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Środowisko

 · Łańcuch dostaw
 · dZIaŁaNIa JaKIE PodEJMuJEMY 

w tYM oBsZaRZE
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Nasza wizja: Pozytywnie wpły-
niemy na środowisko – wierzymy, 
że każda organizacja wpływa 
w mniejszy lub większy sposób na 
otaczające ją środowisko. Chcemy 
nie tylko eliminować swój nega-
tywny wpływ na środowisko, ale 
chcemy również mieć swój udział 
w tym, że następne pokolenia będą 
miały szansę żyć, korzystając z za-
sobów naturalnych w stopniu nie 
mniejszym niż ten, w jakim korzy-
stamy obecnie.

staramy się neutralizować i ograniczać 
negatywny wpływ działalności naszej 
organizacji na środowisko. Jednak 
w tym obszarze naszej strategii mogli-
byśmy i powinniśmy robić więcej. Jest 
szereg utrudnień w monitorowaniu 
wpływu spółdzielni na środowisko, 
które dotyczą przede wszystkim mie-
rzenia zużycia energii i wody, monito-
rowania emisji co ze względu na różne 
formy rozliczania mediów przyjęte 
przez zarządców budynków, w któ-
rych mieszczą się nasze biura.

Nasza proekologiczna polityka mar-
ketingowa (100% papieru biurowego 
pochodzi z recyklingu, 100% zama-
wianych materiałów marketingowych 
ma certyfikat Fsc) została wyróżniona 

jako dobra praktyka długoletnia w „Raporcie odpowie-
dzialny Biznes w Polsce 2014. dobre praktyki”, publiko-
wanym przez Forum odpowiedzialnego Biznesu.
Razem z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska przy-

gotowujemy „Ekoappkę”, która będzie narzędziem 
do mierzenia i monitorowania wpływu na środowisko 
przez firmy, udostępnionym dla wszystkich na stronie 
www.ekozaangazowani.pl

Środowisko

PodsumowaNie dział ań 
„ str ategia r adoŚCi” 2014

KoRZYstaNIE Z PaPIERu Z REcYKlINgu PRZEZ 
cENtRalę sPóŁdZIElNI – 100% ZaMawIaNEgo 

PaPIERu BIuRowEgo oRaZ MatERIaŁów 
MaRKEtINgowYch PochodZI Z REcYKlINgu 

(PosIada cERtYFIKat Fsc)

CEL ZrEaLiZowanY

BudowaNIE ŚwIadoMoŚcI Nt. BYcIa EKo 
w BIuRZE, EduKacJa EKologIcZNa

niEZrEaLiZowanY

ZachęcENIE do KoRZYstaNIa Z PaPIERu 
Z REcYKlINgu, EduKacJa sPóŁdZIElców 

w tYM ZaKREsIE do Końca 2014 – 
40% PaPIERu ZaMawIaNEgo PRZEZ 

sPóŁdZIElców

niEZrEaLiZowanY

wPRowadZENIE sYstEMu MoNItoRowaNIa 
IloŚcI ZużYtEgo PaPIERu, ENERgII

niEZrEaLiZowanY

wPRowadZENIE sEgREgacJI odPadów JaKo 
staNdaRdu w KażdYM BIuRZE

niEZrEaLiZowanY

o ekoaPPCe
EKoaPPKa to PRostE NaRZędZIE, dZIęKI 

KtóREMu MożEsZ oBlIcZYć PRZYBlIżoNY 
wPŁYw ŚRodowIsKowY twoJEJ FIRMY. 

Jak dział a ekoaPPk a?
EKoaPPKa lIcZY twóJ wPŁYw 

ŚRodowIsKowY Na PodstawIE 
wPRowadZaNYch PRZEZ cIEBIE co MIEsIąc 

daNYch dotYcZącYch ZużYcIa M.IN. ENERgII 
ElEKtRYcZNEJ cZY PalIwa. 

dl aCzego warto korzystać 
z ekoaPPki?

dZIęKI EKoaPPcE MożEsZ ŚlEdZIć 
I KoNtRolować swóJ wPŁYw 

ŚRodowIsKowY. PoNadto, dZIęKI 
PRZYgotowaNEJ PRZEZ Nas BaZIE 

wIEdZY, dowIEsZ sIę, JaK ZMNIEJsZać 
wPŁYw ŚRodowIsKowY I BYć BaRdZIEJ 

odPowIEdZIalNYM PRZEdsIęBIoRcą. 
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ŁańCuCh dostaw 
Jesteśmy organizacją oferującą przede wszystkim 
usługi, dlatego nasz łańcuch dostaw nie jest szczególnie 
rozbudowany. Najważniejszymi partnerami w nim są instytucje 
finansowe, których produkty sprzedajemy, firmy świadczące 
usługi It, usługi marketingowe oraz dostawcy sprzętu 
biurowego i materiałów biurowych, dostawcy energii i wody.
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Nasze zobowiązaNie
EkoEdukaCja wspóŁpraCowników – 

papiEr, EnErgia, odpadY. 
cENtRala: cEl 2015 – ustalENIE PoZIoMu 
ZużYcIa ENERgII, cEl 2016 –ogRaNIcZENIE 
ZużYcIa o 10%, oddZIaŁY: oPRacowaNIE 

I wdRożENIE lIstY ZalEcEń, dZIęKI KtóRYM 
MożNa ogRaNIcZYć ZużYcIE ENERgII, 

PIsEMNE dEKlaRacJE o stosowaNIu 50% 
w 2015 I 95% w 2016 RoKu;

korZYstaniE Z papiEru w 100% 
Z rECYkLingu, ograniCZEniE ZużYCia 

papiEru:
 cENtRala: 100% MatERIaŁów 

MaRKEtINgowYch I PaPIERu PosIada 
cERtYFIKat Fsc, ustalENIE PoZIoMu 

ZużYcIa PaPIERu, cEl 2016 – ogRaNIcZENIE 
wYdRuKów o 10%; oddZIaŁY: cEl 2016 
– ustalENIE PoZIoMu ZużYcIa PaPIERu 

I ogRaNIcZENIE wYdRuKów o 10%; 
KoRZYstaNIE Z PaPIERu Fsc – cEl 2015 – 20% 

BIuR ; cEl 2016 – 50% BIuR.

sEgrEgaCja i ograniCZEniE odpadów: 
oPRacowaNIE I wPRowadZENIE 

lIstY ZalEcEń, dZIęKI KtóRYM MożNa 
ogRaNIcZYć IloŚć odPadów, cENtRala: 
wPRowadZENIE sEgREgacJI odPadów 
w 2015 RoKu; oddZIaŁY: do Końca 2016 

RoKu 50% oddZIaŁów Ma wPRowadZoNą 
sEgREgacJę odPadów

Nasze zobowiązaNie 2015 –2016
„ str ategia r adoŚCi”

PRZYgotowaNIE aNKIEtY dotYcZącEJ 
PRZEstRZEgaNIa Zasad sPoŁEcZNEJ 

odPowIEdZIalNoŚcI BIZNEsu
 I PRZEKaZaNIE JEJ dostawcoM. 

cEl 2015 to BudowaNIE ŚwIadoMoŚcI 
dostawców w tYM ZaKREsIE, 50% 

dostawców sPEŁNIaJącYch KRYtERIa, 
w 2016 RoKu – 100% dostawców 

sPEŁNIaJącYch KRYtERIa,  
KoRZYstaNIE Z usŁug tYlKo tYch 

dostawców, KtóRZY PRZEstRZEgaJą Zasad 
sPoŁEcZNEJ odPowIEdZIalNoŚcI BIZNEsu.

Całkowita kwota wydatków na 
usługi i produkty oferowane przez 

dostawców

W tym środki z dotacji

W tym prowizje członków 
Spółdzielni

Całkowita kwota wydatków na 
usługi i produkty oferowane przez 

dostawców

W tym środki z dotacji

W tym prowizje członków 
Spółdzielni

19 053 902,34 zł

19 401 144,61 zł

21 251 363,60 zł

22 360 410,43 zł

319 400,72 zł

421 272,06 zł

rozliCzeNie 
„ str ategi i  r adoŚCi” 2014

MoNItoRowaNIE Łańcucha dostaw

CEL niEZrEaLiZowanY

2013 r.

2014 r.

w ydatki Na Produk t y i  usługi 
oferowaNe Przez dostawCów od kilku lat współ-

pracuję ze aNg 
spółdzielnią do-
radców Kredyto-
wych, realizując 
zlecenia galan-

terii papierowej. 
Firma jako jedna 

z pierwszych na 
polskim rynku udowodniła, iż można 
swoje materiały oprzeć na papierach 
ekologicznych pochodzących w 100% 
z recyclingu. Moje wcześniejsze do-

świadczenia z papierami csR (corpo-
rate social responsibility) opierały się 
głównie na współpracy z zachodnimi 

firmami z Francji, holandii, Belgii. 
Firma aNg pokazała, że w Polsce też 
można używać papierów ekologicz-

nych, i to wcale nie na małą skalę. Bar-
dzo lubię i doceniam tę współpracę, 

choć nie jest to klient łatwy, a kompro-
mis pomiędzy korzystną ceną i wyso-
ką jakością produktów nie zawsze jest 
prosty do osiągnięcia. Przez ten okres 

stworzyliśmy wiele ekologicznych 
papierowych produktów, które są ab-
solutnymi nowościami z zakresie csR 
i mam nadzieję, że dalsza współpraca 

będzie również udana.

Piotr samoraJ
dYREKtoR haNdlowY

dB PRINt PolsKa sP. Z o.o.
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