
  własności,	
  z	
  uwzględnieniem:	
  
zmian	
  w	
  działalności,	
  lokalizacji,	
  w	
  tym	
  otwieranych	
  lub	
  zamykanych	
  i	
  rozbudowywanych	
  jednostkach,	
  zmian	
  w	
  
strukturze	
  kapitału.	
  	
  
Nagrody	
  otrzymane	
  w	
  raportowanym	
  okresie	
  
Certyfikaty	
  uzyskane	
  w	
  raportowanym	
  okresie	
  

7	
  
8	
  
9	
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Strona	
  
2	
  
	
  	
  
3	
  
nie	
  dotyczy	
  
3	
  
3	
  
	
  	
  
1,2,3	
  
1	
  
4	
  
6	
  
14	
  
nie	
  dotyczy	
  
7	
  
5	
  

INDEX GRI (2/3)

	
  	
  

Zasięg	
  i	
  zakres	
  raportu	
  	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  

Zakres	
  przedmiotowy	
  raportu	
  
Zakres	
  podmiotowy	
  raportu	
  	
  
Zasięg	
  raportu	
  	
  
Oświadczenie	
  w	
  sprawie	
  istotnych	
  ograniczeń	
  	
  

5	
  

Istotne	
  zmiany	
  w	
  stosunku	
  do	
  poprzedniego	
  raportu	
  

	
  	
  

Angażowanie	
  interesariuszy	
  

1	
  
2	
  

Egzemplifikacja	
  grup	
  interesariuszy	
  
Postulaty	
  i	
  sposób	
  ch	
  zaadresowania	
  przez	
  organizację	
  

	
  	
  
8,9,10	
  
10	
  
10	
  
10	
  
nie	
  dotyczy	
  
	
  	
  
11	
  
11,12	
  

Podejście	
  do	
  zarządzania	
  i	
  wyniki	
  wskaźników	
  

	
  	
  

Wskaźniki	
  ekonomiczne	
  	
  

	
  	
  

EC	
  	
  
EC	
  

23

(EC7)	
  Procedury	
  w	
  zakresie	
  zatrudniania	
  pracowników	
  z	
  rynku	
  lokalnego	
  oraz	
  procent	
  wyższego	
  kierownictwa	
  
pozyskanego	
  z	
  rynku	
  lokalnego	
  w	
  głównych	
  lokalizacjach	
  firmy;	
  
(EC8)	
  Wkład	
  w	
  rozwój	
  infrastruktury	
  oraz	
  świadczenie	
  usług	
  na	
  rzecz	
  społeczeństwa	
  poprzez	
  działania	
  komercyjne,	
  
przekazywanie	
  towarów	
  oraz	
  działania	
  pro-‐bono.	
  Wpływ	
  tych	
  działań	
  na	
  społeczeństwo;	
  	
  

nie	
  dotyczy	
  
15,	
  17	
  

INDEX GRI (3/3)

Wskaźniki	
  środowiskowe	
  
EN	
  
EN	
  
EN	
  
EN	
  
EN	
  
EN	
  
EN	
  

(EN3)	
  Bezpośrednie	
  zużycie	
  energii	
  według	
  pierwotnych	
  źródeł	
  energii;	
  
(EN4)	
  Pośrednie	
  zużycie	
  energii	
  według	
  pierwotnych	
  źródeł	
  energii;	
  
(EN8)	
  Łączny	
  pobór	
  wody	
  według	
  źródła;	
  
(EN16)	
  Łączne	
  bezpośrednie	
  i	
  pośrednie	
  emisje	
  gazów	
  cieplarnianych	
  według	
  wagi;	
  
(EN22)	
  Całkowita	
  waga	
  odpadów	
  według	
  rodzaju	
  odpadu	
  oraz	
  metody	
  postępowania	
  z	
  odpadem.	
  6.	
  (EN28)	
  Wartość	
  
pieniężna	
  kar	
  i	
  całkowita	
  liczba	
  sankcji	
  pozafinansowych	
  za	
  nieprzestrzeganie	
  prawa	
  i	
  regulacji	
  dotyczących	
  ochrony	
  
środowiska;	
  
(EN29)	
  Znaczący	
  wpływ	
  na	
  środowisko	
  wywierany	
  przez	
  transport	
  produktów	
  i	
  innych	
  dóbr	
  oraz	
  materiałów,	
  z	
  których	
  
korzysta	
  organizacja	
  w	
  swej	
  działalności	
  oraz	
  transport	
  pracowników;	
  
(EN30)	
  Łączne	
  wydatki	
  i	
  inwestycje	
  przeznaczone	
  na	
  ochronę	
  środowiska	
  według	
  typu;	
  

Wskaźniki	
  w	
  zakresie	
  praktyk	
  dotyczących	
  zatrudnienia	
  i	
  godnej	
  pracy	
  	
  
LA	
  
LA	
  
LA	
  
LA	
  

(LA1)	
  Łączna	
  liczba	
  pracowników	
  według	
  typu	
  zatrudnienia,	
  rodzaju	
  umowy	
  o	
  pracę	
  i	
  regionu.	
  2.	
  (LA2)	
  Łączna	
  liczba	
  
odejść	
  oraz	
  wskaźnik	
  fluktuacji	
  pracowników	
  według	
  grupy	
  wiekowej,	
  płci	
  i	
  lokalizacji;	
  
(LA7)	
  Wskaźnik	
  urazów,	
  chorób	
  zawodowych,	
  dni	
  straconych	
  oraz	
  nieobecności	
  w	
  pracy	
  oraz	
  liczba	
  wypadków	
  
śmiertelnych	
  związanych	
  z	
  pracą,	
  według	
  lokalizacji;	
  
(LA10)	
  Średnia	
  liczba	
  godzin	
  szkoleniowych	
  w	
  roku	
  przypadających	
  na	
  pracownika	
  według	
  struktury	
  zatrudnienia;	
  
(LA12)	
  Odsetek	
  pracowników	
  podlegających	
  regularnym	
  ocenom	
  jakości	
  pracy	
  i	
  przeglądom	
  rozwoju	
  kariery	
  
zawodowe;	
  

Wskaźniki	
  w	
  zakresie	
  odpowiedzialności	
  za	
  produkt	
  
PR	
  
PR	
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(PR1)	
  Etapy	
  cyklu	
  życia	
  produktu,	
  na	
  których	
  ocenia	
  się	
  wpływ	
  produktów	
  i	
  usług	
  na	
  zdrowie	
  i	
  bezpieczeństwo	
  w	
  celu	
  
poprawy	
  wskaźników	
  oraz	
  procent	
  istotnych	
  kategorii	
  produktów	
  i	
  usług	
  podlegających	
  takim	
  procedurom;	
  
(PR4)	
  Całkowita	
  liczba	
  przypadków	
  niezgodności	
  z	
  regulacjami	
  oraz	
  dobrowolnymi	
  kodeksami	
  dotyczącymi	
  
oznakowania	
  i	
  informacji	
  o	
  produktach	
  i	
  usługach	
  według	
  skutków;	
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