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Szanowni Państ wo,
nadrzędną misją firmy Nowa Szkoła jest t worzenie
przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z 26 lat
akt y wnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam
w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako firma
Nowa Szkoła wspólnie dokładamy wszelkich starań
by wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską
o środowisko naturalne.

Michel Macardier
prezes Nowa Szkoła Sp. z o.o.
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Parametry raportu
Raport zrównoważonego rozwoju firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o.
stanowi dokument sporządzony wg wskaźników odnoszących się
do obecności firmy w życiu społecznym, której podejmowane
działania i i wszelkie inicjatywy opierają się o szeroko rozumianą
odpowiedzialność za pracowników, relacje z klientami, za produkt
i środowisko. Dokument opracowany został zgodnie z wytycznymi organizacji The Global Reporting Initiative (GRI), stanowiącymi
ramy oraz punkt odniesienia.
Obecny dokument stanowi Raport za rok 2016 i obejmuje kwartały
I - IV. Jest to trzeci tego rodzaju dokument w historii firmy. Raport
ten ma charakter demonstracyjny i prezentuje osiągnięcia oraz
wyniki działań firmy Nowa Szkoła odnoszące się do jej strategii,
zrealizowanych przedsięwzięć i zobowiązań przypadających na
rok 2016. Raport nie posiada zaś statusu sprawozdania finansowego i stanowi narzędzie dialogu z interesariuszami. W planach
firmy jest wydawanie kolejnych edycji w cyklu rocznym.
Szczegółowe zestawienie wskaźników (GRI) ujęte zostało w tabeli
na końcowych stronach dokumentu.
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Portfolio produktów

W naszej ofercie posiadamy ponad 6 tys. produktów.
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Certyfikaty
W okresie od zamieszczenia poprzedniego raportu
(Q1–Q3) 2016, zrealizowaliśmy cały plan uzyskując 21
certyfikatów obejmując nim aż 167 produktów w tym:
pianki, kształtki rehabilitacyjne; skrzynie gimnastyczne;
szatnie; serie meblowe (Fantazja, Klasyczna, Seria Plus,
Tęczowa, Maxicolor, Prima, Royal, Minty) Ponadplanowo uzyskaliśmy jeszcze certyfikaty na stoły Classic,
łóżeczka Śpioszki, krzesła drewniane i z regulowaną
wysokością. Na kolejny rok planowana jest certyfikacja: krzeseł szkolnych i metalowych, serii meblowych:
Modern, Fresh oraz mebli do szatni.
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Struktura organizacyjna
W 2016 firma zatrudniała 211 pracowników. Jej struktura organizacyjna ze względu na rozpiętość kierowniczą jest stosunkowo płaska, a jej
stopień rozbudowy wpływa na dość wysoki poziom transparentności.
Zarząd:
prowadzenie i reprezentacja spółki
Dział Finansowo-Administracyjny:
szeroko pojęta rachunkowość; BHP
Dział Zakupów i Analiz:
analiza rynku;
prognozowanie zakupów;
zarządzanie dostawcami;
opracowywanie zestawień zakupowych – ilościowych, wartościowych, przepływów;
zarządzanie operacyjne oraz strategicze dla działu zakupów
na potrzeby oferty katalogowej, przetargowej.
Dział Produkcji:
biuro – obsługa dokumentacja, zakupy produkcyjne;
stolarnia – wyrób elementów meblowych;
szwalnia – wyrób pokrowców, zabawek;
pakowalnia – pakowanie pianek w pokrowce.
Dział Zarządzania Jakością:
kontrola jakości wyrobów w toku produkcji;
sporządzanie raportów pokontrolnych pod kątem jakości produktu i oceny dostawców;
rozpatrywanie reklamacji;

prowadzenie analiz przyczyn reklamacji;
wprowadzanie działań kontrolnych i zapobiegawczych na podstawie analizy przyczyn wpływających reklamacji;
tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością
ISO 9001–2015 (mapowanie procesów, procedury, instrukcje
stanowiskowe itp.);
nadzór nad tworzoną i istniejącą dokumentacją techniczną;
szkolenie pracowników produkcji z zakresu znajomości dokumentacji technicznej i przebiegu procesów.
Dział Kreacji, Marketingu i Eksportu:
przygotowywanie oferty katalogowej;
promowanie marki;
sesje zdjęciowe do katalogów i ulotek;
projektowanie nowych pomocy;
tworzenie instrukcji.
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Projektanci:
projektowanie nowych wyrobów dla produkcji;
opracowywanie instrukcji montażu
tworzenie obiektów trójmwymiarowych oraz rysunków technicznych
Magazyn:
weryfikacja dostaw towaru pod względem jakości i ilości;
kompletacja zamówień dla klientów;
zarządzanie przepływem towarów wewnątrz magazynu;
opracowanie terminowości realizacji zamówień,
zarządzanie operacyjne i strategiczne przestrzenią magazynową, sposobem składowania i systemem wysyłki na potrzeby
optymalizacji kosztów i satysfakcji klientów.

Dział Handlowy:
bezpośrednia sprzedaż i obsługa zamówień;
budowanie i utrzymywanie trwałych i życzliwych relacji z klientami;
opracowywanie strategii i planów sprzedaży;
analiza konkurencji i trendów rozwoju w obszarze sprzedaży;
proponowanie działań marketingowych i nadzór nad realizacją.
Biuro Obsługi Klienta:

przygotowywanie ofert sprzedaży dla klienta i ich realizacja;
współpraca z przedstawicielami handlowymi;
telefoniczna i mailowa obsługa klienta;
przyjmowanie zamówień i ich kompleksowa obsługa (rejestrowanie, monitorowanie realizacji);
przygotowywanie dokumentacji, wystawianie faktur;
przekazywanie reklamacji;
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Współpraca i nagrody
Od 25 lat dbamy o naszych dużych i małych klientów, oferując im
najwyższe standardy i doskonałą jakość naszych produktów. Staramy się również wspierać Fundacje i Placówki edukacyjne, które
z myślą o dzieciach organizują ważne wydarzenia.
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Zasięg i zakres raportu
W raporcie uwzględniiśmy takie zagadnienia i wskaźniki, które obiektywnie uznać można za istotne z punktu widzenia wpływu organizacji
na gospodarkę, społeczeństwo, środowisko naruralne oraz wszystkie
te, ktore implikują działania interesariuszy.
Istotność wskaźników adresują następujące elementy, zdefiniowane
w oparciu o dokument Strategia CSR firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o.:

W ramach czynników zewnętrznych:
główne zagadnienia i przyszłe wyzwania dla sektora – dostępność
materiału produkcyjnego, rosnąca konkurencja międzynarodowa
– związana z globalizacją rynków, koniec dotacji UE i związane z tym
ograniczenie inwestycji w obszarze edukacji, niż demograficzny;
możliwe do racjonalnego oszacowania szanse dla organizacji – kolejne projekty UE na edukację w Polsce, reforma edukacyjna i związany z nią zwiększony popyt 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: innowacyjność, kreatywność, rozwój, wspólne
działanie.
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Kluczowa polityka, strategia, systemy zarządzania operacyjnego
Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla edukacji bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek, zasady postępowania
i obszary naszej działalności.

1. Satysfakcja klientów
Ten niezwykle szeroko rozumiany i złożony cel, wymaga od nas
koncentracji na wielu czynnikach i jest ściśle związany z jakością, zarówno w odniesieniu do towaru, usług jak i terminowości dostaw. Jako firma z długoletnim dościadczeniem, mamy
świadomość, że owa jakość wymaga od nas ciągłej ewolucji
i reagowania na formujące się zmiany i trendy w obszarze edukacji. Wraz z rozwojem techniki, systemów i modeli kształcenia,
aktualizujemy swoją ofertę, starając się przy tym samodzielnie
wyznaczać nowe kierunki rozwoju, oferując swoim klientom
nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji, mający swoje odwierciedlenie w ilości i różnorodności
produktów, jakie mu poddajemy.

2. Polityka współpracy i transparentność działań
Dobre praktyki wyrażające się w ładzie organizacyjnym
firmy, opieramy o politykę współpracy, gdzie na zasadach
wzajemnego poszanowania uwzględnia się interes społeczny. Podmiotowe traktowanie swoich klientów i pracowników,
partnerstwo, zachowanie transparentności, troska o przestrzeganie reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie rozwoju społecznego (szkolenia dla pracowników)
– realnie wpływają na utrzymywanie trwałych, otwartych
i uczciwych relacji z interesariuszami.

Mając na uwadze czynniki wpływające na ograniczenie kosztów
produkcji i usług, budujemy konkurencyjność naszej oferty. W tym
obszarze umiejętne planowanie zużycia materiałów, ekologiczne
opakowania (prawdziwą wartość stanowi ich zawartość) oraz niwelowanie kosztów montażu, poprzez dostarczanie mebli wraz
z instrukcją, znacząco wpływa na ostatecznę cenę oferowanych
produktów.
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3. Ekologia
Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy.
Zgodnie z jej założeniami, podejmujemy szereg działań,
skutkujących poprawą zarządzania produkcją, a w efekcie
– spadkiem materiałochłonności. Monitorowanie zużycia
energii i wody , oszczędniejsze gospodarowani zasobami,
wprowadzanie usprawnień, ponowne – kreatywne wykorzystanie zasobów, wpływa jednocześnie na znaczne
ograniczenie ilości odpadów. Poprzez stosowanie kartonowych opakowań, będących już znakiem rozpoznawczym naszej marki oraz projekt AKTO, promujemy ideę
ekologicznej postawy.
Uwzględnienie punktu widzenia/oczekiwań interesariuszy, dla
których sukces organizacji jest szczególnie ważny: w tym zakresie firma koncentruje się na:
zbudowaniu pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy
(w szczególności klientów, aktualnych i potencjalnych pracowników, społeczności lokalnej). Firma aspiruje, aby być postrzegana jako odpowiedzialna za środowisko 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 swoichproduktów;
wzroście zaufania klientów i pozostałych kontrahentów (dostawcy, odbiorcy, podwykonawcy/producenci);
umocnieniu pozycji rynkowej;
poprawie satysfakcji pracowników;
budowie marki solidnego pracodawcy

Istotne ryzyka dla organizacji
Zbyt duża dynamika i wynikający stąd brak przewidywalności
zamówień i planu produkcji, 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.
W kształtowaniu rekomendacji w zakresie Zestawu Zasad raportowania zrównoważonego rozwoju uwzględniono również następujące kwestie:
możliwości techniczne i organizacyjne firmy w zakresie parametryzacji wskaźników GRI.
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Zakres podmiotowy
Dbając o pełną wiarygodność i rzetelność raportów zrównoważonego rozwoju firma przeprowadziła proces zdefiniowania
grupy interesariuszy, których racjonalne oczekiwania i interesy
stanowiły punkt odniesienia dla prezentowanych danych.
Katalog interesariuszy polityki zrównoważonego rozwoju firmy
Nowa Szkoła Sp z o.o.:
pracownicy firmy (zgodnie z definicją wskaźników GRI-LA, str. 34)
klienci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kierownicy
szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic;
przedsiębiorstwa o podobnym profilu działalności;
konkurencja;
dostawcy, podwykonawcy;

Definiując zasięg raportu zrównoważonego rozwoju
Nowa Szkoła Sp. z o.o. koncentruje się na strukturach
organizacyjnych wchodzących w skład 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.

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, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Polsce, i inne;
udziałowcy firmy.
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Interesariusze
W raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu
(Q1-Q4 2015), nakreślono szeroki zakres zrealizowanych postulatów i założeń. W roku 2016 kontynuując
założenia polityki społecznej odpowiedzialności podjęto kolejne działania umacniając pozycję firmy jako
społecznie odpowiedzialnej. Zrealizowane założenia:
1) uporządkowano podejmowane działań CSR poprzez opracowanie strategii CSR – firma przyjęła
odpowiedni dokument i podjęła realizację celów
strategicznych
2) usprawniono narzędzia komunikacji z interesariuszami – firma w odpowiedzi na ten postulat opracowała
i wdrożyła następujące założenia:
nowy wydruk etykiety dla klientów eksportowych
umożliwiający im zarządzanie naszymi towarami
w ich systemach ERP.
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3) Realizacja działań prośrodowiskowych w celu osiągnięcia poprawy zarządzania produkcją, spadku materiałochłonności
i ilości powstałych odpadów.
• wprowadzenie informatycznego systemu zapisywania wykonanej produkcji – zastąpienie zapisu ręcznego zapisem elektronicznym (proces w trakcie ciągłego rozwoju)
• przygotowanie instalacji do odprowadzania dymów powstałych podczas cięcia
styropianu
• ciągłe wykorzystanie nestingu do przygotowywania bardziej efektywnych rozkrojów

4) Intensyfikacja działań propracowniczych. Przeprowadzona diagnoza poczucia identyfikacji pracowników ze swoim
pracodawcą i jego misją oraz procesami produkcyjnymi i rekomendacje poaudytowe zaowocowały wdrożeniem szeregu usprawnień.
• modernizacja stanowisk do cięcia styropianu- urządzenia o lepszej jakości
• założenie centrali nawiewno - wywiewnej na stołówce magazynu firmy (zapewnienie
odpowiedniej wentylacji)

• łączenie mniejszych zleceń w większe – większe zróżnicowane skutkuje lepsze wykorzystaniem materiałów

• montaż przepustnic na szwalni – lepsza regulacja nawiewem (latem lepsza cyrkulacja

• wyposażenie magazynu w dedykowane meble specjalistyczne ułatwiające pakowanie i składowanie

• przygotowanie modernizacji szatni pracowniczych

• nowe standardy dla palet wysłanych na export

• udostępnienie nowego miejsca na magazynowanie dla działu klocków

powietrza, zimą - eliminacja przeciągów)

• nowy system pomiaru produktywności pakowania
• stworzenie 7 zasady utrzymania porządku w magazynie
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Pracownicy
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 umiejętności i zorientowane na innowacje, inwestujemy w ludzi utalentowanych oraz tworzymy dobre środowisko pracy.
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Informacje szczegółowe i źródła dotyczące okresu sprawozd. Q1-Q4 2016
1. Aspekt: Zatrudnienie

2. Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia:

LA7 Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy:

Spółka w sumie zatrudniała średnio 211 osób.

W okresie Q1-Q4 2016 r. doszło do 2 wypadków przy pracy
z udziałem pracowników spółki Nowa Szkoła Sp. z o.o. (straty
w roboczogodzinach: 13h, 17 dni nieobecności). Statystyki oparte są na stosownych przepisach ustawowych bądź wytycznych
ubezpieczyciela (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS). Nie
odnotowano wypadków śmiertelnych, ani chorób zawodowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia w podziale
na działy:
Zarząd: 1
Dział księgowości: 5
Dział produkcji: 78
Magazyn główny: 41
Graficy: 6
Projektanci: 2
Kreacja i marketing: 3

Obsługa klienta: 46
Sprzedaż: 23
Inne: 6

LA2 Średnia wartość wskaźnika rotacji pracowników:
W Q1-Q4 2016
Wskaźnik rotacji wyniósł 18,0% (36 osób/200 średnie zatrudnienie w raportowanym okresie), z czego z inicjatywy pracowników 12,5% (25 osób). (Uwaga dotycząca indeksu treści GRI:
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.)

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.
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.
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Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Raport społeczny za rok 2016 (Q1–Q4)

Zaangażowanie społeczne
Nasza współpraca polega na organizowaniu i wspieraniu inicjatyw
edukacyjnych np. konferencje, imprezy 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.
firma współpracuje ze społecznością lokalną, z instytucjami takimi jak: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego, Muzeum Miasta Łodzi, poprzez wspieranie
działań związanych z konkursami dla dzieci, warsztatów, wyposażanie pracowni dla małych dzieci;
Festiwalu Czterech Kultur;
wsparcie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego.

Dzień Przedszkolaka – inicjatywa realizowana cyklicznie od 4
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 społecznościlokalnej;
współpraca z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w zakresie wsparcia działalności statutowej Fundacji/ wsparcie projektu Fundacji pod nazwą „Każdy jest komuś potrzebny”;
wsparcie Fundacji „Mam serce”;
współpraca z Fundacją Rodzice Przyszłości;
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Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Raport społeczny za rok 2016 (Q1–Q4)

Zastrzeżenie
Pozostałe wskaźniki z tego obszaru nie były obserwowane przez
okres raportowany, co uniemożliwia ich rzetelną prezentację. Dla
porównania podajemy dane z okresu raportowego Q1-Q4 2016,
Q1-Q4 2015 i Q1-Q3 2014. 4 kwartał 2014 nie został uwzględniony w poprzednim dokumencie ze względu na wymóg wcześniejszego opublikowania Raportu z powodu kończącego się projektu.

Środowisko naturalne
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:
w Q1-Q3 2014 r.
265 049,50 pln.
w Q1-Q4 2015 r.
336 470,78 pln.
w Q1-Q4 2016 r.
214 778,47 pln.
energia pierwotna zużyta przez spółkę Nowa Szkoła pochodzi ze źródeł niebędących źródłami odnawialnymi

2. Aspekt: Woda
EN8 Łączny pobór wody według źródła:
pobór wody w okresie Q1-Q3 2014 6 926,85 pln.
Ze względu na sposób rozliczania faktur przez Firmę, podajemy
łączną wartość za wodę i ścieki (tej formy sprawozdania będziemy
trzymać się w kolejnych Raportach)
w Q1-Q4 2015 r. 13822,07 pln.
w Q1-Q4 2016 r. 16997,61 pln.

3. Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody usuwania.
w Q1-Q4 2016 r.: 125,161 ton
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Raport społeczny za rok 2016 (Q1–Q4)

Środowisko naturalne
Nazwa i bardzo krótki opis, w tym CEL działania i wskaźnik mierzący efekty [jeśli wskazano) określić czy działanie
jest cykliczne czy jednorazowe
Segregacja odpadów (cykliczne)
Zdawanie zużytego sprzętu elektrycznego i tonerów (cykliczne)

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

Z kim firma współpracuje
przy realizacji

Stena Recycling
Darent

Korzyści dla firmy

Korzyści
dla środowiska naturalnego

Ograniczenie ilości odpadów mieszanych

Wyodrębnienie produktów do powtórnego przetworzenia

Brak konieczności magazynowania i prze- Zużyty sprzęt trafia do firm zajmukazywania do punktów zbioru elektrośmieci jących się profesjonalną utylizacją

Nowy wydruk etykiety dla klientów eksportowych umożliwiający im zarządzanie naszymi towarami w ich systemach ERP. (jednorazowe)

Usprawnienie procesów logistycznych dla
klientów eksportowych

Oszczędność papieru

Wprowadzenie informatycznego systemu zapisywania
wykonanej produkcji

Zastąpienie zapisu ręcznego zapisem elek- Oszczędnośc papieru
tronicznym

AKTO (cykliczne)

Ekologiczna zabawka rozwijająca wyobraź- Wykorzystanie produktów wtórnię i sprawność manualną dziecka oraz nych, edukacja ekologiczna
rozbudzającej świadomość ekologiczną
i poczucie od powiedzialności za ochronę
środowiska

Opakowania do gier, pomocy edukacyjnych z brązowego kartonu (cykliczne)

Jednorodna szata graficzna czyni firmę roz Łatwe do recyklingu; Wykorzystapoznawalną; podkreślamy wartość meryto- nie produktów wtó rnych, edukacja
ryczną gier i zabaw edukacyjnych a nie ich ekologiczna
opakowanie; Bardziej ekonomiczne w produkcji.

Szuflady, pojemniki kartonowe do produkowanych mebli
– jako opcja proekologiczna dla pojemników z tworzyw
sztucznych (cykliczne)

Innowacyjne a jednocześnie ekonomiczne
rozwiązanie

Łatwe do recyklingu; Wykorzystanie produktów wtórnych, edukacja
ekologiczna

Przygotowanie instalacji do odprowadzania dymów
powstałych podczas cięcia styropianu

Bezpieczniejsze środowisko pracy

Ograniczenie rozprzestrzeniania
się dymów

Modernizacja magazynu (wyposażenie w dedykowane

Oszczędnośc miejsca, czasu, kosztów.

Ograniczenie zużycia paliw, energii

meble specjalistyczne ułatwiające pakowanie i składowanie, nowe standardy dla palet wysłanych na export, nowy
system pomiaru produktywności pakowania, stworzenie
7 zasady utrzymania porządku w magazynie)
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Odpowiedzialność
za produkt
Poniższe wskaźniki spełniają wymagania wytycznych „Światowej Inicjatywy Sprawozdawczości” (GRI) w zakresie jednolitego
konstruowania na całym świecie raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. „PR” w numeracji GRI jest skrótem od angielskiego „Product Responsibility” i oznacza „odpowiedzialność
za produkty”.

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.
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Index GRI (1/4)
Strona

strategia
1

Oświadczenie Prezesa Zarządu

3

paramentry raportu
1

Okres raportowania

4

2

Data publikacji ostatniego raportu

4

3

Cykl raportowania

4

4

Osoba kontaktowa

nie dotyczy

profil organizacyjny
1

Nazwa firmy

1

2

Forma własności

1

3

Portfolio produktów

5

4

Struktura organizacyjna

7-8

5

Struktura zatrudnienia

17

6

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

7

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

9

8

Certyfikaty uzyskane w raportowanym okresie

6

nie dotyczy
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Index GRI (2/4)
zasięg i zakres raportu
1

Zakres przedmiotowy raportu

10-13

2

Zakres podmiotowy raportu

13

3

Zasięg raportu

13

4

Oświadczenie w sprawie istotnych ograniczeń

13

5

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

6-8,14,16-20

angażowanie interesariuszy
1

Egzemplifikacja grup interesariuszy

14-15

2

Postulaty i ich sposób zaadresowania przez organizację

14-15
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Index GRI (3/4)
Podejście do zarządzania i wyniki wskaźników
wskaźniki ekonomiczne
EC

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach firmy

nie dotyczy

EC

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

18

wskaźniki środowiskowe
EN

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

19-20

EN

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

19-20

EN

EN8 Łączny pobór wody według źródła

19-20

EN

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

19-20

EN

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

19-20

EN

EN29 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników

19-20

EN

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu

nie dotyczy
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Index GRI (4/4)
wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy
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

17

LA

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba
wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według lokalizacji

17

LA

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury
zatrudnienia

17

LA

LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju
kariery zawodowe

17

wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt
PR

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

21

PR

PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków

21
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Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

@
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com

Telefon
42 630 17 28
42 630 04 88
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NowaSzkola1992
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Fax
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