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Jak czytać raport Grupy Nowy Styl?

Działanie, przez które realizujemy 

cele i zobowiązania podjęte 

w poprzednim raporcie za lata 

2012–2013.

Konkretne zadania, które 

zobowiązujemy się zrealizować 

w kolejnych dwóch latach. 

To nasze kroki do osiągnięcia 

celów długoterminowych.

ZOBOWIĄZANIA:

 Wdrożenie Kodeksu etyki pracowników 
Ogłosimy i wdrożymy Kodeks Etyki 
pracowników, który wzmocni standardy naszego 
działania i komunikacji. 
 Szkolenia etyczne

Przeprowadzimy szkolenia z zakresu etyki, 
w tym konfl iktu interesów i przeciwdziałania 
korupcji. Te zagadnienia na stałe włączymy 
do procesu wdrożeniowego dla nowych 
pracowników.

Przykłady ciekawych i ważnych 

dla fi rmy działań, dzięki 

którym realizujemy koncepcję 

zrównoważonego rozwoju.

PROGRAM SUGESTII PRACOWNICZYCH
Znając potencjał innowacyjny naszych pracowników, postanowiliśmy 
stworzyć narzędzie, które pozwoli wykorzystać ich pomysłowość. W marcu 
2014 roku w miejsce dotychczasowych skrzynek pomysłów, uruchomiliśmy 
Program Sugestii Pracowniczych. Jasne ścieżki weryfi kacji wniosków i system 
nagród motywujących pracowników przyniosły efekty w postaci kilku 
tysięcy wniosków racjonalizatorskich, które wpłynęły w 2014 i 2015 roku. 
Na jednego pracownika fabryki przypadło średnio 0,9 sugestii w roku 2014 
i 1,3 sugestii – w 2015. 40 % z nich – wg statystyk z zeszłego roku – zostało 
od razu wdrożonych lub jest w trakcie realizacji. Dotyczą usprawnień 
technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu, ale też kwestii 
bezpieczeństwa. 
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Szanowni Państwo, 
Klienci i Partnerzy,
Współpracownicy i Przyjaciele

G4-1 G4-2 G4-14  Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport zrównoważonego rozwoju. Raport, w którym staraliśmy 
się w sposób czytelny pokazać postęp, jaki przez ostatnie 2 lata dokonał się w naszej organizacji 

w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Na co dzień działamy według określonej misji, w której zawsze na pierwszym miejscu są ludzie. Dla nich realizujemy 
nasze projekty, po to, by pracowało im się wygodnie i zdrowo. Równolegle budujemy silną i etyczną organizację, 
której rozwój jest jednocześnie rozwojem jej pracowników i społeczności, w których funkcjonuje. Wiemy, że nasza 
działalność ma istotny wpływ na środowisko naturalne, dlatego z myślą o przyszłych pokoleniach stale pracujemy 
nad ograniczeniem tego wpływu i podejmujemy przedsięwzięcia neutralizujące go.

Ostatnie lata były czasem intensywnych zmian naszej Grupy, które wychodziły naprzeciw trendom i potrzebom 
rynkowym. Na rynku pracy działają już trzy pokolenia X, Y i Z, które mają inne potrzeby oraz style pracy, a naszym 
celem jest szukanie rozwiązań, które nie tylko przyciągną do biur talenty, ale także pozwolą zadbać o pracujące od lat 
pokolenie X. Rosną oczekiwania użytkowników indywidualnych, którzy są gotowi płacić za zdrowie i komfort siedzenia. 
Te zmiany rynkowe wspieramy od dwóch lat prowadząc akcję edukacyjno-sprzedażową „Boli? Zmień krzesło”, a także 
szkoląc zarządców biur i oferując badania, które pomagają tworzyć motywujące i efektywne miejsca pracy. Dzięki nowej 
fabryce w wydajny sposób wytwarzamy spersonalizowane produkty, które najlepiej odpowiadają na zidentyfi kowane 
wcześniej potrzeby klientów.

Na kolejnych stronach raportu pokazujemy szczegółowo, jak nasze wewnętrzne zmiany uwzględniały zasady 
zrównoważonego rozwoju. Zasady bazujące na zapisach międzynarodowych, m.in. karcie UN Global Compact, której 
sygnatariuszem jesteśmy od 2012 roku, a także „Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka” zatwierdzonych 
przez ONZ. Są one integralną częścią naszej strategii biznesowej i jesteśmy przekonani, że w długiej perspektywie 
stanowią o naszej konkurencyjności i bezpieczeństwie.

Szczegółowo prezentujemy rozliczenie z zobowiązań, których podjęliśmy się w poprzednim raporcie. Z dumą pokazujemy 
większość wypełnionych obietnic, ale pokornie i z tym większą motywacją podejmujemy też plan kontynuacji 
pozostałych. Nowy kodeks dostawców Grupy Nowy Styl okazał się zaledwie początkiem procesu, przez który w kolejnych 
latach będziemy wprowadzali standardy etyczne do całego naszego łańcucha wartości. Liczne inicjatywy proekologiczne 
w obszarze transportu i produkcji będziemy rozwijać i rozszerzać o systemy zarządzania danymi środowiskowymi. 

Naszym przewodnikiem po realizacji tych planów będzie spisana Strategia Zrównoważonego Rozwoju, w której 
określimy cele długo- i krótkoterminowe w odniesieniu do kluczowych dla nas obszarów: Produktu, Ludzi i Środowiska. 
Prace nad nią rozpoczniemy w 2017 roku.

Wierzymy, że systemowe zarządzanie pomoże nam nie tylko efektywniej prowadzić działania z obszaru CSR, ale też 
przyczyni się do ich popularyzacji w całej naszej branży.

Zapraszamy Państwa do uważnej lektury naszego raportu.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Grupy Nowy Styl
Adam Krzanowski
Jerzy Krzanowski

Rafał Chwast 
Dariusz Frydrych
Roman Przybylski
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Uruchomienie 
Programu 
Sugestii 

Pracowniczych

Rok Muzyki – 
objęcie mecenatu 
nad Europejskim 
Centrum Muzyki

Grupa Nowy Styl 
osiąga 3. pozycję 

w europejskim 
rankingu producentów 

mebli biurowych 

Nagroda EY 
Enterpreneur 

of the Year

Grupa Nowy Styl 2014–2015 

2014

Zakup udziałów 
w TCC The Chair 

Company 
w Turcji

Rozpoczęcie akcji 
ergonomicznej 

„Boli? 
Zmień krzesło”

Utworzenie 
Centrum 

Szkoleniowego 
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Otwarcie 
nowej fabryki 

w Jaśle 

Zakończenie 
wdrożenia 

nowego systemu 
ERP

Stworzenie 
kodeksu 

dostawców 

Dołączenie 
Sitag AG do 

Grupy Nowy Styl

Realizacja 
stadionów 

w Nicei i Lyonie 

Sprzedaż 
spółki 

Baltic Wood

Wyodrębnienie działu 
Badań i Konsultingu 

Przestrzeni Pracy 
i pierwszy branżowy 

raport „Flow at work”

Premiera systemu 
mebli biurowych 

Play&Work

2015
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G4-2  Z piętnastu zobowiązań ponad połowę udało nam się zrealizować w 100%. Pozostałe 
pięć obietnic jest w trakcie realizacji, a nad dwoma – tymi związanymi z wdrożeniem 

Kodeksu etycznego, którego tworzenie trwa w dalszym ciągu – będziemy pracować dopiero 
w latach 2016–2017.

1.1 Rozliczenie obietnic z raportu 2012–2013

100%
ZADANIA ZREALIZOWANE W 100%

PRODUKCJA

Nowa fabryka mebli 
biurowych 

W listopadzie 2014 roku produkcję mebli biurowych 
przenieśliśmy do nowej fabryki w Jaśle. Jej uroczyste 
otwarcie nastąpiło w marcu 2015 roku. 
Więcej na str. 23.

ŚRODOWISKO

Eko-transport (program 
BDF, czyli wykorzystanie 
wymiennych kontenerów 
wyposażonych w podwójną 
podłogę, transport 
krzeseł bez opakowania 
i wykorzystanie kartonów 
L-shape)

Transport w trybie BDF realizowany jest w Polsce 
i w Niemczech. W kartonach L-shape transportujemy 
krzesła marki BN O�  ce Solution, które wcześniej były 
dostarczane już zmontowane. Dzięki obydwu zmianom 
zmniejszyliśmy ilość materiału do pakowania, znacznie 
obniżyliśmy koszty i zredukowaliśmy ilość emitowanych 
do środowiska spalin.
Więcej na str. 84.

PRACOWNICY

Program Rozwoju 
Kompetencji – szkolenia 
z komunikacji, zarządzania 
zespołem oraz zarządzania 
zmianą

W Pionie Operacyjnym do końca 2015 roku 
przeszkoliliśmy szefów produkcji, kierowników i mistrzów. 
Osobne szkolenia prowadziliśmy w Pionie Handlowym. 
Programowi Rozwoju Kompetencji towarzyszył Projekt 
Kluczowych Kompetencji, szkolenia językowe oraz 
rozwój szkoleń e-learningowych dla nowych i obecnych 
pracowników. Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy też 
projekt Rozwoju Kadry Kierowniczej. 
Więcej na str. 55.

Magazyn „Spinacz” jako 
narzędzie komunikacji 
wewnętrznej w organizacji

Do magazynu „Spinacz” od lat przyzwyczajeni są nasi 
pracownicy. Każdy z nich dostaje do ręki kolorowe 
pismo, które może pokazać najbliższym. W 2015 roku 
wydaliśmy trzy numery „Spinacza” i wprowadziliśmy do 
niego m.in. rubrykę dotyczącą edukacji ekologicznej oraz 
zaangażowania fi rmy w zrównoważony rozwój, tak, by na 
bieżąco informować pracowników o tym, jak fi rma realizuje 
koncepcję CSR.
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KLIENCI

Wzmocnienie dialogu 
z klientami

W ostatnich dwóch latach wprowadziliśmy nowe kanały 
komunikacji z naszymi klientami. Od początku 2014 roku 
działała nowa strona internetowa Grupy Nowy Styl. 
W 2014 roku przy okazji targów ORGATEC wydaliśmy 
magazyn dla klientów „UP^STREAM”. Kolejne numery 
pojawiły się w kwietniu i październiku 2015 roku. Bieżące 
informacje produktowe wysyłaliśmy zainteresowanym 
w formie cyklicznych newsletterów.
Więcej na str. 105.

Dialog z architektami Projektanci i administratorzy wnętrz to nasi kluczowi 
interesariusze, dlatego w dwóch ostatnich latach 
zintensyfi kowaliśmy kontakty z nimi o ponad 50%. 
Dedykowane architektom oraz o�  ce managerom szkolenia 
odbywające się w naszych europejskich showroomach, 
współorganizowane przez nas konferencje i imprezy 
branżowe na terenie całej Polski były okazją do dzielenia 
się z nimi naszą wiedzą i do wsłuchiwania się w ich 
potrzeby. 

ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE

Większe wsparcie 
programów edukacyjnych

W 2015 r. rozpoczęliśmy projekt Rok Muzyki, w ramach 
którego objęliśmy mecenatem Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadzące szkołę 
mistrzowską dla młodych muzyków. W 2015 r. odbyło 
się 75 koncertów i 76 kursów mistrzowskich, w których 
wzięło udział 1160 młodych twórców oraz 30 000 
słuchaczy.
Więcej na str. 112.
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50%
ZADANIA ZREALIZOWANE W 50%

DOSTAWCY

Kodeks dostawców Pod koniec 2015 roku zakończyliśmy pracę nad 
stworzeniem Kodeksu dostawców Grupy Nowy Styl. 
Obecnie trwa kilkuetapowe wdrożenie kodeksu.
Więcej na str. 86.

PRODUKT

Usystematyzowanie 
informacji dotyczących 
naszych produktów poprzez:
 gromadzenie deklaracji 

dostawców dotyczących 
materiałów użytych do 
produkcji 
 ujednolicenie systemu 

oznakowania produktów 
 ułatwienie szybkiego 

dostępu do warunków 
gwarancji 
 przygotowanie kart 

środowiskowych

Zrobiliśmy pierwszy krok na drodze do ujednolicenia 
informacji o naszych produktach. Gromadzimy deklaracje 
materiałowe od naszych dostawców, dzięki czemu 
możemy całościowo raportować zużycie surowców 
i tworzyć profi le środowiskowe produktów. 
Najważniejsze produkty, szczególnie te kierowane na 
rynek projektowy, mają opracowane karty środowiskowe. 
Aby ujednolicić znakowanie produktów w 2015 roku 
powstały glosariusze. Zgodnie z normą ISO 11469 
znakujemy produkty pod kątem ich recyklingu.

Popularyzacja innowacji
Rozwijanie kompetencji 
i rozwiązań w obszarze: 
akustyki, niskoemisyjności, 
ergonomii; zwiększenie 
liczby certyfi kowanych 
produktów.

W Dziale Zarządzania Produktem powstał zespół ds. 
akustyki. Jego członkowie zrealizowali w laboratorium 
Akademii Górniczo-Hutniczej badania właściwości 
akustycznych naszych materiałów, przeszli też szereg 
szkoleń z tego zakresu. 
Aby popularyzować rozwiązania ergonomiczne 
stworzyliśmy specjalny katalog, w którym znalazły się 
m.in. produkty promowane w akcji „Boli? Zmień krzesło”. 
Zwiększyliśmy też liczbę produktów certyfi kowanych.
Więcej na str. 97.

Badanie satysfakcji klientów 
na rynku eksportowym

W grudniu 2015 roku przeprowadziliśmy drogą 
elektroniczną badanie ankietowe naszych klientów 
z 56 krajów. Badaniu towarzyszyła akcja „Save the 
frog (Ratuj żabę)”. Zebrana ilość ankiet nie stanowiła 
reprezentatywnej próby badawczej, dlatego planujemy 
kontynuację badania w kolejnym roku.

PRACOWNICY

Ocena okresowa w działach 
handlowych

Ocena okresowa została wprowadzona do Działu 
Marketingu oraz zostanie wprowadzona do systemu 
motywacyjnego Działu Wsparcia Sprzedaży Eksportowej.

Kodeks etyczny Od początku 2015 roku trwają prace nad stworzeniem 
nowego Kodeksu etycznego dla pracowników Grupy 
Nowy Styl. W 2016 roku będą prowadzone konsultacje 
z pracownikami, a następnie kodeks będzie wdrażany 
w organizacji.
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ZADANIA NIEZREALIZOWANE

PRACOWNICY

Szkolenia z etyki 
i przeciwdziałania 
korupcji

Elementem wdrożenia nowego Kodeksu etycznego 
będą szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz specjalnie 
dobranej reprezentacji pracowników ze wszystkich 
pionów i działów. Dla wszystkich pracowników 
przygotujemy też szkolenia w formie e-learningów.

Wybór Rzecznika ds. Etyki Powołanie Rzecznika jest elementem wdrożenia 
Kodeksu etycznego, które nie zostało jeszcze zakończone.

0%

15 zobowiązań

0%

50%

100%1

1
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2

2
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64
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Grupa Nowy Styl w liczbach
2015

G4-6 G4-9 G4-10

zużycie energii

kWh
33 059 888 

15
nowoczesnych fabryk 
w Polsce, Niemczech, 

Szwajcarii, na Ukrainie, 
w Rosji i Turcji

3
producent krzeseł 
i mebli biurowych 
w Europie

-ci 
największy

przestrzeni biurowych 
i miejsc użyteczności 
publicznej

Ekspert 
w wyposażaniu
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pobór wody

m3
120 448

17oddziały

w krajach

2111showroomów

w krajach

zatrudnienie

3850

1097
przychody

mln PLN

zasięg ponad

krajów
 na całym świecie

100
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W czym możemy pomóc? 

 Kompleksowo wspieramy klientów na każdym etapie plano-
wania oraz tworzenia przestrzeni biurowej oraz audytoryjnej 
i sportowej (proces projektowy i usługi Grupy Nowy Styl). 
 Badamy, konsultujemy i odpowiadamy na indywidualne 

potrzeby klientów.
 Znajdujemy optymalne rozwiązania dla każdego projektu. 

Dlaczego warto z nami 
współpracować?
 Wyjątkowa elastyczność. Każdy projekt traktujemy indy-

widualnie. Odczytujemy potrzeby klienta i reagujemy na nie.
 Łączymy ze sobą różnorodne zasoby, wiedzę i potencjał 

naszych międzynarodowych fi rm, marek i ludzi tworzących 
Grupę Nowy Styl. To nasze unikalne know-how.
 Jesteśmy wysoce niezależni, dzięki czemu niwelujemy ry-

zyka i zagrożenia związane z realizacją nawet wielu projektów 
jednocześnie. 

1.2 Kim jesteśmy? 

 Doświadczonym ekspertem 
w kompleksowych rozwiązaniach 
biurowych, audytoryjnych i sportowych
 Doradcą i partnerem oferującym 

nowoczesne usługi badawcze 
i konsultingowe z zakresu: analizy stylu 
pracy i aranżacji miejsc pracy, zarządzania 
zmianą, ergonomii i akustyki 
 Niezależnym producentem z największym 

w branży portfolio produktowym 

G4-4
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1.3 Nasza wizja i misja
G4-56  We współczesnym świecie ludzie coraz mniej pracują 

fi zycznie, spędzają za to coraz więcej czasu na czynno-
ściach umysłowych pracując, słuchając koncertu, oglądając fi lm 
w kinie, czy korzystając dla rozrywki z rozlicznych urządzeń 
multimedialnych. Nasze organizmy zostały w tyle, ewolucja 
potrzebuje wiele czasu, by nadążyć za cywilizacją i technologią. 
Mając na uwadze powyższe, a także środowisko naturalne, 
zdefi niowaliśmy swoją wizję i misję następująco:

Wizja

Chcemy, aby otoczenie biurowe jak najlepiej kompensowało 
zmiany stylu życia i pracy we współczesnym świecie. Dążymy 
do tego, aby było ono jak najbardziej przyjazne, służyło ludziom 
i ich potrzebom.

Misja

Z pasją i poszanowaniem środowiska naturalnego pomagamy 
ludziom aranżować biura i inne obiekty użyteczności publicznej. 
Tak, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby ich zdrowia 
i komfortu, zwiększały efektywność i przyjemność z pracy, 
zaspokajały indywidualne potrzeby ergonomiczne i estetyczne. 
Żeby po prostu jak najlepiej im służyły.

Wartości

G4-2  W budowaniu i realizacji naszej strategii biznesowej od 
początku towarzyszą nam te same zasady: Lokalność, 

Elastyczność i Transparentność. W ostatnich latach zdefi nio-
waliśmy dodatkowe wartości, na których opieramy relacje 
wewnątrz i na zewnątrz fi rmy:
 Ambicja – Grupę Nowy Styl tworzą ludzie ambitni, młodzi du-

chem, którzy nieustająco udoskonalają sposób swojego działania 
i szukają nowych rozwiązań, aby osiągać coraz lepsze wyniki. 
 Praca zespołowa – wszyscy pracownicy Grupy Nowy Styl 

pracują na wspólny sukces całej organizacji. W związku z tym 
traktujemy siebie partnersko, szanujemy różne perspektywy 
i cenimy otwartą wymianę poglądów. 
 Pokora – doceniając doświadczenia i wiedzę innych, stale 

uczymy się i podnosimy swoje kwalifi kacje. Potrafi my przy-
znawać się do błędów i wyciągać z nich wnioski. Równocześnie 
jesteśmy dumni z tego, co już osiągnęliśmy. 
 Balans – wierzymy, że praca to część życia, która musi 

współgrać z jego pozostałymi elementami. Tylko ludzie ze 
szczęśliwym życiem prywatnym będą też szczęśliwi w pracy. 
Dlatego też dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym. 
 Uczciwość – według nas zasady etyczne i przyzwoitość 

obowiązują w biznesie tak samo jak w życiu prywatnym. Dla-
tego też traktujemy naszych współpracowników i partnerów 
biznesowych z szacunkiem, dotrzymujemy naszych zobowiązań 
i działamy w sposób transparentny. 

Ambicja Praca 
zespołowa

UczciwośćBalans

Pokora
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1.4 Strategia biznesowa 

Z A S I Ę G  D Z I A Ł A N I A G4-6 G4-8

WIELKA BRYTANIAGB

SZWAJCARIACH

WĘGRYHU

ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE

AE

ROSJARU

UKRAINAUA

TURCJATR

KZ KAZACHSTAN

BELGIABE

AUSTRIAAT

NIEMCYDE

SŁOWACJASK

CZECHYCZ

FRANCJAFR

LUKSEMBURGLU

POLSKAPL

NL HOLANDIA

Wszystkie nasze działania biznesowe realizujemy w podziale 
na dwa segmenty: commodity, w którym sprzedajemy krzesła 
dla klientów fi nalnych, oraz profesjonalny, w którym sprzeda-
jemy kompleksową usługę wyposażenia wnętrz biurowych 
i użyteczności publicznej. Rozumiejąc odmienne potrzeby 
klientów z obydwu segmentów i mając na uwadze zróżnico-
wane cele biznesowe, które wobec nich mamy zdefi niowane, 
tworzymy wyspecjalizowane struktury organizacyjne, schemat 
działania i ofertę produktową, które pozwalają odpowiadać 
na te potrzeby.

Wsłuchując się w wymogi rynków, na których działamy, stale 
rozwijamy też portfolio produktowe oraz katalog usług prze-
znaczonych dla obu segmentów. W ostatnich dwóch latach 

wyodrębniliśmy w fi rmie Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni 
Pracy, w którym rozwijamy naszą wiedzę i doświadczenie 
z zakresu aranżacji efektywnych miejsc pracy. W zespole tym 
pracują psycholodzy, socjolodzy, architekci prowadzący oparte 
o najnowsze metodologie procesy badawcze organizacji i stylu 
pracy jej pracowników, a po przeprowadzonych analizach – 
projekty adekwatne do wytycznych z badań.

Przez ostatnie dwa lata nasze portfolio produktowe dla obiektów 
audytoryjnych i sportowych zostało poszerzone o trybuny tele-
skopowe, trybuny mobilne, jak również o produkty realizowane 
według wytycznych projektantów tych wnętrz. 
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1.5 Strategia rozwoju
Równolegle do rozwoju organicznego i zmian organizacyjnych, 
Grupa Nowy Styl rozszerza swoją działalność na rynkach 
zagranicznych. Już teraz należymy do trójki wiodących produ-
centów mebli i krzeseł biurowych w Europie, ale – dostrzegając 

w rynku zachodnioeuropejskim dalszy potencjał – na nim 
koncentrujemy naszą działalność. Taka strategia usprawnia 
zarządzanie organizacją i pozwala na jej równomierny i sta-
bilny rozwój. 

17
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G4-3 G4-13G4-7 G4-23 Grupę Nowy Styl tworzy Nowy Styl 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią, jej spółki zależne, odpowiadające m.in. za departamenty 
zagraniczne w poszczególnych krajach, a także fi rmy joint-
-venture utworzone z lokalnymi partnerami. Wraz z rozwojem 
fi rmy dynamicznie zmienia się także struktura Grupy.

W latach 2014–2015 przeprowadziliśmy dwie strategiczne 
transakcje. 

W 2015 roku w drodze akwizycji do Grupy włączyliśmy spółkę 
Sitag AG ze Szwajcarii. Firma o długiej tradycji i renomie pro-
dukuje wyróżniające się designem i rozwiązaniami techno-
logicznymi krzesła oraz meble biurowe. Wraz z fi rmą Sitag 
rozszerzyliśmy naszą sieć dystrybucji na prężnie rozwijający się 

rynek szwajcarski i umocniliśmy pozycję w Europie Zachodniej. 
Produktów marki Sitag Grupa nie oferuje na rynku polskim, 
szanując podpisaną umowę licencyjną między szwajcarską 
fi rmą a przedsiębiorstwem Sitag Formy Siedzenia Sp. z o.o., 
które pozostało niezależnym podmiotem.

Również w 2015 roku po kilkuletnich przygotowaniach sprze-
daliśmy spółkę Baltic Wood, zajmującą się produkcją podłóg 
drewnianych dla wnętrz mieszkalnych. Decyzja miała charakter 
strategiczny, wynikała z chęci skoncentrowania się na pod-
stawowym biznesie związanym z aranżacją biur i przestrzeni 
publicznych. Nowym nabywcą została fi rma Gamrat z Jasła, 
należąca do Grupy Lentex zajmującej się produkcją wykładzin 
podłogowych.

Rozwój organiczny i akwizycje

Strategia rozwoju Grupy Nowy Styl opiera się na 
rozwoju organicznym oraz przejęciach innych spółek. 
Zakup spółek na zagranicznych rynkach pozwala nam 
uzyskiwać wiedzę o nich i zdobywać sieć dystrybucji tak, 
by trafnie i sprawnie docierać z ofertą do tamtejszych 
klientów. Kupując spółki, wybieramy zdrowe pod 
względem fi nansowym i dojrzałe biznesowo organizacje, 
które, wchodząc do naszej struktury, zyskują szansę na 
zwiększenie zasięgu działalności. 

ADAM KRZANOWSKI
Prezes Zarządu 
Grupy Nowy Styl
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Zgodnie z zasadą istotności oraz wpływu w raporcie prezentujemy dane dotyczące 
spółek prowadzących działalność produkcyjną: Nowy Styl Sp. z o.o. i spółek zależnych: 
z Niemiec – Nowy Styl GmbH oraz Rohde & Grahl GmbH, z Holandii – Rohde & Grahl BV* 
i spółki Sitag AG, która działa w Szwajcarii i Austrii. Ponadto w ograniczonym stop-
niu opisujemy działalność spółek Nowy Styl FR SAS (Francja), Nowy Styl UK Ltd. 
(Wielka Brytania) oraz Nowy Styl SK s.r.o. (Słowacja).

Nowy Styl Sp. z o.o. Joint-venture: 
TCC The Chair Company

Telmex-Nowy Styl Zrt.
Nowy Styl Ukraine
Nowy Styl Russia

Spółki zależne: 
Rohde & Grahl GmbH 

Nowy Styl GmbH
Rohde & Grahl BV
 Nowy Styl FR SAS
 Nowy Styl UK Ltd.
Nowy Styl SK s.r.o.

Sitag AG 

G R U PA 
N O W Y  S T Y L

*  Rohde & Grahl BV nie prowadzi działalności produkcyjnej, jednak rynek holenderski jest dla nas waż-
nym rynkiem pod względem sprzedażowym, więc postanowiliśmy uwzględnić tę spółkę w raporcie.
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1.6 Władze spółki 
G4-34 Grupą Nowy Styl kieruje pięcioosobowy zarząd z założycielami fi rmy – Adamem 

i Jerzym Krzanowskimi – na czele. Członkowie zarządu są odpowiedzialni funk-
cyjnie za poszczególne piony w strukturze Grupy Nowy Styl oraz spółek zależnych.

Jest współzałożycielem i pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za Pion Handlowy 
organizacji. Doświadczony przedsiębiorca i strateg. Wielokrotnie doceniany za kom-
petencje biznesowe oraz zaangażowanie w działalność społeczną i wspieranie przed-
siębiorczości (m.in. Przedsiębiorca Roku EY 2014, Wizjoner 2015 według „Dziennika 
Gazety Prawnej”, laureat Responsible Business Awards 2015 od Executive Club). 
Uwielbia grać w tenisa.

Współzałożyciel fi rmy, a od 2009 r. Wiceprezes. Kieruje pionem inwestycji i zakupów, 
odpowiadając m.in. za kontrolę dostawców oraz strategiczne przedsięwzięcia innowacyjne 
fi rmy. Zaangażowany w rozwój biznesu Podkarpacia oraz wspieranie młodych talentów, m.in. 
poprzez Fundację im. Janusza Korczaka. W 2014 roku uhonorowany tytułem Dynamiczny 
Przedsiębiorca Roku, a w 2015 – Wizjoner 2015. Uwielbia nordic-walking – przyznaje, że 
najlepsze pomysły przychodzą mu w trakcie ruchu na świeżym powietrzu.

Od 2010 roku Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Grupy. Odpowiada za zespoły 
pracowników ośmiu zakładów produkcyjnych w Polsce i za granicą. Wcześniej zwią-
zany z Delphi Automotive Systems Poland. Doświadczenia z branży motoryzacyjnej 
z sukcesem przenosi do meblarstwa. Ducha sportowej rywalizacji zaszczepia zarówno 
w miejscu pracy, jak i będąc aktywnym członkiem i mecenasem Klubu Sportowca oraz 
regionalnych inicjatyw sportowych.

Od 2008 r. Wiceprezes Grupy Nowy Styl. Wcześniej związany m.in. z Comarchem. 
Przez trzy lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 
W fi rmie odpowiedzialny za fi nanse i IT. Strateg transakcji akwizycji spółek zagranicz-
nych, odważnymi inwestycjami wprowadza całą fi rmę na poziom smart organization. 
Nagrodzony Laurem Magellana 2014 w kategorii Menadżer Roku. Miłośnik muzyki 
poważnej i inicjator współpracy z Europejskim Centrum Muzyki.

Z Grupą Nowy Styl związany od 2003 r. Obecnie sprawuje funkcję Członka Zarządu 
i Dyrektora Handlowego. Odpowiada za zagraniczne Piony Handlowe, jest członkiem 
zarządów należących do Grupy zagranicznych spółek. Dba o wymierne sukcesy i dobrą 
kondycję fi rmy, a po godzinach – również własną, poprawiając wyniki na międzynaro-
dowych zawodach biegowych.

Adam Krzanowski 

Jerzy Krzanowski 

Dariusz Frydrych

Rafał Chwast

Roman Przybylski
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G4- 
EC1

DMA: 
EC1  Dbamy o stabilność prowadzonej działalności, bo 

wiemy, jak duży wpływ mamy na funkcjonowanie 
naszych interesariuszy. Źródłem naszego bezpieczeństwa fi nan-
sowego jest dywersyfi kacja rynków i elastyczna strategia biz-
nesowa. Opierając się na nich oraz dołączając do nich sprawną 
strukturę organizacyjną, mamy pole do odważnych decyzji 
i transakcji, dzięki którym możemy utrzymać dynamiczny roz-
wój działalności. Nasz sukces fi nansowy ostatnich dwóch lat od-
zwierciedla ponad 20-procentowy wzrost przychodów ze sprze-
daży (niemal 25-procentowy wzrost w 2014 roku w stosunku 
do 2013 i 21-procentowy – 2015 do 2014). Jest on związany 
zarówno ze wzrostem organicznym na dotychczasowych ryn-
kach, jak też z akwizycjami na nowych rynkach zagranicznych. 

Ten sukces przekłada się na większy dobrobyt naszych in-
teresariuszy: pracowników, społeczności lokalnej, zwłaszcza 
instytucji pozarządowych, dla których jesteśmy silnym part-
nerem. Rzetelnie płacone podatki sprawiają, że mamy swój 
udział w budowaniu gospodarki lokalnej.

Wzrost skali naszej działalności pozwala nam optymalizować 
część kosztów. Stosunek kosztów operacyjnych do przychodów 
ze sprzedaży w kolejnych latach maleje, ponieważ z jednej 
strony istotny udział w strukturze kosztów stanowią koszty 
stałe (ok. 1/3 całości), których wzrost nie jest związany z wiel-
kością obrotu, a z drugiej – wprowadzamy procesy centralizacji 
usług takich jak IT, zakupy czy marketing, które w ten sposób 
są realizowane efektywniej.

1.7 Wyniki fi nansowe 
Jak prezentujemy nasze wyniki 
fi nansowe? 

G4-17  Naszą zasadą jest transparentność i w taki sposób pod-
chodzimy również do prezentacji danych fi nansowych. 

Rzetelnie prowadzimy rachunkowość, terminowo rozliczamy 
się z wyników fi nansowych i raportujemy je odpowiednim 
instytucjom. Regularnie poddajemy się audytom zewnętrznym. 

Wyniki fi nansowe – zawarte w sprawozdaniu fi nansowym, ale 
też przekazywane do opinii publicznej – prezentujemy w oparciu 
o dane skonsolidowane dla całej Grupy, czyli dla spółek należą-
cych do grupy kapitałowej, w których mamy 100% udziałów, 
a także dla węgierskiej spółki Telmex-Nowy Styl Zrt., którą 
prowadzimy razem z węgierskim partnerem i gdzie mamy 50% 
udziałów. Bez podziału na kraje, w których działamy. Jest to 
sposób, w jaki analizujemy dane również w codziennej działalno-
ści na potrzeby wewnętrzne, użyteczny o tyle, że pozwala nam 
mierzyć w skali Grupy wartość, jaką generujemy dla klienta. Takie 
też skonsolidowane dane prezentujemy w niniejszym raporcie.

Złoty Płatnik

Naszą rzetelność fi nansową oceniają instytucje sektora ubez-
pieczeń. Na podstawie Programu Analizy Należności fi rma Euler 
Hermes przyznała nam tytuł Złoty Płatnik 2015. Znaleźliśmy 
się w gronie 5% polskich fi rm, które mają rating powyżej CCC, 
Wskaźnik Moralności Płatniczej powyżej 80 punktów (w 2015 
wyniósł 99 dla naszej fi rmy) i brak aktywnych windykacji. Ta-
kie wyróżnienie to oznaka terminowości w płatności naszych 
zobowiązań – zarówno wobec dostawców, jak i pracowników.

WYNIKI 
FINANSOWE 

GRUPY 
NOWY STYL 

(tys. PLN)* 

G4- 
EC1

*  Dane dla spółek należących do grupy kapitałowej:, w której mamy 100% udziałów oraz węgierskiej spółki Telmex-Nowy Styl Zrt., 
którą prowadzimy razem z węgierskim partnerem (50% udziałów).

NOWY STYL GROUP 2014 2015

Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 905 564,82 1 097 462,79 

a) Przychody 905 564,82 1 097 462,79 

Podzielona wartość ekonomiczna  848 543,47 986 299,57 

b) Koszty operacyjne 599 739,11 688 803,12 

c) Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 222 405,20 264 333,03 

d) Płatności na rzecz inwestorów 21 869,74 22 217,52 

e) Płatności na rzecz państwa 3 922,19 10 399,91 

f) Inwestycje w społeczności 607,23 545,99

WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA 57 021,35 111 163,22 
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1.8 Inwestycje
Nasza fi rma należy do najdynamiczniej rozwijających się 
grup meblarskich w Europie. To jednocześnie warunek i efekt 
intensywnego inwestowania w rozwój fi rmy, zwłaszcza jej 
infrastruktury produkcyjnej oraz informatycznej. 

Naszym celem jest zbudowanie inteligentnej organizacji z naj-
nowocześniejszą produkcją opartą o rozwiązania czwartej 
generacji, tzw. przemysłu 4.0. Należymy w tym względzie 
do pionierów, zwłaszcza w naszej branży, o czym świadczą 
podjęte w latach 2014–2015 inicjatywy.

Rewolucją dla naszej produkcji mebli było otwarcie w marcu 
2015 roku nowej Fabryki Mebli Biurowych w Jaśle. W pełni 
zautomatyzowana linia technologiczna trzykrotnie zwiększyła 
nasze moce produkcyjne i uelastyczniła nasz system produk-
cji, dzięki czemu możemy realizować pojedyncze zamówienia 
równie efektywnie co długie serie (więcej o nowej fabryce – 
patrz ramka).

Stale inwestujemy też w produkcję w pozostałych zakładach. 
Automatyzujemy ich działanie i wdrażamy rozwiązania przy-
jazne środowisku.

Od 2015 roku w Dziale Konstrukcyjnym wykorzystujemy 
drukarkę 3D. Urządzenie używane jest do druku prototypów, 
co znacznie przyspiesza i ułatwia proces prototypowania. 
Drukarka wykorzystuje materiał roślinnego pochodzenia – 
biodegradowalny polilaktyd (PLA).

Aby efektywniej zarządzać zasobami organizacji, w 2015 roku 
zakończyliśmy projekt wdrożenia nowego systemu klasy 
ERP. Przedsięwzięcie objęło niemal całą Grupę, bo z systemu 
korzystają wszystkie zagraniczne spółki. Poszerzyliśmy za-
kres zinformatyzowanych procesów – zmiany miały charakter 
w równym stopniu informatyczny co organizacyjny.

Jako pierwsi w branży meblarskiej w Europie zdecydowaliśmy 
się również na zintegrowane zarządzanie cyklem życia produktu 
z systemem klasy PLM (Product Lifecycle Management). Wy-
korzystanie technik wirtualnego projektowania i wytwarzania 
oraz systemowe zarządzanie danymi produktowymi mają 
umożliwić szybkie wdrożenia oczekiwanych przez klientów 
produktów oraz efektywną kontrolę naszej szerokiej oferty. Ten 
projekt będziemy kontynuować przez kolejne trzy lata, a jego 
koordynacja będzie jednym z zadań ekspertów z Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, które tworzymy w fi rmie. 

Powyższe inwestycje realizujemy ze środków własnych i przy 
wsparciu funduszy publicznych. Poniższa tabela przedstawia 
wielkość wsparcia uzyskanego od państwa w latach 2014 
i 2015.

POMOC 
PUBLICZNA 

2014 2015

Dotacje PARP dla nowej fabryki (PLN), w tym

EFRR 5 708 194,25 1 729 496,10

Skarb Państwa 1 007 328,40 305 205,19

Ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia 
działalności na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PLN)

1 701 823,33 2 909 314,43

Otrzymana pomoc de minimis otrzymana 
z Powiatowego Urzędu Pracy (PLN)

0,00 11 200,00

G4-
EC4
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 FABRYKA MEBLI BIUROWYCH W JAŚLE
Fabryka, którą otworzyliśmy w Jaśle należy do największych 

i najnowocześniejszych zakładów w Europie. Jej sercem są dwie linie 
technologiczne, a główny proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany 
i obsługiwany wyłącznie przez maszyny – od magazynowania i przygotowania 
materiałów do rozkroju, przez cięcie i frezowanie, okleinowanie, nawiercanie 
i gwintowanie, aż do skompletowania gotowych komponentów mebla w jednym 
miejscu. Automatyka wspiera też procesy pakowania oraz montażu. Dzięki 
temu niemal do zera wyeliminowaliśmy prace ręczne, a zadaniem pracowników 
pozostało głównie kontrolowanie przebiegu procesów. 

W nowej fabryce zmienił się system produkcji – już nie produkujemy w oparciu 
o partie materiału, ale wyłącznie na podstawie złożonych zamówień klientów, 
w tak zwanym systemie „just in time” – tylko to, co zostało zamówione, 
bez tworzenia zapasów. Za optymalne zarządzanie produkcją odpowiada 
zintegrowany system klasy MES.

Produkujemy zarówno krótkie, jak i długie serie, ale niezależnie, czy 
wyprodukujemy jedną czy sto sztuk, odbywa się to z jednakową wydajnością – 
trzykrotnie większą niż w starych zakładach. Dzięki temu zmniejszyliśmy koszty 
i o 70% skróciliśmy czas realizacji zamówień, również tych szytych na miarę, 
co dało nam ogromną przewagę konkurencyjną, bo właśnie personalizowane 
produkty stanowią potrzebę współczesnego rynku projektowego i rynku „small 
o�  ce, home o�  ce”. 

Aby podnieść jakość produktów zainwestowaliśmy też w nowoczesne 
urządzenia – m.in. innowacyjny laser do okleinowania krzywoliniowego. 
Technologia ta, znana w oklejaniu prostoliniowym, ale będąca nowością przy 
elementach krzywoliniowych, pozwala uzyskać wysokie rezultaty 
wytrzymałościowe w zakresie łączenia płyty z obrzeżem. Novum są też 
dwie kartoniarki, które przycinają opakowanie dokładnie na wymiar 
zamówienia. Dzięki nim obniżamy zużycie tego surowca. Aby podnieść walory 
środowiskowe naszych produktów, wdrożyliśmy produkcję w oparciu o płytę 
komórkową. Jej zaletą jest lekkość przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 
i innych istotnych funkcji konstrukcyjnych. Jej grubość oraz wewnętrzna 
struktura plastra miodu odpowiadają za właściwości mechaniczne, ale do jej 
produkcji używa się dużo mniej materiałów drewnopochodnych. 

Projekt utworzenia fabryki został zrealizowany przy wsparciu fi nansowym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Dynamiczny 
Przedsiębiorca 

Roku 2014
Tytuł dla 

Jerzego Krzanowskiego

1.9 Nagrody i wyróżnienia
Nie działamy dla nagród, ale starannie je odnotowujemy, odbie-
rając jako głos uznania dla sposobu działania i sukcesów naszej 
organizacji oraz poszczególnych pracowników. Z dużą radością 
przyjmujemy nagrody przyznawane na szczeblu lokalnym, takie 
jak Filar Gospodarki Województwa Podkarpackiego, bo są dla 
nas jak opinia rodziny czy sąsiadów, którzy przyglądają się fi r-
mie z bliska, znają nie tylko jej sukcesy, ale też codzienność. Ale 
cieszymy się również z wyróżnień o randze międzynarodowej, 
gdy nasze produkty są doceniane za design i funkcjonalność 
przez grono niezależnych specjalistów z wielu krajów.

Wśród wyróżnień otrzymanych w 2014 roku było odznaczenie 
państwowe – Złoty Krzyż Zasługi dla Adama i Jerzego Krza-
nowskich, którym właściciele naszej fi rmy zostali uhonorowani 
przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego za wielo-
letni rozwój rodzimej przedsiębiorczości. W tym samym roku 

prezes naszej fi rmy został wybrany Przedsiębiorcą Roku EY 
w Polsce, czego następstwem było reprezentowanie polskiego 
biznesu w światowym fi nale konkursu w czerwcu 2015 roku. 
Był to nie tylko duży zaszczyt, ale też promocja fi rmy wśród 
przedsiębiorstw ze wszystkich kontynentów, które tak jak 
nasza fi rma bardzo dynamicznie się rozwijają.

W 2014 i 2015 roku zamknęliśmy kilka strategicznych przed-
sięwzięć – zakończyliśmy budowę nowej fabryki w Jaśle, doko-
naliśmy akwizycji fi rmy Sitag AG działającej na rynku szwajcar-
skim od ponad 50 lat, jak również przejęliśmy 50% udziałów 
w fi rmie TCC The Chair Company w Turcji. Projekty spotkały 
się z dużym uznaniem ze strony środowiska biznesowego. 
Nagrody otrzymali twórcy sukcesu tych przedsięwzięć. Adam 
i Jerzy Krzanowski zostali laureatami konkursu Wizjonerzy 
2015 „Dziennika Gazety Prawnej”. Fundacja Kronenberga przy 

Dyrektor 
Marketingu 
Roku 2014 

Tytuł dla 
Magdaleny 

Tokarczyk-Cyran

Nagroda 
Gospodarcza 

Prezydenta RP 2015
Kategoria: 

obecność na rynku globalnym
(nominacja)

Wizjonerzy 2015
Główna nagroda dla 

Adama i Jerzego 
Krzanowskich

Emerging Market 
Champion 2015

Nagroda w kategorii 
„Polskie inwestycje 

Zagraniczne”

Przedsiębiorca 
Roku EY 2014 

Tytuł dla 
Adama Krzanowskiego

TOP Pracodawca 
Polski Wschodniej

Wyróżnienie 

Innowacyjny 
Projekt 

Roku 2015 
Nagroda dla projektu 

budowy fabryki 
w Jaśle

Filar Polskiej 
Gospodarki

2014
Laureat Podkarpacia
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Najlepszy 
Pracodawca

6. miejsce w rankingu 
„Gazety Finansowej”

City Handlowym nagrodziła nas tytułem Emerging Market 
Champion w kategorii „Polskie inwestycje zagraniczne”. Jerzy 
Krzanowski został Dynamicznym Przedsiębiorcą Roku 2014, 
(nagroda od Grand Thornton), a Rafał Chwast otrzymał Laur 
Magellana (wyróżnienie Korporacji Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie). 

Budowa fabryki została nagrodzona zarówno jako udane 
przedsięwzięcie inwestycyjne (tytuł „Innowacyjny projekt 
roku” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i II miejsce 
w rankingu „Przemysłowa Inwestycja Roku 2014”), jak i w ka-
tegorii zarządzania projektami (nagroda główna Polish Project 
Excellence Award od Stowarzyszenia IPMA Polska).

Ważnym przedsięwzięciem jest też każdy nowy produkt, który 
wprowadzamy do naszej oferty. Wdrożeniem, które uzyskało wi-
doczne uznanie branży było wprowadzone na rynku niemieckim 
krzesło obrotowe Vote. Nagroda Bürohit w kategorii ergonomii 

oraz bardzo dobra ocena magazynu „FACTS” odzwierciedlają 
nasze podejście do tworzenia produktu, w którym troska o jego 
wygląd idzie zawsze w parze z ergonomicznymi i przyjaznymi 
rozwiązaniami technicznymi.

Nieustannie podkreślamy, że nasz sukces biznesowy odbywa 
się ze szczególną troską o zrównoważony rozwój. Nasze dzia-
łania pod kątem aspektów CSR oceniają uznani polscy eksperci 
m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, fi rmy Deloitte, redak-
cji „Dziennika Gazety Prawnej” i Tygodnika „Polityka”. Cieszy 
nas widoczny progres również w tym względzie. W Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm w 2015 roku znaleźliśmy się już 
w pierwszej trzydziestce (27. pozycja w rankingu ogólnym 
i 6. – wśród fi rm zajmujących się chemią i wytwarzaniem), co 
oznacza skok o 16 lokat w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Projektami, które uważamy za najbardziej udane, dzielimy 
się zgłaszając je do publikacji w raporcie „Odpowiedzialny 
Biznes – Dobre praktyki” FOB. 

Laur Magellana – 
Menedżer 
Roku 2014 

Tytuł dla Rafała Chwasta

Bracia Krzanowscy z fi rmy rodzinnej stworzyli meblarską 
potęgę wyróżniającą się nie tylko na skalę Polski i Europy, 
ale całego świata. Skuteczna strategia fi rmy, stawiająca od 
początku na ekspansję zagraniczną, zaowocowała imponującą 
skalą eksportu, a konkurując na rynkach światowych, fi rma 
utrzymuje się w ścisłej czołówce kluczowych graczy z tej 
branży. Reprezentant naszego kraju w światowym fi nale 
konkursu EY World Entrepreneur of the Year to wizytówka 
Polski na skalę XXI wieku. 

BARTŁOMIEJ SMOLAREK
Partner w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, 
Audytor Konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Złoty Krzyż 
Zasługi 

dla Adama i Jerzego 
Krzanowskich 
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2.1 Etyka działania

Nie ustajemy w staraniach, by coraz skuteczniej weryfi kować 
przestrzeganie zasad z zakresu praw człowieka, praw pra-
cowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji 
wśród naszych pracowników, ale rozszerzamy te standardy 
również na dostawców i partnerów. Ich popularyzacja to jedno 
z zobowiązań, którego podjęliśmy się dołączając w 2012 roku 
do inicjatywy Global Compact, i które niezmiennie realizujemy 
z przekonaniem o jego słuszności. 

Dokumenty Grupowe

Kodeks etyczny Grupy Nowy Styl
Wszystkich naszych pracowników obowiązują Kodeks postę-
powania i Karta Zasad Pracownika Grupy Nowy Styl, które 
precyzyjnie określają nasze zobowiązania etyczne i prawne. 
Nasi pracownicy, rozpoczynając pracę w naszych spółkach, 
poznają je i akceptują. Były one również komunikowane pra-
cownikom zagranicznych spółek, które w latach 2014–2015 

dołączyły do struktur naszej Grupy. Jak dotąd nie były organi-
zowane szkolenia dla pracowników dotyczące tych zagadnień.

Dodatkowo w 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem 
Kodeksu etycznego Grupy Nowy Styl, który w bardziej szcze-
gółowy sposób zdefi niuje nasze standardy etyczne i stworzy 
narzędzia ich nadzoru. W pierwszej kolejności kodeks będzie 
wdrażany w Polsce. Do jego stworzenia został delegowany 
zespół składający się z pracowników trzech działów: szkoleń, 
kadr oraz koordynator CSR w fi rmie. Powstał zrąb nowych 
zasad etycznych dla organizacji oraz system kontroli ich prze-
strzegania. Zapisy zostały oparte na międzynarodowych kon-
wencjach i deklaracjach oraz dostosowane do specyfi ki naszej 
działalności. Postanowiliśmy skorzystać z doświadczeń innych 
polskich fi rm i ekspertów, dlatego zwróciliśmy się o pomoc do 
Koalicji Rzeczników Etyki, która działa przy biurze UN Global 
Compact w Polsce. Jednak najważniejsze konsultacje nadal 
przed nami – na 2016 rok planujemy przeprowadzenie szerokich 

Uczciwość to jedna z wartości, 
które leżą u podstaw naszych relacji 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
Według nas zasady etyczne 
i przyzwoitość obowiązują w biznesie 
tak samo jak w życiu prywatnym. 
Dlatego też traktujemy naszych 
współpracowników, partnerów 
biznesowych i konkurentów 
z szacunkiem, dotrzymujemy naszych 
zobowiązań i działamy w sposób 
transparentny. 

G4-56
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konsultacji dokumentu z pracownikami wszystkich pionów 
i działów organizacyjnych fi rmy. 

Choć planowaliśmy przeprowadzić prace nad kodeksem 
i wyborem Rzecznika Etyki do końca 2015 roku, uważamy, 
że dużo ważniejsze są rzetelna dyskusja nad dokumentem 
i jego efektywne wdrożenie, dlatego dajemy sobie kolejny rok 
na te działania. Na podstawie kodeksu utworzymy program 
szkoleń etycznych dla pracowników, które w przystępny 
i praktyczny sposób wytłumaczą jego znaczenie i ułatwią 
stosowanie procedur regulujących kwestie etyki, w tym 
praw człowieka

Kodeks dostawców
Od końca 2015 roku wprowadziliśmy zupełnie nowy dokument, 
który obowiązuje wszystkich naszych dostawców: Kodeks 
dostawców Grupy Nowy Styl. Defi niuje on najważniejsze za-
sady etyczne dotyczące: swobody zatrudnienia, zrzeszania się, 
bezpieczeństwa pracowników, uczciwych praktyk biznesowych 
i odpowiedzialności wobec środowiska. Więcej na temat tego 
dokumentu piszemy w dziale „Nasi dostawcy” na str. 89.

Zachodnie spółki, które dołączyliśmy w ostatnich latach do 
Grupy, posiadają również własne, tworzone we wcześniejszym 
okresie dokumenty regulujące zasady etyczne ich działania. 
Zarząd niemieckiej spółki Rohde & Grahl w komunikacie do 
pracowników zdefi niował priorytetowe dla swojego rynku 
zasady etyczne: zgodność z regulacjami, uczciwość, uważność 
na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji 
dla dyskryminacji, troska o bezpieczeństwo informacji i ochrona 
danych, sprzeciw wobec praktyk korupcyjnych i łapówkar-
skich. Ich przestrzeganie jest jednym z celów strategicznych 
zawartych w biznesowym planie spółki.

Doceniamy doświadczenie naszych zachodnich kolegów w tym 
zakresie, dlatego pracując zarówno nad Kodeksem dostawców, 
jak i nowym Kodeksem etycznym, korzystaliśmy z dokumentów 
obowiązujących w naszych zagranicznych spółkach. Docelowo 
będziemy dążyli do stopniowego ujednolicenia dokumentów 

obowiązujących we wszystkich naszych departamentach, by 
nasi klienci i partnerzy, bez względu na to, z którego kraju 
pochodzą, mogli być pewni tych samych standardów etycznych 
z naszej strony.

DMA:
SO8

G4-
SO8  Wszystkie umowy, regulaminy i inne dokumenty 

wewnętrzne są zgodne z prawem obowiązującym 
w krajach, w których funkcjonuje Grupa Nowy Styl. Działamy 
przejrzyście i przestrzegamy obowiązujących przepisów. Na 
żadną ze spółek nie nałożono istotnych kar fi nansowych ani 
żadnych innych sankcji pozafi nansowych z powodu naruszenia 
przepisów prawa.

DMA:
SO7

DMA:
SO5

G4-
SO7

G4-
SO5

G4-
SO4  Dbamy o to, by przestrzegać za-

sad wolnej konkurencji, zarówno 
w kontekście naszej działalności na rynku polskim, jak i za-
granicznym. W poprzednich latach te zagadnienia były przed-
miotem szkoleń, jakie przeprowadziliśmy dla naszych dystry-
butorów. W 2014 r. razem z Kancelarią Gotfryd stworzyliśmy 
program i przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników działu 
sprzedaży i marketingu. W tym wypadku skoncentrowaliśmy 
się na zagadnieniach nie tylko ochrony konkurencji, ale też 
praw konsumentów. 

Jednym z obszarów potencjalnie narażonych na zaistnienie 
dylematów etycznych, ale też wymagających znajomości prawa, 
jest dla nas sektor przetargów publicznych, w których uczestni-
czymy jako potencjalni wykonawcy lub podwykonawcy. Także 
w 2014 roku, zorganizowaliśmy dwa szkolenia z zakresu prawa 
zamówień publicznych: dla przedstawicieli handlowych (Front 
O�  ce), pracowników obsługi klienta (Back O�  ce) i zespołu 
zajmującego się przygotowaniem ofert na rynek projektowy, 
w tym dla inwestorów sektora publicznego.

Dzięki konsekwentnej realizacji polityki fi rmy w obszarze 
etyki, tak jak w poprzednich latach, nie odnotowaliśmy żad-
nych przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, zasad 
uczciwej konkurencji wolnorynkowej czy zachowań mających 
znamiona korupcji. 

30



ZOBOWIĄZANIA:

 Wdrożenie Kodeksu etycznego  
Ogłosimy i wdrożymy Kodeks etyczny Grupy 
Nowy Styl, który wzmocni standardy naszego 
działania i komunikacji. 
 Szkolenia etyczne

Przeprowadzimy szkolenia z zakresu etyki, 
w tym konfl iktu interesów i przeciwdziałania 
korupcji. Te zagadnienia na stałe włączymy 
do procesu wdrożeniowego dla nowych 
pracowników.
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2.2 Systemowe działanie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Etyczność działania to podstawa odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw.

Czym dla nas jest CSR? 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) to kon-
cepcja, która nakłada na biznes odpowiedzialność za zrów-
noważony rozwój społeczny i zobowiązuje przedsiębiorstwa, 
by w swoich celach strategicznych uwzględniały czynniki 
społeczne i środowiskowe. W Grupie Nowy Styl takie podej-
ście do biznesu od zawsze było czymś naturalnym. Jednak 
wraz ze wzrostem skali naszej działalności, rośnie też ryzyko 
naszego negatywnego oddziaływania, a jednocześnie nasza 
moc sprawcza. Dlatego chcemy nadać naszym działaniom 
charakter bardziej systemowy.

G4-15  Czujemy się aktywnym graczem na drodze kształtowania 
świata przyjaznego kolejnym pokoleniom. Spośród 17 

zdefi niowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development 
Goals) na rok 2030, dostrzegamy cztery, w których realizację 
nasza fi rma szczególnie się włącza:
 Zdrowie i dobrobyt ludzi
 Wzrost gospodarczy i godna praca
 Innowacje i infrastruktura
 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 

Koncepcja CSR i szereg rynkowych inicjatyw oraz narzędzi 
wspierających rozwój tej idei w biznesie traktujemy jako 
wsparcie w realizacji ww. celów. Dlatego raportujemy nasze 
cele i działania CSR, podnosimy nasze kompetencje w tym 
obszarze, poddajemy się audytom (m.in. ocenie EcoVadis) 
i porównujemy z konkurencją. Kolejnym krokiem w drodze 
do systemowego zarządzania naszymi działaniami z zakresu 
CSR będzie wdrożenie strategii CSR Grupy, w której określimy 
cele dla zrównoważonego rozwoju i narzędzia ich realizacji. 
Będzie to dokument niezależny, ale ściśle zintegrowany z celami 
biznesowymi organizacji.

ZOBOWIĄZANIA:

Stworzenie strategii CSR 
Aby lepiej zarządzać działaniami CSR 
stworzymy strategię CSR organizacji, która 
będzie powiązana ze strategią biznesową fi rmy. 
Zdefi niujemy w niej cele, narzędzia i sposoby 
pomiaru ich realizacji.
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Strategia społecznej odpowiedzialności w Grupie Nowy 
Styl to rzadki w Polsce przypadek lokalnego podejścia do 
globalnych wyzwań. Grupa Nowy Styl powstała lokalnie 
i powoli dojrzewała do globalnej odpowiedzialności. 
Jestem przekonany, że analizując etapy tego procesu 
dojrzewania, studenci zarządzania, przyszli liderzy 
biznesu, będą w stanie lepiej zrozumieć, że wdrażanie 
rozwiązań angażujących interesariuszy, odpowiadających 
na konkretne potrzeby i problemy społeczne, przyczynia 
się do podnoszenia jakości kapitału społecznego, 
wzmacniając wartości związane ze współdziałaniem 
i realizacją dobra wspólnego. Takiej wiedzy brakuje 
dziś w polskiej edukacji menedżerskiej. Wszyscy żyjemy 
w coraz trudniejszym świecie, dlatego warto docenić 
u liderów Grupy Nowy Styl umiejętność budowania 
„etycznego kapitału interesariuszy”, wpływającego na 
wartość materialną i niematerialną fi rmy.
PROF. ALK DR HAB. BOLESŁAW ROK
Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, 
Akademia Leona Koźmińskiego

Zdrowie 
i dobrobyt 

ludzi

Odpowiedzialna 
konsumpcja 
i produkcja 

Wzrost 
gospodarczy 

i godna praca

Innowacje 
i infrastruktura 
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2.3 Jakość i certyfi katy

W 2014 roku rozpoczęliśmy integrację ww. systemów.
Równolegle z certyfi kacją systemów zarządzania prowadzimy certyfi kację naszych 
wyrobów. Ich właściwości badamy wewnętrznie, ale w ostatnich latach wzrosła też 
ilość certyfi katów i atestów wydawanych przez instytucje zewnętrzne:

W utrzymaniu jakości, bezpieczeństwa i norm środowiskowych naszych procesów 
i technologii pomagają nam wdrożone systemy zarządzania funkcjonujące w oparciu 
o poniższe normy i standardy:

EN 
1090-1:2009

Zakładowa Kontrola 
Produkcji

EN ISO 
3834-2:2007

Wymagania jakości 
spawania materiałów 

metalowych

FSC
Kontrola 

pochodzenia 
produktu

ISO 
14001:2004

System Zarządzania 
Środowiskowego

ISO 
9001:2008

Systemy Zarządzania 
Jakością

PN-N 
18001:2004

System Zarządzania 
BHP

certyfikat 
Ökostrom 

certyfikat 
NF Office 

Excellence

atesty 
higieniczności 

certyfikat 
GS

certyfikat 
Quality Office

certyfikat 
Ergonomie 

Geprüft

badanie 
Toxproof

OHSAS 
18001:2007

System Zarządzania 
BHP
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FSC

Drewno jest jednym z podstawowych surowców w naszej 
branży. Całość drewna okrągłego używanego przez nasze za-
kłady pochodzi z lasów Unii Europejskiej i spełnia wymagania 
określone w rozporządzeniu EUTR 995/2010. 

Stworzyliśmy też naszym klientom możliwość zakupu produk-
tów wykorzystujących drewno z międzynarodowym certyfi -
katem FSC (Forest Stewardship Council), który gwarantuje, 
że cykl życia drzewa począwszy od zasiania aż do ścięcia, 
przebiega zgodnie z obowiązującymi normami. Nasz zakład 
obróbki drewna posiada certyfi kat FSC i jest w nim produko-
wana sklejka i drewno lite, do których wykorzystuje się drewno 
certyfi kowane FSC. 
 
Stosunek drewna certyfi kowanego do niecertyfi kowanego 
wykorzystywanego w procesach produkcji, wyniósł w roku 
2014 35% do 65%, a w 2015 – 28% do 72%. 

EcoVadis 

EcoVadis to wykorzystywana w 140 krajach platforma, która 
wspiera międzynarodowe fi rmy w ocenie ich dostawców pod 
kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb spo-
łecznych. 

Chcemy ułatwić klientom ocenę naszej działalności, dlatego 
dobrowolnie poddajemy się ewaluacji niezależnych ekspertów 
EcoVadis. Ich badanie opiera się o standardy GRI, UN Global 
Compact i ISO 26000 i zawiera ok.150 kryteriów. W 2014 roku 
jego efektem był certyfi kat „Confi rmed”, czyli potwierdzenie 
zbieżności naszych działań ze światowymi standardami CSR. 
Wartością dodaną był dla nas raport na temat mocnych stron 
i obszarów do rozwoju Grupy.

Rohde & Grahl GmbH

Voigtei 84, 31595 Steyerberg/Voigtei

Germany

has established and applies

Quality and Environmental Management System

for the following scope of application:

Development, Production and Distribution of

Ergonomic Office Furniture and Seating

Performance of audits (Report-No. 70748572)

has furnished proof that the requirements under:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

are fulfilled. The certificate is valid from 2015

Certificate Registration No. 12 100/104 35867

CERTIFICATE

of TÜV SÜD Management Service GmbH

Rohde & Grahl GmbH

31595 Steyerberg/Voigtei

Quality and Environmental Management System

of application:

Development, Production and Distribution of

Ergonomic Office Furniture and Seating.

No. 70748572)

has furnished proof that the requirements under:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

2015-05-06 until 2018-04-29.

12 100/104 35867 TMS.

CERTIFICATE
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2.4 Inicjatywy i organizacje
G4-15 G4-16 Nie działamy w próżni. Jako Grupa, ale też jako 

spółki działające na rynkach poszczególnych kra-
jów, włączamy się w inicjatywy i organizacje, które wyznaczają 
i pomagają utrzymywać standardy dla produktów i praktyk 
biznesowych, zwłaszcza naszego sektora. 

Organizacje międzynarodowe

 UN Global Compact Initiative – od 2012 roku jesteśmy człon-
kami inicjatywy Global Compact – międzynarodowej platformy 
zrzeszającej fi rmy i instytucje przestrzegające uniwersalnych 
zasad ONZ z zakresu praw człowieka, standardów pracy, 
ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. 
 Europejski Związek Stowarzyszeń Sektora Mebli Biurowych 

FEMB (European O�  ce Furniture Federation) to organizacja 
reprezentująca branżę w instytucjach europejskich, na are-
nie międzynarodowej i zbierająca wystandaryzowane dane 
ekonomiczne. Grupa Nowy Styl ma swojego przedstawiciela 
w Zarządzie związku.

Polska

 AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 
dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich 
stosunków gospodarczych. 
 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza – wspiera rozwój pol-

sko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.
 Executive Club – organizacja biznesowa zrzeszająca zarzą-

dzających największymi fi rmami z Polski. 
 Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – największa 

organizacja integrująca środowisko fi rm rodzinnych w Polsce. 
 Podkarpacki Klub Biznesu – organizacja łącząca przedsiębior-

ców i pracodawców Podkarpacia. Jego współzałożycielem był 
Jerzy Krzanowski, współwłaściciel Grupy Nowy Styl. 
 Fundacja Koźmińskich – to fundacja prowadząca inicjatywy 

wspierające rozwój społeczności lokalnych i biznesowych 
w Polsce. Jerzy Krzanowski jest członkiem Rady Fundacji.
 Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”– fundatorami organizacji są 

największe polskie fi rmy, które prowadzą działania promujące 
przedsiębiorczość, w tym program obywatelskiej edukacji 
ekonomicznej. 
 Fundacja „Inteligentny Start” – nasza fi rma jest jednym 

z fundatorów organizacji. Wspieramy przez nią promocję pol-
skiej przedsiębiorczości za granicą, a także rozwój zawodowy 
młodych Polaków.

Niemcy

 BSO Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel – to niemiecka 
organizacja zrzeszająca producentów mebli biurowych, która 
prowadzi badania i statystyki branżowe, promuje swoich człon-
ków, reprezentuje ją w instytucjach normalizacyjnych, ale też 

inicjuje projekty sektorowe, m.in. była inicjatorem utworzenia 
standardu danych OFML i otwartych aplikacji służących pro-
jektowaniu wnętrz.

Francja

 UNIFA Krajowa Izba Francuskiego Przemysłu Meblowego 
i „Karta etycznej i odpowiedzialnej sprzedaży” – UNIFA to naj-
bardziej reprezentatywna organizacja francuskiego meblarstwa. 
W marcu 2015 roku razem z 21 członkami izby podpisaliśmy 
„Kartę etycznej i odpowiedzialnej sprzedaży” („Une charte de 
relations commerciales éthiques et responsables”), która defi niuje 
zalecenia, które pozwolą na uzyskanie najwyższej jakości pro-
duktów i usług dla odbiorców, utrzymanie zdrowej konkurencji 
wewnątrz branży, a przez to dynamiczny rozwój dla całego 
sektora. Ważne miejsce w karcie znalazły też zagadnienia fi rm 
jako dobrych pracodawców.
 ARSEG Stowarzyszenie Zarządców Miejsc Pracy – stowa-

rzyszenie zrzesza pond 2000 przedsiębiorstw i specjalistów 
zajmujących się facility management.

Wielka Brytania

 BCFA Brytyjskie Stowarzyszenie Mebli Biurowych – bry-
tyjskie stowarzyszenie łączy ponad 250 podmiotów z branży 
wyposażenia wnętrz komercyjnych. Członkostwo w nim jest 
zarezerwowane tylko dla fi rm o najwyższym poziomie usług. 
 BIFM Brytyjski Instytut Facility Management – to orga-

nizacja łącząca kilkanaście tysięcy fi rm i ekspertów facility 
management. Wspiera rozwój kompetencji, zapewnia platformę 
wymiany wiedzy i doświadczeń.

Holandia

 MVO Nederland (CSR Netherlands) – w sieci fi rm MVO Neder-
land przedsiębiorcy razem z ekspertami wypracowują narzędzia 
i dzielą się dobrymi praktykami CSR. 
 Komisja Mebli dla Szkolnictwa i Przestrzeni Biurowych przy 

NEN – NEN to holenderska organizacja standaryzacyjna. Hans 
Bloemendaal z Rohde & Grahl BV był przewodniczącym komi-
tetu, który opracowywał nową normę NPR 1813 standaryzu-
jącą krzesła biurowe.
 VIP – organizacja specjalistów z zakresu wystroju wnętrz 

biurowych.
 BNI – organizacja zrzeszająca holenderskich architektów.

Słowacja

 Słowacka Izba Architektów – główna organizacja 
zrzeszająca i wydająca uprawnienia do wykonywania 
zawodu architektów w Słowacji.
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Jako przedstawiciele przedsiębiorstw jesteśmy 
odpowiedzialni za to, żeby prowadzić 
biznes z troską o kwestie środowiskowe 
i społeczne. I takie przekonanie dominuje 
wśród holenderskich przedsiębiorców. 
Klienci z Holandii wykazują się dobrą 
znajomością zagadnień zrównoważonego 
rozwoju, dlatego nasza oferta musi być 
dostosowana do ich oczekiwań. Bierzemy 
to pod uwagę podczas pracy nad nowymi 
produktami, a także w całej działalności fi rmy 
Rohde & Grahl. Wysokie standardy w tym 
zakresie staramy się popularyzować także 
na forum organizacji branżowych, w których 
działamy, np. w Holenderskiej Komisji Mebli 
dla Szkolnictwa i Przestrzeni Biurowych. 
Uwzględniliśmy je również podczas prac nad 
nowym standardem meblowym NPR 1813, 
holenderską normą dla mebli biurowych. 
HANS BLOEMENDAAL 
Marketing & Sales Manager, 
Rohde & Grahl BV
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2.5 Dialog z interesariuszami
G4-24 G4-26G4-25  Swój sukces budujemy na dobrych relacjach 

z naszymi kluczowymi interesariuszami, dla-
tego regularnie angażujemy ich, by poznać ich potrzeby i po-
mysły na udoskonalanie naszej współpracy. Tego typu dialog 
prowadzimy poprzez bieżące kanały komunikacji. W ostatnich 
dwóch latach rozszerzyliśmy je m.in. o szereg działań skiero-
wanych do grupy facility managerów i pracowników sektora 
BPO/SSC oraz – w wymiarze geografi cznym – o interesariuszy 
z nowego dla nas rynku szwajcarskiego.

Defi niując grupy naszych interesariuszy przeanalizowaliśmy 
poziom ich wpływu na naszą organizację oraz nasz wpływ 
na ich funkcjonowanie. Planując działania komunikacyjne, 
uwzględniliśmy też ich stopień zainteresowania naszą dzia-
łalnością.

MAPOWANIE INTERESARIUSZY –
OCENA WZAJEMNEGO WPŁYWU ORGANIZACJI I INTERESARIUSZY
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MAPOWANIE INTERESARIUSZY –
POTRZEBY KOMUNIKACYJNE
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Formy angażowania kluczowych interesariuszy

PARTNERZY,
DYSTRYBUTORZY

strona www media 
społecznościowe

spotkania rozmowy 
telefoniczne

szkolenianewslettery

wizyty w zakładach 
produkcyjnych

magazyn
„UP^STREAM”

ARCHITEKCI

strona www media 
społecznościowe

spotkania rozmowy 
telefoniczne

seminaria, 
konferencje

newslettery

DOSTAWCY

strona www media 
społecznościowe

spotkania rozmowy 
telefoniczne

spotkania przy 
okazji konkursu 
„Dostawca Roku”

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

strona www media 
społecznościowe

media 
tradycyjne

akcje 
promocyjne

MEDIA

strona www spotkania konferencje 
prasowe 

mailingi

SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA

strona www media 
społecznościowe

media 
tradycyjne

akcje 
promocyjne

wydarzenia 
z udziałem 

społeczności lokalnej
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W stosunku do grup, w których wzajemny wpływ oceniamy 
jako wysoki, a zainteresowanie naszą działalnością – duże, 
nie chcemy ograniczać się tylko do informowania, ale dbamy 
o dwustronną komunikację, a w najważniejszych sprawach 
podejmujemy dialog.

G4-27 W celu sporządzenia niniejszego raportu przepro-
wadziliśmy dedykowane badanie ankietowe naszych 

kluczowych interesariuszy: pracowników, klientów, dostaw-
ców i społeczności lokalnej. Naszą ankietę „Praktyki CSR 
i zrównoważony rozwój w Grupie Nowy Styl” można było 
wypełnić w internecie oraz w formie papierowej. Staraliśmy 
się dotrzeć z nią do wszystkich, którzy są związani z fi rmą: 
do pracowników – wieszając plakaty na terenie zakładów, 
do partnerów i klientów w Polsce i za granicą – wysyłając 
maile, a także do mieszkańców Jasła i Krosna – umieszczając 
reklamę w lokalnych mediach. W badaniu uczestniczyli też 
nasi partnerzy społeczni – organizacje pozarządowe, z którymi 
działamy od lat przy okazji „Balu Charytatywnego” i znający 
nas od lat przedsiębiorcy z Podkarpacia. 

W badaniu pytaliśmy o ocenę poprzedniego raportu CSR 
(2012–2013) i oczekiwania co do zakresu i zawartości obec-
nego. Skorzystaliśmy też z tej okazji, by zapytać o pomysły 
działań prospołecznych. Otrzymaliśmy 509 uzupełnionych 
formularzy, z których większość stanowiły opinie naszych 
pracowników i klientów. 

Wybrane wnioski z badania:

 Grupa Nowy Styl ma wizerunek fi rmy odpowiedzialnej – 
69,34% badanych oceniło Grupę Nowy Styl jako lidera CSR 
lub ponadprzeciętnie odpowiedzialną; tylko niecałe 4% oceniło 
nas jako fi rmę mało lub w ogóle nieodpowiedzialną.
 Nasz pierwszy raport osób został oceniony pozytywnie 

przez prawie 60% respondentów ankiety. Jedynie 20% z nich 
przyznało się do braku jego znajomości, tyle samo oceniło go 
neutralnie.
 Należy wzmocnić komunikację raportu CSR – z danych w nim 

zawartych korzysta tylko 30% ankietowanych. Ten wskaźnik 
jest dużo wyższy dla ankietowanych spoza Polski (51%).
 Wśród tematów, które ankietowani wskazali jako najbardziej 

interesujące są:
  wpływ fi rmy na rozwój otoczenia i gospodarki
   nowe technologie i rozwiązania proekologiczne 

w produkcji
  troska o zdrowie i bezpieczeństwo klienta 
    produkty i usługi, jakość i bezpieczeństwo, 

oznakowanie produktów
   system motywacji, ocen oraz wynagrodzeń 

pracowników
  udział fi rmy w życiu publicznym

Powyższe wnioski uwzględniliśmy podczas oceny istotności 
i wyboru aspektów, które opisujemy w niniejszy raporcie. 
Analiza ankiet – w podziale na potrzeby informacyjne i opinie 
poszczególnych grup interesariuszy – została też przekazana 
wszystkim działom fi rmy, by wzięli ją pod uwagę w swoich 
działaniach operacyjnych i komunikacyjnych. 
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Konsekwentne inwestycje w rozwój 
pracowników, w połączeniu z ich 
talentem i zaangażowaniem, 
umożliwiły nam osiągnięcie 
pozycji trzeciego producenta mebli 
biurowych w Europie. Wierzymy, 
że nasza wspólna pasja i energia 
zaowocuje dalszym rozwojem 
i kolejnymi sukcesami.

G4-
EC6  Najważniejszym źródłem pozyskiwania pracowników 

niezmiennie pozostaje dla nas rynek lokalny (region 
działalności poszczególnych jednostek). Warto podkreślić 
utrzymujące się bardzo wysokie wskaźniki procentowe pozy-
skiwania z niego kierownictwa wyższego szczebla w głównej 
siedzibie Grupy w Polsce: 2014 – 92%, 2015 – 93%. W skali 
globalnej naszej działalności są one również wysokie: 2014 
i 2015 – 77%. Dla pracowników ogółem powyższe wskaźniki 

były jeszcze wyższe. Pracownicy zatrudnieni w Polsce: 2014 
i 2015 – 98%, pracownicy zatrudnieni poza granicami Polski: 
2014 – 98%, 2015 – 97%.

Konsekwentna i strategiczna współpraca z rynkami oraz pra-
cownikami lokalnymi, przynosi szereg korzyści dla wszystkich 
zaangażowanych stron, dlatego zamierzamy ją kontynuować. 

3.1 Zatrudnienie
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Struktura zatrudnienia w Grupie Nowy Styl 

DMA: 
LA12

G4-
LA12  Struktura kadry pracowniczej w Grupie Nowy Styl utrzymała się na 

poziomie z lat poprzednich. Dysproporcje pomiędzy liczbą zatrudnionych 
kobiet i mężczyzn wynikają ze specyfi ki branży i organizacji produkcji. Warto odnoto-
wać natomiast ogólny wzrost zatrudnienia. Pod koniec 2015 roku w raportowanych 
spółkach Grupy Nowy Styl pracowało 3850 osób (łącznie ze spółkami joint-venture 
Grupa Nowy Styl na koniec 2015 roku zatrudniała 6111 osób).

58%

Struktura zatrudnienia według wieku

< 30 lat

> 50 lat

30 –50 lat

2014 2015
60%24%

16%

25%

17%

Struktura zatrudnienia według płci

kobiety mężczyźni

2014
2015

26% 74%

Biorąc pod uwagę kryterium struktury zatrudnienia według wieku, niewielkie kilku-
procentowe przesunięcia nastąpiły w przedziale 30–50 lat na korzyść pracowników 
w przedziale do lat 30. 
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Struktura zatrudnienia według typu i rodzaju 
umowy 

G4-10  W porównaniu do lat 2012–2013, w strukturze zatrudnienia ze względu 
na czas obowiązywania umowy o pracę nastąpiły ok. 5-procentowe zmiany 

na korzyść osób zatrudnionych na czas określony. Zatrudnienie pracowników na 
pełny etat w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie z 2013 r. tj. 98%. 

umowa na czas 
nieokreślony

umowa na czas 
określony

umowa na
pełny etat

umowa na
niepełny etat

2014 60% 40% 98% 2%

2015 59% 41% 98% 2%

Struktura zatrudnienia według typu i rodzaju umowy 

Struktura zatrudnienia kadry zarządzającej

G4-
LA12  W Grupie Nowy Styl w latach 2014–2015 w skład zarządu wchodzili męż-

czyźni (5) z grupy wiekowej 30–50 lat. W skład zarządu Nowy Styl GmbH 
w roku 2014 wchodziło trzech mężczyzn (dwóch w wieku 30–50 lat, a jeden >50), 
w roku 2015 był to jeden mężczyzna w grupie 30–50 lat.

W 2014 roku spółką Rohde & Grahl GmbH zarządzał jednoosobowo mężczyzna 
z grupy wiekowej >50, a w 2015 – trzyosobowy zarząd tworzyli mężczyźni (jeden 
z grupy wiekowej 30–50, dwóch >50).
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Rotacja zatrudnienia według płci i wieku 

G4-
LA1  Obserwujemy dużą dynamikę zatrudnienia, co wiążemy z przekształcaniem 

się rynku pracy z modelu pracodawcy na model pracownika. Statystyki 
w podziale na grupy wiekowe, kobiety i mężczyzn pokazują, że wiek oraz płeć nie 
mają w naszej fi rmie żadnego wpływu na rekrutacje czy odejścia. 

Przyjęcia

471
495

2014

2015

Przyjęcia

154
137

2014

2015

Odejścia

271
355

2014

2015

Odejścia

70
70

2014

2015

kobiety mężczyźni
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Powrót do pracy i wskaźnik retencji 
po urlopie macierzyńskim 

G4-
LA3  Dbamy o to, aby nasi pracownicy czuli się pewnie zarówno w pracy, jak i poza 

nią. To bardzo ważne, aby zachowywali odpowiedni balans pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym. Szanujemy czas prywatny pracowników, a także prawo 
do urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wspieramy ich w godzeniu dwóch 
ważnych ról: rodzica i pracownika.

Kobiety Mężczyźni

2014 61 osób 93,44%  6,56% 

2015 63 osoby 87,30% 12,70% 

G4-
LA3

PRACOWNICY, 

KTÓRZY 

SKORZYSTALI 

Z URLOPU 

RODZICIEL-

SKIEGO

Kobiety Mężczyźni

2014 53 osoby 92,31% 7,69% 

2015 53 osoby 86,79% 13,21% 

G4-
LA3

LICZBA 

PRACOWNIKÓW, 

KTÓRZY 

POWRÓCILI 

DO PRACY 

PO URLOPIE 

RODZICIELSKIM

Kobiety Mężczyźni

2014 50 osób 92,00% 8,00% 

2015 48 osób 87,50% 12,50% 

G4-
LA3

PRACOWNICY, 

KTÓRZY 

POWRÓCILI 

DO PRACY 

I NADAL BYLI 

ZATRUDNIENI 

PRZEZ 

12 MIESIĘCY 

2014 0,94

2015 0,91

G4-
LA3

WSKAŹNIK 

RETENCJI
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3.2 Wynagrodzenia
DMA: 
EC5

G4-
EC5

DMA: 
LA13

G4-
LA13  Nasze zasady wynagradzania pracowni-

ków opieramy na równym traktowaniu 
kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości, są one dosto-
sowane do lokalnych przepisów prawa. Wysokość wynagrodzeń 
w poszczególnych grupach pracowniczych różnicują natomiast 

czynniki zawodowe (np. doświadczenie, wykształcenie, staż 
pracy oraz charakter wykonywanej pracy). Ze względu na 
brak możliwości odnotowania wskaźnika w odniesieniu do 
wszystkich spółek Grupy, prezentujemy dane dostępne dla 
części z nich. 

Nowy Styl 
Sp. z o.o.

133,93%

149,65%

Sitag AG
–

–

Nowy Styl 
GmbH

161,53%

187,18%

2014

Nowy Styl 
Sp. z o.o.

137,32%

149,58%

Sitag AG
125,60%

143,30%

Nowy Styl 
GmbH

170,38%

191,53%

2015

100% – płaca minimalna

Wysokość wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla 
według płci w stosunku do płacy minimalnej 

G4-
EC5

kobiety mężczyźni
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W latach 2014–2015 nastąpił wzrost wynagrodzenia pracowni-
ków najniższego szczebla. Tempo wzrostu tego wynagrodzenia 
wśród polskich pracowników Grupy jest też wyższe niż tempo 
wzrostu ustawowej płacy minimalnej. 

We wszystkich naszych spółkach stosunek podstawowego 
wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według 
zajmowanego stanowiska wykazuje pewne dysproporcje, naj-
częściej na korzyść mężczyzn. W odniesieniu do rynku polskiego 
dysproporcje te uległy zmniejszeniu.

ZOBOWIĄZANIA:

Dla zatrudnianych w Polsce wdrożymy program 
adaptacji nowego pracownika do organizacji 
(tzw. onboarding), który zapewni efektywne 
zapoznanie pracowników ze wszystkimi 
aspektami nowego środowiska pracy.
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3.3 Świadczenia dodatkowe 
G4-
LA2  Benefi ty pracownicze to dla nas nie tylko narzędzie 

motywowania pracowników, ale też sposób wspierania 
ich życia prywatnego, w szczególności rodzinnego. W Polsce 
dzieci pracowników co roku otrzymują paczki mikołajkowe, 
a w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Naro-
dzenia pracownicy otrzymują dodatkowe benefi ty w postaci 
świadczeń pieniężnych. W 2015 r. wznowiliśmy organizację 
wyjazdów kolonijnych dla dzieci pracowników nad Morze 
Bałtyckie, częściowo dofi nansowanych przez fi rmę. Działanie 
to spotkało się z dużym zainteresowaniem, dlatego planujemy 
kolejne wyjazdy w następnych latach.

Wiemy, że w życiu zdarzają się różne trudne sytuacje, dlatego 
jako fi rma wynegocjowaliśmy dobre warunki ubezpieczenia 
grupowego na życie, z którego mogą skorzystać zarówno 
pracownicy, jak i ich rodziny. Zatrudnieni w Polsce, którzy 
znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, mogą też liczyć 
na wsparcie w formie zapomogi fi nansowej z wewnętrznego 
funduszu socjalnego. 

Każdej jesieni organizujemy szczepienia przeciwko grypie. 
Od lat na Podkarpaciu funkcjonuje też „Pracownicza Grupa 
Zakupowa” – karta rabatowa uprawniająca do zakupów na 
preferencyjnych warunkach w określonych Punktach Part-
nerskich (sklepy oraz placówki usługowe).

ZOBOWIĄZANIA:

Na rynku polskim wprowadzimy Karty Sportowe 
dla pracowników, które będą w 50% fi nansowane 
przez fi rmę. Tym samym wzmocnimy motywację 
pracowników, propagując jednocześnie zdrowy 
styl życia.
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3.4 Edukacja i szkolenia
G4-
LA9  Działania szkoleniowe i projekty rozwojowe, które zre-

alizowaliśmy w latach 2014–2015 były kontynuacją 
przyjętej przez nas strategii działania z lat poprzednich. Dążymy 
do rozwoju naszych pracowników poprzez rozwijanie ich kom-
petencji specjalistycznych oraz kierowniczych, dbając również 

o ich osobisty rozwój. Struktura szkoleń oraz metodologia 
mierzenia godzin szkoleniowych w naszych poszczególnych 
spółkach jest zróżnicowana. Dlatego analiza wartości bez-
względnych zawartych w poniższej tabeli, wymaga dodatko-
wych szczegółowych wyjaśnień. 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH W ROKU PRZYPADAJĄCYCH NA PRACOWNIKA 
WEDŁUG STRUKTURY ZATRUDNIENIA I PŁCI
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NOWY STYL SP. Z O.O.

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2014 9,65 7,31 35,35 35,70 22,60 3,61 0,05

2015 14,86 12,92 54,91 52,82 29,93 4,03 5,13

ROHDE & GRAHL GMBH 

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2014 1,90 4,17 14,00 10,33 11,82 2,52 0,45

2015 1,15 3,39 4,28 8,00 8,66 1,70 1,25

SITAG AG

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2015 19,47 5,21 2,00 0,00 18,91 2,25 1,14

NOWY STYL GMBH

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2014 2,43 1,26 0,00 2,91 2,00 2,38 0,00

2015 0,89 0,55 16,00 1,45 0,71 0,00 0,00

ROHDE & GRAHL BV

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2014 14,00 8,38 13,33 14,00 9,54 n/a n/a

2015 13,50 9,86 16,00 10,60 10,89 n/a n/a

GRUPA NOWY STYL 

Godziny w przeliczeniu 
na jednego pracownika

2014 7,00 5,28 15,67 15,73 11,49 2,83 0,16

2015 9,97 6,39 18,64 14,57 13,82 2,00 1,88

G4-
LA9
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Pracownicy korzystają z różnorodnych szkoleń zarówno ze-
wnętrznych, jak i wewnętrznych, warsztatów, konferencji 
oraz uczestniczą w targach produktowych i technologicznych, 
krajowych oraz międzynarodowych. Zebrane potrzeby szkole-
niowe są sprecyzowane w tworzonym co roku Planie Szkoleń.
Wśród najważniejszych obszarów szkoleniowych kontynuowa-
nych lub rozwijanych w latach 2014–2015 można wymienić 
szkolenia:
 ogólnorozwojowe (m.in. komunikacja, zarządzanie zmianą, 

profesjonalne rozmowy oceniające, zarzadzanie projektami, 
trener wewnętrzny)
 specjalistyczne (m.in. wiedza z zakresu produkcji, logistyki, 

jakości, handlu, fi nansów w ramach m.in. poznawania i imple-
mentowania aktualnych trendów z wymienionych obszarów)
 doskonalenie zawodowe – szkolenia prowadzone przez 

Centrum Szkoleniowe
 techniczne związane z wprowadzaniem innowacyjnych 

oprogramowań wykorzystywanych w pracy konstruktorów
 sprzedażowe (m.in. negocjacje handlowe, techniki sprzedaży) 
 produktowe
 warsztaty know-how krajowe i międzynarodowe – ich celem 

jest dzielenie się doświadczeniami sprzedażowymi pomiędzy 
pracownikami różnych działów w różnych krajach
 językowe

Optymistyczną zmianę zaobserwowaliśmy w liczbie pracow-
ników uczestniczących w kursach językowych. Z roku na 
rok ilość osób korzystających z fi rmowych kursów wzrasta 
(w samym 2015 roku wzrosła o 30% w stosunku do 2014), 
zwiększamy też różnorodność języków. Aktywność pracowni-
ków na tym polu przynosi podwójną korzyść. Międzynarodowy 
charakter działalności Grupy generuje potrzebę inwestowania 
w tego rodzaju umiejętności, a pracownicy otrzymują w ten 
sposób dodatkowe kompetencje będące elementem dalszego 
rozwoju. 

Nowe projekty i działania 
w obszarze kompetencji
Projekt Kluczowych Kompetencji 
Program dotyczył wskazania kluczowych, czyli niezbędnych 
dla poszczególnych działów i całej organizacji, kompetencji 
w wybranych obszarach: Pionie Produkcji, Pionie Logistyki, 
Pionie Techniki oraz w Pionie Jakości. Głównym celem projektu 
było określenie, na jakim poziomie są one zabezpieczone. 
Projekt umożliwił nam także wskazanie luk kompetencyjnych, 
w których powinniśmy wzmocnić działania rozwojowe i wy-
znaczył potrzeby szkoleniowe na kolejne lata. 

Zmieniające się otoczenie 
rynkowe i oczekiwania 
organizacji stawiają 
przed nami wciąż nowe 
wyzwania i wytyczają 
kierunki naszych HR-owych 
działań. W ostatnim czasie 
naszym priorytetem jest 
rozwój szeroko rozumianych 
kompetencji w organizacji.
JUSTYNA WULF
Dyrektor Personalny 
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Projekt Rozwoju Kadry Kierowniczej 

 Projekt jest kontynuacją działań szkoleniowych z za-
kresu umiejętności miękkich, jakimi w latach 2012–

2015 byli objęci szefowie produkcji, kierownicy oraz mistrzowie. 
Polegał on na praktycznym doskonaleniu w codziennej pracy 
kompetencji z obszarów zarządzania ludźmi oraz komunikacji 
menadżerskiej. W projekcie uczestniczyło około 100 osób, 
od których umiejętności zależy jakość zarządzania w całym 
obszarze produkcyjnym. 

Centrum Szkoleniowe 

Szkolenia dla pracowników zakładów 
produkcyjnych
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 
w praktyce produkcyjnej (kaizen, lean, muda), elementarz 
produkcyjnych standardów 5S czy kultura współpracy – to 
zagadnienia, które muszą znać wszyscy pracownicy naszych 
zakładów od pierwszych dni w fi rmie. W połowie 2015 

roku otworzyliśmy Centrum Szkoleniowe przeznaczone do 
treningów wewnętrznych, w których biorą udział wszyscy 
nowi i dotychczasowi pracownicy polskich zakładów produk-
cyjnych. Centrum to przede wszystkim nowa infrastruktura 
i sprzęty, które pozwalają stosować praktyczne metody 
nauczania. Np. podczas symulacji fabryki krzeseł z klocków 
lego pracownicy obserwują, jak wprowadzane zmiany i eli-
minacja strat wpływają na jakość wyrobu, czas produkcji 
czy redukcję kosztów. 

Centrum to także specjalny zespół trenerów i program szko-
leniowy. Małe grupy pozwalają na stosowanie warsztatowej 
formy zajęć, które mocno angażują uczestników i pozwalają 
na wymianę wiedzy i integrację. Jest też czas na wdrożenie 
pracowników w kulturę organizacji i wprowadzenie w mię-
dzynarodową działalność spółki. Centrum ma swoją siedzibę 
w Jaśle, ale planowane jest kolejne – w Rzepedzi. Ten sam 
program szkoleniowy jest też przygotowywany dla pracow-
ników zakładów w Niemczech i Szwajcarii.

PROGRAM SUGESTII PRACOWNICZYCH
Znając potencjał innowacyjny naszych pracowników, postanowiliśmy 
stworzyć narzędzie, które pozwoli wykorzystać ich pomysłowość. W marcu 
2014 roku w miejsce dotychczasowych skrzynek pomysłów, uruchomiliśmy 
Program Sugestii Pracowniczych. Jasne ścieżki weryfi kacji wniosków i system 
nagród motywujących pracowników przyniosły efekty w postaci kilku 
tysięcy wniosków racjonalizatorskich, które wpłynęły w 2014 i 2015 roku. 
Na jednego pracownika fabryki przypadło średnio 0,9 sugestii w roku 2014 
i 1,3 sugestii – w 2015. 40% z nich – wg statystyk z zeszłego roku – zostało 
od razu wdrożonych lub jest w trakcie realizacji. Dotyczą usprawnień 
technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu, ale też kwestii 
bezpieczeństwa. 

REALIZACJA 
POMYSŁÓW 
PROGRAMU 

SUGESTII 
PRACOWNI-

CZYCH

2014 2015

Przyjęte wnioski 1 509 1 328

Zrealizowane lub w trakcie 
realizacji

928 61% 845 64%

Odrzucone 430 28% 302 22%
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Program talentów

Zwieńczeniem inwestowania w rozwój indywidualny pra-
cowników był realizowany w latach ubiegłych, a zakończony 
w 2015 r., Program Talentów. Zespół Talentów, czyli osób 
wybranych na bazie ich kompetencji oraz dziedzin, którymi 
się zajmują, przeszedł szereg indywidualnych szkoleń i prowa-
dził projekty w obszarach wskazanych jako istotne z punktu 
widzenia działalności Grupy. Program wpłynął na budowanie 
pozycji talentów w organizacji oraz wzmocnił ich pewność 
siebie w wykorzystaniu i doskonaleniu kompetencji w zgodzie 
z potrzebami naszej fi rmy. 

Ocena okresowa

G4-
LA11  Nie tylko dedykowane projekty służą rozwijaniu 

kompetencji pracowników, ale również nasze re-
gularne działania rozwojowe realizowane od 2012 roku – m.in. 
Proces Rozmów Okresowych w Pionie Logistyki oraz w Pionie 
Jakości. Systematyczna ocena kompetencji i umiejętności, 
wskazanie mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju 
są całościową informacją zwrotną skierowaną do pracownika.

Proces ten jest cały czas udoskonalany tak, aby był jak najlepiej 
dostosowany do specyfi ki fi rmy. Stosowana w fi rmie formuła 
dzieli rozmowy na rozmowę główną (na początku roku) i roz-
mowę monitorującą postępy, przypadającą na połowę roku. 
Ponadto dbamy o to, aby oceny okresowe były powiązane 
z innymi procesami w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, 
np. z systemem wynagrodzeń, gdzie jednym z elementów jest 
system awansów, który opiera się na poziomie umiejętności. 
Przedmiotem rozmowy z pracownikiem są właśnie ww. umiejęt-
ności. Zsynchronizowanie i uspójnienie działań w tych obszarach 
miało już miejsce w Pionie Logistyki w obszarze magazynów.

Proces rozmów okresowych jest też prowadzony w Dziale 
Marketingu oraz Dziale Wsparcia Sprzedaży Eksportowej. 

Ankieta

To, czy pracownicy dostrzegają i jak oceniają nasze działania 
dotyczące możliwości rozwoju, sprawdzamy również poprzez 
ankietę, którą wypełniają nowi pracownicy po trzech miesiącach 
od zatrudnienia. Jest to dla nas ważny sygnał, jak nasze działania 
są odbierane przez osoby, które zaczynają pracę w organizacji.

3.5 Praktyki i staże
Poza rozwojem naszych pracowników myślimy również o przy-
szłych kadrach naszej fi rmy. W Polsce systematycznie orga-
nizujemy praktyki zawodowe, studenckie, absolwenckie oraz 
dyplomowe w takich obszarach jak produkcja, logistyka, jakość, 
fi nanse, marketing, sprzedaż i handel czy HR. W 2015 roku 
wdrożyliśmy „Procedurę Organizacji Praktyk i Staży w Grupie 
Nowy Styl”, która systematyzuje komunikację zaangażowanych 
w staże osób i wprowadza formularze oceny stażu zarówno 
przez stażystów, jak i opiekunów. 

Równocześnie współpracujemy z państwowymi instytucjami 
rynku pracy w zakresie organizacji staży dla osób poszuku-
jących zatrudnienia. Najlepszym proponujemy pracę. Jeste-
śmy regularnym uczestnikiem lokalnych targów pracy po to, 
by poznawać potrzeby i oczekiwania przyszłych stażystów 
i praktykantów. 

W Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system edukacji, 
łączący naukę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu, nasz 
program staży fi rmowych jest bardzo rozbudowany. W zakła-
dach w działach takich jak konstrukcje metalowe, obróbka 
drewna czy marketing roczne praktyki odbywa młodzież szkół 
zawodowych. Ci z nich, którzy decydują się na jednoczesną 
naukę i pracę (przez 2–3,5 roku) mogą u nas liczyć na praktyki 
z rzemiosła metalowego, tapicerowania, stolarstwa, mechaniki 

2014
73 praktykantów i stażystów

2015
40 praktykantów i stażystów
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ZOBOWIĄZANIA:

W Polsce będziemy kontynuować działania 
rozwojowe wynikające z Projektu Rozwoju 
Kadry Kierowniczej i opracujemy dalsze 
programy szkoleniowe dla menadżerów 
ukierunkowane na kształtowanie przywództwa 
w organizacji.

czy lakiernictwa. Absolwentom, którzy zdali maturę i absolwen-
tom szkół zawodowych w niemieckiej spółce Rohde & Grahl 
umożliwiamy edukację dualną z praktykami na stanowiskach 
biurowych (asystent technologa, digital media designer czy 
konstruktor). Od 2014 roku wspólnie z uczelniami wyższymi, 
m.in. College of Cooperative Education Melle (BA Melle), pro-
wadzimy też zintegrowany program kształcenia wyższego, 
który kończy się dyplomem. Uczymy inżynierów technologii 
drewna, mechaników i menadżerów. Stale organizujemy też 
krótsze staże i praktyki studenckie. 

Programy stażowe oferujemy też w holenderskim oddziale 
naszej fi rmy, m.in. dla uczniów Nova College, którzy praktykują 
w studio projektowym fi rmy. 

Klub Sportowca 

Od 2014 roku w naszej fi rmie działa Klub Sportowca NSG. 
Jego aktywność jest wynikiem pasji i zaangażowania jego 
członków. Sportowcy z sekcji NSG Running Team, NSG Football 
Team i NSG Cycling Team startują w lokalnych i międzynaro-
dowych zawodach we wspólnych klubowych barwach, razem 
trenują i motywują się do kolejnych sukcesów. Klub to dla 
nas platforma integracji pracowników ponad strukturą fi rmy 
i granicami krajów funkcjonowania organizacji. Spotkania 
odbywają się na żywo oraz w sieci – w specjalnej zakładce 
intranetu fi rmy, gdzie członkowie klubu dzielą się relacjami 
z zawodów.

3.6 Przeciwdziałanie dyskryminacji 
DMA:
HR3

G4-
HR3  Różnorodność jest dla nas wielką wartością i źró-

dłem innowacyjności. Codzienna współpraca w śro-
dowisku międzynarodowym, a zwłaszcza spotkania takie jak 
warsztaty know-how czy doroczna Konferencja IKA, na której 
pracownicy wszystkich spółek i krajów dzielą się wiedzą, jest 
dla nas najlepszym na to dowodem. 

Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju 
zawodowego bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, 
rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, pochodzenie 

społeczne, wiek oraz rodzaj zatrudnienia. To podstawowa 
zasada zapisana w naszych wewnętrznych dokumentach obo-
wiązujących wszystkich pracowników. Takiej samej polityki 
oczekujemy od naszych partnerów i dostawców, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w Kodeksie dostawców. 

W latach 2014–2015 w żadnej z naszych spółek nie odnoto-
waliśmy przypadków dyskryminacji. 
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3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo pracowników jest absolutnym priorytetem 
i podstawą relacji zaufania w stosunkach pracownik–praco-
dawca. Wprowadzamy usprawnienia techniczne, aby zapewnić 
bezpieczne warunki pracy i stale podnosimy świadomość, by 
budować kulturę bezpieczeństwa w naszych zakładach.

Kontrola 

Bezpieczeństwem zarządzamy w oparciu o normę PN-N 18001 
oraz OHSAS 18001. W Szwajcarii coroczne kontrole prowa-
dzą SUVA (Szwajcarskie Ubezpieczenia Wypadkowe), a także 
audytorzy OHSAS 18001.

Komisje zakładowe ds. BHP 

DMA:
LA5-8

G4-
LA8

G4-
LA5  W spółkach należących do Grupy funkcjo-

nują komisje ds. BHP, mające zróżnicowane 
struktury oraz przedstawicielstwo zapewniające reprezentację 
wszystkich pracowników. W Polsce komisja składa się z sześciu 
pracowników (po trzech przedstawicieli pracowników wybiera-
nych w demokratycznych wyborach oraz trzech reprezentantów 
pracodawcy); w niemieckim zakładzie Rohde & Grahl zgodnie 
z obowiązującym prawem funkcjonuje 10–15-osobowa Komi-
sja BHP; uczestnictwo w Komisji BHP jest dobrowolne, więc 
skład zależy od dostępności czasowej członków; w Szwajcarii 
(spółka Sitag) funkcjonuje 7-osobowa Komisja BHP wybierana 
przez pracodawcę. 

Kwestie bezpieczeństwa są uzgadniane z pracownikami nie 
tylko na forum komisji. W spółkach Grupy Nowy Styl nie funk-
cjonują związki zawodowe, ale w wybranych zakładach funk-
cjonują inne formy reprezentacji pracowniczej. 

W Polsce w demokratycznych wyborach wybrani zostali trzej 
przedstawiciele, którzy konsultują m.in. ocenę ryzyka zawo-
dowego występującego przy wykonywaniu określonych prac, 
przydzielanie pracownikom środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, programy szkoleń BHP, mo-
nitorowanie warunków pracy oraz stanu zdrowia pracow-
ników czy działania w zakresie poprawy warunków pracy. 
W Szwajcarii istnieje Szwajcarski Związek Handlu i Przemysłu 
Meblowego, który reprezentuje układ zbiorowy pracy. Układ 
stanowi m.in. o obowiązkowych środkach zapewnienia zdrowia 
i bezpieczeństwa pracownikom. 

Dzięki reprezentacji pracowniczej, komisjom, ale też udziałowi 
pracowników w zespołach powypadkowych nasi pracownicy 
uczestniczą w uzgodnieniach dotyczących wszystkich najważ-
niejszych kwestii BHP w Grupie Nowy Styl.

Wskaźnik urazów 
i chorób zawodowych 

G4-
LA6  Procedury i inne środki na rzecz bezpieczeństwa przy-

noszą efekty. Tak jak w latach ubiegłych w roku 2014 
i 2015 w naszych zakładach podczas pracy nie odnotowano 
żadnych wypadków śmiertelnych lub ciężkich. Nie notuje się 
też chorób zawodowych.

W corocznych analizach wypadkowości wyliczane są współ-
czynniki, które pomagają nam ocenić poziom bezpieczeństwa 
w naszych zakładach: współczynnik częstotliwości (ilość 
wypadków do zatrudnienia), współczynnik ciężkości (liczba 
wypadków do liczby straconych dni pracy) i współczynnik 
wypadkowości, który bierze pod uwagę zarówno ciężkość, jak 
i częstotliwość wypadków.

W Polsce w 2014 r. odnotowano 22 wypadki powodujące 
urazy u 5 kobiet i 17 mężczyzn, w wyniku czego łączna liczba 
nieobecności w pracy wyniosła 1276 dni. W 2015 r. odno-
towano 29 wypadków powodujących urazy u 2 kobiet i 27 
mężczyzn, w wyniku czego łączna liczba nieobecności w pracy 
wyniosła 1336 dni. 

W Niemczech, w spółce Nowy Styl GmbH w 2014 r. odno-
towano 2 wypadki przy pracy powodujące urazy, w wyniku 
których łączna liczba nieobecności w pracy wyniosła 21 dni. 
W roku 2015 nie odnotowano wypadków przy pracy.

W spółce Rohde & Grahl GmbH w 2014 r. odnotowano 3 wy-
padki przy pracy powodujące urazy u 3 mężczyzn, w wyniku 
czego łączna liczba nieobecności w pracy wyniosła 16 dni. 
W 2015 r. odnotowano natomiast 24 wypadki przy pracy 
powodujące urazy, w wyniku których łączna liczba nieobec-
ności w pracy wynosiła 465 dni. Urazów doznało w nich 24 
poszkodowanych, w tym 5 kobiet i 19 mężczyzn.

W Spółce Sitag w 2015 r. odnotowano 9 wypadków przy pracy, 
w wyniku których łączna liczba nieobecności w pracy wyniosła 
70 dni. Urazów doznało 7 mężczyzn i 2 kobiety.
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CENTRUM BHP
Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i wypadków nie wystarczą bezpieczne 
warunki pracy. Równie istotne jest zaangażowanie i odpowiednie zachowanie 
pracowników, czyli kultura bezpieczeństwa. Dlatego stawiamy na edukację 
z tego zakresu. W 2015 roku w Jaśle otworzyliśmy Centrum BHP, w którym 
wszystkim nowym i dotychczasowym pracownikom wyjaśniamy, w jaki sposób 
unikać potencjalnych zagrożeń, jakich procedur przestrzegać, jak zgłaszać 
sytuacje niebezpieczne i jak reagować w sytuacji wypadku. Jednym z modułów 
pierwszej pomocy jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Pracownicy ćwiczą 
ją z defi brylatorami AED – takimi, w jakie są wyposażone wszystkie fabryki 
w Jaśle. Tak jak w Centrum Szkoleniowym, tutaj również uczestnicy praktykują 
na symulatorach, m.in. specjalnie wykonanych modelach maszyn, by jak najlepiej 
zrozumieć specyfi kę stanowiska pracy i zagrożenia z nim związane. 

Narażanie na niebezpieczeństwo 

G4-
LA7  Staramy się ograniczać stanowiska produkcyjne, na któ-

rych nasi pracownicy są narażeni na czynniki szkodzące 
ich zdrowiu, m.in. poprzez automatyzację czynności wykonywa-
nych ręcznie. Jednak nadal istnieją stanowiska pracy, na których 
odnotowujemy przekroczenia dopuszczalnego natężenia czy 
stężenia (NDN i NDS) czynników takich jak: hałas, drgania 
miejscowe, pył drewna twardego czy pyły przemysłowe. 

Zgodnie z pomiarami instytucji zewnętrznych w 2014 i 2015 
roku zgodnie z rosnącym trendem zatrudnienia wzrosła też 
ilość takich stanowisk. W 2014 roku było to 243, a w 2015 – 
326 stanowiska. 

W niemieckiej spółce Rohde & Grahl w 2014 r. ok. 55 osób 
pracowało w narażeniu na hałas, a w kolejnym roku 2015 – 
ok. 60 osób. W pozostałych spółkach nie odnotowano takich 
stanowisk.

Wszystkim tym pracownikom zapewniamy odpowiednie 
przygotowanie do wykonywanych prac (zob. Centrum BHP), 
cykliczne szkolenia i środki zabezpieczające. Z myślą o ich 
zdrowiu restrykcyjnie pilnujemy stosowania ochron takich jak 
okulary czy stopery i słuchawki.

ZOBOWIĄZANIA:

Aby wzmocnić zaangażowanie pracowników 
w bezpieczeństwo naszych fabryk, wdrożymy 
program zgłaszania zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych. Pracownicy sami będą 
identyfi kowali potencjalne niebezpieczeństwa 
i proponowali sposób ich wyeliminowania, 
do czego będzie ich motywował nowy system 
premiowy.
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3.8 Pełne dane tabelaryczne określające wskaźniki

STRUKTURA ZATRUDNIENIA KADRY PRACOWNICZEJ

2014

PŁEĆ WIEK Ogółem

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 2 261 763 737 1 875 412 3 024

Nowy Styl GmbH 62 42 16 50 38 104

Rohde & Grahl BV 21 12 3 19 11 33

Rohde & Grahl GmbH 217 76 55 134 104 293

GRUPA NOWY STYL 2 561 893 811 2 078 565 3 454

G4-
LA12

2015

PŁEĆ WIEK Ogółem

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 2 456 816 837 1991 444 3 272

Nowy Styl GmbH 58 45 18 44 41 103

Rohde & Grahl BV 22 14 4 21 11 36

Rohde & Grahl GmbH 229 77 60 127 119 306

Sitag AG 99 34 19 61 53 133

GRUPA NOWY STYL 2 864 986 938 2 244 668 3 850
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2014

czas 
nieokreślony

czas 
określony

niepełny 
etat

pełen 
etat

Nowy Styl Sp. z o.o. 
kobiety 440 323 6 757

mężczyźni 1 284 977 3 2 258

Nowy Styl GmbH
kobiety 37 5 13 29

mężczyźni 60 2 0 62

Rohde & Grahl BV
kobiety 8 4 9 4

mężczyźni 19 2 1 19

Rohde & Grahl GmbH
kobiety 54 22 19 57

mężczyźni 176 41 9 208

GRUPA NOWY STYL 2 078 1 376 60 3 394

2015

czas 
nieokreślony

czas 
określony

niepełny 
etat

pełen 
etat

Nowy Styl Sp. z o.o. 
kobiety 465 351 9 807

mężczyźni 1 303 1 153 6 2 450

Nowy Styl GmbH
kobiety 39 6 14 31

mężczyźni 56 2 0 58

Rohde & Grahl BV
kobiety 12 2 9 5

mężczyźni 20 2 1 21

Rohde & Grahl GmbH
kobiety 58 19 22 55

mężczyźni 190 39 8 221

Sitag AG
kobiety 33 0 6 27

mężczyźni 100 0 1 99

GRUPA NOWY STYL 2 276 1 574 76 3 774

G4-10
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW WEDŁUG TYPU ZATRUDNIENIA, 
RODZAJU UMOWY O PRACĘ I REGIONU W PODZIALE NA PŁEĆ
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PRZYJĘCIA DO PRACY

ODEJŚCIA Z PRACY

2014

PŁEĆ WIEK

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 436 135 326 225 20

Nowy Styl GmbH 2 4 4 2 0

Rohde & Grahl BV 3 4 1 4 2

Rohde & Grahl GmbH 30 11 17 19 5

GRUPA NOWY STYL 471 154 348 250 27

2014

PŁEĆ WIEK

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 245 62 133 134 40

Nowy Styl GmbH 3 1 2 1 1

Rohde & Grahl BV 2 2 0 3 1

Rohde & Grahl GmbH 21 5 7 11 8

SUMA 271 70 142 149 50

2015

PŁEĆ WIEK

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 440 115 308 216 31

Nowy Styl GmbH 0 4 4 0 0

Rohde & Grahl BV 3 2 2 3 0 

Rohde & Grahl GmbH 33 12 21 14 10

Sitag AG 19 4 9 13 1

GRUPA NOWY STYL 495 137 344 246 42

G4-
LA1

G4-
LA1
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WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NAJNIŻSZEGO 
SZCZEBLA WEDŁUG PŁCI W STOSUNKU DO PŁACY MINIMALNEJ 

Nowy Styl Sp. z o.o. Sitag AG Nowy Styl GmbH

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Kobiety 133,93 % 137,32 % bd 125,60 % 161,53 % 170,38 %

Mężczyźni 149,65 % 149,58 % bd 143,30 % 187,18 % 191,53 %

G4-
EC5

STOSUNEK PODSTAWOWEGO WYNAGRODZENIA KOBIET DO PODSTAWOWEGO 
WYNAGRODZENIA MĘŻCZYZN WEDŁUG ZAJMOWANEGO STANOWISKA 

G4-
LA13

ODEJŚCIA Z PRACY

2015

PŁEĆ WIEK

Mężczyźni Kobiety <30 30–50 >50

Nowy Styl Sp. z o.o. 320 52 185 148 39

Nowy Styl GmbH 6 4 1 7 2

Rohde & Grahl BV 1 0 0 1 0 

Rohde & Grahl GmbH 18 9 11 6 10

Sitag AG 10 5 3 9 3

SUMA 355 70 200 171 54

G4-
LA1

Pracownicy 
bezpośrednio 

produkcyjni

Pracownicy 
pośrednio 

produkcyjni
Specjaliści Kierownicy Dyrektorzy

Nowy Styl Sp. z o.o. 
2014 93,46 95,36 92,53 108,79 98,60

2015 92,37 92,13 92,33 103,91 101,69

Sitag AG
2014 bd bd bd bd bd

2015 87,65 70,84 88,47 76,53 0,00

Nowy Styl GmbH
2014 86,30 103,44 94,20 77,11 –

2015 88,96 105,39 96,11 75,05 –

Rohde & Grahl GmbH
2014 74,83 74,81 75,87 107,69 104,76

2015 70,23 70,67 85,48 73,10 0,00

Rohde & Grahl BV
2014 – – 92,49 75,90 0,00

2015 – – 92,16 88,69 0,00
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Wiemy, jak ważne w dzisiejszych 
czasach jest świadome podejście 
do problemów ochrony środowiska, 
dlatego czujemy się odpowiedzialni za 
zachodzące w naszym otoczeniu zmiany. 
Staramy się minimalizować wpływ 
naszej działalności na środowisko 
naturalne oraz na warunki życia ludzi. 
Nieustanie staramy się wprowadzać 
nowe rozwiązania, które pozwalają 
nam efektywnie zarządzać wpływem 
na otaczającą nas przyrodę.

Identyfi kujemy istotne aspekty środowiskowe i analizujemy 
dogłębnie każdy proces zachodzący w ramach prowadzonej 
przez nas działalności, który może mieć na nie wpływ. Dążymy 
do wdrożenia ekologicznych rozwiązań, które w jak najmniej-
szym stopniu będą wpływać na środowisko naturalne. Jesteśmy 
świadomi naszej roli w ekosystemie, dlatego stawiamy przed 
sobą proekologiczne cele i na bieżąco kontrolujemy ich realizację 
w oparciu o opracowane Programy Działań Środowiskowych.

Aby móc lepiej wypełniać nasze obowiązki związane z ochroną 
środowiska, na co dzień pracujemy zgodnie z zasadami Systemu 
Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy 
ISO 14001:2004, czyli m.in. dążymy do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i wody wynikających z prowadzo-
nych przez nas procesów technologicznych, dbamy o oszczędne 
zużywanie głównych surowców produkcyjnych oraz dążymy 
do efektywnego wykorzystania odpadów. 

Dodatkowo zagadnienia związane z ekologicznym podejściem 
do biznesu zostały ujęte w Polityce Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, w której określiliśmy zarówno misję, jak i cel 
prowadzonej przez nas działalności, w tym także kwestie 
ekologiczne. Nie zapominamy o ograniczaniu niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko, na bieżąco monitorujemy wyma-
gania prawne i inne oraz identyfi kujemy aspekty środowiskowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpa-
dami. Dodatkowo, zapewniamy naszym pracownikom dostęp 
do szkoleń w celu podnoszenia ich kwalifi kacji i świadomości 
na temat wpływu ich działań na jakość produktów i środowisko.
Wszystkie działania podejmowane w ramach naszej działalno-
ści są zgodne z wymaganiami prawnymi, a wszelkie procesy 
w zakładach produkcyjnych są regulowane przepisami ochrony 
środowiska oraz decyzjami administracyjnymi. 

DMA:
EN29

G4-
EN29  W okresie objętym raportowaniem na Grupę Nowy 

Styl nie nałożono żadnych kar oraz sankcji za nie-
przestrzeganie wymagań decyzji administracyjnych oraz prze-
pisów prawa dotyczących ochrony środowiska. 
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G4-
EN6

DMA:
EN6

DMA:
EN3  Zakres naszej działalności wymaga odpowie-

dzialnego gospodarowania źródłami energii. 
Produkcja dużego wolumenu krzeseł oraz mebli wymaga zuży-
cia dużej ilości energii. Redukcja jej konsumpcji oraz korzystanie 
z energii bazującej na odnawialnych zasobach (np. energia 
tęczowa, wchodząca w skład energii elektrycznej pozyski-
wanej od dostawców zewnętrznych) są priorytetami naszego 
proekologicznego podejścia do produkcji. 

G4-
EN3  Produkcja ciepła w naszych zakładach jest ściśle po-

wiązana z zapotrzebowaniem na ciepło technologiczne 
oraz do celów socjalnych. 

Część energii cieplnej wytwarzamy w trzech kotłowniach 
zlokalizowanych w naszych zakładach. W Zakładzie Przemy-
słu Drzewnego kotłownia jest zasilana biomasą pochodzącą 
z czystych odpadów drzewnych i dostarcza energię cieplną 
na potrzeby procesu technologicznego oraz potrzeby central-
nego ogrzewania. Druga kotłownia, zlokalizowana w Jaśle, 
także zasilana jest biomasą, w której skład wchodzą odpady 
i pyły drzewne (trociny, wióry, zrębki, itp.). Ostatnia kotłownia, 
należąca do Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, jest 
opalana węglem kamiennym, a wytworzone ciepło wykorzy-
stywane jest głównie na potrzeby centralnego ogrzewania 
w okresie zimowym.

Jak redukujemy zużycie energii?

G4-
EN6

G4-
EN27  Zmodernizowane oświetlenie hal produkcyjnych 

w Jaśle, pozwoliło uzyskać oszczędne gospoda-
rowanie energią. Wprowadzenie sekwencyjnego włączania 
światła w poszczególnych strefach, w których w danym mo-
mencie odbywa się praca, oraz wymiana starych lamp pozwoliły 
oszczędzić energię na poziomie 27%. Zastosowanie energo-
oszczędnych świetlówek (zamiast lamp 400W) w Zakładzie 
Produkcji Metalowej, obniżyło zużycie energii elektrycznej 
oraz ilości wytwarzanej energii cieplnej na stanowisku pracy. 

 W celu ograniczenia zużycia energii cieplnej w Zakładzie Prze-
mysłu Drzewnego w Rzepedzi, zmodernizowaliśmy sieć i węzły 
ciepłownicze, które zabezpieczają przed stratami ciepła, oraz 
zastąpiliśmy starą sieć ciepłowniczą nową, w postaci estakady. 

Pod tym samym kątem prowadzimy też inwestycje w infra-
strukturę produkcyjną. Podczas naprawy wymiany maszyn, 
zastępujemy dotychczasowe silniki, silnikami energooszczęd-
nymi nowej generacji. 

Edukujemy i szkolimy naszych pracowników z poszanowania 
energii. Coroczna impreza dla pracowników – Dzień Otwarty 
na zakładach Grupy Nowy Styl – w 2015 roku odbyła się pod 
hasłem „Ekologia”. Dzieci poznały m.in. najważniejsze zasady 
oszczędzania energii. Eko-poradnik został później przedruko-
wany w „Spinaczu”, magazynie pracowniczym, który trafi a do 
wszystkich pracowników. 

4.1 Energia

EKO-ENERGIA
W zakładzie Rohde & Grahl i biurach zlokalizowanych w Voigtei i Steyerberg 
w Niemczech 100% zużywanej energii to tzw. zielona energia, która jest 
pozyskiwana ze źródeł odnawialnych: lokalnych biogazowni i skandynawskich 
elektrowni wodnych. Firma ma zakontraktowaną ekoenergię do końca 2018 
roku. Potwierdza to wydany w 2015 roku certyfi kat „Ökostrom” potwierdzony 
przez TUV SÜD. Z ekoenergii słynie cały powiat Nienburg.  
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W lipcu 2014 roku w Zakładzie Produkcji Metalowej w Jaśle zmodernizowaliśmy 
malarnię proszkową, dokonując zakupu nowych pieców: suszącego po myciu 
oraz do termopolimeryzacji farby, dodatkowo przeprowadzając usprawnienia 
przenośnika. Właściwa izolacja oraz bardziej precyzyjna regulacja temperatury 
wewnątrz pieca, pozwoliły na oszczędność gazu ziemnego na poziomie 
ok. 12%. Dodatkowo, dzięki tej zmianie zwiększyliśmy wydajność malowania 
o około 20%, co przełożyło się bezpośrednio na skrócenie czasu ogrzewania 
oraz oszczędność energii.

ZUŻYCIE 
ENERGII 

[kWh] 

2014 2015

Nowy Styl Sp. z o.o. 23 883 002 25 941 036

Nowy Styl GmbH 280 192 275 556

Rohde & Grahl GmbH 5 851 272 5 526 648

Rohde & Grahl BV 174 274 168 928

Sitag AG n/a 1 147 720

GRUPA NOWY STYL 30 188 740 33 059 888

G4-
EN3
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PRODUKCJA 
CIEPŁA 

[GJ] 

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Zakup 4 534 0

Biomasa 138 031 135 919

Węgiel 1 987 2 073

Olej opałowy 284 281

Gaz propan-butan 0 57

Gaz ziemny [m3] 5 104 8 185

RAZEM 149 940 146 515

ROHDE & GRAHL GMBH 2014 2015

Zakup n/a n/a

Biomasa 11 319,19 8 700,98

Węgiel n/a n/a

Olej opałowy 142,71 291,24

Gaz propan-butan n/a n/a

Gaz ziemny [m3] 1 890,76 2 630,16

RAZEM 13 352,66 11 622,38

SITAG AG 2014 2015

Zakup n/a

Biomasa n/a

Węgiel n/a

Olej opałowy 2 000

Gaz propan-butan n/a

Gaz ziemny [m3] 1 850

RAZEM 3 850

GRUPA NOWY STYL 2014 2015

Zakup 4 534 0

Biomasa 149 350 144 620

Węgiel 1 987 2 073

Olej opałowy 427 2 572

Gaz propan-butan 0 57

Gaz ziemny [m3] 6 995 12 665

RAZEM 163 293 161 987

G4-
EN3
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ŁĄCZNY 
POBÓR WODY 

WEDŁUG 
ŹRÓDŁA [m3]

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

wody powierzchniowe 74 737 56 742

dostawy wody miejskiej 71 164 58 396

RAZEM 145 901 115 138

NOWY STYL GMBH 2014 2015

wody powierzchniowe bd bd

dostawy wody miejskiej 51 78

RAZEM 51 78

ROHDE & GRAHL GMBH 2014 2015

wody powierzchniowe n/a n/a

dostawy wody miejskiej 2 603 2 863

RAZEM 2 603 2 863

ROHDE & GRAHL (NL) 2014 2015

wody powierzchniowe bd bd

dostawy wody miejskiej bd bd

RAZEM   

SITAG 2014 2015

wody powierzchniowe bd n/a

dostawy wody miejskiej bd 2 369

RAZEM 2 369

GRUPA NOWY STYL 2014 2015

RAZEM 148 555 120 448

G4-
EN8

DMA: 
EN8

G4- 
EN8  Racjonalne wykorzystanie zasobu, jakim jest woda, 

jest niezmiernie ważne w odpowiedzialnym po-
dejściu do ekologii i ochrony środowiska. Dlatego nieustannie 
dbamy o poprawę standardów, usprawnienie procesów tech-
nologicznych, w których woda jest wykorzystywana i dążymy 
do redukcji jej poboru.

Odnotowane zwiększenie poboru wody w latach 2014–2015, 
zwłaszcza na obszarze zakładów zlokalizowanych na terenie 
Polski, związane jest z uruchomieniem produkcji w nowej 
Fabryce Mebli Biurowych w Jaśle, w której woda wykorzy-
stywana jest zarówno do procesów technologicznych, jak i na 
cele socjalno-bytowe.

Woda wykorzystywana w naszych zakładach, pobierana jest 
z dwóch źródeł – za pomocą ujęć wody powierzchniowej, jak 
i z dostaw wody z miejskiej sieci wodociągowej. We wszystkich 
spółkach woda na potrzeby bytowe oraz procesu produkcji 
dostarczana jest z wodociągów zewnętrznych Miejskich Przed-
siębiorstw Gospodarki Komunalnej. Pobór wody powierzchnio-
wej, który stanowi średnio połowę całego poboru, odbywa się 
jedynie przy Zakładzie Przemysłu Drzewnego, posiadającego 
własną pompownię. 

4.2 Gospodarka wodna
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DMA:
EN22

G4-
EN22  Nieustannie dbamy o odpowiednie zagospo-

darowanie oraz redukcję ścieków powstałych 
w procesie produkcji. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do instalacji Miejskich Przed-
siębiorstw Gospodarki Komunalnej. Dwa zakłady zlokalizowane 
w Polsce posiadają własne oczyszczalnie ścieków. W pierwszym 
z nich, czyli w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, 
ścieki bytowe (po oczyszczeniu we własnej oczyszczalni) kie-
rowane są do rzeki Osławicy. Natomiast w Zakładzie Produkcji 
Metalowej powstające w wyniku prowadzonego procesu pro-
dukcyjnego ścieki przemysłowe zrzucamy do rzeki Jasiółki, po 
wcześniejszym oczyszczeniu ich w zakładowej oczyszczalni 
ścieków przemysłowych.

Zwiększona w latach 2014–2015 objętość ścieków przemy-
słowych (ściśle związanych z procesem technologicznym) spo-
wodowana była zwiększeniem ilości wytworzonych wyrobów. 
Jednak warto zauważyć, że w 2015 roku całkowita objętość 
ścieków zmniejszyła się o prawie 18%, w porównaniu z 2014 
i była najniższa od 2012 roku. 

Jak to robimy?

G4-
EN27  Aby zredukować zrzut ścieków do wód, zmodernizowa-

liśmy w 2015 roku zakładową oczyszczalnię ścieków 
w Rzepedzi, wykonując nową instalację elektryczną i instalację 
sterowania oczyszczalnią ścieków. Ponadto, umocniliśmy brzeg 
rzeki Osławy i odbudowaliśmy rów odprowadzający z zakładu 
ścieki i wody opadowo-roztopowe.

4.3 Objętość ścieków

OBJĘTOŚĆ 
ŚCIEKÓW

 [m3]

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

sanitarne
zrzut do instalacji MPGK

28 687 27 772

sanitarne
zrzut po oczyszczalni do rzeki Osławica

3 733 29 745

przemysłowe
zrzut po oczyszczalni do rzeki Jasiółki

34 131 5 631

RAZEM 66 551 3 850

NOWY STYL GMBH 2014 2015

sanitarne 
zrzut do instalacji MPGK

51 78

ROHDE & GRAHL GMBH 2014 2015

sanitarne 
zrzut do instalacji MPGK

n/a n/a

ROHDE & GRAHL BV 2014 2015

sanitarne 
zrzut do instalacji MPGK

bd bd

SITAG AG 2014 2015

sanitarne 
zrzut do instalacji MPGK

bd 2 369

GRUPA NOWY STYL 66 602 54 786

G4-
EN22
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4.4 Emisja do powietrza
G4-

EN15  Realizacja zamówień, a więc produkcja setek tysięcy 
krzeseł i mebli, wiąże się także z emisją zanieczyszczeń 

do atmosfery. Dążenie do ograniczenia tego zjawiska jest 
jednym z najważniejszych celów obowiązującego Systemu 
Zarządzania Środowiskowego. Aby ograniczyć negatywny 
wpływ emisji zanieczyszczeń, staramy się wprowadzać innowa-
cyjne rozwiązania, także z zakresu monitoringu. Laboratorium 
akredytowane zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowi-
ska co roku dokonuje pomiaru emisji w naszych zakładach. 
Obliczenia oparte są na standardowych wskaźnikach emisji 
według instrukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządza-
nia Emisjami oraz wskaźnikach określonych w pozwoleniach 
na emisję pyłów i gazów do powietrza dla poszczególnych 
instalacji i zakładów.

Szczególnie uważnie przyglądamy się poziomowi emisji dwu-
tlenku węgla, który klasyfi kuje się jako gaz cieplarniany, a więc 
prawdopodobne źródło podwyższenia temperatury naszej 
planety. Aby obliczyć wielkość tej emisji monitorujemy czas 
pracy instalacji, które są jej źródłem. Innych gazów, które można 
zaliczyć do gazów cieplarnianych, nie emitujemy.

Wzrost emisji zanieczyszczeń, w porównaniu z poprzednim 
okresem raportowania (2012–2013), jest wynikiem zwięk-
szonej produkcji oraz wydłużonego czasu pracy instala-
cji. Należy jednak podkreślić, że podczas całego procesu 
produkcyjnego nie przekroczyliśmy żadnych wskaźników 
godzinowych oraz emisji rocznej, określonych w obowiązu-
jących pozwoleniach.

Jak to robimy?

G4-
EN27  Nasza lakiernia wyposażona jest w nową kabinę do 

bejcowania, dzięki czemu zmniejszyliśmy emisję pyłów 
do powietrza oraz poprawiliśmy warunki pracy.

W Fabryce Mebli Biurowych w Jaśle stosujemy w automacie 
lakierniczym lakiery wodorozcieńczalne, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie zredukować emisję niebezpiecznych lotnych związ-
ków organicznych. Lakiery wodne są bardziej przyjazne dla 
środowiska pod względem zawartości LZO i dodatkowo nie 
wywołują niekorzystnego wpływu na pracownika. 

Zlecamy zewnętrznym instytucjom badawczym okresowe 
badania sklejki produkowanej przez nasze zakłady oraz od 
dostawców zewnętrznych pozyskujemy odpowiednie doku-
menty dla płyty meblowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
stale monitorować emisję formaldehydu.

Uzyskujemy od naszych dostawców oświadczenia potwierdza-
jące brak szkodliwych freonów (CFC i HCFC) powodujących 
niszczenie warstwy ozonowej oraz metali ciężkich i substancji 
bromowych w piankach. 

W zakładach Rohde & Grahl podczas procesu lakierowania, 
poprzez zastosowanie kurtyn wodnych, dochodzi do wiązania 
i oddzielania nadmiaru cząstek farby i rozpuszczalnika. Dzięki 
temu obniżyliśmy znacznie emisję oparów wielu składników 
farb i lakierów, szkodliwych dla środowiska i zdrowia pra-
cowników.

KLEJE
W listopadzie 2014 roku, w Zakładzie Produkcji Foteli i Krzeseł w Jaśle, 
wprowadziliśmy kleje tapicerskie o niższej zawartości lotnych związków 
organicznych. Zastosowanie nowych klejów umożliwiło redukcję LZO 
w znacznym stopniu. Po pierwsze, poprzez częściowe zastąpienie kleju 
rozpuszczalnikowego o zawartości LZO 52% klejem wodnym z aktywatorem 
wolnym od LZO, udało nam się ograniczyć ilość wprowadzanych LZO do procesu 
produkcji o ok. 10 ton na rok. Z kolei, nowo zastosowany klej o LZO na poziomie 
35%, zastąpił dwa inne kleje – jeden z LZO 52%, drugi z LZO 38%, co przyczyniło 
się do zmniejszenia emisji LZO szacunkowo o ok. 25%, co w skali rocznej daje 
mniejszą emisję o 5 ton.  
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EMISJA 
ZWIĄZKÓW 

TLENKÓW 
SIARKI, 

TLENKÓW 
AZOTU I INNYCH 

ISTOTNYCH 
ZWIĄZKÓW 

EMITOWANYCH 
DO POWIETRZA 

[kg]*

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Tlenki azotu (NOX) 32 877,1 37 065,4

Dwutlenek siarki (SO2) 2 478,7 2 786,9

Lotne związki organiczne 
(LZO)

35 969,0 41 459,8

Pyły 38 394,2 41 684,1

Tlenek węgla (CO) 28 735,4 32 819,8

Dwutlenek węgla (CO2) [Mg] 10 752,6 12 511,4

ROHDE & GRAHL GMBH 2014 2015

Tlenki azotu (NOX) 1 370 1 460

Dwutlenek siarki (SO2) 840 900

Lotne związki organiczne 
(LZO)

4 760,52 5 578,14

Pyły n/a n/a

Tlenek węgla (CO) n/a n/a

Dwutlenek węgla (CO2) [Mg] 1 336,04 1 466,53

SITAG AG 2014 2015

Tlenki azotu (NOX) n/a n/a

Dwutlenek siarki (SO2) n/a n/a

Lotne związki organiczne 
(LZO)

n/a 1 442,34

Pyły n/a n/a

Tlenek węgla (CO) n/a n/a

GRUPA NOWY STYL 2014 2015

Tlenki azotu (NOX) 34 247 38 525,4

Dwutlenek siarki (SO2) 3 319 3 686,9

Lotne związki organiczne 
(LZO)

40 729 48 480,3

Pyły 38 394 41 684,1

Tlenek węgla (CO) 28 735 32 819,8

Dwutlenek węgla (CO2) [Mg] 1 336,04 13 977,9

G4-
EN21

G4-
EN15

W aspektach ochrony 
środowiska Centrum Rozwoju 
Nowych Technologii cały 
czas poszukuje rozwiązań 
mających na celu zmniejszenie 
lub całkowitą eliminację 
szkodliwego oddziaływania 
na środowisko. Realizujemy 
to m.in. poprzez całkowitą 
eliminację kleju z wybranych 
wyrobów oraz przechodzenie 
na kleje wodne.
EUGENIUSZ GÓRSKI
Technolog
Centrum Rozwoju Nowych Technologii 

*  Spółki Nowy Styl GmbH i Rohde & Grahl BV nie prowadzą działalności pro-
dukcyjnej, dlatego nie monitorują danych z zakresu niniejszych wskaźników.
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4.5 Zużycie surowców
G4-
EN1

DMA:
EN1  Wykorzystując w produkcji duże ilości wielu surow-

ców, zdajemy sobie sprawę, jak niezmiernie ważne 
jest ich racjonalne wykorzystanie. Zwiększając produkcję, 
jednocześnie powiększamy wolumeny zużytych materiałów.

Przy produkcji wykorzystujemy m.in. płyty wiórowe, płyty 
pilśniowe, tkaniny, tworzywa sztuczne oraz gąbki. W Zakładzie 
Produkcji Metalowej, głównym surowcem wykorzystywanym 
w procesie produkcji jest stal, dostarczana w formie rur, pro-
fi li oraz blach w określonych kształtach i wymiarach, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie generować jak najmniejszy odpad 
technologiczny. 

Podczas produkcji komponentów drewnianych wykorzystujemy 
materiały tarte, w skład których wchodzą produkty będące 
wynikiem m.in. piłowania podłużnego drewna okrągłego oraz 
drzewo łuszczarskie, czyli zbiór wielowymiarowego drewna 
okrągłego wysokiej jakości.

Całość drewna używanego przez zakład w Rzepedzi pochodzi 
z lasów Unii Europejskiej i jest zgodna z wymogami określo-
nymi w rozporządzeniu EUTR 995/2010, którego główne 
postanowienia dotyczą zwalczania nielegalnego pozyskiwania 
drewna. Podczas produkcji wykorzystujemy także drewno 
i sklejkę drewna certyfi kowanego FSC, czyli pochodzącego 
z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Jego udział 
w całości zakupu drewna w 2014 roku wyniósł 35% oraz 28% 
w roku kolejnym.

Alternatywnym surowcem stosowanym w zakładach 
Rohde & Grahl jest bambus, który wykorzystujemy do pro-
dukcji płyt wiórowych. Bambus jest materiałem niezwykle 
wytrzymałym i solidnym, a jego zasoby szybko się odnawiają.

drewno FSC

drewno inne

% udział 
drewna 
okrągłego FSC 
zakupionego
w 2014 i 2015 
roku 

35%65% 28%72%

20152014
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ZUŻYCIE 
TWORZYWA 

SZTUCZNEGO 
[kg] 

ZUŻYCIE 
TWORZYWA 

SZTUCZNEGO 
[kg] kg] kg

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Zużycie tworzywa ogółem  2 677 850  3 183 350 

Produkcja regranulatu  1 444 160  1 354 570 

W tym sprzedane na zewnątrz  126 319  38 963 

DMA:
EN23

G4-
EN23  Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to 

także dbanie o najwyższe standardy ich odzysku 
oraz utylizacji. Podczas procesów produkcji mebli oraz krzeseł 
powstają różnego rodzaju odpady (np. pianki, ścinki czy odpady 
skóry i tkanin). W wielu przypadkach, jesteśmy w stanie użyć 
ich powtórnie w procesie produkcji. Aby odzyskać energię 
cieplną, w zakładowych kotłowniach spalamy m.in. wióry, 
trociny, a nadwyżkę przekazujemy osobom fi zycznym, w celu 
ogrzania gospodarstw domowych. 

Pozostałe odpady, których nie jesteśmy w stanie ponownie 
wykorzystać, przekazujemy fi rmom zewnętrznym zapew-
niającym kompleksowe rozwiązania dotyczące gospodarki 
odpadami i recyklingu.

Jak to robimy?

G4-
EN27  Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, ze względu 

na swoją specyfi kę produkcyjną, posiada wydział re-
granulacji, którego zadaniem jest wykorzystanie zarówno 
odpadów poprodukcyjnych wewnętrznych, jak i pochodzących 
od dostawców zewnętrznych. W skład regranulatu, wchodzą 
m.in. opakowania plastikowe, zderzaki samochodowe oraz 
wiele innych plastikowych elementów, które po zmieleniu 
mogą zostać ponownie wykorzystane. Dzięki temu, jesteśmy 
w stanie obniżyć wykorzystanie materiałów oryginalnych, 
jednocześnie zmniejszając powstawanie odpadów poprzez 
ponowne wykorzystanie ich w procesie.

Gospodarka odpadami

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Płyty pilśniowe, wiórowe i podobne [m3] 9 831 11 800

Tworzywa sztuczne [t] 2 678 3 183

Wyroby metalowe [t] 11 206 12 103

Tkaniny [m2] 1 514 627 1 614 115

Blok gąbki [kg] 974 123 1 007 430

Materiały tarte [m3] 1 146 1 194

Drzewo łuszczarskie [m3] 15 054 14 946

G4-
EN1

4.6

WYKORZY-
STYWANE 
MATERIAŁY 
I SUROWCE 
WG MASY LUB 
OBJĘTOŚCI
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KARTONIARKA
Aby lepiej gospodarować opakowaniami z tektury w Fabryce 
Mebli Biurowych oraz Zakładzie Produkcji Foteli i Krzeseł w Jaśle, 
wdrożyliśmy nowe kartoniarki, czyli urządzenia do produkcji 
opakowań tekturowych ze wstęgi tekturowej. Wprowadzenie 
maszyny do cięcia kartonów pod konkretne zlecenia produkcyjne, 
umożliwiło nam zasadniczą zmianę zarządzania opakowaniami. 
W klasycznej technologii pakowania w kartony opakowania są 
wykonywane przez dostawcę i dostarczane do fi rmy, jako materiał 
opakowaniowy do bezpośredniego wykorzystania. Wymusza to 
określone sposoby zarządzania, m.in.: zakupy ilości minimalnych, 
magazynowanie kartonów, czy określenie pewnej skończonej ilości 
wariantów kartonów. Nadmierna ilość wariantów może powodować 
bardzo duży rozrost magazynu kartonów, szczególnie w przypadku 
wariantów o niskiej rotacji.

Dzięki kartoniarce kupujemy wstęgę kartonową w określonych 
szerokościach i wycinamy właściwe opakowanie dokładnie 
wymierzone dla konkretnego, zamówionego wyrobu. W ten sposób 
jesteśmy w stanie idealnie dopasować opakowania do produktu, 
ograniczyć lub wyeliminować magazyn kartonów i zastąpić go 
znacznie mniejszym magazynem wstęgi kartonowej oraz dokładnie 
określić ilość przygotowanych opakowań do wielkości produkcji.
Wprowadzając takie usprawnienie, ograniczyliśmy koszt odpadu 
technologicznego, powstającego przy cięciu kartonu. 

W 2015 roku wyposażyliśmy Zakład Produkcji Metalowej 
w nowy laser do profi li. Zwiększyło to precyzję rozkroju i zmniej-
szyło powstały odpad, co umożliwiło jednoczesną redukcję 
zużycia surowców stalowych oraz energii elektrycznej. W tym 
samym okresie, po opracowaniu nowego wniosku i złożeniu 
go w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, ZPM uzyskał 
pozwolenie na gospodarowanie odpadami przez kolejne 10 lat, 
dzięki czemu możemy prowadzić procesy produkcyjne zgodne 
z wymogami prawnymi.

Prowadzimy uporządkowaną gospodarkę zużytymi olejami oraz 
świetlówkami, które są utylizowane zgodnie z obowiązującą 
procedurą.

Wdrożenie owijarek folii stretch ze wstępnym rozciągiem na 
maszynie, spowodowało 40% zmniejszenie zużycia folii, a co za 
tym idzie zmniejszenie wielkości folii do recyklingu. W 2015 
roku, wyposażyliśmy Zakład Produkcji Foteli i Krzeseł w Jaśle 
w trzy tego typy maszyny.

Aby odpowiedzialnie gospodarować odpadami, pomagamy 
także naszym klientom w utylizacji produktów. Umożliwiamy 
im przesłanie zbędnych produktów i po rozmontowaniu prze-
kazujemy część komponentów do recyklingu.
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ODPADY 
WEDŁUG 
METODY 

POSTĘPO-
WANIA

[Mg]

G4-
EN23

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Przekazanie fi rmom zewnętrznym 4 521 5 737

Odzysk we własnym zakresie 21 968 20 984

RAZEM 26 489 26 721

NOWY STYL GMBH

Przekazanie fi rmom zewnętrznym 61 66,51

Odzysk we własnym zakresie bd bd

RAZEM 61 66,51

ROHDE & GRAHL GMBH

Przekazanie fi rmom zewnętrznym 748,75 732,76

Odzysk we własnym zakresie n/a n/a

RAZEM 749 733

SITAG AG

Przekazanie fi rmom zewnętrznym bd 78,7

Odzysk we własnym zakresie bd 190

RAZEM 268,7

GRUPA NOWY STYL

Przekazanie fi rmom zewnętrznym 5 331 6 615

Odzysk we własnym zakresie 21 968 21 174

RAZEM 27 299 27 789
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NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Odpady niebezpieczne 399 402

Odpady inne niż niebezpieczne 4 122 5 335

RAZEM 4 521 5 737

NOWY STYL GMBH

Odpady niebezpieczne bd bd

Odpady inne niż niebezpieczne 22,7 29,2

RAZEM 23 29

ROHDE & GRAHL GMBH

Odpady niebezpieczne 22,61 44,46

Odpady inne niż niebezpieczne 726,14 699,3

RAZEM

SITAG AG

Odpady niebezpieczne bd 0

Odpady inne niż niebezpieczne bd 37

RAZEM 37

ODPADY 
WEDŁUG 
RODZAJU 
[Mg]

G4-
EN23

DMA:
EN31

G4-
EN31  Chcąc ograniczyć nasz wpływ na środowisko, 

na bieżąco kontrolujemy wszystkie procesy oraz 
stale inwestujemy w rozwiązania sprzyjające minimalizacji 
negatywnych skutków naszej działalności. Nieustannie moni-
torujemy wszelkie ruchy, aby móc szybko i trafnie reagować 
na zmieniające się wyniki i parametry. 

Bez ciągłej kontroli naszej działalności nie jesteśmy w stanie 
w pełni realizować proekologicznych celów, dlatego poza ze-
wnętrznym audytem, prowadzimy także wewnętrzny monito-
ring w ramach dedykowanych zespołów audytorów. 

Jak to robimy?

W celu ograniczenia naszego wpływu inwestujemy między 
innymi w certyfi kację systemu ochrony środowiska, w pomiary 
emisji, hałasu oraz wód i w szkolenia, które zostały wymienione, 
jako jeden z ważniejszych aspektów Polityki Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania. Zarówno w roku 2014 jak i 2015 naj-
większe koszty ponieśliśmy w ramach gospodarki odpadami.

Łączne wydatki i inwestycje na ochronę środowiska 4.7
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ROHDE & GRAHL GMBH 2014 2015

Audyty Certyfi katów 30 908,66 53 276,69

Opłaty z tytułu korzystania 
ze środowiska 

n/a n/a

Odpady 293 053,43

Pomiary emisji + sprawozdanie 
standardy emisyjne 

n/a n/a

Pomiary emisji hałasu do 
środowiska 

n/a n/a

Pomiary wód i ścieków 186,59 186,39

Koszty konserwacji 2 013,80 2 334,70

Szkolenia n/a n/a

Wydanie decyzji n/a n/a

RAZEM 33 109,04 348 851,21

 NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

Audyty Certyfi katów 88 477,00 69 431,00

Opłaty z tytułu korzystania 
ze środowiska 

131 563,00 130 939,00

Odpady 386 656,00 548 479,00

Pomiary emisji + sprawozdanie 
standardy emisyjne 

6 350,00 7 260,00

Pomiary emisji hałasu do 
środowiska 

0 11 000,00

Pomiary wód i ścieków 6 567,00 4 046,00

Koszty konserwacji 11 700,00 0

Szkolenia 12 890,00 1 400,00

Wydanie decyzji 0 15 900,00

RAZEM 644 203,00 788 455,00

ŁĄCZNE 
WYDATKI 
I INWESTYCJE 
NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 
WEDŁUG TYPU 
[PLN]

G4-
EN31
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SITAG AG 2014 2015

Audyty Certyfi katów bd 49 490,98

Opłaty z tytułu korzystania 
ze środowiska 

bd 0

Odpady bd 123 137,33

Pomiary emisji + sprawozdanie 
standardy emisyjne 

bd 23 604,60

Pomiary emisji hałasu do 
środowiska 

bd 0

Pomiary wód i ścieków bd 0

Koszty konserwacji bd 1 495 351,41

Szkolenia bd 106 220,70

Wydanie decyzji bd 0

RAZEM 1 797 805,02

GRUPA NOWY STYL 2014 2015

Audyty Certyfi katów 119 385,66 172 198,67

Opłaty z tytułu korzystania 
ze środowiska 

131 563,00 130 939,00

Odpady 386 656,00 964 669,76

Pomiary emisji + sprawozdanie 
standardy emisyjne 

6 350,00 30 864,60

Pomiary emisji hałasu do 
środowiska 

0 11 000,00

Pomiary wód i ścieków 6 753,59 4 232,39

Koszty konserwacji 13 713,80 1 497 686,11

Szkolenia 12 890,00 107 620,70

Wydanie decyzji 0 15 900,00

RAZEM 677 312,05 2 935 111,23
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DMA:
EN30

G4-
EN30  Pamiętając, że nasz wpływ na środowisko nie 

ogranicza się jedynie do miejsca produkcji, sta-
ramy się także ograniczać go podczas transportu produktów 
do fi nalnych odbiorców oraz dystrybutorów. Będąc globalnym 
dostawcą, dostarczamy setki tysięcy krzeseł i mebli do klientów 
na całym świecie, dlatego zdajemy sobie sprawę, z konieczności 
odpowiedzialnego podejścia do całego procesu logistycznego. 

Spadek zużycia paliw spalinowych jest wynikiem przekazania 
transportu naszych wyrobów i podzespołów do fi rm zewnętrz-
nych. Dystrybucja odbywa się za pomocą zewnętrznej fl oty 
samochodowej. Spośród dotychczasowych przewoźników wy-
braliśmy tych, którzy dysponują samochodami z niską emisją 
spalin i CO2. Głównymi partnerami logistycznymi, z którymi 
współpracujemy przy dystrybucji są: DB Schenker, Raben, 
DHL, Dachser, Heppner, Rohlig Suus, Onetex, Zettransport. 
Nasza fl ota obejmuje 104 samochody osobowe i 4 ciężarowe, 
wszystkie spełniają normy spalania od EURO 1 do EURO 4.

Całkowita powierzchnia magazynowa wynosi 55 300 m2. 
14 magazynów rozmieszczonych jest w całej Europie, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie zaplanować efektywniejsze zbiorcze 
dostawy wysyłane do fi nalnego odbiorcy z poszczególnych 
magazynów. 

Jak to robimy?

 Jednym z najważniejszych aspektów polityki transpor-
towej jest optymalizacja procesu dystrybucji i zmniej-

szenie negatywnego wpływu na środowisko. Służy temu m.in. 
metoda pakowania L-shape, która zwiększa ładowność przy-
czepy TIR dwukrotnie. Każda paleta jest w stanie pomieścić 
więcej produktów, dzięki czemu zmniejszyliśmy ilość materiału 
do pakowania oraz znacznie obniżyliśmy koszty transportu 
i zredukowaliśmy ilość emitowanych do środowiska spalin. 

W spółce Rohde & Grahl GmbH 80% krzeseł oraz 95% mebli jest 
transportowanych w kocach wielokrotnego użytku. Ponadto 
fl ota wykorzystywana przez spółki niemieckie spełnia stan-
dardy emisji EURO 5/EURO 6 i w większości jest wyposażona 
w Technologię AdBlue, dzięki której jesteśmy w stanie osiągnąć 
redukcję emisji tlenków azotu o 90%.

4.8 Transport

 SYSTEM TRANSPORTU BDF 

W 2014 roku wprowadziliśmy system transportu BDF, charakteryzujący się użyciem wymiennych 
kontenerów, podwójnej podłogi oraz transportem krzeseł bez opakowania. Nadwozia wymienne 
typu BDF znajdują zastosowanie w logistyce towarów wysokokubaturowych i przy kubaturze 
ok. 120 m3 są w stanie pomieścić 38 palet euro (120×80 cm), wykorzystując maksimum 
powierzchni. Naczepa standardowa, której kubatura wynosi 90 m3, mieści 4 palety mniej. System 
podwójnej podłogi pozwala nam zapewnić lepsze wykorzystanie przestrzeni załadunkowej dla 
towarów, które nie mogą być przewożone jeden na drugim. Poprzez zastosowanie przesuwnych 
haków, jesteśmy w stanie zmienić wysokość i długość położenia kolejnej warstwy, co skutkuje 
zwiększeniem ładowności standardowej przyczepy z 33 do 55 palet.

Transportując meble i krzesła bez opakowań w segmencie projektowym, odpowiadamy 
bezpośrednio na potrzeby klientów, jednocześnie dbając o proekologiczne podejście do transportu. 
Krzesła na czas magazynowania i transportu są dodatkowo zabezpieczane przed uszkodzeniami, 
m.in. poprzez stosowanie nakładek chroniących podłokietniki oraz kółka. Brak opakowań 
kartonowych, determinuje także nakładanie na produkty worków z tkaniny oraz specjalnych 
pasów, przymocowanych do ścian kontenera. Wprowadzenie systemu kontenerów BDF 
w znaczący sposób minimalizuje nasz wpływ na środowisko. W ten sposób redukujemy odpad 
kartonu oraz w pełni wykorzystujemy potencjał dostępnej przestrzeni załadunkowej. 
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Dostarczamy towary Grupy Nowy 
Styl zarówno do odbiorców w kraju, 
jak i za granicą, nieustannie dbając 
o minimalizację ingerencji w środowisko 
naturalne. Proekologiczne podejście 
do transportu, obejmujące m.in. 
maksymalizację wypełnienia pojazdów 
towarem oraz stały monitoring 
i ograniczenie emisji CO2, jest jednym 
z niezmiernie istotnych aspektów naszej 
wieloletniej współpracy. 
BEATA KONECKA 
Marketing Manager 
Schenker Sp. z o.o. 

ZUŻYCIE 
PALIW 

SPALANYCH 
W SILNIKACH 

SPALINOWYCH 
FLOTY 

[Mg]

NOWY STYL SP. Z O.O. 2014 2015

ON 217,914 180,795

Benzyna 25,634 26,666

Gaz LPG 71,423 69,278

ROHDE & GRAHL GMBH   

ON 91,49 75,9

Benzyna 0,86 10,51

Gaz LPG 4,081 2,893

SITAG AG   

ON bd 122

Benzyna bd 2

Gaz LPG bd  0

GRUPA NOWY STYL   

ON 309,404 378,695

Benzyna 26,494 39,176

Gaz LPG 75,504 72,171

RAZEM 411,402 490,042

G4-
EN30
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Zrównoważone zarządzanie 
łańcuchem dostaw jest jednym 
z największych wyzwań społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 
Tylko w obszarze zakupów 
bezpośrednich współpracujemy 
z ponad 2500 dostawców 
z wielu krajów, a przecież 
łańcuch dostaw to dużo więcej 
niż dostawcy materiałów na 
potrzeby produkcji. To również 
organizacja, planowanie produkcji, 
proces technologiczny, transport 
wewnętrzny, logistyka wysyłek.

DMA:
EC9  Bezpieczeństwo dostaw jest podstawą funkcjonowania 

naszej fi rmy. Aby zagwarantować sobie stabilne dostawy 
stosujemy różne metody dywersyfi kacji dostawców: utrzymu-
jemy szerokie portfolio dostarczycieli materiałów z różnych 
państw, unifi kujemy produkty i budujemy bazę technologii 
alternatywnych. Posiadamy podobne technologie produkcji w 
naszych zakładach zlokalizowanych w różnych krajach (Niemcy, 
Ukraina, Rosja). Ponadto stale kooperujemy z dostawcami, 
przekazując im część produkcji nawet wtedy, gdy posiadamy 
wystarczającą technologię we własnych zakładach. Jest to 
zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Różnicujemy też naszych dostawców i rodzaje transportu 
stale podnosząc nasze standardy i wymagania co do ich usług. 
W ostatnich dwóch latach ograniczyliśmy liczbę przewoźników, 
przedłużyliśmy współpracę tylko z fi rmami wykorzystującymi 
samochody z niską emisją spalin i CO2. 

Nasze procedury zakupowe zostały stworzone w oparciu o stan-
dard ISO 9001:2008. 

5.1 Nasi dostawcy
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Dostawcy lokalni, zakupy globalne
DMA: 
EN32 

G4-
EC9  W myśl zasady „Myślimy globalnie, działamy 

lokalnie”, staramy się pozyskiwać surowce i ma-
teriały z lokalnych rynków. Lokalnych, czyli z tych krajów, 
w których zlokalizowane są nasze fabryki. Ma to szczegól-
nie duże znaczenie przy zakupach bezpośrednich (direct), 
związanych z działalnością produkcyjną, których wartość 
stanowi większość całych wydatków fi rmy. W 2014 roku 50% 
surowców i półproduktów (według ich wartości) dostarczyli 

nam dostawcy lokalni. W 2015 roku udział fi rm lokalnych 
w zakupach „direct” zwiększyliśmy do 55%. Pozostałą część 
zakupów bezpośrednich dokonujemy u dostawców spoza 
krajów wytwarzania, np. polscy dostawcy, którzy dostarczali 
komponenty dla zakładów w Jaśle, teraz realizują też zamó-
wienia dla spółek niemieckich. Jest to efekt racjonalizacji 
kosztów i szerszych zmian w polityce zakupowej.

KODEKS DOSTAWCÓW
Liderem naszej organizacji we wprowadzaniu standardów etycznych 
do łańcucha dostaw była spółka Rohde & Grahl działająca na 
terenie Holandii. Kodeks ustanowiony przez nią podpisali niemal 
wszyscy współpracujący z nią dostawcy, odpowiedzialni za 95% 
dostaw. Od końca 2015 roku w Grupie Nowy Styl obowiązuje 
globalny Kodeks dostawców, który w zwięzły sposób określa 
nasze podstawowe wymagania co do warunków pracy i praktyk 
pracowniczych, ochrony środowiska i uczciwych praktyk 
biznesowych. Kodeks jest dokumentem globalnym, równym dla 
dostawców wszystkich spółek Grupy Nowy Styl. Jego akceptacja 
jest podstawowym warunkiem nawiązania współpracy z naszą 
organizacją dla nowych partnerów. Natomiast obecni dostawcy 
są informowani i stopniowo przechodzą proces akceptacji 
i dostosowania się do wymagań opisanych w kodeksie. Tworzymy 
narzędzia weryfi kacji tego dokumentu, które będziemy stosować 
na etapie oceny nowych partnerów i podczas okresowych audytów. 
Na 2016 i 2017 rok zaplanowaliśmy pełne jego wdrożenie.

dostawcy lokalni

50% 55%

20152014

90



Kiedy klienci podnoszą swoje wymagania, cała branża 
zaczyna się rozwijać. Z Grupą Nowy Styl, która jest jednym 
z naszych głównych klientów, przez lata współpracowaliśmy 
nad doskonaleniem jakości, bezpieczeństwa i środowiskowych 
parametrów naszych produktów. Na potrzebę zamówień 
Grupy wdrożyliśmy m.in. kartony, z których całkowicie 
wyeliminowaliśmy metalowe zszywki, by dało się je łatwiej 
utylizować. Kodeks dostawców zawiera zasady, których 
zawsze przestrzegaliśmy w naszej fi rmie, ale zmusza nas 
do bardziej systematycznego ich monitoringu. Jest dla nas 
i dla całej branży sygnałem, że bez troski o zachowanie 
podstawowych standardów z zakresu praw człowieka, nie 
można liczyć na współpracę z największymi graczami rynku 
meblowego. 
KRZYSZTOF JAŻDŻYK 
Prezes Zarządu Model Opakowania, 
Dostawca Roku 2014 Grupy Nowy Styl

ZOBOWIĄZANIA:

Wdrożymy Kodeks dostawców we wszystkich 
spółkach Grupy – stworzymy formularz 
etycznej oceny dostawcy, który będziemy 
stosować podczas wstępnej weryfi kacji nowych 
dostawców, a także będziemy monitorować 
przestrzeganie Kodeksu dostawców podczas 
okresowych spotkań i audytów u dostawców.

G4-12  Rosnąca skala działania fi rmy pozwala optymalizować 
procesy zakupowe. Od połowy 2014 roku prowadzimy 

centralizację zaopatrzenia. Skoncentrowanie tego procesu w Cen-
tralnym Pionie Zakupów ułatwia kontrolę nad wydatkami w całej 
Grupie i sprawia, że lepiej wykorzystujemy efekt skali i synergii 
Grupy: ceny surowców i komponentów stosowanych w różnych 
zakładach negocjowane są centralnie. Centralizacja pozwala też 
na wprowadzenie w całej organizacji tej samej strategii zaku-
powej, procedur zakupu, odpowiedniego zarządzania kategorią 
zakupową oraz lepszego zarządzania personelem zakupowym. 

Centralny Pion Zakupów odpowiada za weryfi kację nowych 
dostawców, a w Polsce przejął też od Pionu Jakości odpowie-
dzialność za kontrolę jakości dostaw od dostawców zewnętrz-
nych w zakładach produkcyjnych oraz kontrolę inspekcyjną 
w lokalizacji dostawców. 

G4-
EN32

G4-
LA14

DMA:
LA14  W procesie selekcji dostawców bierzemy 

pod uwagę m.in. kryteria jakościowe, śro-
dowiskowe, BHP i fi nansowe. Szczególnie dokładnie weryfi ku-
jemy nowych partnerów, których poddajemy audytowi m.in. 
z aspektów środowiskowych i BHP, oraz grupę zidentyfi kowaną 
jako kluczowi dostawcy. Z tego grona zarówno w 2014, jak 
i 2015 roku 100% nowych podmiotów wypełniło „Kwestio-
nariusz Środowiskowy Dostawcy” i dokumenty weryfi kujące 
obowiązującą politykę BHP.

Teraz do tej listy dodajemy kryteria etyczne, w szczególności 
przestrzeganie praw człowieka.
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Określenie klient nie odzwierciedla 
w pełni tego, w jaki sposób 
traktujemy osoby i organizacje, 
które wyposażamy w nasze 
produkty. Bardziej adekwatne 
wydaje się słowo partner. 

Budując relacje nastawiamy się przede wszystkim na ich trwa-
łość i opieramy je na zaufaniu wynikającym z realnych korzyści 
oferowanych drugiej stronie.

Tworzenie i utrzymywanie tych relacji z naszymi partnerami 
biznesowymi to kluczowe zadanie wszystkich działów naszej 
fi rmy. Każde działanie opisane w raporcie wpływa w sposób 
mniej lub bardziej bezpośredni na pozytywne więzi z naszymi 
klientami.

Po pierwsze projektujemy nasze produkty i usługi w taki 
sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkow-
ników, zarówno pod względem technicznym, technologicz-
nym, jak i jakościowym. Proces projektowania to również 
wybór odpowiednich surowców – nie tylko pod względem 
ich ekonomiczności, ale przede wszystkim trwałości, ekologii 
i ergonomii fi nalnego rozwiązania. Nie zapominamy, że ich 
źródłem są dostawcy, dlatego dbamy o staranny ich dobór 
i utrzymywanie dobrych relacji z nimi, mając na uwadze 
najwyższą jakość naszych produktów. Kluczowym etapem 
w cyklu produkcyjnym jest dla nas kontrola jakości produktu 
i całego procesu logistycznego.
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6.1 Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
G4-

EN27
G4-
PR2

DMA:
PR1  Projektując nasze produkty, myślimy przede 

wszystkim o naszych klientach. Ich komfort 
i zdrowie są dla nas kluczowe. Meble nie są objęte dyrektywami 
tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej dotyczącymi bezpie-
czeństwa produktów, dlatego obrót nimi jest dokonywany na 
tzw. „wolnym rynku”. Brak odgórnych regulacji nie przeszkadza 
nam jednak ściśle kontrolować to, co produkujemy. Produkty 
poddajemy wewnętrznym testom we własnym ośrodku badań 
w Polsce, w Jaśle, a także w certyfi kowanych zewnętrznych 
jednostkach badawczych w Polsce i zagranicą.

Nasze portfolio produktowe jest bardzo szerokie, zaczynając 
od produktów dla gabinetów domowych (część produktów 
marki Nowy Styl, a także oferta SOHO – Small O�  ce Home 
O�  ce) po produkty pod tzw. rynek projektowy, który stawia 
bardzo wysokie wymagania odnośnie ergonomii, jakości czy 
możliwości przetwarzania produktów i który jest najistotniejszy 
dla funkcjonowania naszej fi rmy. Działamy właściwie w każdym 
segmencie rynkowym i kanale sprzedaży, mając w tej chwili 
w ofercie produkty sześciu marek: Nowy Styl, BN O�  ce So-
lution, Forum Seating, Grammer O�  ce, Rohde & Grahl i Sitag.

G4-
PR1  Produkty home-o�  ce dopuszczane są do obrotu na 

podstawie oceny konstrukcyjnej oraz oceny potencjal-
nego ryzyka. Wewnętrznymi badaniami objęte są bezwzględ-
nie wszystkie produkty wdrażane dla rynku profesjonalnego 
(projektowego). Część z badań wewnętrznych jest również 
potwierdzana raportami z badań wykonanych przez niezależne 
instytucje badawcze, w tym jednostki akredytowane, które są 
uprawnione do wydawania certyfi katów. W latach 2014–2015 
zwiększyliśmy liczbę tego typu dokumentów.

Jednym z certyfi katów, jakie uzyskały nasze produkty jest 
certyfi kat Geprüfte Sicherheit (GS) – powszechnie ceniony 
dokument potwierdzający, iż produkt z tym oznaczeniem 
spełnienia surowe niemieckie oraz europejskie normy i naj-
wyższe wymagania bezpieczeństwa. Jednostką certyfi kującą 
jest niemiecka Instytucja Badawcza TUV Rheinland, z którą 
od lat współpracujemy.

W roku 2014 uzyskaliśmy też francuski certyfi kat NF-O�  ce 
Excellence Certifi é, a po audycie w roku 2015 otrzymaliśmy 
jego przedłużenie na kolejne lata. NF-O�  ce Excellence Certifi é 
jest potwierdzeniem wysokiej jakości certyfi kowanych mebli 
biurowych w zakresie, wymiarów, wytrzymałości mechanicznej, 
trwałości, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz reakcji na ogień. 
Dodatkowo zapewnia o zdolności producenta do wytwarzania 
produktów o stałej jakości oraz do wdrażania i monitorowania 
zobowiązań społecznych i środowiskowych. NF-O�  ce Excel-
lence Certifi é jest jedynym znakiem certyfi kacji mebli biurowych 
we Francji wydanym przez niezależną akredytowaną w tym 
zakresie jednostkę certyfi kującą.

Ponadto posiadamy certyfi katy z instytucji badawczych, m.in.: 
polskiego COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfi kacji (certyfi kat 
zgodności dodatkowo ze znakiem bezpieczeństwa B), Insty-
tutu Nadzoru Technicznego, Instytutu Technologii Drewna, 
Instytutu Techniki Budowlanej i czeskiego Engineering Test 
Institute (Szutest).

Dla produktów marki Grammer O�  ce poziom badań w insty-
tucjach zewnętrznych wynosi 100%, dla marki Rohde & Grahl 
100% w przypadku krzeseł i 95% dla mebli, natomiast dla 
produktów marki Sitag 40%.

W ośrodkach badawczych testujemy też reakcje naszych mebli 
na ogień czy promieniowanie UV.

Aby dostarczyć klientom rzetelną informację odnośnie certy-
fi katów naszych produktów, systemowo zarządzamy całością 
wiedzy z tego obszaru, prowadząc wewnętrzny Portal Certyfi -
katy na platformie SharePoint. Tam w prosty sposób pracownicy 
mogą zawsze znaleźć aktualne dokumenty dotyczące mebli 
i komponentów – atesty, raporty z badań, certyfi katy czy 
oświadczenia.

Produkty marki Forum Seating, które ze względu na specyfi kę 
projektów, do których są przeznaczone, podlegają niejedno-
krotnie dyrektywom Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów 
budowlanych, a także dyrektywom dotyczącymi sprzętu 
elektrycznego. Zawsze projektujemy je tak, aby spełniały 
rygorystyczne normy pod względem wytrzymałości oraz bez-
pieczeństwa użytkowania.
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NORMY, 
ZGODNIE 

Z KTÓRYMI 
PRODUKUJEMY 

NASZE MEBLE

PRODUKTY Z OFERTY MARKI NOWY STYL I BN OFFICE SOLUTION:

Krzesła stacjonarne:

EN 16139 Meble. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk 
użytkowanych poza mieszkaniem

EN 1022 Meble mieszkaniowe. Meble do siedzenia. Oznaczanie stateczności

EN 1728 Meble. Meble do siedzenia. Metody badań wytrzymałości i trwałości

EN 14703 Meble. Łączniki do siedzisk do użytku niedomowego połączonych w rzędy. 
Wymagania wytrzymałościowe i metody badań

EN 12727 Meble. Siedziska szeregowe. Metody badań oraz wymagania wytrzymałości 
i trwałości

Krzesła obrotowe dla instytucji edukacyjnych:

EN 1729-1 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary 
funkcjonalne

EN 1729-2 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

Krzesła obrotowe:

EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Oznaczanie 
wymiarów

EN 1335-2 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

EN 1335-3 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 3: Metody badań

EN 1022 Meble mieszkaniowe. Meble do siedzenia. Oznaczanie stateczności

Meble (biurka):

EN 527-1 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary 

EN 527-2 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania 
bezpieczeństwa 

EN 527-3 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 3: Metody oznaczania stateczności 
i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji

EN 14074 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań 
wytrzymałości i trwałości części ruchomych

Meble do przechowywania (szafy, kontenery):

EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 

EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności 
i wytrzymałości konstrukcji 
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NORMY, 
ZGODNIE 

Z KTÓRYMI 
PRODUKUJEMY 

NASZE MEBLE

PRODUKTY Z OFERTY MARKI NOWY STYL I BN OFFICE SOLUTION:

Stoły konferencyjne i kawiarniane:

EN 15372 Meble. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów 
użytkowanych poza mieszkaniem

EN 1730 Meble. Stoły. Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości 

Atesty 
higieniczne PZH 

Spełnione warunki do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności 
publicznej (odpowiada wymaganiom higienicznym (chodzi o bezpieczeństwo 
dotyczące obecności substancji niebezpiecznych) – systemy meblowe oraz część 
krzeseł

Instytut 
Technologii 
Drewna

Opinia dotycząca klasy higieny E1 – emisja formaldehydu (EN 717-1) – szafa 
3OH jako przedstawiciel linii meblowej Easy Space

PRODUKTY Z OFERTY MARKI GRAMMER OFFICE:

EN 1335, EN 16139

PRODUKTY Z OFERTY MARKI ROHDE & GRAHL:

Krzesła

EN 1335, EN 16139, NPR 1813

Meble

EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

PRODUKTY Z OFERTY MARKI SITAG:

EN 1335 1-3
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 W 2014 roku został powołany dedykowany zespół ds. 
zagadnień i wdrożeń produktów akustycznych. Zespół 

rozwijał wiedzę o właściwościach akustycznych materiałów 
i ich układów poprzez badania oraz szkolenia. Badania aku-
styczne naszych produktów prowadziliśmy w kilku ośrodkach 
krajowych i zagranicznych: w Laboratorium Akustyki Tech-
nicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz przy współpracy z jedną 
z najbardziej cenionych na świecie pracowni akustycznych 
Nagata Acoustics. 

Trwają prace nad zaprojektowaniem linii produktów dźwięko-
chłonnych przeznaczonych do wnętrz biurowych oraz użytku 

publicznego, które będą odpowiedzią na specyfi czne problemy 
akustyczne charakterystyczne dla pomieszczeń biurowych. 
Jednym z rozwiązań, które zastosowano w uruchamianej linii 
produktowej jest ekologiczny materiał dźwiękochłonny, w 85% 
pochodzący z recyklingu PET.

W latach 2016–2017 będziemy kontynuować działania z ob-
szaru akustyki. Planujemy wykonanie badań akustycznych dla 
wybranych próbek oraz produktów. Będziemy też dalej rozwijać 
kompetencje w zakresie pomiarów parametrów akustycznych 
pomieszczeń: zakupimy sprzęt do pomiarów akustycznych 
i wykonamy pomiary próbne. Przeszkolimy z akustyki naszych 
partnerów biznesowych.

Wielu z naszych klientów w sposób systemowy zarządza wpły-
wem na środowisko i monitoruje go we wszystkich aspektach 
swojej działalności. 

 Takim klientom chcemy dostarczać kompletną infor-
mację o właściwościach środowiskowych naszych 

produktów. Gromadzimy deklaracje materiałowe od naszych 
dostawców, dzięki czemu możemy całościowo raportować 
zużycie surowców, a także tworzyć profi le środowiskowe 
produktów, wzorując się na międzynarodowych kartach EPD 
(Environmental Product Declaration). W Polsce pilotażowo 
przygotowaliśmy karty środowiskowe dla krzeseł Intrata 
i siedziska Hexa. Kartami objęte jest 75% produktów marki 
Grammer O�  ce (krzesła Sail, Globeline, Match i Tiger), spora 
część oferty marki Sitag (SITAGTEAM, SITAGEGO, SITAG-
POINT, SITAGWAVE, SITAGWORLD, SITAG EL100), a także 
przeznaczone na rynek kontraktowy krzesło Vote marki 
Rohde & Grahl (wdrożone w 2014 roku). Ponadto produkty 
wszystkich marek znakujemy pod kątem wykorzystanych 
w nich tworzyw sztucznych zgodnie z normą ISO 11469.

G4-
EN27  Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów i minima-

lizować ich wpływ na środowisko, nie zapominamy 
o doborze odpowiednich surowców i komponentów. Do pod-
stawowych działań w tym zakresie zaliczamy:
 okresowe badania w instytucjach zewnętrznych sklejki 

produkowanej w naszych zakładach w Rzepedzi pod kątem 
emisyjności formaldehydu
 pozyskiwanie od naszych dostawców odpowiednich doku-

mentów na emisyjność formaldehydów dla płyty meblowej
 prace nad ograniczeniem zużycia kleju
 prace nad ograniczaniem emisyjności klejów – w roku 2014 

został wprowadzony klej o zawartości LZO 35% (zastąpił 
on kleje o zawartości LZO 52% oraz LZO 62%); proces zastę-
powania klejów rozpuszczalnikowych klejami na bazie wody 
jest procesem postępowym i trwa w dalszym ciągu
 pozyskiwanie oświadczeń od dostawców zapewniających, 

że pianki nie zawierają freonów (CFC i HCFC) oraz metali cięż-
kich i substancji bromowych
 pozyskiwanie od dostawców oświadczeń o niezawieraniu 

halogenowych uniepalniaczy, nieużywaniu w nich barwników 
zawierających metale ciężkie Pb, Sn, Cd, Hg oraz informacji 
dotyczących recyklingu

6.2 Akustyka

6.3 Wpływ na środowisko
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Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci mogli doceniać 
jakość naszych produktów i bezpieczeństwo ich użytkowania 
przez cały okres obowiązywania gwarancji, a także długo po 
nim – regulują to odpowiednie zapisy w umowach. O sprawną 
obsługę posprzedażową dbają nasi profesjonalni serwisanci 
w sześciu regionach handlowych Polski. Serwis pogwarancyjny 
jest zapewniany w 35 punktach prowadzonych przez dystry-
butorów marki Nowy Styl na terenie całego kraju.

Nasi klienci mają dostęp do treści gwarancji na dedykowanej 
stronie internetowej. Standardowo nasze produkty są objęte od 
dwu- do pięcioletnim okresem gwarancyjnym (w zależności od 
marki), jednak w przypadku realizacji dla rynku projektowego 
udzielamy gwarancji nawet na 10 lat.

Treść gwarancji dla sektora B2B jest umieszczona pod ad-
resem niepublicznym ze względu na liczną grupę klientów 

instytucjonalnych, z którymi warunki gwarancji są negocjo-
wane indywidualnie. Prace nad gwarancją w kanale B2C są 
obecnie w toku.

Zgodność produktów z regulacjami 

G4-
PR2  W latach 2014–2015 w obrębie żadnej z naszych marek 

nie stwierdzono niezgodności z regulacjami dotyczącymi 
zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów oraz 
usług, w podziale na:
 przypadki niezgodności z regulacjami skutkujące nałożeniem 

grzywny lub kary
 przypadki niezgodności z regulacjami skutkujące ostrze-

żeniem
 przypadki niezgodności z dobrowolnymi kodeksami

6.4 Gwarancja

Projektując nasze produkty myślimy o tym, w jaki sposób mogą 
one korzystnie wpływać na zdrowie fi nalnych użytkowników 
poprzez stosowanie opatentowanych rozwiązań, zarówno 
w obszarze krzeseł, jak i mebli. Nasza oferta innowacyjnych 
systemów ergonomicznych to:
 GLIDE-TEC (stosowany w produktach marki Grammer 

O�  ce),
 Duo-back (stosowany w produktach marki Rohde & Grahl),
 S-MOVE (zaprojektowany dla linii krzeseł 4ME marki 

BN O�  ce Solution).

Ponadto na specjalne potrzeby klientów projektujemy krzesła 
dla osób z nietypowymi schorzeniami – przykładem takich 
produktów są Arthrodesis czy MediTre. 

W kontekście ergonomii kluczowa jest wiedza – zarówno przy 
projektowaniu, jak i w sprzedaży (doborze) oraz fi nalnym użyt-
kowaniu produktów. Dlatego dogłębnie szkolimy w tym zakresie 
pracowników, dystrybutorów i użytkowników.

6.5 Ergonomia
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TABELA 
NORM 
ERGONO-
MICZNYCH

NORMY ERGONOMICZNE STOSOWANE DLA PRODUKTÓW GRUPY NOWY STYL

EN ISO 9241-1 – Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem 
terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Ogólne wprowadzenie (LGA)

EN 1335-1 – Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Oznaczanie 
wymiarów (IMP)

EN 527-1 – Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary 

Program badawczy 2 PfG 947 dla niemieckiego certyfi katu TÜV „ERGONOMICS 
APPROVED” (bazujący również na EN 1335-1)

Protokoły oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 

Quality O�  ce

Ergonomie Geprüft/TÜV Rheinland

NPR 1813 – holenderskie wymagania ergonomiczne

AKCJA EDUKACYJNA
W roku 2014 rozpoczęliśmy akcję ergonomiczną „Boli? Zmień krzesło” skierowaną do 
dystrybutorów marki Nowy Styl na rynku polskim oraz do użytkowników fi nalnych. Od czerwca 
2015 działa specjalna dedykowana strona internetowa www.zmienkrzeslo.pl, której celem jest 
informacja i edukacja w zakresie ergonomii, a także prezentacja konkretnych modeli objętych 
promocją. Akcja wsparta jest szeroką kampanią informacyjną: przeprowadziliśmy trzy kampanie 
radiowe, kampanię w mediach społecznościowych (profi l marki Nowy Styl w portalu Facebook) , 
a także w innych kanałach internetowych – Google AdWords, Facebook Ads oraz YouTube.

Założenia akcji:
 50 Ergo Punktów na terenie całej Polski
 Każdy Punkt wyposażony został w stand promocyjny, ulotki, naklejkę i kółko do oznaczenia 

promowanego krzesła
 Każdy Punkt posiada stałą ekspozycję krzeseł wybranych do Akcji, prócz tego co najmniej 

jedną sztukę każdego z krzeseł w magazynie
 Krzesła objęte akcją to: @-motion, Intrata Operative, Orlando UP, Gem, Taktik Mesh i O�  x 

(każdy w jednej konkretnej konfi guracji, wszystkie dostępne wyłącznie w wykończeniach: 
BONDAI i SEMPRE)
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W zakresie ergonomii prowadzimy również szereg działań 
marketingowych. Przykładem jest fi lm „Zdrowe miejsce pracy” 
w przystępny sposób prezentujący jak właściwie zaprojektować 
i ustawić stanowisko pracy, aby jak najlepiej wpływało na 
zdrowie i komfort użytkownika. Film został opracowany w czte-
rech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim 
i opublikowany w portalu YouTube. Łączna liczba wyświetleń 
w chwili opracowywania raportu wynosiła ponad 20 tysięcy.

Nasze produkty prezentujemy również w prasie branżowej 
i ergonomicznej (np. „Ergonoma Journal”, „Das Büro”, „Facts”, 
„OnO�  ce”) gdzie w latach 2014–2015 ukazało się wiele pu-
blikacji na temat naszych krzeseł, między innymi testy 4ME, 
Xenium i prezentacje innych rozwiązań, m.in. systemu meblo-
wego Play&Work.

ZOBOWIĄZANIA:

 Będziemy rozwijać bazę wiedzy dotyczącą wymagań dla produktów 
i komponentów funkcjonujących w Europie i globalnie. 
 Stworzymy opisy z danymi z obszaru środowiskowego dla kolejnych 

naszych produktów.
 Opracujemy specyfi kację dla dostawców dotyczącą wymogów 

środowiskowych bazującą na wymaganiach certyfi kacji FEMB LEVEL.
 Dla nowo wdrażanych produktów przeznaczonych na rynek projektowy, 

będziemy starali się zapewnić poniższe dokumenty, potwierdzające 
najwyższą jakość i bezpieczeństwo w obszarze wytrzymałości, 
bezpieczeństwa użytkowania oraz potwierdzonej niskiej emisyjności LZO 
i braku substancji niebezpiecznych: certyfi kat GS, Ergonomie Geprüft, 
Schadstoff  Geprüft.
 Będziemy kontynuowali działania związane z popularyzacją 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu akustyki i niskoemisyjności LZO, 
m.in. zakupimy komorę do badań wewnętrznych emisyjności LZO 
i formaldehydu.
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6.6 Oznakowanie produktów i montaż
G4-
PR3

DMA: 
PR3

G4-
PR4  Nasza współpraca z klientem nie kończy 

się w chwili wysłania do niego wyproduko-
wanych krzeseł czy mebli. Dla naszych produktów to dopiero 
początek drogi. Dlatego dbamy o to, by trafi ały one do odbior-
ców dobrze oznakowane, z czytelnymi instrukcjami montażu 
i użytkowania. 

 Z myślą o precyzyjnym znakowaniu w 2015 roku stwo-
rzyliśmy glosariusz produktowy, który ujednolicił słow-

nictwo wykorzystywane w różnych krajach do opisu naszych 
produktów. Glosariusz jest dostępny wewnętrznie w organizacji 
w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Ponieważ oferujemy nasze produkty w różnych krajach, więk-
szość naszych instrukcji wykonywana jest w jednym z 12 
języków – są również opracowywane instrukcje wielojęzyczne 
m.in. dla krzeseł marki Grammer O�  ce.

Instrukcje montażu są zróżnicowane ze względu na różnorodność 
naszych klientów. W przypadku mebli wszystkie dokumenty 
znajdują się na naszym wewnętrznym portalu SharePoint. Ofe-
rując różne typy dostaw / przekazania towaru (np. indywidualną 
dostawę wraz z montażem) możemy dopasować komunikację 
na opakowaniu i wewnątrz niego. Do niezmontowanych mebli 
instrukcje dołączane są zawsze. Dodatkowo zamieszczamy 
informację o maksymalnym obciążeniu blatów biurek (biurka 
z regulacją elektryczną) oraz analogiczną informację dla półek 
w szafach.

Instrukcje montażu krzeseł są mocno 
zróżnicowane: 
 krzesła marki Nowy Styl – instrukcje są pakowane do kartonu 

wraz z produktem (instrukcja nie jest dołączana, jeśli klient 
sobie tak życzy);
 krzesła marki BN O�  ce Solution są dostarczane jako zmon-

towane lub w kartonach typu L-shape i nie posiadają instrukcji 
montażu;
 krzesła marki Grammer O�  ce bez zagłówka – są pakowane 

w kartony L-shape i dołączona jest prosta instrukcja montażu;

 krzesła marki Grammer O�  ce z zagłówkiem – są dostarczane 
jako zmontowane bez instrukcji montażu;
 krzesła marki Rohde & Grahl są dostarczane jako zmontowane 

bez instrukcji montażu;
 krzesła i meble Sitag są dostarczane już zmontowane bez 

instrukcji montażu.

W przypadku produktów marki Forum Seating w większości 
realizacji montaż jest prowadzony przez odpowiednio prze-
szkolonych pracowników lub współpracujące z nami fi rmy 
zewnętrzne. W innych przypadkach opracowywane są nie 
tylko instrukcje montażu, ale również szablony montażowe.

Znakowanie produktów ma także na celu usprawnienie pro-
cesów logistycznych. Na etykietach i informacjach towarzy-
szących produktowi zamieszczamy dane klienta, szczegóły 
związane z konkretnym zamówieniem, informacje o nas (pro-
ducencie), jak również informacje o produkcie czy normach 
ekologicznych i certyfi katach.

Posiadamy kilka standardowych wzorów etykiet zgodnych 
z obowiązującymi normami prawnymi w danym kraju oraz ety-
kiety dedykowane poszczególnym klientom. W Fabryce Mebli 
Biurowych obowiązuje jeden rozmiar etykiety identyfi kującej, 
drukowany automatycznie w poszczególnych gniazdach produk-
cyjnych. Etykieta jest przygotowywana według standardowego 
layoutu bądź zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.
Krzesła marki Grammer O�  ce oraz Rohde & Grahl są znako-
wane za pomocą naklejek pod siedziskiem, natomiast produkty 
marki Sitag posiadają etykietę produktową z nazwą producenta 
(informacje produktowe dostępne są w internecie).

G4-
PR4  Czytelne i systemowe znakowanie produktów sprawia, 

że w latach 2014–2015 w obrębie żadnej z naszych 
marek nie stwierdzono niezgodności z regulacjami dotyczącymi 
oznakowania i informacji o produktach. Inspekcja Handlowa 
nie stwierdziła też żadnych przypadków niezgodności na-
szych produktów z dobrowolnymi kodeksami czy z regulacjami 
skutkujących nałożeniem grzywny lub kary, a nawet samym 
ostrzeżeniem.
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6.7 Badanie satysfakcji klientów
G4-
PR5

DMA: 
PR5  Nasz model biznesowy opiera się między innymi 

na dywersyfi kacji kanałów i sposobów sprzedaży 
naszych produktów oraz usług. Przekłada się to na rozbudo-
waną strukturę sprzedażową. Nie zmienia to jednak faktu, że 
najważniejszy w całym procesie pozostaje klient. Dlatego tak 
ważne jest dla nas zdobywanie jego opinii dotyczącej działal-
ności naszej fi rmy.

W zależności od rynków i grup klientów – czy są to klienci 
biznesowi z rynku projektowego, czy dystrybutorzy, którzy 
sprzedają nasze produkty klientom indywidualnym – odpowied-
nio dostosowujemy narzędzia do weryfi kacji zadowolenia fi rmy. 

Bieżącą formą zbierania tego typu informacji jest kontakt klien-
tów z naszymi przedstawicielami handlowymi. W ten sposób 
działamy z klientami rynku projektowego. Wśród klientów Forum 
Seating dodatkowo co 6-12 miesięcy sprawdzamy zadowolenie 
klientów w trakcie przeglądu gwarancyjnego. W 2014 roku 
wykonaliśmy 259 takich przeglądów, a w 2015 – 153. 

Badania ankietowe są realizowane ze zróżnicowaną często-
tliwością i w różnej formie w zależności od rynku. Metodyka 
badań i formularz opiera się na normie ISO 9001 (w Niemczech, 
Szwajcarii i Holandii). 

Podsumowanie badań przeprowadzo-
nych w latach 2014–2015
 listopad 2015 – badania satysfakcji klienta marki Nowy Styl.

Badanie zostało przeprowadzone na 82-osobowej grupie dys-
trybutorów marki Nowy Styl – fi rm stale współpracujących 
z Grupą Nowy Styl z 12 województw z całej Polski. 

Jego celem było zmierzenie poziomu satysfakcji klienta w sze-
ściu obszarach tematycznych: 1) wizerunku Grupy, 2) obsługi 
klienta, 3) obsługi reklamacji, 4) promocji marki Nowy Styl – 
wsparcia marketingowego i Portalu Partner, 5) sytuacji na 
rynku i konkurencji, 6) współpracy przy projektach. 

Uczestnicy badania byli dość jednomyślni w stwierdzeniu, że 
uznana na rynku marka Nowy Styl ma duży wpływ na ich 
sprzedaż. W innych zagadnieniach zdania były dużo bardziej 
podzielone. Poniżej przedstawiamy aspekty, które podsumowa-
liśmy jako nasze najsłabsze i najmocniejsze strony. Pozwoliły 
one zidentyfi kować najcenniejsze praktyki i liderów sprzedaży 
(badanie było prowadzone w podziale na regiony), ale też stwo-
rzyć plan naprawczy dla obszarów, w których zauważyliśmy 
niedociągnięcia.

 W Holandii zarówno w 2014, jak i 2015 roku przeprowa-
dziliśmy wywiady jakościowe w 16 fi rmach – u kluczowych 
klientów tego rynku. 2/3 fi rm uznało, że Grupa Nowy Styl 
jest partnerem godnym polecenia. Stałą praktyką jest, że dwa 
miesiące po każdej realizacji prowadzimy audyty jakości.

Najsłabsze strony marki Nowy Styl 
wg ankietowanych

Najmocniejsze strony marki Nowy Styl 
wg ankietowanych

Wiedza i kompetencje naszych pracowników 
(wysoka i bardzo wysoka ocena – 79/82 – 96%)96% Niedobór materiałów marketingowych 

(tak – 46/82 – 65%)65%

92% Portal Partner (dobra/bardzo dobra ocena 
funkcjonalności – 76/82 – 92%) 26% Czas realizacji zamówień 

(długi/zbyt długi – 21/82 – 26%)

Obsługa reklamacji (szybka/bardzo 
szybka/odpowiednia – 70/82 – 82%) 82%

Czas reakcji na zapytania ofertowe 
(wysoka/bardzo wysoka ocena – 59/82 – 69%)69%
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DMA: 
PR7

G4- 
PR7  Produkty, które oferujemy w dużej mierze stano-

wią zaawansowane technologicznie rozwiązania. 
Decyzję o ich wyborze klienci podejmują przede wszystkim 
w oparciu o konkretne parametry techniczne i warunki han-
dlowe. Dlatego w naszej komunikacji troszczymy się przede 
wszystkim o rzetelność i kompletność tych informacji, w odnie-
sieniu zarówno do naszych produktów, jak i usług. Wyraźnie 
oddzielamy je od komunikatów o charakterze promocyjnym. 
W latach 2014 i 2015 nie odnotowaliśmy żadnych skarg do-
tyczących naruszenia prywatności klientów, utraty danych czy 
naruszeń obowiązujących norm prawnych z zakresu reklamy, 
promocji czy sponsoringu.

Zasięg działania na wielu rynkach i w wielu segmentach spra-
wia, że mamy bardzo rozbudowane kanały komunikacji. Ich 
podstawą jest kontakt bezpośredni z klientem biznesowym, 
dlatego intensywnie szkolimy przedstawicieli handlowych 
tak, by mieli rzetelną wiedzę o produktach, która pozwoli im 
dobierać optymalne rozwiązania. 

 Z klientami spotykają się też nasi architekci i eksperci 
z zakresu metod aranżacji biur, by podczas szkoleń 

i konferencji dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na ten 
temat. Projektanci i administratorzy wnętrz to nasi kluczowi 
interesariusze, dlatego w ostatnich dwóch latach zintensy-
fi kowaliśmy kontakty z nimi o ponad 50%. W 2014 i 2015 
roku uczestniczyliśmy w 64 wydarzeniach z ich udziałem na 
terenie całej Polski, m.in. spotkaniach organizowanych przez 
studio Virtus, regionalne Izby Architektów, a także spotkaniach 
rynku BPO/SSC. 

Strony internetowe, aplikacja NowyStylGroup, przeznaczony 
dla dystrybutorów portal partner, media internetowe i spo-
łecznościowe czy e-mailingi – to narzędzia elektroniczne dla 
sprzedawców, partnerów i klientów, które wykorzystujemy na 

wszystkich rynkach. Ich rozwój pozwolił w znacznej mierze 
ograniczyć ilość materiałów drukowanych, co przekłada się 
również na ochronę środowiska.

Jednak nie mogą w pełni zastąpić tradycyjnych narzędzi sprze-
daży i informacji. Cenniki i katalogi produktowe oraz broszury 
prezentujące przekrojowo nasze rozwiązania i usługi są stałym i 
niezbędnym elementem naszej komunikacji. Ich zawartość – np. 
wybór produktów zawartych w katalogu „Selection” – dostoso-
wujemy do preferencji klientów na poszczególnych rynkach. 

Papierowe materiały marketingowe są popularne szczególnie 
na rynku niemieckim. Dlatego tam podejmujemy szczególne 
inicjatywy na rzecz zrekompensowania wpływu na środowi-
sko, który powoduje duża skala druku. Wszystkie publikacje 
drukowane w spółce Nowy Styl GmbH są wykonywane na 
papierze pochodzącym z recyklingu, co sprawia, że emisja 
CO₂ jaka powstaje w wyniku druków off setowych katalogów 
i cenników, jest certyfi kowana jako środowiskowo neutralna.
 

 W 2014 roku przy okazji targów ORGATEC wyda-
liśmy premierowy numer magazynu dla klientów 

„UP^STREAM”. Wydana w języku niemieckim i angielskim 
publikacja tak się spodobała, że postanowiliśmy uczynić z niej 
periodyk, a z czasem stworzyliśmy też wersję angielsko-polską. 
W wydawanym dwa razy w roku piśmie zamieszczamy in-
formacje o działalności i planach Grupy oraz promujemy ideę 
dobrze zaprojektowanego biura. Magazyn w formie papierowej 
(jego nakład wynosi 3000–3500 sztuk) jest dystrybuowany 
do naszych klientów, partnerów i dystrybutorów. Wszystkie 
numery są również dostępne na naszej stronie internetowej 
(www.nowystylgroup.com/upstream).

Bieżące informacje produktowe wysyłaliśmy zainteresowanym 
w formie cyklicznych newsletterów.

6.8 Komunikacja marketingowa

6.9 Oznakowanie produktów i montaż
DMA:
PR8

G4-
PR8  Dzięki ciągłej komunikacji z naszymi klientami 

i partnerami zapewniamy im dostęp do najnow-
szych informacji o naszych produktach i usługach. Ponieważ 
zależy nam na dobrych relacjach, dokładamy wszelkich starań, 
żeby ochronić ich prywatność.

Bazy kontaktów z klientami i partnerami budujemy w oparciu 
o umowy handlowe oraz w wyniku spotkań. Wszystkie są 

przechowywane na zabezpieczonych serwerach, zgodnie z wy-
mogami GIODO. Nie udostępniamy żadnych danych osobom 
trzecim, nie korzystamy z nielegalnych rozwiązań w zakresie 
śledzenia działań klientów czy pozyskiwania informacji o nich.

W latach 2014 i 2015 nie odnotowaliśmy żadnych skarg doty-
czących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.
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Wraz z rozwojem fi rmy grono naszych 
sąsiadów stale się rozrasta. Jak 
prawdziwi kosmopolici, zgodnie z naszą 
dewizą „Myślimy globalnie – działamy 
lokalnie”, staramy się zaprzyjaźniać 
z każdym nowym otoczeniem, 
w którym jest nam dane funkcjonować: 
swoim działaniem nie zaburzać 
dotychczasowej jego równowagi, 
ale wykorzystywać potencjał i mieć swój 
udział w kształtowaniu jego przyszłości.

DMA:
EC8

DMA:
S01

G4-
SO1

G4-
EC8  Największa społeczność lokalna, w któ-

rej życiu uczestniczymy już od 24 lat 
to mieszkańcy Podkarpacia, regionu na południu Polski. Ko-
rzystamy z zasobów naturalnych tego regionu i jesteśmy 
jednym z jego dominujących pracodawców, zatrudniając ponad 
2800 pracowników z Krosna, Jasła i okolicznych miejscowości. 
Ta liczba dobrze obrazuje nie tylko nasz wpływ na region, ale 
też znaczenie Podkarpacia dla naszej działalności, bo oznacza, 
że z tego regionu pochodzi ponad 97% naszych polskich pracow-
ników, a tym samym 73% zatrudnionych w skali Grupy. Z tego 
względu na Podkarpaciu koncentrujemy nasze strategiczne 
projekty Grupowe i zarządzamy nimi tak, by były prowadzone 
w sposób systematyczny i uporządkowany.

Zakorzenienie w życiu regionu sprawia, że rozumiemy jego 
potrzeby oraz problemy i możemy być aktywnym graczem jego 
rozwoju. W 2014 i 2015 roku na zaproszenie władz lokalnych 
Jasła uczestniczyliśmy w konsultacjach strategii i rozwoju 
miasta. Zgłaszaliśmy własne i opiniowaliśmy inne pomysły 
z obszarów środowiska lokalnego, działań CSR i promocji. 

Od 2015 roku na forum Podkarpackiej Rady Dialogu Społecz-
nego, w której reprezentujemy przedsiębiorców z Konfederacji 
Lewiatan, opiniujemy regionalne strategie rozwoju i doradzamy 
na temat sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Nasze zaangażowanie jest jednak widoczne także na pozosta-
łych lokalnych rynkach, w krajach, w których funkcjonujemy. 
Tak jak sprzedaż jest prowadzona lokalnie, tak też wybór 
inicjatyw i grup odbiorców potrzebujących naszego wsparcia 
pozostawiamy naszym lokalnym menadżerom w Niemczech, 
Francji czy na Słowacji. 

Forma i skala naszego zaangażowania społecznego jest wypad-
kową zidentyfi kowanych potrzeb danej społeczności, wpływu, 
jaki na nią wywieramy (pozytywnego lub negatywnego) oraz 
spójności z celami biznesowymi organizacji. Angażujemy się 
tam, gdzie tego najbardziej potrzeba i gdzie czujemy się szcze-
gólnie kompetentni by pomagać.
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7.1 Obszary zaangażowania
1) Wsparcie projektów społecznych 
i fi lantropia

G4-
EC7  W naszej niepisanej polityce zaangażowania społecznego 

na pierwszym miejscu jest założenie, by wspierane 
przedsięwzięcia były organizowane lub wspierały społeczności 
w naszych lokalizacjach. W Polsce najważniejszym regionem 
wsparcia jest Podkarpacie. Tutejszą pomoc koncentrujemy na 
edukacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (m.in. osób niepełnosprawnych).

Prowadzimy własne inicjatywy, ale też przekazujemy wspar-
cie rzeczowe i fi nansowe, osobom fi zycznym i instytucjom 
opieki zdrowotnej, oświatowym czy kulturalnym. W latach 

2014–2015 w Polsce były to m.in. Stowarzyszenie Sportu 
Krośnieńskiego, Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel 
Ostrowskiej, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego czy 
Szpital Miejski w Krośnie. W Holandii – Plan Nederland (orga-
nizacja działająca na rzecz praw kobiet na całym świecie) czy 
KWF (Organizacja wspierająca chorych na raka), a we Francji – 
Global Heart Watch – instytucja zajmująca się profi laktyką 
i pierwszą pomocą w wypadku zawałów serca.

W sumie w 2014 roku kwota darowizn polskich spółek wy-
niosła 607 233,15, a w 2015 – 545 989,35 zł. Z tego część 
została przekazana w formie rzeczowej: w 2014 roku rozda-
liśmy potrzebującym ponad 600 mebli, a rok później – około 
400 mebli.
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DAROWIZNY 
2014 2015

Nowy Styl Sp. z o.o. (PLN), w tym 607 233 545 989

Bal Charytatywny 66 058 92 472

Stypendia i projekty społeczne 
prowadzone przez Fundację im. 
Janusza Korczaka

154 895 138 006

Rohde & Grahl BV (PLN) 10 461 41 843

Rohde & Grahl GmbH (PLN) 4 184 22 177

*  Przeliczone z kwoty w euro wg średniego rocznego kursu NBP za lata odpowiednio 2014 (4,1845) 
i 2015 (4,1843)
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Jak to robimy?

2015 – ROK MUZYKI GRUPY NOWY STYL
Aby wesprzeć młodych ludzi pełnych pasji i zapału do muzyki poważnej podjęliśmy mecenat 
nad programami edukacyjnymi i koncertowymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach. 25 marca 2015 r. podpisaliśmy umowę o współpracy z Centrum, 
jednocześnie otwierając projekt Rok Muzyki Grupy Nowy Styl.

W 2015 r. w ramach mecenatu w Lusławicach odbyło się 65 koncertów i 33 specjalne zajęcia 
edukacyjne, w których wzięło udział 1160 młodych twórców oraz 23 900 słuchaczy. Objęliśmy 
również patronat nad wydaniem płyty „Lusławicka Orkiestra Talentów”, na której pojawiły się 
utwory grane przez podopiecznych programu. Płyta ta trafi ła do ponad 2000 naszych klientów 
w Polsce i za granicą. Uczestniczyliśmy też w organizacji wydarzeń kulturalnych: wystawy 
„Dotknąć Muzyki” w Galerii Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, 
pierwszej edycji Sinfonietta Festival w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Emanacje, 
którego koncerty odbywały się w całej Małopolsce, oraz jednego z inauguracyjnych koncertów 
Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu.

W ramach Roku Muzyki prowadziliśmy też szereg własnych działań propagujących wiedzę 
o muzyce poważnej wśród naszego najbliższego otoczenia (pracowników, klientów i partnerów) 
i ułatwiających dostęp do niej. Organizowaliśmy konkursy i przekazywaliśmy zaproszenia na 
wydarzenia. Realizację wyposażenia CKK Jordanki w Toruniu zakończyliśmy wspólnym wyjazdem 
członków projektu na koncert inauguracyjny. We wrześniu 2015 roku odbył się specjalny 
koncert dla naszych pracowników w hali produkcyjnej najnowszej fabryki mebli biurowych 
pt. „Na poważnie w fabryce”. Zagrali młodzi członkowie lusławickiej orkiestry.

Projekt Rok Muzyki w 2016 roku został wyróżniony w rankingu „Odpowiadam Polsce” w kategorii 
Projekt społeczny.

Więcej na www.nowystylgroup.com/rokmuzyki

CHARYTATYWNY BAL 2014 I 2015. Każdego roku w naszej noworocznej imprezie bierze udział 
około 1000 dzieci w podkarpackich ośrodków szkolno-wychowawczych i rodzinnych domów 
dziecka. W 2014 roku imprezie przyświecało hasło „Bezpieczeństwo ponad wszystko” – 
dzieci nie tylko się bawiły, ale też uczyły pierwszej pomocy czy testowały sprzęt strażacki. 
Przygotowały też 38 kolorowych lalek, które następnie w specjalnie urządzonej aukcji zostały 
zlicytowane na rzecz wsparcia chorej Dominiki. 

W 2015 roku sala balowa została przekształcona w „Średniowieczny dwór” – uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach kaligrafi i, ćwiczeniach z fechtunku i płatnerstwa, uczyli się tańców 
dworskich i kuglarskich sztuczek. Każdego roku placówkom uczestniczącym w balu wręczamy 
też prezenty mikołajkowe – zgodnie z ich życzeniami są to sprzęty RTV/AGD, sprzęt turystyczny 
i sportowy czy środki na wyjazdy i kursy dla dzieci. 

STYPENDIA NAUKOWE – nasz program stypendialny od lat już prowadzi Fundacja im. Janusza 
Korczaka, której twórcami są założyciele naszej fi rmy. W 2014 skorzystało z niego 52, a w 2015 – 
54 uczniów i studentów z Podkarpacia. Dofi nansowujemy naukę na uczelniach wyższych, ale 
też kursy i szkolenia, które umożliwiają dostanie się na studia. Wśród stypendystów jest wielu 
przyszłych lekarzy, prawników, pedagogów czy informatyków.

PL

PL

PL
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Jesteśmy partnerem JASIELSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO, na którym co roku 100 
dzieci w wieku 6–9 lat odkrywa pasję nauki podczas interaktywnych wykładów.

SZLACHETNA PACZKA to całkowicie oddolna inicjatywa pracowników Grupy Nowy Styl. Co roku 
w różnych lokalizacjach pracownicy skrzykują się, by wspólnie przygotować świąteczną paczkę 
dla rodzin z Podkarpacia.

WIECZÓR CHARYTATYWNY DLA BIZNESU – byliśmy organizatorami charytatywnego pokazu 
mody (The Feel Good Fashion Show), w którym modelami były osoby niepełnosprawne. Podczas 
wydarzenia prowadziliśmy networking osób spoza rynku pracy z lokalnymi przedsiębiorcami 
„Match Fair” (udało się stworzyć 267 takich „par”). Podczas wieczoru odbyła się także zbiórka 
pieniędzy na aktywność sportową młodzieży.

PL

PL

NL

113

Nasi sąsiedzi 7



2) Popularyzacja sportu 

Sponsoring wydarzeń sportowych, wsparcie sportu wśród 
dzieci i młodzieży, dla których jest szansą na aktywizację 

i integrację, a także promocja kultury fi zycznej wśród pra-
cowników poprzez Klub Sportowca – to nasze główne dzia-
łania w kierunku popularyzacji sportu.

Jak to robimy?

SPONSORING SPORTU – wspieramy organizację lokalnych biegów i imprez sportowych, 
które promują kulturę fi zyczną i rozbudzają ducha sportowej rywalizacji w naszym najbliższym 
sąsiedztwie. Dołożyliśmy swoją cegiełkę do organizacji I Ultramaratonu Magurskiego, 
XIX Biegu Niepodległości w Krośnie, Mistrzostw Krosna w Pływaniu czy I Nocnego 
Charytatywnego Maratonu Pływackiego.

Jesteśmy też sponsorem uniwersyteckiej drużyny sportowej „Solar Team Twente” z Enschede, 
która w światowym wyścigu samochodów solarnych w Australii w 2015 roku zajęła 2 miejsce. 
Dokonania młodych konstruktorów-sportowców można śledzić na www.solarteam.nl 

W Niemczech wspieramy też lokalną szkołę jeździecką (Reit- und Fahrverein) w Steyerbergu.

KLUB SPORTOWCA – więcej informacji na str. 57.
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3) Kształcenie zawodowe 
i akademickie

Współpraca ze szkołami w przygotowaniu absolwentów, którzy 
odniosą sukces na rynku pracy, promowanie młodych talentów.

W Polsce współpracujemy z uczelniami wyższymi i szko-
łami zawodowymi z Podkarpacia (Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania, Politechniką Rzeszowską, Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Krośnie), Małopolski (Akademią Górniczo-
-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym) i Mazowsza (Szkołą 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie). Jesteśmy partnerem dwóch kierunków studiów, 
wspieramy pisanie prac dyplomowych na temat naszej fi rmy. 
Systematycznie i na coraz większą skalę organizujemy praktyki 
zawodowe, studenckie, absolwenckie oraz dyplomowe (więcej 
informacji na str. 56). W tym zakresie współpracujemy też 
z państwowymi instytucjami rynku pracy.

Jesteśmy regularnym uczestnikiem lokalnych targów pracy po 
to, by poznawać potrzeby i oczekiwania przyszłych pracow-
ników. Podczas konferencji i spotkań ze studentami dzielimy 
się naszą wiedzą branżową i doświadczeniem biznesowym. 
Korzystamy z zaplecza naukowego uczelni – zlecamy badania 
w uniwersyteckich laboratoriach (np. badania akustyczne 
na AGH) i zapraszamy ekspertów do pracy nad projektami 
rozwojowymi. 

Na Słowacji naszym partnerem jest Wydział Architektury 
Uniwersytetu Technologicznego w Bratysławie. Wspólnie or-
ganizujemy konkurs dla studentów, w którym co semestr 
nagradzamy najlepsze projekty. 

Bardzo cenimy sobie partnerskie relacje z pracownikami uczelni 
i mamy przekonanie, że ścisła współpraca biznesu i nauki jest 
źródłem naszej innowacyjności i daje nam w dłuższej perspek-
tywie przewagę konkurencyjną.
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4) Promocja i wsparcie przedsiębior-
czości oraz rozwoju gospodarczego 
na skalę lokalną i krajową

Nasza fi rma często jest wskazywana jako symbol demokra-
tycznych zmian gospodarczych w Polsce po 1989 roku. I rze-
czywiście, bez wolnego rynku przedsiębiorczość założycieli 
fi rmy – Adama i Jerzego Krzanowskich – nie miałaby szansy 
przełożyć się na tak spektakularny sukces biznesowy. Zachę-
camy do korzystania z tej swobody i od lat wspieramy władze 
samorządowe w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Nasz 

wiceprezes – Jerzy Krzanowski – był współtwórcą Podkarpac-
kiego Klubu Biznesu. W ostatnich latach poprzez organizacje 
takie jak Fundacja Inteligentny Start, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Firm Rodzinnych czy Akademię Koźmińskiego (pełna lista na 
str. 36) prowadziliśmy też edukację ekonomiczną kierowaną do 
różnych grup wiekowych – od najmłodszych, przez młodzież 
szkolną i studentów. Nasi eksperci byli uczestnikami licznych 
debat i paneli dyskusyjnych najważniejszych imprez bizneso-
wych i gospodarczych w Polsce (m.in. Forum Ekonomicznego 
w Krynicy, Europejskiego Kongresu Gospodarczego czy Forum 
Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”). 

5) Wsparcie organizacji branżowych

Architekci, o�  ce facility menadżerowie, administratorzy biur, 
a także pracownicy działów HR – to grupy zawodowe, z którymi 

budujemy bliskie relacje i dla których chcemy być partnerem, 
tak by wspólnie podnosić jakość usług wyposażenia wnętrz. 

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW  
W 2014 i 2015 roku pomogliśmy urządzić m.in. nową siedzibę Dolnośląskiej Izby Architektów 
zlokalizowaną w zrewitalizowanym przedszkolu na wrocławskim modelowym osiedlu WUWA 
2. Współpracujemy też ze Słowacką Izbą Architektów i jesteśmy partnerem nagrody „Cena 
ARCH” – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez międzynarodowe jury i czasopismo 
„ARCH” najlepszym projektom architektonicznym zrealizowanym na Słowacji.

SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA DLA ARCHITEKTÓW 
Edukowaliśmy na temat: ergonomii biura i metod planowania przestrzeni zgodnie z koncepcją 
Activity Based Working.

Są one prowadzone podczas współorganizowanych przez nas wydarzeń, ale też na zamkniętych 
spotkaniach w naszych showroomach.

PUBLIKACJE EKSPERCKIE 
Na początku 2015 współtworzyliśmy raport fi rmy CBRE „Fit-out cost guide”. Był to pierwszy 
na polskim rynku przewodnik adresowany do fi rm planujących relokację bądź modernizację 
biura, w którym przedstawiliśmy szacunki umeblowania biur w trzech standardach 
wykończenia. 

W październiku wydaliśmy pierwszy własny raport ekspercki – „Flow at work – Uwarunkowania 
optymalnego doświadczenia w miejscu pracy”. Publikacja zawiera rozważania teoretyczne 
i praktyczne z zakresu psychologii motywacji i psychologii pracy. Bazując na pojęciu fl ow oraz 
doświadczeniach praktycznych związanych z kontekstem optymalizacji środowiska pracy, 
wskazaliśmy działania, które pracodawcy i pracownicy mogą podjąć, by stworzyć środowisko 
pracy sprzyjające doświadczaniu fl ow w życiu zawodowym.
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Flow at work

Uwarunkowania optymalnego 

doświadczenia w miejscu pracy

KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z MAGURSKIM PARKIEM NARODOWYM, 
jednym z najpiękniejszych obszarów ochrony przyrody na Podkarpaciu. W dalszym ciągu 
przekazujemy 5% ze sprzedaży naszych krzeseł Sedia Natura na rzecz prowadzonych przez 
Park projektów edukacji turystycznej i odpowiedzialnej turystyki. Dodatkowo pod koniec 2015 
roku przeprowadziliśmy akcję edukacyjną „Save the frog” („Uratuj żabę”). Jak żyją żaby na 
Podkarpaciu i jak można im pomóc? Zobaczcie nasz fi lmik: nowystylgroup.com/savethefrog 

EDUKACJA EKOLOGICZNA – w ramach Dnia Otwartego i Dnia Dziecka w fabryce w Jaśle 
przeprowadziliśmy warsztaty z ekologii dla ponad 500 dzieci naszych pracowników. W naszym 
magazynie wewnętrznym „Spinacz” prowadzimy stałą rubrykę „EKO-LOGIKA”, w której piszemy 
o przyrodzie i sposobach jej ochrony.

Spółka Nowy Styl GmbH od 2009 r. należy do BAWARSKIEGO PAKTU NA RZECZ 
ŚRODOWISKA (UMWELTPAKT BAYERN).DE

6) Wsparcie ochrony środowiska poprzez popularyzację postaw 
proekologicznych i pomoc fi nansową dla organizacji chroniących środowisko

PL
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Współpraca Grupy Nowy Styl z Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego jest modelowym przykładem 
zaangażowania i społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Działania realizowane przez Centrum dzięki wsparciu Grupy 
przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców 
całego regionu. Umożliwiają dziesiątkom tysięcy osób dostęp 
do wydarzeń koncertowych i edukacyjnych na najwyższym 
poziomie. Wspólnie służymy upowszechnianiu szeroko 
rozumianej kultury, znacząco powiększając każdego roku 
grono jej odbiorców. 

ADAM BALAS
Dyrektor Europejskiego Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

ZOBOWIĄZANIA:

 Stworzenie zasad zaangażowania społecznego i polityki darowizn
Stworzymy politykę zaangażowania społecznego i darowizn, która 
usprawni ocenę wniosków pomocowych, pomoże efektywnie integrować 
fi lantropię z działalnością biznesową fi rmy i poprawi relacje z partnerami 
społecznymi.
 Kontynuacja Roku Muzyki

Będziemy kontynuować projekt mecenatu Europejskiego Centrum Muzyki 
K. Pendereckiego, by wspierać profesjonalny rozwój młodych talentów 
muzycznych.
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To już drugi raport społeczny 
Grupy Nowy Styl. Prezentujemy 
w nim wyniki działalności spółki 
Nowy Styl Sp. z o.o. i jej spółek zależnych 
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 r. 
i publikujemy go w cyklu dwuletnim. 
Poprzedni raport „CSR Code”, 
za lata 2012–2013, został opublikowany 
w 2015 r. i jego wersja PDF jest 
dostępna na stronie: 
www.nowystylgroup.com/csr-code 

G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22

G4-23 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 
Tak jak poprzedni raport „CSR 
Code”, niniejsza publikacja została 
sporządzona w oparciu o opcję 
podstawową (Core) wytycznych 

Global Reporting Initiative G4 (GRI G4). Zgodność metodologii 
z niniejszym standardem została poddana niezależnej weryfi -
kacji audytorów z Deloitte Advisory Sp. z o.o. Dane fi nansowe 
zaprezentowane w raporcie pochodzą z raportów fi nansowych 
audytowanych przez niezależnych biegłych rewidentów (PwC 
Sp. z o.o.). To gwarantuje nam i odbiorcom raportu wiarygodność 
i kompletność zawartych w raporcie danych z kluczowych 
obszarów zrównoważonego rozwoju: relacji z pracownikami, 
oddziaływania na środowisko, społeczność lokalną i rynek, 
a także efektywności zarządzania tymi aspektami. 

Dane przedstawione w raporcie dotyczą spółek produkcyj-
nych Grupy Nowy Styl i jednej spółki prowadzącej działalność 
handlową (Rohde & Grahl BV), która jest istotna ze względów 
fi nansowych. W porównaniu do ubiegłego raportu jego zakres 
został rozszerzony o spółkę Sitag AG, która dołączyła do Grupy 

w 2015 roku oraz Rohde & Grahl BV. Natomiast nie podajemy 
już informacji na temat spółki Baltic Wood S.A., która od końca 
2015 roku nie należy do Grupy Nowy Styl. 

Wskaźniki zaprezentowane w tym raporcie zostały wybrane 
w oparciu o oczekiwania klientów, pracowników, partnerów 
oraz dostawców, benchmarking konkurencji i politykę Grupy 
Nowy Styl. 

Zgodnie z metodologią GRI istotne dla naszej fi rmy aspekty 
i zagadnienia zrównoważonego rozwoju wybraliśmy w drodze 
trzyetapowego procesu: 
 identyfi kacji istotnych dla całej branży wskaźników na pod-

stawie aktualnego benchmarkingu konkurencji 
 priorytetyzacji aspektów w oparciu o dialog z interesariu-

szami (spotkania z przedstawicielami i otwarte dla wszystkich 
badanie ankietowe) 
 walidacji z kadrą zarządzającą, podczas której ustaliliśmy 

zakres raportu i szczegółowe wskaźniki 
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WSKAŹNIKI ZIDENTYFIKOWANE 
PRZEZ NAS JAKO KLUCZOWE

ASPEKTY, KTÓRYCH ISTOTNOŚĆ 
ZOSTAŁA OCENIONA NA NIECO 
NIŻSZYM POZIOMIE

Ekonomiczne: Wyniki ekonomiczne, 
Pośredni wpływ ekonomiczny

Obecność na rynku, 
Procedury zamówień

Środowiskowe: Energia, Woda, Emisje, Ścieki 
i odpady, Produkty i usługi, 
Zgodność z regulacjami, Transport 

Materiały, Ogólne

Pracownicy: Zatrudnienie, BHP, Edukacja 
i szkolenia, Różnorodność i równość 
szans

Prawa człowieka: Przeciwdziałanie dyskryminacji

Społeczność: Społeczność lokalna, 
Przeciwdziałanie korupcji, 
Naruszenie zasad wolnej konkurencji, 
Zgodność z regulacjami

Odpowiedzialność 
za produkt:

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta, 
Oznakowanie produktów i usług, 
Komunikacja marketingowa, 
Zgodność z regulacjami

istotne w ocenie otoczenia fi rmy (na podstawie analizy porównawczej)

istotne w ocenie pracowników fi rmy (na podstawie badania ankietowego i po walidacji z kadrą zarządzającą)

istotne w ocenie otoczenia i pracowników fi rmy

OCENA 
ISTOTNOŚCI 

WSKAŹ-
NIKÓW 

ZRÓWNO-
WAŻONEGO 

ROZWOJU
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Jako fi rma produkcyjna skupiliśmy się w dużej mierze na sze-
rokiej prezentacji wskaźników środowiskowych. W tym roku 
dodaliśmy nowe, takie, których w ubiegłych latach nie udało 
się zaraportować – G4-EN1 określający wykorzystane surowce 
według wagi i objętości, G4-EN6 opisujący starania na rzecz 
ograniczenia zużycia energii, G4-EN27 opisujący inicjatywy 
służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko, 
a także G4-EN15, który defi niuje metodę pomiaru emitowanych 
gazów cieplarnianych i ich objętość. Mimo że analiza konkurencji 
wykazała średnią istotność obszaru Odpowiedzialności za pro-
dukt, to dla nas jest to główna sfera oddziaływania na naszych 
najistotniejszych interesariuszy, dlatego w tym aspekcie rów-
nież uzupełniliśmy raport o nowe dane (G4-PR9). Novum tego 
raportu jest również wskaźnik G4-EC4, w którym wskazaliśmy 
wsparcie fi nansowe, które uzyskaliśmy od państwa. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl należy 
do dokumentów analitycznych i przekrojowo opisuje działania 
organizacji, dlatego w jego przygotowaniu wzięli udział pracow-
nicy ze wszystkich pionów organizacji, a także interesariusze 
zewnętrzni. Raport ma wymiar globalny, dlatego prezentując 
wyniki naszej działalności, wykorzystaliśmy inicjatywy pro-
wadzone na wszystkich naszych głównych rynkach. W ich 

opracowanie zaangażowaliśmy pracowników ze spółek z Nie-
miec, Holandii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech 
i Słowacji. Niestety nie zawsze byliśmy w stanie przedstawić 
dane zbiorcze, dla całej Grupy. Tam gdzie nie było to możliwe, 
prezentujemy dane dla wybranych spółek, biorąc zebranie 
zbiorczych informacji za cel na kolejne lata.

Dziękujemy wszystkim, bez których zaangażowania ten raport 
by nie powstał.

Osoby kontaktowe:

Alina Szastok
Specjalista ds. PR i CSR
tel. +48 510 005 355
alina.szastok@nowystylgroup.com 

Przemysław Różowicz
Menedżer Marketingu i CSR
+48 510 005 424 
przemyslaw.rozowicz@nowystylgroup.com 

125

O raporcie 8



126



127





8.1 Raport poświadczający
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8.1 Indeks treści GRI

Numer 
wskaź-
nika

Nazwa wskaźnika Strony

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1

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

3

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 3, 8

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji 19

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi 14

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 136

G4-6

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

12, 16–17

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 18–19

G4-8
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geografi cznego, obsługiwanych 
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i benefi cjentów 16–17

G4-9 Skala działalności 12–13

G4-10
Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę 
i regionu w podziale na płeć 12, 62

G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi
brak umów 
zbiorowych

G4-12 Opis łańcucha dostaw 91

G4-13
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy 
własności lub łańcucha wartości 18

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 3

G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 32, 36

G4-16
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) 
i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach 36

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW MATERIALNYCH

G4-17
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym 21

G4-18 Proces defi niowania treści raportu 123

G4-19 Zidentyfi kowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego 123
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Numer 
wskaź-
nika

Nazwa wskaźnika Strony

G4-20
Istotność zidentyfi kowanych aspektów wspływu społecznego i środowiskowego 
dla poszczególnych podmiotów biznesowych 123

G4-21
Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wspływu społecznego 
i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji 123

G4-22

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)

brak korekt

G4-23
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, 
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie 18, 123

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 38–39

G4-25
Podstawy identyfi kowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez 
organizację 38–39

G4-26
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy 40

G4-27
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź 
ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie 41

PARAMETRY RAPORTU

G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy) 123

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 123

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) 123

G4-31 Osoba kontaktowa 125

G4-32 Indeks CSR 130

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfi kacji raportu. 
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, 
wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfi kacji oraz relacji pomiędzy 
organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

129

NADZÓR

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy 
organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład 
tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją

20

ETYKA

G4-56 Wartości organizacji, zasady, Kodeks etyki 15, 29
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Kategoria: ekonomiczne

 ASPEKT: WYNIKI EKONOMICZNE

DMA: WYNIKI EKONOMICZNE 21

G4-
EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem 
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych 
inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla 
właścicieli kapitału i instytucji państwowych

21

G4-
EC4 Znaczące wsparcie fi nansowe uzyskane od państwa 22

 ASPEKT: OBECNOŚĆ NA RYNKU

DMA: OBECNOŚĆ NA RYNKU 50

G4-
EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w sto-
sunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji 50, 64

G4-
EC6

Procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych 
lokalizacjach organizacji 45

 ASPEKT: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY

DMA: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY 109

G4-
EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa 
poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. 
Wpływ tych działań na społeczeństwo

110

G4-
EC8

Zidentyfi kowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego 
wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania 109

 ASPEKT: PROCEDURY ZAMÓWIEŃ

DMA: PROCEDURY ZAMÓWIEŃ 89

G4-
EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 90

Kategoria: środowiskowe
 ASPEKT: MATERIAŁY

DMA: MATERIAŁY 77

G4-
EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości 77–78

 ASPEKT: ENERGIA

DMA: ENERGIA 70

G4-
EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację 70

G4-
EN6 Ograniczenie zużycia energii (raportowanie częściowe) 70

132



Numer 
wskaź-
nika

Nazwa wskaźnika Strony

 ASPEKT: WODA

DMA: WODA 73

G4-
EN8 Łączny pobór wody według źródła 73

 ASPEKT: EMISJE

G4-
EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi 75

G4-
EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych 
do powietrza według rodzaju związku i wagi 76

 ASPEKT: ŚCIEKI I ODPADY

DMA: ŚCIEKI I ODPADY 74, 78

G4-
EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia 74

G4-
EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania 
z odpadem 78–81

 ASPEKT: PRODUKTY I USŁUGI

DMA: PRODUKTY I USŁUGI 99

G4-
EN27

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko 
i zakres ograniczenia tego wpływu 70, 78, 96, 99

 ASPEKT: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

DMA: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI 69

G4-
EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafi nansowych 
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 69

 ASPEKT: TRANSPORT

DMA: TRANSPORT 84

G4-
EN30

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

84–85

 ASPEKT: OGÓLNE

DMA: OGÓLNE 81–83

G4-
EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu 81–83

 ASPEKT: OCENA ŚRODOWISKOWA DOSTAWCÓW

DMA: OCENA ŚRODOWISKOWA DOSTAWCÓW 90

G4-
EN32

Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów 
środowiskowych (raportowanie częściowe) 91
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Kategoria: społeczne

 WARUNKI PRACY

 ASPEKT: ZATRUDNIENIE

DMA: ZATRUDNIENIE 48

G4-
LA1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fl uktuacji 
pracowników według grup wiekowych, płci i regionu 48, 63

G4-
LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych

52

G4-
LA3

Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu 
do płci 49

 ASPEKT: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DMA: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 58

G4-
LA5

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach 
(w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz monitorują takie programy

58

G4-
LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy 
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci 58

G4-
LA7 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy 60

G4-
LA8

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi 58

 ASPEKT: EDUKACJA I SZKOLENIA

DMA: EDUKACJA I SZKOLENIA 53

G4-
LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika 
według struktury zatrudnienia i płci 53

G4-
LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, 
które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces 
przejścia na emeryturę

54–55

G4-
LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy 
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia 
(raportowanie częściowe)

56

 ASPEKT: RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS

DMA: RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS 46

G4-
LA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie 
pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych 
wskaźników różnorodności

46, 61
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 ASPEKT: RÓWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN

DMA: RÓWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 50

G4-
LA13

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według 
zajmowanego stanowiska 50, 64

 ASPEKT: OCENA DOSTAWCÓW POD WZGLĘDEM PRAKTYK PRACOWNICZYCH

DMA: OCENA DOSTAWCÓW POD WZGLĘDEM PRAKTYK PRACOWNICZYCH 91

G4-
LA14

Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów 
pracowniczych (raportowanie częściowe) 91

 ASPEKT: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

DMA: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 57

G4-
HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte 
w tej kwestii 57

SPOŁECZNOŚĆ

 ASPEKT: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

DMA: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 109

G4-
SO1

Procent operacji (działań), uwzględniających zaangażowanie społeczne, 
mierzenie wpływu i programy rozwojowe 109, 110

 ASPEKT: PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

DMA: PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 30

G4-
SO4

Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji (raportowanie częściowe) 30

G4-
SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie. 30

 ASPEKT: NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI

DMA: NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI 30

G4-
SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących 
przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych 
oraz ich skutki

30

 ASPEKT: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

DMA: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI 30

G4-
SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafi nansowych z tytułu 
niezgodności z prawem i regulacjami 30
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 ASPEKT: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

DMA: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA 96

G4-
PR1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu 
na zdrowie i bezpieczeństwo 96

G4-
PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 
na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków

96,100

 ASPEKT: OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG

DMA: OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG 103

G4-
PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur 
oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom 
informacyjnym

103

G4-
PR4

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

103

G4-
PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 104

 ASPEKT: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

DMA: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 105

G4-
PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem 
reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków

105

 ASPEKT: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA

DMA: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA 105

G4-
PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności 
klientów oraz utraty danych 105
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