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Część 1 — O naszej Firmie
Profil
1. Strategia i analiza
Część ta przedstawia ogólny, strategiczny obraz podejścia organizacji do zagadnienia zrównoważonego rozwoju, w celu
dostarczenia kontekstu dla dalszych i bardziej szczegółowych informacji wykazywanych w raporcie zgodnie z pozostałymi
częściami Wytycznych. Przytaczane są tu informacje opisywane w innych częściach raportu, ale zadaniem tej części nie jest
proste podsumowanie jego zawartości, lecz prezentacja zagadnień strategicznych. Rozdział Strategia i analiza składa się
przede wszystkim z oświadczenia o treści nakreślonej w punkcie 1.1 (...)
1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o
równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
Oświadczenie przedstawia ogólną wizję i strategię krótko-, średnio- (np. 3–5 lat) i długoterminową, szczególnie w
odniesieniu do zarządzania kluczowymi wyzwaniami związanymi z wynikami ekonomicznymi, środowiskowymi i
społecznymi. Oświadczenie powinno zawierać:
• Strategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia, w krótkim/średnim okresie, z perspektywy zrównoważonego rozwoju, z
uwzględnieniem standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym i ich związku z długoterminową strategią i
determinantami sukcesu organizacji;
•

Ogólne trendy (np. makroekonomiczne lub polityczne) wywierające wpływ na organizację i jej priorytety w zakresie
zrównoważonego rozwoju;

•

Kluczowe zdarzenia, osiągnięcia i porażki w raportowanym okresie;

•

Opinia odnośnie stopnia realizacji zakładanych celów;

•

Przegląd głównych wyzwań stojących przed organizacją oraz jej celów na kolejny rok i na kolejne 3–5 lat;

•

Inne kwestie związane z podejściem strategicznym organizacji. . [GRI G3: S. 20]

Dostrzegamy, że identyfikacja potrzeb społecznych oraz reagowanie na problemy występujące w otoczeniu organizacji
nierzadko stają się obszarami aktywności nowoczesnych przedsiębiorstw. W naszym raporcie zawarliśmy kontekst
społeczny i środowiskowy oraz przedstawiliśmy zakres, w jakim wiąże się on z koncepcją społecznej odpowiedzialności.
Chcemy także wskazywać na zastosowanie dobrych praktyk oraz na działania, które urzeczywistniają koncepcję CSR w
naszej firmie.
Głęboko wierzymy, że "obecne czasy coraz częściej nazywane są Wiekiem Przejrzystości, gdzie szczerość, przejrzystość i
zaufanie są pożądane bardziej niż kiedykolwiek" (Bennis, Goleman, O'Toole 2009).
W swoich zamierzeniach dążymy do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie naszej specjalności związanej z obróbką detali
metalowych. Chcemy jednak osiągnąć ten cel, będąc świadomym naszej odpowiedzialności wobec naszych pracowników,
społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Realizujemy nasze cele biznesowe przy uwzględnianiu zasad
zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Wierzymy, że urzeczywistnianie zasad społecznej odpowiedzialności nie musi być zjawiskiem związanym z
funkcjonowaniem wyłącznie dużych jednostek gospodarczych, których potencjał ekonomiczny pozwala na podejmowanie
wielu rozmaitych działań w tym zakresie. W ramach realizacji przyjętej strategii CSR dążymy do tego, by udowodnić, iż
także małe organizacje, jak nasza, mogą wnieść rzeczywisty wkład w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw oraz
przyczynić się do łagodzenia wpływów, jakie firmy wywierają współcześnie na pracowników, społeczeństwo oraz
środowisko naturalne.
Prowadząc naszą działalność, skupiamy się nie tylko na osiąganiu oczywistych celów gospodarczych, ale także społecznych
i środowiskowych, które są wspólne dla wszystkich ludzi. Staramy się wykorzystywać koncepcję CSR jako swego rodzaju
podsumowanie szerszych oczekiwań społeczeństwa, które powinny być uwzględnione przez firmy pragnące postępować
odpowiedzialnie.
Czujemy się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa oraz środowiska biznesowego, w którym funkcjonujemy.
Działamy jako firma przyjazna środowisku, kształtując jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla swoich
pracowników oraz uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej znajdującej się w jej otoczeniu.
Mając na uwadze realizację społecznie odpowiedzialnej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa, nie ograniczamy się
jedynie do przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się do aspektów swojej działalności, ale dodatkowo
przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko.
Zobowiązanie to realizujemy w głównej mierze poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie przejawiające się w
respektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności oraz raportowaniu społecznemu w ramach niniejszego raportu CSR.
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VALKO Sp. z o.o. realizując zasadę przejrzystości zobowiązuje się do raportowania rezultatów swoich inicjatyw na rzecz
społecznej odpowiedzialności, tj. wyników wdrażanych programów ukierunkowanych na osiąganie określonych celów
wynikających z urzeczywistniania koncepcji CSR.
Powyższe zobowiązania realizowane są m. in. w ramach funkcjonującego w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSASH 18001.
Przyjęta w grudniu 2014 r. Strategia CSR jest wdrażana oraz rozpowszechniana wśród interesariuszy przedsiębiorstwa.
Za jej realizację oraz zapewnienie niezbędnych zasobów Kierownictwo firmy przyjmuje odpowiedzialność w imieniu
swoim oraz wszystkich pracowników.
Działamy w silnie konkurencyjnym otoczeniu, w którym coraz większą rolę odgrywają nie tylko jakość i cena naszych
usług, ale też sposób budowania relacji z naszym otoczeniem, w skład którego wchodzą przede wszystkim pracownicy,
dostawcy, klienci, konsumenci, ale także inne grupy, które mają lub mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia przez nas
działań biznesowych.
Działalność VALKO Sp. z o.o. jest podporządkowana idei społecznej odpowiedzialności, u podstaw której leży
przekonanie, że warunkiem powodzenia w biznesie jest takie postępowanie, które przynosi korzyść nie tylko firmie, ale
również społeczeństwu: np. naszym pracownikom, klientom i konsumentom oraz społecznościom lokalnym znajdującym
sie w sferze wpływów naszej firmy.
Zdajemy jednak sobie sprawę, iż żadna firma nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów społecznych. Myślimy, że
kluczem do sukcesu jest wyselekcjonowanie tych potrzeb społecznych, na które jesteśmy w stanie efektywnie
odpowiedzieć, korzystając ze swoich finansowych i pozafinansowych zasobów. Jesteśmy świadomi wielowymiarowego i
wieloaspektowego charakteru koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dlatego też nasze działania
realizujemy w 3 kluczowych obszarach:
1. Środowisko naturalne,
2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz
3. Zaangażowania społecznego.
Od samego początku naszej działalności dbamy o otaczający nas świat. Dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Jest to ważny element naszej polityki. W ramach działań proekologicznych poprzez funkcjonujący
System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, zwracamy szczególną uwagę na efektywne gospodarowanie
materiałami oraz promowanie rozwiązań ekologicznych.
Wierzymy, że tworzenie miejsc pracy, jak również wynagrodzenie wypłacane terminowo oraz adekwatnie do ilości
wykonywanej pracy należą do jednych z najważniejszych dziedzin gospodarczych i społecznych, do których każdy
odpowiedzialny pracodawca może wnieść swój wkład. Uważamy, że sensowna i produktywna praca jest podstawowym
elementem w rozwoju człowieka i pracownika. Dzięki pełnemu i bezpiecznemu zatrudnieniu chcemy podnosić standardy
życia i pracy. Dobre praktyki z zakresu pracy mają dla nas poważny wpływ na poszanowanie prawa pracy i przepisów
bezpieczeństwa higieny pracy.
Żadna firma nie może istnieć bez swoich pracowników. To oni są jej kluczowym kapitałem. Dlatego, aby prowadzić
przedsiębiorstwo i osiągać sukces rynkowy dziś i w przyszłości, nie wystarczy jedynie przestrzegać przepisów prawa i
wypłacać na czas pensji. Dzisiaj odpowiedzialna społecznie firma to taka, która tworzy pracownikom, oprócz stabilnego
środowiska pracy, warunki do rozwoju, wspiera ich, by mogli godzić życie prywatne z zawodowym i włącza ich w procesy
decyzyjne. Wiemy, iż organizacja, która prowadzi dialog z zatrudnionymi i zachęca ich do współdziałania, ma większe
szanse na osiąganie dobrych wyników przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji i zadowolenia
pracowników.
Jesteśmy firmą, która pragnie być partnerem wrażliwym na problemy dostrzegane w najbliższym otoczeniu. Pragniemy
utrzymywać pozytywne relacje ze społecznościami lokalnymi poprzez dostarczenie dowodów zaangażowania oraz
rzeczywistego wkładu w ich rozwój. Z przyjemnością obserwujemy i doświadczamy ich stopniowego wzrostu będącego
rezultatem podejmowanych przez nas działań.
Poprzez działania związane z realizacją naszej Strategii CSR zmierzamy do wdrażania postulatów związanych nie tylko z
podnoszeniem świadomości naszych interesariuszy, tworzeniem proekologicznej kultury pracy, ale także z zachęcaniem
osób związanych z działaniami naszej firmy do przyjmowania postaw mających na celu uwzględnianie ograniczonych
zasobów środowiska oraz ich zachowanie dla potrzeb przyszłych pokoleń.
Myślimy przy tym w kategoriach przyszłości oraz uznajemy za szczególnie istotne ujawnianie społecznego kontekstu
naszej działalności poprzez raportowanie społeczne w ramach inicjatywy Global Reporting Initiative (GRI).
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2. Profil organizacyjny
2.1 Nazwa organizacji. [GRI G3: S. 21]

VALKO Sp. z o.o.

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. [GRI G3: S. 21]

Prowadzimy działalność od 1991 roku. Od momentu powstania nasza firma systematycznie ewoluuje rozwijając i
doskonaląc kolejne dziedziny działalności. Specjalnością naszej firmy jest podejmowanie trudnych problemów w zakresie
automatyki przemysłowej i rozwiązywanie ich z pomocą nowoczesnych technologii.

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz
przedsięwzięć typu joint-venture. [GRI G3: S. 21]

Firma zarządzana jest przez Prezesa Zarządu, pod którego podlegają wszystkie działy spółki, tj. Projektowanie, Produkcja,
Sprzedaż i Logistyka.
W naszej pracy opieramy się na wysokich kompetencjach pracowniczych, autorskim oprogramowaniem informatycznym,
wypracowanych standardach pracy oraz zasadach etyki. Powyższe działy współpracują ze sobą oraz wymieniają się wiedzą
i kompetencjami.
W strukturze operacyjnej przedsiębiorstwa nie występują spółki zależne, podmioty powiązane ani przedsięwzięcia typu
joint-venture.
2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. [GRI G3: S. 21]

Siedziba główna organizacji znajduje się w Chwałowicach k. Jelcza-Laskowic przy ul. Polnej 7.

2.5 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje
organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. [GRI G3: S. 21]

Liczba krajów: 1.
Organizacja działa głównie na terenie Polski.

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji. [GRI G3: S. 21]

Firma działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialności zarejestrowaną we właściwym sądzie rejestrowym pod
numerem KRS 0000093900.

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/
konsumentów i beneficjentów. [GRI G3: S. 21]

Działalność VALKO Sp. z o.o. koncentruje się wokół 2 zasadniczych gałęzi: automatyka przemysłowa i obróbka blach.
Nowoczesny park maszynowy i wyspecjalizowana kadra pracownicza stanowią gwarancje jakości wyrobów z zakresu
automatyki przemysłowej i obróbki blach. Innowacyjne rozwiązania stosowane w tych dwóch zasadniczych gałęziach
naszej działalności powodują, iż jesteśmy firmą konkurencyjną, której produkty cechuje jakość i solidność wykonania. Nasz
sukces współtworzy doskonale zgrany zespół konstruktorów, którzy podejmują się trudnych zagadnień szukając
efektywnych rozwiązań, spełniających jednocześnie wymagania klientów.Współpracują z nami duże firmy z różnorodnych
dziedzin gospodarki, m.in. budownictwa, telekomunikacji czy przemysłu samochodowego.
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Część 1: ciąg dalszy...
2.8. Skala działalności z uwzględnieniem:
•

Liczby pracowników;

•

Przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora
publicznego)

•

Kapitalizacji z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) oraz

•

Ilości produktów lub świadczonych usług. [GRI G3: S. 21]

VALKO Sp. z o.o. zatrudnia ... pracowników (... kobiety i ... mężczyzn) - Prezes Zarządu i ... osób pracujących na umowach o
pracę. Ze spółką współpracuje stale ... osób na umowach cywilnoprawnych (... kobieta i ... mężczyzn). Są to ...
Przychody netto ze sprzedaży za rok 2014: ... zł
Kapitalizacja z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego: firma nie ma kredytu inwestycyjnego ani obrotowego.
Ilość produktów lub świadczonych usług:
- obróbka blach,
- realizacja projektów z zakresu automatyki przemysłowej.

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności, z uwzględnieniem:
•

Zmian w działalności lub lokalizacji, w tym: otwieranych, zamykanych i rozbudowywanych jednostkach oraz

•

Zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych, kosztach utrzymania oraz zmian w
działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego). [GRI G3: S. 21]

W raportowanym okresie nie dokonano znaczących zmian.

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 21]

W podanym okresie VALKO Sp. z o.o. została uhonorowana nagrodą "Przedsiębiorstwo FairPlay" oraz certyfikatem
przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego "GreenGo".

4. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
Nadzór
4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za
poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. [GRI G3: S. 22]

Osobą nadzorującą firmę jest jej Prezes Zarządu. Praca w firmie jest prowadzona projektowo; każdym projektem zarządzają
wyznaczeni koordynatorzy. Kwestie związane z wdrażaniem Strategii CSR nadzoruje Koordynator CSR. Kwestie finansowe i
kadrowe nadzoruje dodatkowo zewnętrzna kancelaria rachunkowa.

© 2011 GRI

5

Część 1: ciąg dalszy…
4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to
jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). [GRI G3: S. 22]

Prezes Zarządu piastuje funkcję Dyrektora Zarzadzającego, jest też głównym zwierzchnikiem wszystkich działów
przedsiębiorstwa. Do jego zadań należy zarządzanie strategiczne, planowanie działań firmy i finansów, podejmowanie
decyzji o nowych projektach, ustalenia w zakresie polityki zatrudnieniowej, kontrolowanie działań firmy oraz
przestrzeganie norm i mającego zastosowania prawa krajowego i unijnego.

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych członków
(dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego). [GRI G3: S. 22]

Firma jako mikroprzedsiębiorstwo nie posiada organu nadzorczego. Decyzje są podejmowane w oparciu o analizę danych
zastanych oraz plany i opinie specjalistów zajmujących się poszczególnymi tematami działań. Koordynatorzy projektów
decydują na bieżąco o formie, przebiegu i finansowaniu projektów, w sytuacjach wyjątkowych i spornych decyzje
podejmuje Prezes Zarządu.

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu
nadzorczego.
Opis procesów służących do:
•

Wykorzystania uchwał akcjonariuszy/udziałowców (lub innych mechanizmów) w celu umożliwienia akcjonariuszom
mniejszościowym wyrażania opinii i zgłaszania ich do najwyższego organu nadzorczego oraz

•

Informowania pracowników i konsultacji z nimi w sprawach dotyczących pracy w ramach oficjalnych ciał
przedstawicielskich, takich jak „rada zakładowa” na szczeblu całej organizacji, oraz reprezentacji pracowników w
najwyższym organie nadzorczym.

Identyfikacja zagadnień odnoszących się do wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgłoszonych przy
pomocy tych mechanizmów w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 23]

W firmie przyjmuje sie bezpośrednie zgłaszanie rekomendacji i wskazówek Prezesowi Zarządu. W raportowanym okresie
uruchomiono zorganizowany i udokumentowany proces identyfikacji oczekiwań interesariuszy wewnetrznych
(pracownikó) w zakresie kształtowania bezpiecznego i higieniczego środowiska pracy.
Na spotkaniach pracowników każdy ma możliwość nie tylko przedstawienia swoich aktualnych działań i postepów, ale
także zgłasza sugestie zmian lub nowych działań.
Poza spotkaniami pracownicy na bieżąco mają możliwośc zgłaszania swoich sugestii.
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Część 2 — O naszym Raporcie
3. Parametry Raportu
Profil Raportu
3.1 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy). [GRI G3: S. 21]

01.01.2014 - 31.12.2014

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany). [GRI G3: S. 21]

Jest to pierwszy raport, który będziemy publikować.

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd). [GRI G3: S. 21]

Roczny

3.4 Osoba kontaktowa. [GRI G3: S. 21]

Paweł Błoch - Koordynator ds. CSR
55-220 JChwałowice
ul. Polna 7
tel: (071) 318-16-16
fax: (071) 318-89-33
e-mail: pb@valko.pl

Zakres i Zasięg Raportu
3.6 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).
Więcej szczegółów w rozdziale „Zasięg Raportu”. [GRI G3: S. 22]

Raport obejmuje działalność firmy VALKO Sp. z o.o. w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r. Jego zawartość wynika z
opracowanej Strategii CSR. Niniejszy raport skierowany jest do wszystkich grup naszych interesariuszy w tym
pracowników, klientów, społeczności i władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mediów.
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Część 2: ciąg dalszy…
3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. [GRI G3: S. 22]

Ze względu na tajemnicę handlową nie ujawniamy wszystkich danych biznesowych.

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach
outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji
w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych
organizacji. [GRI G3: S. 22]

Firma nie prowadzi działalności typu joint-venture.

3.10 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów
ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod
pomiaru). [GRI G3: S. 22]

Nie wprowadzano korekt informacji. Jest to pierwszy publikowany przez nas raport.

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w
raporcie. [GRI G3: S. 22]

Brak istotnych zmian w stosunku do poprzedniego raportu, gdyż jest to pierwszy publikowany przez nas raport.
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Część 3 — O naszych Interesariuszach
4. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
Angażowanie Interesariuszy
Informacje wskazane poniżej dotyczą ogólnych przypadków angażowania interesariuszy przez organizację w raportowanym
okresie i nie ograniczają się wyłącznie do angażowania interesariuszy przy okazji i dla celów sporządzenia raportu
zrównoważonego rozwoju.
4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
Przykładowe grupy interesariuszy to:
• Społeczności lokalne;
• Społeczeństwo;
• Klienci;
• Akcjonariusze/udziałowcy i inwestorzy;
• Dostawcy oraz
• Zatrudnieni, inni pracownicy oraz ich związki zawodowe. [GRI G3: S. 24]

Zdefiniowano wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa VALKO, którzy wywierają na naszą
działalność zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ. Rozpoznano interesariuszy w następujących kategoriach:
1) Potencjał ludzki/Potencjał pracy,
2) Kooperanci biznesowi, klienci,
3) Łańcuch dostaw, dostawcy,
4) Organy władzy oraz
5) Społeczność lokalna.

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. [GRI G3: S. 24]

Identyfikacji interesariuszy towarzyszyło określenie ich roli oraz zdefiniowanie stopnia współpracy z firmą VALKO Sp. z o.o.
Oceniono „władzę” i „zainteresowanie” poszczególnych grup interesariuszy w skali 1-5, gdzie „władza” oznacza skalę,
z jaką interesariusz ma możliwość efektywnie wpływać / oddziaływać na firmę VALKO Sp. z o.o. „Zainteresowanie”
natomiast to stopień, w jakim nasze przedsiębiorstwo jest ważne dla interesariusza tzw. dany interesariusz jest
faktycznie zainteresowany działalnością VALKO Sp. z o.o.. Aby zwiększyć wiarygodność ocen, zapewniono udzielenie
odpowiedzi przez przedstawicieli różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, wyliczenie średniej i naniesienie
uśrednionych ocen do wykorzystywanego narzędzia pracy.
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Część 4 — Definiowanie Zawartości Raportu
3. Parametry Raportu
Zakres i Zasięg Raportu
3.5 Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
• Ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy
• Priorytetyzacją poszczególnych kwestii oraz
• Identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu. [GRI G3: S. 21]

W wyniku przeprowadzonej diagnozy społeczno-środowiskowej firmy ustalono, iż obszary CSR, które wymagają działań, to
"Stosunki pracy" w zakresie zapewnienia dobrych warunków stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy (BHP), ponieważ nie wszystkie wymagania prawne zostały w tym względzie spełnione.
Obszar "Uczciwych praktyk operacyjnych" w zakresie komunikowania społeczną odpowiedzialność odbiorcom Firmy
oceniony został jako wymagający działań, ponieważ brakuje skutecznego kanału komunikacji, jaką jest np. sprawnie
działające i aktualizowana strona internetowa przedsiębiorstwa.
Wśród wyróżników diagnozowanej firmy wskazano szybkość podejmowanych decyzji oraz wiele dobrych praktyk z zakresu
praw człowieka oraz stosunków pracy, zwłaszcza ze względu na wyróżnianie się pod tym względem na tle przedsiębiorstw
konkurencyjnych działających w branży. Wiele aspektów z zakresu uczciwych praktyk operacyjnych również zostało
uznanych za przewagi konkurencyjne, jak np. unikanie wręczania jakichkolwiek prezentów o wartości większej niż
symboliczna, które mogłyby zostać uznane za formę łapówki lub przekupstwa lub unikanie kontaktów z osobami, które
oczekują łapówek lub innych korzyści w zamian za przychylną decyzję na naszą rzecz. Dodatkowo warte zauważenia
zasługuje respektowanie w przedsiębiorstwie prawa własności, w tym, tj. całość wykorzystywanego oprogramowania jest
legalna .
Wśród obszarów szczególnie istotnych do zaadresowania przez Firmę znalazły się "Kultura zarządzania" w kontekście
procesu podejmowania decyzji, gdzie bierze się pod uwagę sugestie płynące od dostawców oraz zapewnienia dobrych
warunków stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ponieważ właśnie w tych obszarach
Firma, na tle przedsiębiorstw konkurencyjnych, wypada zdecydowanie słabiej. Aspekty te wiążą się z 2 kluczowymi
interesariuszami firmy, jakimi są pracownicy przedsiębiorstwa oraz dostawcy materiałów i surowców. Dodatkowo obszary
te nawiązują do istotnego problemu w branży, jakimi są zapewnienie pracownikom operacyjnym bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy.
W wyniku diagnozy społeczno-środowiskowej przedsiębiorstwa zidentyfikowano 1 obszar jako niespełniający norm
prawnych, tj. stosunku pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aż cztery obszarach, w ramach których
wskazano wyróżniki firmy: kultura zarządzania, prawa człowieka, stosunki pracy i uczciwe praktyki operacyjne.
Wśród obszarów , które wymagają poprawy zdefiniowano:
1. Zapewnienie dobre warunki stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ponieważ nie
spełniono wymagań prawa w tym zakresie oraz
2. Komunikowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa odbiorcom poprzez stronę internetową.
Występuje brak obszarów, w których np. ocena względem konkurentów jest wysoka, pomimo, że zidentyfikowano w nim
kilka luk lub odwrotnie ocena względem konkurentów jest niska, pomimo, że wskazano w danym obszarze wiele
wyróżników.
Kluczowe problemy i zagrożenia społeczne, środowiskowe, nadzorcze, które będą adresowane przez Firmę obejmują
kulturę zarządzania, prawa człowieka oraz stosunki pracy. Koncepcją niwelowania niezgodności w pierwszym obszarze
będzie dostosowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
nawiązując jednocześnie do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach budowania
wyróżników firmy zakłada się promocję firmy w otoczeniu jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, głownie za
pomocą strony internetowej, w zakresie praworządności oraz legalności zatrudnienia oraz wypłacania wynagrodzeń.
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Część 5 — Prezentacja wyników
Prezentacja wyników. Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat Zestawu wskaźników
przed wypełnieniem tej części.
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym

Wskaźnik 1: rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
Wynik:

160%

Komentarz:

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i

Wskaźnik 2: regulacjami.
Wynik:

0 zł

Komentarz:

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków

Wskaźnik 3: śmiertelnych związanych z pracą, według regionów
Wynik:

Wskaźnik urazów = 0
Wskaźnik chorbób zawodowych = 0
Liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą = 0
Komentarz:

Wskaźnik 4: Struktura zatrudnienia kobiety/mężczyźni [%]
Wynik:

7%

Komentarz:

Wskaźnik 5: Wykorzystane (zakupione) surowce/materiały według wagi i objętości
Wynik:

Blachy stalowe = 140,54 Mg

Komentarz:
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Część 5: ciąg dalszy…
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
liczone
jako [Mg]
Wskaźnik 6:
Wynik:

Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów (12 01 01)
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżalaznych (12 01 03)
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (13 01 10*) = 0 Mg
Opakowania z papieru i tektury (15 01 01), Opakowania zawierające pozostałości substancji chemicznych (15 01 10*) 0,05 t
Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 15 02 02 = 0,09, 16 02 13, 16 02 14, 17 01 17
Komentarz:

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju

Wskaźnik 7: związku i wagi
Wynik:

Ilość zużytego oleju opałowego

Komentarz:

Wskaźnik 8: Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii liczone jako [GJ]
Wynik:

Zużycie energii elektrycznej

Komentarz:

Wskaźnik 9: Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym
Wynik:

0%

Komentarz:

Wskaźnik 10:Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
Wynik:

Zużycie paliw w samochodach

Komentarz:
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Część 6 — Własna Deklaracja (Poziomu Aplikacji)
Poziom Aplikacji

C

C+

Standardowe Informacje

WYNIK

Raportowanie:

B
Raportowanie wszystkich
kryteriów z poziomu C
poszerzonych o kryteria:

1.1
2.1 – 2.10
3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12
4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15

B+

A

A+

Raportowanie wszystkich
kryteriów z poziomu B

1.2
3.9, 3.13
4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Suplementów Sektorowych

Raportowanie minimum

Raportowanie minimum

co najmniej po jednym
ekonomicznym,

co najmniej po jednym
ekonomicznym,

WYNIK

G3 Informacje o

WYNIK

Nie wymagane

Wytycznych GRI oraz
Suplementu Sektorowego
poprzez: a) raportowanie tego

produkt.

Poziom Aplikacji C

Niniejszym oświadczam, iż według mojego rozumienia, ten raport spełnia wymogi zawarte w Wytycznych G3 GRI na poziomie
aplikacji C.

Paweł Błoch

Imię i Nazwisko:______________________________________________________________________________________________

Koordynator ds. CSR

Stanowisko:_________________________________________________________________________________________________

4.12.2014

Data:______________________________________________

Podpis: __________________________________________
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Część 7 — Indeks Treści GRI
3. Parametry Raportu
Indeks treści GRI
3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
Określenie numerów stron lub łączy internetowych do części raportu, w których znajdują się następujące elementy:

Strategia i informacje dotyczące profilu

Strona

Strategia i analiza

1.1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

2

Profil organizacyjny

2.1

Nazwa organizacji

4

2.2

Główne marki, produkty i/lub usługi

4

2.3

Struktura operacyjna organizacji

4

2.4

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

4

2.5

Liczba krajów, w których organizacja działa

4

2.6

Forma własności i struktura prawna organizacji

4

2.7

Obsługiwane rynki

4

2.8

Skala działalności organizacji

5

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie

5

2.10

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

5
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Część 7: ciąg dalszy...
Parametry Raportu

3.1

Okres raportowania

7

3.2

Data publikacji ostatniego raportu

7

3.3

Cykl raportowania

7

3.4

Osoba kontaktowa

7

3.5

Proces definiowania zawartości raportu

3.6

Zasięg raportu

7

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu

8

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych,
operacjach outsoursowanych i innych jednostkach

8

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z
podaniem powodów ich wprowadzenia

8

3.11

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

8

3.12

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie

10

14

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

4.1

Struktura nadzorcza organizacji

5

4.2

Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem
zarządzającym

6

4.3

Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych
członków

6

4.4

Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla
najwyższego organu nadzorczego

6

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

9

4.15

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.

9
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Część 7: ciąg dalszy...
Zestaw 10 wskaźników GRI
Wskaźnik GRI:
Numer:

Opis wskaźnika

Strona

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy
minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z
prawem i regulacjami

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

11

11

11

11

Struktura zatrudnia kobiety/mężczyźni [%]

11

Wykorzystane (zakupione) surowce/materiały według wagi i objętości

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
liczone jako [Mg]

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według
rodzaju związku i wagi

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii liczone jako [GJ]

12

12

12

12

Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym

12

Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy napisać do:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Email:
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Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych
Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi Fundacja Global Reporting Initiative (GRI). Powielanie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu dla celów informacyjnych i/albo jego stosowanie przy sporządzaniu raportu w sprawie zrównoważonego
rozwoju nie wymaga uprzedniej zgody GRI. Niedozwolone jest natomiast reprodukowanie, przechowywanie, tłumaczenie ani
przenoszenie niniejszego dokumentu, w żadnej formie ani przy zastosowaniu jakichkolwiek środków (elektronicznie, mechanicznie,
powielanie, nagrywanie czy w inny sposób) w żadnym innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody GRI.
Global Reporting Initiative, logo Global Reporting Initiative, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz GRI są
znakami towarowymi Global Reporting Initiative.
Dalsze informacje na temat GRI oraz Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju można uzyskać od:
www.globalreporting.org, info@globalreporting.org
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