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Zgodnie z wizją naszej firmy, zrównoważony 
rozwój jest fundamentalną częścią  
“Great working Day", który chcemy  
zapewnić wszystkim naszym klientom 
i pracownikom.

“

“
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SŁOWO WSTĘPU  
–
Jako międzynarodowy dostawca rozwiązań do miejsc pracy, od dziesięcioleci 
dokładamy starań, aby każda czynność podejmowana przez nas w celu 
zadowolenia klientów wykonywana była z zachowaniem najwyższego 
poszanowania ludzi i naszej planety. 
Zgodnie z wizją naszej firmy, zrównoważony rozwój jest fundamentalną częścią 
“Great working Day. Delivered", który chcemy zapewnić wszystkim naszym 
klientom i pracownikom. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi filar misji 
Lyreco: Pionierzy w zrównoważonym dostarczaniu tego, czego potrzebuje 
każde miejsce pracy, aby ludzie mogli skupić sie na tym, co najważniejsze.
W 2020 r. robimy ogromny krok naprzód przez nadanie priorytetowego 
statusu GOSPODARCE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, abyśmy mogli dostarczać 
produkty i rozwiązania jeszcze bardziej wpisujące się w filozofię 
zrównoważonego rozwoju i abyśmy w ostatecznym rozrachunku osiągnęli 
odpowiedzialny wzrost. 
Poprzez nasza Deklarację dotyczącą Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
zobowiązujemy się oznacza, że wraz z naszymi współpracownikami, 
dostawcami i partnerami do 2025 r. opracować w pełni cyrkularne rozwiązania 
– począwszy od produktów, ich opakowań, od zbierania zużytych artykułów 
do miejsc pracy aż po ich recykling. 
To zobowiązanie stoi teraz na czele priorytetów w naszej strategii CSR na okres 
2019-2025 i jest silną dźwignią sukcesu naszego zrównoważonego rozwoju. 

Have a Great Working Day!

Grégory LIENARD • Prezes Zarządu



Grupa Lyreco jest europejskim 
liderem, a globalnie trzecim 
największym dystrybutorem 
materiałów biurowych i usług 
do miejsc pracy. Grupa działa 
bezpośrednio w 25 krajach Europy 
i Azji oraz jest obecna na 17 innych 
rynkach na 4 kontynentach dzięki 
sieci partnerów w dystrybucji.

Specjalizując się w środowisku pracy, zakres wiedzy 
eksperckiej Lyreco cały czas się poszerza i docelowo 
chcemy być w stanie sprostać wszystkim potrzebom 
mogącym pojawić się w miejscu pracy.
Jako prywatna firma, której początki sięgają 1926 r., 
Lyreco nieustannie dostosowuje się do ewoluującego 
środowiska pracy i praktyk pracowniczych dzięki 
ciągłemu skupieniu na osiągnięciu doskonałości 
w zakresie doświadczenia klienta, silnym relacjom 
partnerskim z poważanymi dostawcami oraz wydajnej 
logistyce. 
Lyreco zatrudnia 10 000 pracowników, którzy 
mają wspólną misję: Pionierzy w zrównoważonym 
dostarczaniu tego, czego potrzebuje każde miejsce 
pracy, aby ludzie mogli skupić sie na tym, co 
najważniejsze.
Jako wiodący gracz na rynku wspieramy naszych 
klientów i wszystkich interesariuszy w tworzeniu 
miejsc pracy, które będą dźwignią zrównoważonego 
rozwoju.

A GREAT 
WORKING DAY. 
DELIVERED.
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KLUCZOWE FAKTY I DANE 

WIZJA  
I ZARZĄDZANIE

—

Firma  
prywatna

10 000
pracowników 

25 
krajów  

w Europie i Azji

17 
 dodatkowych rynków  
dzięki sieci partnerów 



15 ODDZIAŁÓW  
I 1 CENTRUM SPECJALIZUJĄCE 
SIĘ W OBSZARZE BHP  
25 KRAJÓW
Podejście kaskadowe i dostosowywanie 
do lokalnych przepisów Strategia CSR 
Lyreco Group 

EUROPA 
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, 
Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania 
AZJA 
Hongkong, Korea, Malezja, Tajlandia,  
Singapur

DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ 

15 PARTNERÓW 
W DYSTRYBUCJI 
W 17 KRAJACH
Rozmowy i wspieranie zaangażowania 
w konkretne działania CSR

AMERYKA PÓŁNOCNA 
Kanada, Stany Zjednoczone

EUROPA 
Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Rosja, Turcja 

AZJA-PACYFIK 
Australia, Chiny, Indie, Japonia, Nowa 
Zelandia, Tajwan 

AMERYKA POŁUDNIOWA 
Argentyna, Brazylia, Meksyk
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Zakres raportowania 
Zakres niniejszego raportu z 2020 r. obejmuje operacje naszych 15 oddziałów  
w 25 krajach w Europie i Azji.



Zapewniamy zgodność 
z zasadami etyki i prze-
pisami na każdym etapie 
łańcucha dostaw, wszę-
dzie, gdzie prowadzimy 
działalność.

Oferujemy 
rozwiązania odbioru 
zużytych produktów.

Zmniejszamy ilość 
materiałów używanych 
do pakowania.

Zapewniamy 
zrównoważoną 
alternatywę dla 
wszystkich typów 
produktów.

PRZEKSZTAŁCAMY MIEJSCA PRACY

W DŹWIGNIE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Celem naszych klientów 
jest zapewnienie swoim 
pracownikom środowiska pracy, 
które w wymierny sposób 
przyczyni się do zmniejszenia 
negatywnego wpływu na 
środowisko. W ramach 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, Lyreco – jako firma 
i podmiot społeczeństwa 
obywatelskiego – wspiera 
klientów w opracowywaniu 
zrównoważonych 
praktyk działania.

DĄŻENIE DO 
DOSKONAŁOŚCI 
W MYŚL ZASAD 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 
Doskonałość w biznesie przejawia się w jakości 
produktów i usług, jak również w spełnianiu – 
a nawet przekraczaniu – oczekiwań klientów 
w jak najbardziej zrównoważony sposób, 
poprzez: 

optymalizację procesów na każdym etapie, 
od zamówienia, przez dostawę, aż do 
końca życia produktu, w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i środowiskowej

regularne wprowadzanie ulepszeń 
na każdym etapie 

zapewnienie zgodności z zasadami etyki 
w całym łańcuchu dostaw 

dążenie do zmniejszenia naszego wpływu 
na planetę

Stawiamy na 
niskoemisyjne 
rozwiązania 
w zakresie dostaw.

    

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ NA 

KAŻDYM KROKU 



WALKA Z GLOBALNYM OCIEPLENIEM -

PIONIERSKIE PODEJŚCIE

GOSPODARKA 
 CYRKULARNA

—
GŁÓWNY KROK 

W KIERUNKU 
ODPOWIEDZIALNEGO 

ROZWOJU

W lutym 2020 r. zespół 
zarządzajacy oficjalnie zobowiąza 
się do przygotowania i wdrożenia 
do 2025 r. w pełni “cyrkularnych” 
rozwiązań dla naszych klientów, 
od produktów, przez materiały 
opakowaniowe, po wycofanie 
produktów z eksploatacji. 
Nasilenie się zmian klimatycznych i ich 
dramatycznych skutków bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej w historii przypomina nam o naszym 
obowiązku poszanowania środowiska i wspierania 
naszych klientów i dostawców w działaniach 
zmierzających do osiągnięcia tego celu. 
Jesteśmy w pełni przekonani, obiegu 
zamkniętego to najlepszy sposób na 
zapewnienie odpowiedzialnego rozwoju. 
Decyzja o przekształceniu naszej działalności 
w gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2025 r. 
to ważny krok na drodze do jeszcze lepszego 
zintegrowania naszych celów dotyczących 
wyników z działalności z naszymi zobowiązaniami 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Aby zaangażować w ten cel wszystkich 
naszych interesariuszy – pracowników, 
obecnych i potencjalnych klientów, dostawców, 
producentów oraz partnerów strategicznych – 
opracowaliśmy Zobowiązania obejmujące  
5 priorytetów, które będziemy wdrażać w ciągu 
najbliższych 5 lat. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 36.
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ZOBOWIĄZANIE GLOBAL COMPACT

CIĄGŁE WSPARCIE

W 2004 roku, Lyreco, jako 
pierwsza firma z branży 
Artykułów Biurowych, 
dołączyła do inicjatywy Global 
Compact ONZ, demonstrując 
długofalowe zaangażowanie 
firmy w zrównoważony rozwój. 
Dołączając do Global Compact ONZ, Lyreco 
zobowiązuje się do włączenia 10 zasad 
z dziedziny Praw Człowieka, prawa pracy, 
ochrony środowiska i przeciwdziałania 
korupcji do swojej strategii, polityki 
i procedur mających na celu ustanowienie 
kultury uczciwości. 
Niniejszy raport stanowi "komunikat Lyreco  
na temat postępu (ang. COP)” 2020.  
Jest dostępny zarówno na stronie internetowej 
Global Compact ONZ, jak i na stronie:  
www.lyreco.pl.

PRAWA CZŁOWIEKA 
Przestrzegać i wspierać 
ochronę międzynarodowo 
uznanych praw człowieka oraz 
eliminować wszelkie przypadki 
łamania praw człowieka przez 
firmę. 

STANDARDY PRACY  
Popierać wolność zrzeszania 
się i w praktyce uznawać 
prawo do zbiorowych 
negocjacji wspierać eliminacje 
wszelkich form niewolnictwa 
i pracy przymusowej 
przyczyniać się do faktycznego 
zniesienia pracy dzieci oraz 
przeciwdziałać dyskryminacji  
w sferze zatrudnienia.

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
Wspierać zapobiegawcze 
podejście do 
problemów środowiska 
naturalnego,podejmować 
inicjatywy propagujące 
większą odpowiedzialność 
środowiskową orazwspierać 
rozwój i upowszechnianie 
technologii przyjaznych 
środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE 
KORUPCJI 
Przeciwdziałać korupcji we 
wszystkich jej formach, w tym 
łapówkarstwu i wymuszeniom

ZASADY 
GLOBAL 
COMPACT



CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do 
roku 2030,  przyjęta przez wszystkie państwa 
członkowskie ONZ w 2015 r. stanowi wspólny 
plan na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzkości 
i planety, obecnie i w przyszłości. Agenda 
przedstawia 17 celów zrównoważonego rozwoju 
(SDG – Sustainable Development Goals) 
i 169 zadań. Obejmują one trzy powiązane 
ze sobą wymiary zrównoważonego rozwoju: 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy. 
Zobowiązanie to wymaga współpracy rządów, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 
i obywateli.

4 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU ONZ, NA KTÓRYCH SIĘ 
SKUPIAMY 
Jako prywatna firma międzynarodowa i lider 
na rynku rozwiązań dla mniejsc pracy, działający 
bezpośrednio lub pośrednio na całym świecie, 
Lyreco ponosi szczególną odpowiedzialność 
za wkład w realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju do 2030 określonych przez ONZ. 
Jako podmiot zaangażowany w dystrybucję 
produktów i rozwiązań dla środowiska pracy, 
koncentrujemy się w szczególności na 4 Celach 
Zrównoważonego Rozwoju.

KONIEC 
Z UBÓSTWEM

ZERO  
GŁODU

DOBRE ZDROWIE 
I JAKOŚĆ ŻYCIA

DOBRA JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA

RÓWNOŚĆ  
PŁCI

CZYSTA WODA 
I WARUNKI 
SANITARNE

CZYSTA I DOSTĘPNA 
ENERGIA

WZROST 
GOSPODARCZY  
I GODNA PRACA

INNOWACYJNOŚĆ, 
PRZEMYSŁ, 
INFRASTRUKTURA

MNIEJ 
NIERÓWNOŚCI

ZRÓWNOWAŻONE 
MIASTA 
I SPOŁECZNOŚCI

ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 
I PRODUKCJA

DZIAŁANIA  
W DZIEDZINIE 
KLIMATU

ŻYCIE  
POD WODĄ

ŻYCIE  
NA LĄDZIE

POKÓJ 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 
I SILNE INSTYTUCJE

PARTNERSTWA  
NA RZECZ CELÓW

CELE GLOBALNE

CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

WZROST 
GOSPODARCZY 
I GODNA PRACA

DOBRA JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA

ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 
I PRODUKCJA

DZIAŁANIA  
W DZIEDZINIE 
KLIMATU

13

WIZJA 
I ZARZĄDZANIE 

CSR

Raport na temat społecznej odpowiedzialności firmy 2019 •



CELE SDGS,  
NA KTÓRYCH SIĘ SKUPIAMY

JAKO DOSTAWCA PRODUKTÓW DLA MIEJSC PRACY I PODMIOT DZIAŁAJĄCY  
W SEKTORZE LOGISTYCZNYM

Lyreco oferuje szeroką 
gamę produktów do miejsc 
pracy sprzedawanych pod 
własną marką. Zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka 
i środowiska w całym łańcuchu 
dostaw przez producentów 
i importerów jest dla nas sprawą 
najwyższej wagi. Wymagania 
te są stosowane we wszystkich 
naszych oddziałach. Dostawcy, 
którzy nie przestrzegają zasad 
Lyreco w tym zakresie, są 
umieszczani na czarnej liście.

PROGRAM AUDYTÓW 
PRODUCENTÓW I DOSKONALENIA 
100% producentów wyrobów Lyreco 
działających w krajach ryzyka* jest corocznie 
audytowanych przez uznane firmy audytorskie 
lub zespół QSS Grupy. W procesie audytu 
wykorzystywane są 4 filary standardów 
międzynarodowych SEDEX SMETA i BSCI. 
Audyty są uzupełniane o program 
doskonalenia i monitorowanie postępów 
dostawców. 

PLAN KONTROLI 
Plan kontroli, opracowywany corocznie, 
ma na celu identyfikację zagrożeń dla praw 
człowieka, podstawowych wolności, zdrowia 
i bezpieczeństwa związanych z bezpośrednimi 
i pośrednimi działaniami operacyjnymi. 

KODEKS ETYCZNY I UMOWA 
RAMOWA DOSTAWCY 
Kodeks etyczny dostawcy, jak również 
umowa z dostawcą biznesowym Lyreco, 
określają zasady dotyczące etyki 
biznesowej, przestrzegania warunków pracy 
i poszanowania praw człowieka, które mają 
zastosowanie do wszystkich dostawców.

NASZ WKŁAD 
W OSIĄGNIĘCIE 
CELÓW 
8.5 •  Zapewnienie efektywnego zatrudnienia 

i godziwej pracy dla wszystkich kobiet 
i mężczyzn. 

8.7 •  Podejmowanie kroków w celu 
zapobiegania pracy przymusowej 
i formom współczesnego niewolnictwa.

8.8 •  Ochrona praw pracowników i promowanie 
bezpiecznego środowiska pracy.

KPI
Skontrolowane fabryki: 100%

Ocena zrównoważonego rozwoju dostawcy: 
3,32/5*

* 1 oznacza najlepszą ocenę

WZROST  
GOSPODARCZY 
I GODNA PRACA



Począwszy od papieru po 
przedmioty z tworzyw 
sztucznych, takie jak długopisy 
i artykuły biurowe, większość 
materiałów w miejscu pracy 
ma krótką żywotność, jest 
jednorazowego użytku, 
a ich produkcja wyczerpuje 
zasoby naturalne. Nieustanne 
promowanie wśród 
wszystkich naszych klientów 
na całym świecie bardziej 
zrównoważonych produktów 
i rozwiązań jest od wielu lat 
głównym zadaniem Lyreco. 

CERTYFIKAT ZIELONEGO DRZEWA 
LYRECO 
W 2012 roku Lyreco było pierwszą firmą 
z branży produktów dla miejsc pracy, która 
opracowała własną metodologię i etykietę: 
Certyfikat Zielonego Drzewa Lyreco. Celem 
inicjatywy jest zachęcanie klientów do 
wyboru produktów spełniających wymagania 
zrównoważonego rozwoju, zarówno tych 
z oficjalnym certyfikatem ekologicznym, jak 
i produktów w własnym logiem eko.

GOSPODARKA CYRKULARNA 
W 2020 roku Lyreco zobowiązało się 
do przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym do 2025 roku. Ten ważny 
krok w kierunku wdrożenia alternatywy 
bezodpadowej ma na celu dostarczanie dla 
wszystkich kategorii produktów alternatyw 
gotowych do recyklingu, jak również 
rozszerzonych rozwiązań w zakresie odbioru 
i recyklingu produktów zużytych. 

ODBIÓR ZUŻYTYCH PRODUKTÓW 
W celu promowania recyklingu materiałów 
takich jak papier, plastikowe kubki i butelki 
oraz urządzenia elektroniczne, regularnie 
poszerzamy kategorie rozwiązań logistycznych 
do odbioru zużytych produktów. 

NASZ WKŁAD 
W OSIĄGNIĘCIE 
CELÓW 
12.1 •  Wdrożenie 10-letniego programu 

Zrównoważona konsumpcja 
i produkcja.

12.2 •  Zrównoważone zarządzanie i efektywne 
wykorzystanie zasobów naturalnych.

12.5 •  Ograniczanie wytwarzania odpadów 
poprzez recykling i ponowne 
wykorzystanie.

KPI
Sprzedaż produktów Green Tree: 
42,6% całkowitej sprzedaży, wzrost o 34,8% 
od 2012 roku. 

Recykling odpadów: w 2019 roku 90% 
odpadów wytworzonych przez Lyreco 
zostało poddanych recyklingowi.

ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 
I PRODUKCJA
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POPARCIE DLA DEKLARACJI 
NOWOJORSKIEJ O LASACH 
Poprzez poparcie tej inicjatywy Lyreco 
przyłącza się do wysiłków mających na celu 
zmniejszenie wylesiania o połowę do 2020 r. 
i jego wyeliminowanie do 2030 r.

Zmniejszenie emisji CO2 
w całym łańcuchu wartości, 
od naszych dostawców po 
klientów, jest priorytetowym 
celem naszych wysiłków na 
rzecz ograniczenia wpływu 
Lyreco na środowisko. W 2019 
roku Lyreco zmniejszyło emisję 
gazów cieplarnianych o 19,3% 
w porównaniu z 2010 rokiem. 

NOWA POLITYKA KLIMATYCZNA 
W 2020 r. wyznaczone zostaną nowe cele 
w zakresie redukcji CO2 oparte o badania 
naukowe, zgodne z Porozumieniem 
Paryskim w sprawie zmian klimatycznych, 
które rozszerzą zakres pomiarów i redukcji 
emisji do Kategorii 3 (emisje pośrednie) 
dla produktów marki własnej Lyreco. 

NISKOEMISYJNY TRANSPORT 
I LOGISTYKA 
Spółki zależne Lyreco opracowują 
niskoemisyjne rozwiązania w zakresie dostaw 
miejskich, floty pojazdów dostawczych 
oraz optymalizacji tras. 

PROGRAM POPRAWY WYDAJNOŚCI 
DOSTAWCÓW 
Zrównoważony rozwój stanowi 
25% kryteriów oceny i jest stawiany na 
równi z konkurencyjnością, zarządzaniem 
kategoriami i logistyką. 

GOSPODARKA CYRKULARNA 
Ostatecznym celem naszego zobowiązania 
do przekształcenia naszej oferty i działalności 
w gospodarkę cyrkularną do 2025 r. jest 
radykalne zmniejszenie naszej emisji CO2. 

NASZ WKŁAD 
W OSIĄGNIĘCIE 
CELÓW 
13.1 •  Wzmocnienie odporności na 

zagrożenia związane z klimatem.
13.3 •  Działania edukacyjne i podnoszenie 

świadomości.

KPI
Emisja CO2: - 20,3% od 2010 roku w Polsce 

Program poprawy efektywności dostawców 
w zakresie zrównoważonego rozwoju: 
100% dostawców Grupy ocenionych 

DZIAŁANIA  
W DZIEDZINIE  
KLIMATU

CELE SDGS,  
NA KTÓRYCH SIĘ SKUPIAMY

JAKO DOSTAWCA PRODUKTÓW DLA MIEJSC PRACY I PODMIOT DZIAŁAJĄCY  
W SEKTORZE LOGISTYCZNYM



Edukacja to nasze 
długoterminowe zobowiązanie 
i cel wspierany we wszystkich 
oddziałach Lyreco

LYRECO FOR EDUCATION
Od 2008 roku program ten wspiera 
wdrażanie projektów i rozwój infrastruktury 
w najbiedniejszych krajach.
Finansowanie jest pozyskiwane głównie 
wewnętrznie, poprzez zbiórki organizowane 
przez zespoły Lyreco we wszystkich naszych 
oddziałach
Inicjatywy Lyreco for Education 
przeprowadzono dotychczas w 6 krajach 
w Azji, Afryce i Ameryce Południowej: 
Bangladeszu, Wietnamie, Brazylii, Togo, 
Madagaskarze i Kambodży.

WKŁAD W LOKALNE  
PROJEKTY EDUKACYJNE 
Oprócz naszego wspólnego programu, 
oddziały Lyreco opracowują lokalne akcje 
charytatywne w obszarze edukacji.

NASZ WKŁAD 
W OSIĄGNIĘCIE 
CELÓW 
4.1 •  Zapewnienie wszystkim dziewczętom 

i chłopcom bezpłatnego, 
sprawiedliwego kształcenia wysokiej 
jakości na poziomie podstawowym 
i średnim.

KPI
3 miliony euro zebrane od 2008 roku 

116 572 dzieci zapisanych do szkół 

60 szkół wybudowanych lub odnowionych 

DOBRA JAKOŚĆ 
EDUKACJI
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CERTYFIKATY
DŁUGOTERMINOWE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU

GLOBAL 
COMPACT
Lyreco jest pierwszą firmą w branży 
materiałów biurowych, która przyłączyła 
się do inicjatywy ONZ Global Compact.

2004 2009 2012 2013 2014

EU 
ECOLABEL
Od 2009 roku, Lyreco promuje oznakowanie 
EU Ecolabel dla produktów własnej marki.

CERTYFIKAT  
ZIELONEGO  
DRZEWA
Lyreco wdraża swoją unikalną metodykę 
oceny produktów przyjaznych dla 
środowiska i własny Certyfikat Zielonego 
Drzewa.

SEDEX 
& BSCI
W 2013 r. firma Lyreco wybrała SMETA (Sedex 
Members Ethical Trade Audit) jako sprawdzony 
standard w zakresie audytów odpowiedzialności 
społecznej w fabrykach produkujących produkty 
marki Lyreco.

PEF  
UE
Lyreco dołącza 
do fazy pilotowej 
programu UE PEF.

PEF



 
 

2017 2018 2019 2020 r.

KLUB  
PRAW  
CZŁOWIEKA
Lyreco dołącza do  
Klubu Praw Człowieka  
ONZ Global Compact.

NORDIC 
SWAN
W 2017 roku, Lyreco wybrało oznakowanie 
ekologiczne “Nordic Swan” dla swoich 
refabrykowanych tonerów.

FSC
Lyreco zostaje  
członkiem FSC.

PEF UE
Lyreco jest pierwszą firmą, która oceniła płyn do prania 
własnej produkcji za pomocą metodyki europejskiego 
śladu środowiskowego produktu (EU PEF)

Nowojorska Deklaracja o Lasach
Lyreco popiera Deklarację nowojorską o lasach, której 
celem jest zmniejszenie o połowę wylesiania do 2020 r. 
i całkowite zatrzymanie wylesiania do 2030 r.

GOSPODARKA 
CYRKULARNA
Lyreco realizuje swoje 
zobowiązania dotyczące 
wprowadzenia gospodarki 
cyrkularnej poprzez bardziej 
zrównoważoną produkcję 
oraz ponowne wykorzystanie 
produktów

SBTi
Lyreco wspiera inicjatywę 
Science-Based Targets 
Initiative (SBTi), definiującej 
nowe cele w zakresie 
redukcji CO2.

pefEU
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CERTYFIKATY
ZOBOWIĄZANIA I DZIAŁANIA

WSPIERANE 
INICJATYWY
Global Compact ONZ 
Wprowadzona w 2000 roku inicjatywa 
Global Compact ONZ jest zarówno 
platformą polityczną, jak i praktycznym 
programem ramowym dla firm, które są 
zaangażowane w zrównoważony rozwój 
i odpowiedzialne praktyki biznesowe. 
W 2004 roku Lyreco było pierwszą 
firmą z branży artykułów biurowych, 
która przystąpiła do globalnego 
porozumienia ONZ. Nadal podtrzymuje 
swoje zobowiązanie, publikując co 
roku raport na temat zrównoważonego 
rozwoju na platformie Global Compact.

Nowojorska Deklaracja o Lasach 
Deklaracja nowojorska o lasach jest 
dobrowolną inicjatywą partnerską 
rządów, firm, społeczności 
lokalnych, organizacji rządowych 
i pozarządowych, która dąży do 
zmniejszenia o połowę wylesiania 
do 2020 r. i wyeliminowania tego 
negatywnego zjawiska do 2030 r. Przez 
przystąpienie do deklaracji, firmy takie 
jak Lyreco zobowiązują się do działania 
we współpracy z krajami najbardziej 
zalesionymi i eliminowania czynników 
przyczyniających się do wylesiania ze 
swoich łańcuchów dostaw, przechylając 
szalę na rzecz ochrony lasów. 

Klub Praw Człowieka 
Klub Praw Człowieka jest miejscem 
wymiany doświadczeń i wiedzy 
członków organizacji, umożliwiającym 
wspólne postępy w tej dziedzinie. 
W 2017 roku firma Lyreco dołączyła 
do Klubu Praw Człowieka ONZ 
Global Compact, wzmacniając swoje 
zaangażowanie w zapobieganie łamaniu 
praw człowieka przez firmy.

STANDARDY 
AUDYTU 
SEDEX
SEDEX to największa na 
świecie platforma współpracy 
umożliwiająca udostępnianie danych 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
w łańcuchach dostaw, z której korzysta 
ponad 43 000 członków w ponad 
150 krajach. W 2013 r. firma Lyreco 
wybrała SMETA (Sedex Members Ethical 
Trade Audit) jako sprawdzony standard 
w zakresie audytów odpowiedzialności 
społecznej w fabrykach produkujących 
produkty marki Lyreco.

BSCI 
Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) to wiodący system zarządzania 
łańcuchem dostaw, który wspiera firmy 
w dążeniu do przestrzegania norm 
społecznych i wprowadzania ulepszeń 
w fabrykach w globalnych łańcuchach 
dostaw. W 2013 roku, Lyreco wybrało 
BSCI jako sprawdzony standard 
w zakresie audytów odpowiedzialności 
społecznej w fabrykach produkujących 
produkty marki Lyreco.

POMIAR 
ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO 
PEF UE
Ślad środowiskowy produktu (Product 
Environmental Footprint – PEF) 
to inicjatywa Komisji Europejskiej, 
której celem jest opracowanie 
zharmonizowanej metodyki obliczania 
wpływu produktu na środowisko 
w oparciu o 14-punktową ocenę 
wszystkich etapów jego cyklu życia. 
W 2014 r. firma Lyreco dołączyła do 
fazy pilotowej programu UE PEF.

pefEU



ETYKIETY 
EKOLOGICZNE 
EU Ecolabel
SEDEX to największa na 
świecie platforma współpracy 
umożliwiająca udostępnianie danych 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
w łańcuchach dostaw, z której korzysta 
ponad 43 000 członków w ponad 
150 krajach. W 2013 r. firma Lyreco 
wybrała SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit) jako sprawdzony 
standard w zakresie audytów 
odpowiedzialności społecznej dla 
fabryk wytwarzających produkty marki 
Lyreco.

Nordic Swan
Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) to wiodący system zarządzania 
łańcuchem dostaw, który wspiera firmy 
w dążeniu do zgodności społecznej 
i wprowadzania ulepszeń w fabrykach 
w ich globalnych łańcuchach dostaw. 
W 2013 roku, Lyreco wybrało BSCI 
jako sprawdzony standard w zakresie 
audytów odpowiedzialności społecznej 
dla fabryk wytwarzających produkty 
marki Lyreco.

FSC
FSC (Forest Stewardship Council – 
Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki 
Leśnej) i PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
– Program Zatwierdzenia Systemów 
Certyfikacji Leśnej) to etykiety 
środowiskowe, których celem jest 
zapewnienie, że produkcja produktów 
drewnopochodnych (głównie 
papieru) jest zgodna z procedurami 
zapewniającymi zrównoważoną 
gospodarkę leśną. W 2018 roku 
Lyreco zostało członkiem FSC.

CERTYFIKAT ZIELONEGO 
DRZEWA – WYBIERAJ 
PRODUKTY OZNACZONE 
ZIELONYM DRZEWEM!

Produkty Lyreco przyjazne 
dla środowiska
Od 2012 produkty przyjazne dla 
środowiska są oznaczane przez Lyreco 
przy użyciu specyficznej ikony, zielonego 
drzewa, która informuje o zastosowanej 
metodologii oceny Lyreco. “Ocena 
produktów przyjaznych dla środowiska 
Lyreco” została zweryfikowana przez SGS. 
Stwierdzono, że w ogólnym ujęciu jest 
zgodna z zasadami normy ISO 14020 
i ramą ICC (Międzynarodowej Izby 
Handlowej) dla roszczeń środowiskowych.
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EcoVadis to niezależna, pozafinansowa agencja 
ratingowa, która zajmuje się monitorowaniem 
ocen w zakresie zrównoważonego rozwoju 
w międzynarodowych organizacjach.
Jej metodyka oparta jest na międzynarodowych 
standardach Zrównoważonego Rozwoju, 
takich jak ISO 26000, Globalnej Inicjatywy 
Sprawozdawczej i Global Compact ONZ.
Nadzór komitetu naukowego złożonego 
z ekspertów ds. CSR i łańcucha dostaw zapewnia 
wiarygodną ocenę CSR strony trzeciej. Lyreco 
należy do 1% firm najlepiej ocenianych przez 
Ecovadis.

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM 
ROZWOJEM 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ORGANY 
ZARZĄDZAJĄCE
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem 
jest w pełni zintegrowane z organizacją 
Operacji Grupy, kierowaną przez Dyrektora 
Generalnego Grupy. Strategiczną realizacją 
polityki odpowiedzialności korporacyjnej kieruje 
dyrektor Grupy  QSS (Quality, Security & 
Sustainable Development). Każdy z podmiotów 
Lyreco posiada stanowisko dyrektora QSS. Na 
poziomie Grupy, misją dyrektora Grupy QSS jest:

Określenie i wdrożenie strategii CSR w celu 
zapewnienia, że kluczowe decyzje biznesowe 
będą obejmować aspekty jakości, środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwa, zrównoważonego 
rozwoju oraz etyki

 Zapewnienie przestrzegania standardów Grupy 
przez naszych wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy na szczeblu operacyjnym

Zarządzanie najlepszymi międzynarodowymi 
praktykami, planami działań i komunikacją 
wewnętrzną

Dyrektor generalny

Dyrektor 
ds. P&C 
Grupy

Chief 
Operating 
Officer

Dyrektor 
finansowy

Dyrektor  
ds. IT

Dyrektorzy 
zarządzający 
w Europie

Dyrektor 
Zarządzający 
w Azji

Dyrektor  
ds. Innowacji 
Grupy

PROCES CERTYFIKACJI
Aby zapewnić ujednolicenie praktyk dotyczących 
jakości i aspektów środowiskowych w naszych 
spółkach zależnych, Lyreco stosuje uznane 
międzynarodowe normy ISO 9001 i ISO 14001, 
na podstawie których certyfikowane są 
Zintegrowane Systemy Zarządzania.
Pozwala to regulować wyżej wymienione kwestie 
na poziomie wiarygodnym dla zainteresowanych 
stron i zrozumiałym dla pracowników. 
Dostosowane do Systemu Zarządzania: jakością, 
środowiskiem oraz BHP opiera się na wytycznych 
Lyreco odnoszących się do wymagań norm 
ISO oraz lokalnych przepisów, stosowanych 
oddziałach przez zespoły zarządzające wyższego 
szczebla.
W 2012 roku przyjęto normę ISO 26000, będącą 
zbiorem wytycznych w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, aby zapewnić 
kierunkowskaz na drodze do zrównoważonego 
rozwoju. Niektóre kraje zdecydowały się również 
na uzyskanie innych certyfikatów.

74
Nieprzerwany  
wzrost oceny

1% NAJLEPSZYCH
W CZERWCU 2019 

60

2012

64

2013

71

2014 2015  
i później



CERTYFIKACJA W ZALEŻNOŚCI 
OD KRAJU
OHSAS 18001/ISO 45001 (System 
Zarządzania oraz Bezpieczeństwem  
i Higieną Pracy)
—
ISO 50001 (Standard Zarządzania Energią)
—
Certyfikacja FSC CoC (Rada Dobrej 
Gospodarki Leśnej – Łańcuch Nadzoru) 
—
AEO (Authorized Economic Operator):
Status Autoryzowanego Operatora 
Ekonomicznego (AEO) jest gwarancją jakości 
uznawaną na całym świecie. Gwarantuje, 
że działalność firmy w międzynarodowym 
łańcuchu dostaw jest zabezpieczona, 
a kontrole i procedury celne są efektywne 
i zgodne z przepisami.

CERTYFIKACJA NA 
CAŁYM ŚWIECIE
Wytyczne ISO 26000  
(nie podlega certyfikacji)

ISO 9001 ISO 14001

OHSAS 18001 
ISO 45001

ISO 
50001

ISO 50001

FSC 
CoC

FO
RESTRY

AEO
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ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM 

ZINTEGROWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

W JAKI SPOSÓB 
WSPÓŁPRACUJEMY 
Z INTERESARIUSZAMI?
Długotrwała współpraca z interesariuszami 
w zgodzie z naszą strategią działania i w zakresie 
odpowiedzialności korporacyjnej są niezbędne, 
aby osiągnąć nasze cele zrównoważonego 
rozwoju i wspierać ciągłe inicjatywy doskonalenia 
we wszystkich naszych działaniach.

NASI KLIENCI 
Wielokanałowa Obsługa Klienta

Badania satysfakcji.

Imprezy i spotkania tematyczne. 

Narzędzia do kalkulacji środowiskowych.

Dni zrównoważonego rozwoju i I Społecznie 
Odpowiedzialne nagrody.

10 000 PRACOWNIKÓW
Dialog z partnerami społecznymi.

Roczne przeglądy wyników.

Komunikacja wewnętrzna, w zakresie zmian, 
przejęć i fuzji.

Zaangażowanie w działania CSR.

Wewnętrzny barometr opinii (IOB)  
dla ciągłego doskonalenia.

Międzynarodowe spotkania ze wszystkimi 
oddziałami.

EKOSYSTEM INNOWACJI
Hackathony.

Think tanki w zakresie gospodarki cyrkularnej. 

INICJATYWY OBEJMUJĄCE 
WSZYSTKIE GRUPY INTERESU
Członkostwo w Global Compact

Członkostwo w Klubie Praw Człowieka.

Nowojorska Deklaracja o Lasach

Członkostwo w FSC.

RZĄDY I ORGANY PRAWNE
Udział w fazie pilotażowej programu

śladu środowiskowego produktu Unii 
Europejskiej

NASI KLUCZOWI 
INTERESARIUSZE 

i sposób, 
w jaki z nimi 

współpracujemy



SPOŁECZNOŚCI
Program Lyreco for Education we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy ze społecznościami 
lokalnymi.

Współpraca z przedsiębiorstwami 
społecznymi.

ORGANY CERTYFIKACYJNE,  
AGENCJE RATINGOWE ESG
Audyty.

Oceny.

Ecovadis • BSCI • SEDEX

97 DOSTAWCÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH  
MAREK
Międzynarodowy program ciągłego 
doskonalenia.

Dzień dostawcy z nagrodami. 

Polityka zakupów.

Kodeks etyczny.

Produkty przyjazne dla środowiska.

Należyta staranność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju

40 DOSTAWCÓW MAREK  
WŁASNYCH LYRECO
Audyty zrównoważonego rozwoju. 

Audyty społeczne.

Program ciągłego doskonalenia.

Kodeks etyczny.

NASI PARTNERZY I DOSTAWCY 
LOGISTYCZNI
Współtworzenie projektów niskoemisyjnych. 

Klauzule zrównoważonego rozwoju 
w umowach.

15 PARTNERÓW DYSTRYBUCYJNYCH
Dedykowany koordynator Lyreco.

Przegląd polityki CSR.

Coroczne monitorowanie postępów
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GŁOS INTERESARIUSZY

LYRECO 
I DOSTAWCA 
INTERSAFE
Misją EMMA Safety Footwear (Hultafors 
Group), dostawcy Intersafe i Lyreco 
Benelux, jest opracowywanie i produkcja 
najbezpieczniejszych ochraniaczy stóp 
w sposób zgodny z zasadami społecznej 
odpowiedzialności. 
W 2019 roku EMMA Safety Footwear 
zrealizowała swój cel stworzenia kolekcji 
obuwia w 100% opartego na gospodarce 
cyrkularnej.

Jako dystrybutor artykułów ochrony 
osobistej, Lyreco odgrywa wiodącą rolę 
w zwiększaniu świadomości na temat 
odzieży roboczej produkowanej zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i gospodarki cyrkularnej.

“
“

Iris van Wanrooij  
Kierownik programu ds. Społecznej 
odpowiedzialności biznesu, EMMA Safety 
Footwear

NEDERLANDSE 
SPOORWEGEN
NS (Nederlandse Spoorwegen), 
holenderski przewoźnik kolejowy, wybrał 
Lyreco na dostawcę swoich materiałów 
biurowych, ze względu na swoją 
wizję i podejście zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 
rozwiązań dla miejsc pracy Oprócz 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
podczas oceny produktów bierze się 
również pod uwagę kryteria gospodarki 
cyrkularnej. 

Zbierając zużyty drobny sprzęt biurowy, 
Lyreco dba o to, aby jak najwięcej 
produktów było poddanych recyklingowi, 
a surowce były zwrócone producentom 
w celu przetworzenia na nowe produkty.

“

“

Leo Stoelinga  
Manager ds. Zaopatrzenia



IDEA BANK 
Od ponad 10 lat Lyreco jest partnerem 
biznesowym Idea Bank, służąc bogatym 
doświadczeniem w zakresie CSR. 
Aby ograniczyć zużycie jednorazowych 
plastikowych butelek przez pracowników 
IDEA BANK, Lyreco Poland zaproponowało 
zastąpienie plastiku szkłem. 

Wprowadzając szklane kubki, udało 
się zmniejszyć o ponad 60% zużycie 
plastikowych butelek w miejscach pracy.

“

“

KLIENCI LYRECO 
RAMBOLL
Ramboll jest głównym międzynarodowym 
klientem Lyreco w krajach Skandynawii, 
Finlandii i Wielkiej Brytanii. Ramboll 
nieustannie pracuje nad podniesieniem 
poziomu zrównoważonego rozwoju 
w firmie, tak aby sprzęt dla pracowników był 
zoptymalizowany, szczególnie w odniesieniu 
do kryteriów gospodarki cyrkularnej.

Helene Byskov Christiansen  
Główny konsultant ds. Globalnego 
zaopatrzenia, Ramboll

Ilość zużywanych materiałów biurowych ma 
wpływ na środowisko. Naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie, aby wybierać produkty przyjazne 
dla środowiska. Lyreco dostarcza informacji 
o możliwościach optymalizacji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki 
cyrkularnej w miejscu pracy, a także wskazuje 
obszary wymagające usprawnień.

“

“

IDEA Bank & Lyreco
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MATRYCA ISTOTNOŚCI

Problemy strategiczne, na 
których Lyreco koncentruje się 
w zakresie odpowiedzialności 
korporacyjnej, opierają się 
na kwestiach najważniejszych 
dla interesariuszy, jak 
i dla samej firmy. 
Podstawowe wyzwania środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne, które są związane 
zarówno ze sposobem zarządzania firmą, 
jak i zmianami w środowisku pracy naszych 
klientów, są wzięte pod uwagę w naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju. Te 
główne problemy znajdują odzwierciedlenie 
w naszej strategii ECO PRZYSZŁOŚĆ na 
rok 2012 • 2018 i powiązanych danych 
monitorowanych w ciągu ostatnich 7 lat.
W 2017 roku, na podstawie matrycy istotności 
obejmującej naszych głównych interesariuszy 
zidentyfikowaliśmy dodatkowe wyzwania, 
które skłoniły nas do rozszerzenia skali naszej 
odpowiedzialności i zobowiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

11 WSPÓLNE  
PRIORYTETY
Zidentyfikowano 11 kwestii priorytetowych. 
Stanowią one podstawę naszych nowych 
zasad i strategii odpowiedzialności 
korporacyjnej, które weszły w życie w styczniu 
2019 roku.

1. Satysfakcja klienta
 2. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
3. Prawa człowieka w łańcuchu dostaw 
4. Zgodność z przepisami 
5. Etyczne praktyki biznesowe 
6. Jakość produktów i usług
7. Dobre samopoczucie pracowników 
8.  Normy środowiskowe w łańcuchu dostaw 
9. Standardy społeczne w łańcuchu dostaw 
10. Zarządzanie kapitałem ludzkim 
11.  Współpraca z klientami w zakresie 

zrównoważonego rozwoju

W oparciu o te priorytety, 
zdefiniowaliśmy 6 zasad 
przewodnich będących motorem 
naszej nowej strategii CSR 
wdrożonej w styczniu 2019 roku.

EKONOMIA
Zgodnie z wcześniej 
przygotowanymi i funkcjonującymi 
dokumentami: Kreowanie 
najlepszych doświadczeń klienta  
w środowisku multikanałowym  
i promowanie oferty opartej  
o zrównoważony rozwój.

ŚRODOWISKO
Miniamalizacja wpływu Lyreco 
na środowisko, wzdłuż całego 
łańcuch wartości, od naszch 
dostawców do klientów.
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ZNACZENIE DLA BIZNESU

LUDZIE
Zwiększanie satysfakcji pracowników. 
Zadowoleni pracownicy zadbają 
o satysfakcję naszych klientów.

ŁAŃCUCH DOSTAW
Rozwój preferowanej  
i odpowiedzialnej bazy dostawców, 
zwiększającej konkurencyjność  
i innowacyjność Lyreco oraz sukces 
naszych klientów.

SPOŁECZNOŚCI
Skupienie się na edukacji  
w naszym programie 
charytatywnym na szczeblu 
globalnym i lokalnym.

ZARZĄDZANIE
Realizacja programów 
zarządzania ryzykiem  
i zgodnością. 
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KLUCZOWE  
WSKAŹNIKI  
EFEKTYWNOŚCI
WYNIKI Z 2020 R.  
W GRUPIE LYRECO  
I W POLSCE 
(DANE ZA ROK 2019)

8,53/10 Grupa Lyreco 
8,85/10 Polska
Wskaźnik rekomendacji 

42% Grupa Lyreco 
25% Polska
Sprzedaż produktów  
przyjaznych dla środowiska

K
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E

-3% Grupa Lyreco 
-8,5% Polska
Emisja CO2 w porównaniu 
z 2018 r. 

1
Produkt oceniany zgodnie 
z unijną metodą śladu 
środowiskowego produktu  
(PEF UE)
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KLUCZOWE  
WSKAŹNIKI  
EFEKTYWNOŚCI
WYNIKI Z 2020 R.  
W GRUPIE LYRECO  
I W POLSCE 
(DANE ZA ROK 2019)

STRATEGIA CSR 
2019•2025  

—

22
Działania i programy 
uświadamiające

ŁA
Ń

C
U

C
H

 D
O

ST
AW

2
Obszary objęte 
zarządzaniem ryzykiem 
(jakość i ochrona 
środowiska)

ZA
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Ą
D

ZA
N

IE

40,5
Czas rekrutacji

18,73%
Wskaźnik rotacji

2,24%
Wskaźnik absencji

ZA
SO

BY
 L

U
D

ZK
IE

249,043 €
Suma zebrana dla 
naszego programu 
charytatywnego
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Podnoszenie satysfakcji klientów 
i promowanie wśród klientów 
bardziej zrównoważonej oferty, 
w ścisłej współpracy z naszymi 
partnerami biznesowymi.
Doskonałość w biznesie przejawia się 
w jakości produktów i usług, jak również 
w spełnianiu – a nawet przekraczaniu 
– oczekiwań klientów w jak najbardziej 
zrównoważony sposób, poprzez:

2 CELE
Utrzymywanie i rozwijanie doskonałości na 
każdym etapie, od zamówienia po dostawę.
Promowanie zakupów produktów przyjaznych 
dla środowiska

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Efektywność w logistyce
Produkty i usługi zgodne ze wszystkimi 
zastosowaniami
Transformacja cyfrowa
Opracowywanie i promowanie 
zrównoważonych alternatyw produktów 
we wszystkich kategoriach
Przekształcanie naszej oferty produktów 
i usług w gospodarkę cyrkularną.

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

8,53/10 
Grupa Lyreco 
8,85/10 
Polska

Wskaźnik 
rekomendacji.  
Zadowolenie klientów 
mierzy się za pomocą 
przeprowadzanej 
co dwa lata ankiety 
prowadzonej przez 
zespoły Customer 
Experience.

42% 
Grupa Lyreco 
25% Polska

Zakup produktów 
preferowanych 
z punktu widzenia 
ochrony środowiska 
Sprzedaż produktów 
przyjaznych dla 
środowiska, opartych 
na asortymencie 
Lyreco Common 
Range.
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DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA U PODSTAW

SATYSFAKCJI KLIENTA

ZDALNY PARTNER 
ZESPOŁU NASZYCH 
KLIENTÓW 
W 2020 roku firma Lyreco zrobiła kolejny 
krok dla podniesienia satysfakcji klientów 
podczas kryzysu wywołanego przez 
COVID-19, wprowadzając w rekordowym 
czasie naszą ofertę “Home Office” na prawie 
wszystkich naszych rynkach w Europie i Azji. 
Wszyscy pracownicy Lyreco – z działów 
logistyki, obsługi klienta, e-commerce 
i marketingu – zaangażowani w projekt 
przyczynili się do zwiększenia bezpieczeństwa 
pracowników naszych klientów, jednocześnie 
zapewniając im produkty i usługi niezbędne 
w ich codziennej działalności. 
Połączyliśmy elastyczność z wysoką jakością 
działań operacyjnych, aby zapewnić 
efektywność pracy zdalnej nawet w trudnych 
czasach.

KONCENTRACJA 
NA ZADOWOLENIU 
KLIENTÓW
Zadowolenie klienta jest głównym priorytetem 
zidentyfikowanym zarówno przez naszych 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
interesariuszy w Matrycy Istotności Lyreco. 
Podstawową zasadą tego programu jest 
w pełni zorientowane na klienta podejście, 
które traktuje priorytetowo połączenie 
talentów ludzkich z najlepszymi w swojej 
klasie rozwiązaniami cyfrowymi. 
Nasz model biznesowy opiera się na: 

Dokładnym zrozumieniu oczekiwań naszych 
klientów. 

Modelu biznesowym, który integruje 
społeczną odpowiedzialność biznesu 
z działaniami Lyreco.

AT HOME
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MARKETING 
UKIERUNKOWANY 

NA KLIENTÓW
MODEL

SPRZEDAŻY

DBAŁOŚĆ 
O KLIENTA E-COMMERCE

OPTYMALIZACJA 
OBSŁUGI KLIENTA

DOSTOSOWANE DO 
POTRZEB KLIENTÓW

ZAUTOMATYZOWANY MARKETING 
OPARTY NA DANYCH

DOPASOWANE PODEJŚCIE 
DO SPRZEDAŻY

  
WYNIKI KLIENTÓW



PRODUKTY

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

ŚLAD 
ŚRODOWISKOWY 
PRODUKTU 
CZYM JEST ŚLAD ŚRODOWISKOWY 
PRODUKTU?
Ślad środowiskowy produktu jest nową 
metoda pomiaru wpływu naszych produktów 
na środowisko. Lyreco jest pierwszą firmą 
B2B, która oceniła jeden z produktów własnej 
marki za pomocą tej metody.

INNOWACYJNOŚĆ METODY
Kompleksowa I przejrzysta metodologia, która 
mierzy wpływ na środowisko.

DLACZEGO UŻYWAMY TEJ 
METODY?
Ponieważ nasi klienci dążą do zapewnienia 
przyjaznych dla środowiska miejsc pracy! 
Lyreco dąży do ciągłego doskonalenia 
w ścisłej współpracy z dostawcami, aby móc 
dostarczać bardziej zrównoważone produkty 
i przejrzyste informacje.

PROMOWANIE 
PRZYJAZNYCH 
DLA ŚRODOWISKA 
MIEJSC PRACY
Promowanie produktów “przyjaznych dla środo-
wiska” wymaga jasnych i czytelnych informacji, 
które ułatwią klientowi ich identyfikację i wybór. 
Odpowiedzialność leży u podstaw naszej dzia-
łalności. Pomagamy naszym klientom w wyborze 
produktów o mniejszym wpływie na środowisko.

pefEU

Globalne 
ocieplenie

Zubożenie 
warstwy 

ozonowej

Eutrofizacja 
gleb

Eutrofizacja 
wód słodkich

Niedobór 
wody

Toksyczność dla 
człowieka (czynniki 

nierakotwórcze)

Cząstki stałe

Toksyczność dla 
człowieka (czynniki 

rakotwórcze)

Zagospodarowanie 
terenu

Eutrofizacja  
morska

Wykorzystanie 
zasobów

Promieniowanie 
jonizujące

Zakwaszenie

Ekotoksyczność 
wód słodkich

Wykorzystanie 
kopalnianych 

zasobów energii

Smog 
fotochemiczny

WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA 
W LATACH 2016-2020

22% 22,5% 23%
25%

21%

36%
42% 45%

Surowce

Koniec życia 
produktu

Pakowanie

Produkcja

Dystrybucja

42,6%

2016 2017 2018 2019 2020

GRUPA LYRECO 
POLSKA



CERTYFIKAT  
ZIELONEGO DRZEWA
CZYM JEST NASZ CERTYFIKAT  
ZIELONEGO DRZEWA?
Certyfikat Zielonego Drzewa jest deklaracją środowiskową 
Lyreco. Została stworzona w 2014 roku, aby zapewnić 
naszym klientom jasne i czytelne informacje o kupowanych 
przez nich produktach. W katalogu i sklepie internetowym 
Lyreco produkty ocenione jako przyjazne dla środowiska są 
oznaczone zielonym drzewkiem. 

NIEZAWODNA I ZAUFANA METODOLOGIA
Nasza metoda opiera się na uznanych międzynarodo-
wych normach i wytycznych organizacji:

Międzynarodowe normy ISO serii 14020

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC)

Aprobata SGS

Nasz system jest identyczny dla wszystkich produktów 
we wszystkich naszych spółkach zależnych, co gwarantuje 
spójność w zakresie etykietowania produktów we wszystkich 
krajach.

NA KAŻDYM ETAPIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
12 KRYTERIÓW OCENY...
W celu uzyskania certyfikatu 
Zielonego Drzewa, produkt musi 
spełniać następujące kryteria:

Kompostowalność 

Biodegradowalność

Demontowalność

Produkt o przedłużonym cyklu 
życia

Odzyskana energia

Możliwość recyklingu

Zawartość produktu nadająca się 
do recyklingu 

Zmniejszone zużycie energii

Zmniejszone zużycie zasobów

Zmniejszone zużycie wody

Możliwość wielokrotnego użytku

PRODUKCJA

KONIEC ŻYCIA 
PRODUKTU

SUROWCE

PRODUKT 
W UŻYCIU
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GOSPODARKA CYRKULARNA 
MIEJSCA PRACY "ZERO WASTE”

DOMKNIĘCIE PĘTLI
W latach 2020-2025 
zobowiązujemy się wykorzystać 
gospodarkę cyrkularną jako 
główną dźwignię w celu 
przyspieszenia wdrażania 
zintegrowanych, zrównoważonych 
rozwiązań biznesowych 
dla naszych klientów.
Gospodarka cyrkularna jest ważnym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonych 
celów Lyreco, a także zdecydowaną odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie klientów na 
zintegrowane, zrównoważone produkty, 
rozwiązania i praktyki biznesowe.

Gospodarka cyrkularna

DEKLARACJA 2025DEKLARACJA 2025

W 2019 roku, w ramach naszego 
zaangażowania we wdrożenie gospodarki 
cyrkularnej, Lyreco uczestniczyło w spotkaniu 
Nordic Environmental Footprint Group 
w Kopenhadze, aby zaprezentować postępy 
firmy w zakresie stosowania unijnej metody PEF. 
Podczas konferencji przedstawiliśmy nasz wkład 
na drodze do zrównoważonego rozwoju, czyniąc 
PEF kamieniem węgielnym naszej strategii 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Zostać pierwszą  
firmą w branży 
oferującą pełną 
gamą produktów 
gotowych do 
recyklingu.

Zapewnić odbiór 
produktów po zakoń-
czeniu eksploatacji 
i wprowadzić odzy-
skane materiały z po-
wrotem do łańcucha 
produkcyjnego.

Wprowadzić 
zakaz stosowa-
nia tworzyw 
sztucznych 
jednorazowe-
go użytku we 
wszystkich na-
szych biurach.

Wyeliminować 
wszystkie opako-
wania, które nie są 
zgodne z zasadami 
gospodarki cyrku-
larnej ze sprzeda-
wanych przez nas 
produktów

Opracować standar-
dy gospodarki cyr-
kularnej dla branży 
miejsc pracy wspól-
nie z europejskimi 
interesariuszami.

5 zobowiązań Lyreco w zakresie gospodarki cyrkularnej do 2025 r.: 



Firma Lyreco opracowała wysokiej 
jakości, przyjazną dla środowiska 
gamę regenerowanych tonerów  
do drukarek, spełniających wymogi 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Jak będzie wyglądało drukowanie 
w przyszłości?
Nasi klienci dążą do zrównoważonych 
praktyk w zakresie drukowania. Tonery mają 
pod tym względem ogromne znaczenie. 
Idealnym rozwiązaniem jest połączenie zasad 
zrównoważonego rozwoju z wysokiej jakości 
produktami i zintegrowanymi usługami. 
Lyreco opracowuje produkty przyjazne dla 
środowiska we współpracy z dostawcami 
operującymi zgodnie z zasadami gospodarki 
cyrkularnej. 
Tonery Lyreco są poddawane recyklingowi. 
Są odbierane i czyszczone, w razie potrzeby 
wymieniane są części, a następnie kasety 
są uzupełniane tonerem tak, aby mogły być 
ponownie użyte. Pozwala to zredukować ilość 
zużywanych surowców.

Czym jest odpowiedzialność 
w biznesie?
Kontynuując korzystanie z jednorazowych 
produktów nie zapewnimy sobie 
zrównoważonego rozwoju. Naszą przyszłością 
jest gospodarka cyrkularna: dbamy o to, aby 
produkty Lyreco miały swoje drugie a nawet 
trzecie życie. 
Jednak chodzi nie tylko o produkty; 
powinniśmy również dostarczać i rozwijać 
związane z nimi usługi, takie jak odbiór 
zużytych produktów. 
Kluczowym elementem wizji Lyreco 
jest oferowanie produktów i usług przy 
użyciu metod najbardziej przyjaznych 
dla środowiska. 

Bruno PluchartTech  
& Print International 
Category Manager, 
Lyreco Group

Tonery Lyreco wprowadzone 
na rynek w 2018 roku spełniają 
najwyższe standardy w zakresie 
ochrony środowiska, jakości 
i zdrowia.

DRUKOWANIE 
ZGODNE Z ZASADAMI 
GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ
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KROK DO PRZODU W KIERUNKU

FILOZOFII "ZERO WASTE" W MIEJSCU 
PRACY 

ZOBOWIĄZANIE 
LYRECO W ZAKRESIE 
WDRAŻANIA 
GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ 
Z PUNKTU WIDZENIA 
KLIENTA 
Pojedynczy pracownik 
biurowy generuje średnio 
130 kg odpadów rocznie*. 
Podstawowym celem Lyreco, jeśli chodzi 
o wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej, 
jest przede wszystkim pomoc naszym 
klientom w radykalnym zmniejszeniu ilości 
odpadów nienadających się do recyklingu 
generowanych w miejscach pracy oraz 
zmniejszenie wpływu na środowisko.  
3 z 5  celów zobowiązania Lyreco dotyczą 
sprzedawanych przez nas produktów.

* Źródło: Easy Recyclage, 2017



CZĘŚĆ 4

GOTOWA DO RECYKLINGU 
ALTERNATYWA DLA WSZYST-
KICH SPRZEDAWANYCH 
PRZEZ NAS PRODUKTÓW
Lyreco zobowiązało się zaproponować 
do 2025 roku alternatywę “gotową do 
recyklingu” dla wszystkich produktów 
dostępnych dla klientów. Produkty 
“gotowe do recyklingu” to produkty 
wykonane z materiałów, które można 
szybko wprowadzić z powrotem do 
całego łańcucha wartości. Kryteria 
dotyczące możliwości recyklingu lub 
zawartości produktu, która może być 
poddana recyklingowi, zostaną ocenio-
ne zgodnie z normami ISO 14021. 
Łatwa identyfikacja i wybór. 
Informacje na temat materiałów 
nadających się do recyklingu i śla-
du środowiskowego produktów. 

ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ 
ODZYSKIWANIA 
SUROWCÓW DO ŁAŃCUCHA 
PRODUKCYJNEGO
Do 2025 roku Lyreco zobowiązało się 
dostarczyć rozwiązania do odbioru 
wszystkich produktów gotowych do 
recyklingu, zapewniając ich efektywne 
odzyskiwanie i dostarczając informacji 
o ich przyszłym wykorzystaniu.
Rozszerzone rozwiązania 
w zakresie odbioru produktów.
Informacje o odbiorze zużytych 
produktów i ochronie środowiska. 

System śledzenia.

NIE KORZYSTAĆ Z PLASTIKÓW 
JEDNORAZOWYCH ORAZ 
TAKICH, KTÓRE NIE 
PODLEGAJĄ RECYKLINGOWI 
Do 2025 roku Lyreco zobowiązało się 
wprowadzić zakaz stosowania tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku 
niezgodnych z zasadami gospodarki 
cyrkularnej we wszystkich naszych 
zakładach.
Wzorowe działania z naszej strony 
są warunkiem zaangażowania 
naszych klientów.

WYELIMINOWANIE 
WSZYSTKICH 
MATERIAŁÓW 
OPAKOWANIOWYCH 
NIEZGODNYCH 
Z ZASADAMI GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ
Do 2025 roku Lyreco zobowiązało 
się ograniczyć wykorzystanie 
opakowań i wprowadzić zakaz 
stosowania opakowań plastikowych 
nienadających się do recyklingu 
dla każdego produktu.
Zmniejszenie wielkości 
opakowań i ilości 
wykorzystywanych materiałów 
opakowaniowych.
W 100% plastikowe 
kompostowalne opakowania 
wielokrotnego użytku nadające 
się do recyklingu. 
W 100% plastikowe 
kompostowalne opakowania 
wielokrotnego użytku nadające 
się do recyklingu. 

STANDARD GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ DLA 
BRANŻY MIEJSC PRACY 
Do 2025 roku Lyreco zobowiązało  
się do współpracy z władzami eu-
ropejskimi i kluczowymi podmio-
tami zajmującymi się gospodarką 
cyrkularną, w celu zdefiniowania 
standardów w miejscach pracy.
Wsparcie dla działań 
zaufanych stron trzecich 
w zakresie gospodarki 
cyrkularnej.
Przyczynianie się do tworzenia 
przepisów i ram certyfikacji na 
poziomie europejskim.
Dzielenie się najlepszymi 
praktykami w celu określenia 
procesów i standardów. 
Ocena procesów przez 
organizacje certyfikujące.
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ZAMYKANIE PĘTLI POPRZEZ...

LYRECO POLSKA & IDEA BANK: 
WYMIANA 
PLASTIKOWYCH 
BUTELEK NA 
SZKLANE KUBKI 
Od ponad 10 lat Lyreco jest partnerem bizne-
sowym Idea Bank, służąc bogatym doświadcze-
niem w zakresie CSR. W zgodzie z zasadami 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
w celu zmniejszenia śladu ekologicznego, Idea 
Bank zachęca swoich pracowników do stoso-
wania ekologicznych praktyk w pracy. Wśród 
konkretnych działań opracowanych przez firmę 
jednym z głównych wyzwań było ogranicze-
nie stosowania jednorazowych plastikowych 
butelek przez pracowników. Aby zrealizować 
ten cel, Lyreco Poland zaproponowało wymianę 
plastikowych butelek na szklane kubki z filtrami 
do wody we wszystkich pomieszczeniach firmy. 
Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na znaczne 
zmniejszenie zamówień na wodę w jednorazo-
wych plastikowych butelkach.

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

-60,31%
Jednorazowych 
plastikowych butelek 
zamawianych przez 
Idea Bank.

34
Zakupione szklane 
kubki na wodę wraz 
z kompletem filtrów.

Lyreco oferuje wsparcie dla IDEA BANK dostarczając 
rozwiązania z obszaru gospodarki cyrkularnej i CSR.

Zespół Lyreco Corporate Account i QSS prezentuje 
rozwiązania z zakresu CSR i gospodarki cyrkularnej 
dostosowane do potrzeb IDEA Bank.

Klient IDEA BANK

Sektor Bankowość i ubezpieczenia

Klient Lyreco od  2010



W 2020 roku z inicjatywy Lyreco podjęto 
pierwsze kroki w kierunku wprowadzenia 
gospodarki cyrkularnej. Oprócz kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, podczas oceny 
produktów bierze się również pod uwagę 
kryteria gospodarki cyrkularnej. Zbierając 
zużyty drobny sprzęt biurowy, Lyreco dba 
o to, aby jak najwięcej produktów było 
poddanych recyklingowi, a surowce były 
zwrócone producentom w celu przetworzenia 
na nowe produkty. Dlatego też inicjatywy te 
doskonale wpisują się w politykę NS. Wyniki 
znacznie przekraczają wyznaczone cele 
w zakresie CSR.

LYRECO BENELUX & NS:  
ODBIÓR ZUŻYTYCH 
MATERIAŁÓW 
BIUROWYCH W CELU 
PODDANIA ICH 
RECYKLINGOWI
NS (Nederlandse Spoorwegen), holenderski 
przewoźnik kolejowy, wybrał Lyreco na 
dostawcę swoich materiałów biurowych, 
ze względu na swoją wizję i podejście 
zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju w dziedzinie rozwiązań dla miejsc 
pracy. Przez lata współpracy, firma Lyreco 
wniosła istotny wkład do NS w następujących 
obszarach:

Proaktywna obsługa klienta

Zmniejszenie wydatków na materiały 
biurowe

Dążenie do uczynienia produktów 
zgodnymi z zasadami zrównoważonego 
rozwoju

Kreowanie świadomości wśród  
kupujących

Wdrażanie procesów gospodarki 
cyrkularnej

Kupując produkty, krytycznie przyglądamy się 
temu, jaki mają skład, czy oferują możliwości 
ponownego wykorzystania, ale również czy 
na rynku są dostępne bardziej zrównoważone 
alternatywy. Bierzemy również pod uwagę 
sposób, w jaki produkty docierają do 
lokalizacji docelowych. Celem Lyreco jest 
uczynienie transportu równie przyjaznym 
dla środowiska jak w przypadku NS. Każda 
dostawa do dowolnej lokalizacji w całej 
Holandii jest neutralna pod względem emisji 
CO₂. NS przewozi pasażerów zgodnie 
z zasadami neutralności klimatycznej od 2018 
roku. Celem jest uczynienie całego sektora 
kolejowego neutralnym dla klimatu do 2050 
r. oraz emisja megatony CO₂ mniej rocznie. 
Byłoby to dla nas ogromną satysfakcją, gdyby 
nasi dostawcy również mogli się do tego 
przyczynić. 

Zbierając zużyty drobny sprzęt 
biurowy, Lyreco dba o to, aby 
jak najwięcej produktów było 
poddanych recyklingowi, a surowce 
były zwrócone producentom w celu 
przetworzenia na nowe produkty.

“

“

Leo Stoelinga  
Manager ds. Zaopatrzenia

 NS NEDERLANDSE 
Klient SPOORWEGEN

Sektor Koleje

Klient Lyreco od  2011
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W 2019 roku firma EMMA Safety 
Footwear Grupa (Hultafors) 
zrealizowała swój cel stworzenia 
kolekcji butów w 100% zgodnych 
z zasadami gospodarki cyrkularnej

Misją EMMA jest opracowywanie 
i produkcja najbezpieczniejszego 
obuwia ochronnego w sposób 
odpowiedzialny społecznie, tak 
aby zapewnić komfort pracy 
każdemu pracownikowi.

Ocena wpływu metody 
cyrkularnej EMMA na redukcję 
zużycia surowców (dla przykładu  
butów EMMA o wadze 
650 g/but; 1,3 kg/parę):

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SEKTORZE 
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
W JAKI SPOSÓB PRODUKCJA OBUWIA OCHRONNEGO EMMA POZWALA NA 
OSIĄGNIĘCIE ZARÓWNO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA JAK I GOSPODARKI 

CYRKULARNEJ 

Jakie są cechy podejścia EMMA? 

PONOWNE WYKORZYSTANIE KAŻDEGO 
MATERIAŁU 
Nasze produkty są projektowane pod kątem 
trwałości i możliwości ponownego wykorzystania. 
Wszystkie materiały są oceniane pod kątem tych 
kryteriów. Dla każdego materiału określane jest 
jego zastosowanie przy ponownym wykorzysta-
niu. Wszystkie produkty są rejestrowane na liście 
materiałów. Odbiór zużytego obuwia ochronnego 
zapewnia partner zewnętrzny.

Jakie główne wyzwania udało się 
Państwu pokonać w trakcie realizacji 
projektu? W jaki sposób udało się to 
zrobić? 
Zastąpiliśmy materiały, które nie były przyjazne 
dla środowiska, takie jak PCV: wszystkie nasze 
procesy produkcyjne były oparte na tych materia-
łach i musiały w związku z tym zostać zmodyfiko-
wane, co skutkowało wyższymi cenami produkcji, 
które musiała pokryć firma. Określamy również 
specyfikacje, dzięki czemu otrzymujemy od 
naszych dostawców odpowiednie arkusze danych 
materiałowych, aby wspólnie pracować nad ich 
ulepszaniem. 

Jakie są główne obszary, w których 
możliwa jest optymalizacja w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki 
cyrkularnej na rynkach środków ochro-
ny osobistej i odzieży roboczej? 

ISTNIEJĄ 3 GŁÓWNE WYZWANIA
1.  Brak świadomości i sceptycyzm w odniesie-

niu do zagadnień zrównoważonego rozwoju 
wśród klientów: Komunikacja jest niezbędna, 
aby nasi klienci nie tylko kupowali nasz asorty-
ment produktów zgodnych z zasadami gospo-
darki cyrkularnej, ale także, aby zużyte buty 
były zbierane ponownie do recyklingu. Inwe-
stujemy dużo czasu i energii w informowanie 
społeczeństwa o naszych postępach na drodze 
do osiągnięcia gospodarki cyrkularnej.

2.  Zgodność ze standardami bezpieczeń-
stwa: nasze wytyczne w zakresie rozwoju są 
jasne: stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym 
miejscu, komfort na drugim, a zgodność 
z zasadami gospodarki cyrkularnej na trzecim. 
Współpracujemy z naszymi dostawcami, 

 Oszczędność / parę butów

WODA 175,32 litrów / parę 

ENERGIA 22,21 KWh / parę

CO2 35,22 kg / parę 

PLASTIK

-564
gram

METAL

-320
gram

SKÓRA

-282
gram

Dostawca EMMA

Kategoria produktu   Środki ochrony 
osobistej

Współpraca od  1990 Intersafe  
 2015 Lyreco Benelux



szukając zrównoważonych alternatyw, które nie 
wymagają ustępstw w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu. 

3.  Ilość materiałów nadających się do recyklin-
gu, które odzyskujemy od naszych klientów, 
jest wciąż zbyt mała, aby wzbudzić zainte-
resowanie firm zajmujących się recyklingiem. 
Stworzyliśmy zrzeszenie Circular Footwear 
Alliance z naszym głównym konkurentem na 
rynku holenderskim, Allshoes i FBBasic. Jest 
to wyjątkowy przykład współpracy w branży 
środków ochrony osobistej. Nasz wspólny 
cel wykracza poza interes czysto biznesowy, 
Dołączając do Grupy Hultafors, EMMA zyska-
ła możliwość wywierania większego wpływu 
na środowisko. Wspólnymi siłami dążymy do 
osiągnięcia zasad zrównoważonego rozwoju 
w ramach grupy.

W jaki sposób postrzegają Państwo rolę 
dystrybutora, jak na przykład Lyreco 
czy Intersafe, we wsparciu rozwoju 
miejsc i praktyk pracy zgodnych 
z zasadami gospodarki cyrkularnej
Jako lider na rynku dystrybucji środków ochrony 
osobistej Lyreco/Intersafe odgrywa również 

Iris van Wanrooij  
Kierownik programu ds. Społecznej 
odpowiedzialności biznesu, EMMA Safety 
Footwear

wiodącą rolę w tych kwestiach. Lyreco i Intersafe 
to najważniejsi partnerzy-dystrybutorzy EMMA 
Safety Footwear, którzy wspierają nas we 
wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju 
i gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają 
bezpośredni kontakt z naszymi klientami, więc 
odgrywają ważną rolę w zwiększaniu świadomości 
w zakresie zrównoważonych działań.
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WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

CELE I KPI

Podejmowanie działań w celu 
zminimalizowania wpływu 
Lyreco na środowisko 
w całym łańcuchu wartości, 
od naszych dostawców po 
klientów z naciskiem na walkę 
ze zmianami klimatycznymi.

2 CELE
Identyfikacja i ocena możliwości ograniczenia 
wpływu na środowisko. 
Zapewnienie, że nasze operacje i projekty 
są zarządzane zgodnie z certyfikowanymi 
systemami jakości (ISO 9001) i zarządzania 
środowiskowego (ISO 14001), z uwzględnie-
niem priorytetów zrównoważonego rozwoju.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Uczynienie naszej floty pojazdów 
i budynków bardziej ekologicznymi

Zarządzanie odpadami

oraz oferowanie usług recyklingu 
dla klientów

Stosowanie unijnej metodyki PEF do oceny 
naszych produktów

Zaangażowanie w projekty i strategie 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Jako jeden z podmiotów aktywnie 
wykorzystujących przestrzeń 
miejską, Lyreco odgrywa kluczową 
rolę w przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym. Uwzględniając 
cały zakres łańcucha wartości 
i systemu dostaw do klientów, 
Lyreco podejmuje działania mające 
na celu zmniejszenie emisji CO2.

-3% Grupa Lyreco 
-8,5% Polska 

Emisja CO2
w porównaniu 
z 2018 r.

1
Produkt oceniany 
zgodnie z unijną 
metodą śladu 
środowiskowego 
produktu (PEF UE)

WPROWADZAMY 
ZMIANY
 2018 • POLSKA

Cała polska flota zastąpiona pojazdami 
hybrydowymi

11 186 282 km przebiegu

-33.56T CO2 w porównaniu z 2017



EKSPERYMENTOWANIE 
Z NOWYMI ŚRODKAMI 
TRANSPORTU
Wszędzie tam, gdzie działamy, wspieramy wysiłki władz miejskich na 
rzecz zmniejszenia wpływu transportu dostawczego na środowisko, 
jednocześnie stale dbając o satysfakcję naszych klientów.

 2019 • WŁOCHY
22 ciężarówek na gaz ziemny

1 milion km przebiegu

-15% CO2 

10 w pełni elektrycznych 
pojazdów

250 000 km przebiegu

0 bezpośrednich emisji CO2

EMISJA CO 2

PRZEMYŚLANE 
TRASY
 2018 • HISZPANIA
Optymalizacja tras 

10% Emisja  CO2 w porównaniu 
z 2017 r. PRZYSZŁOŚĆ

Nowe ciężarówki wykorzystujące 
biopaliwo z odpadów rolniczych
—
Przenoszenie regionalnych 
centrów dystrybucji bliżej 
centrów miast w celu zwiększenia 
ilości dostaw realizowanych 
przez pojazdy elektryczne

RIKSZE  
W MIEŚCIE
 2019 • SZWAJCARIA

6 E-riksz na trasie

155 000 dostarczonych przesyłek

120 000 km pokonanych E-Rikszami

Redukcja emisji CO2 o 20T 

ROWERY 
TRANSPORTOWE
 2020 r. • Wielka Brytania

Dwumiesięczny okres próbny w dzielnicy 
West End w Londynie

Zmniejszenie kosztów dostawy

Dostawy możliwe do zrealizowania 
w strefach wolnych od ruchu 

Do 150 kg przesyłek na rower transportowy

Ślad węglowy zbliżony do zera
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WALKA Z

WYLESIANIEM

NOWA DEKLARACJA 
O LASACH 
We wrześniu 2019 r., w ramach 
szczytu klimatycznego ONZ 
2019, Grupa Lyreco zwiększyła 
swoje zaangażowanie w walkę 
z wylesianiem i zmianami 
klimatycznymi, podpisując 
Nowojorską Deklarację o Lasach. 
Deklaracja Nowojorska o Lasach jest 
dobrowolną inicjatywą partnerską 
rządów, firm, społeczności 
lokalnych, organizacji rządowych 
i pozarządowych, która dąży do 
zmniejszenia o połowę wylesiania 
do 2020 r. i wyeliminowania tego 
negatywnego zjawiska do 2030 r. 

Dołączając do sygnatariuszy, łączymy wysiłki 
ponad 150 podmiotów zaangażowanych 
w tę inicjatywę, podejmujących konkretne 
działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 
poprzez walkę z wylesianiem. Jako dystrybutor 
specjalizujący się w produktach dla miejsc 
pracy od dawna mocno angażujemy 
się w zmniejszanie naszego wpływu na 
środowisko i wspieramy naszych klientów 
poprzez: 

Poszerzanie oferty produktów papierniczych 
przyjaznych dla środowiska w ścisłej 
współpracy z naszymi dostawcami,

Optymalizację naszego procesu oceny 
oddziaływania na środowisko (np. przyjęcie 
metodyki UE oceny śladu środowiskowego 
produktu oraz zaufanych i renomowanych 
certyfikatów, takich jak FSC, EU Ecolabel 
itp.) 

Współpracę z dostawcami w celu 
opracowania innowacyjnych projektów 
zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

ŁAGODZENIE ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH WALKA 
Z WYLESIANIEM 
Wylesianie jest głównym czynnikiem 
przyczyniającym się do zmian klimatycznych. 
Ponieważ drewno jest podstawowym 
surowcem dla przemysłu papierniczego, 
gospodarka leśna jest kluczowym 
zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. 
Wspólnie z naszymi dostawcami oraz 
zaufanymi partnerami, w tym z FSC, 
uczestniczymy w różnych inicjatywach dążąc 
do zmniejszenia wpływu naszej działalności na 
niedobór surowców. Przykładem jednej z nich 
jest Deklaracja Nowojorska o Lasach.



SADZIMY DRZEWA 
W DANII
W 2019 roku oddział Lyreco w Danii wykupił 
500 drzew, aby wesprzeć akcję “Danmark 
planter træer” (Dania sadzi drzewa). 
Inicjatywa jest wynikiem współpracy TV2 
i Duńskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. 
Ma na celu ochronę dużych połaci lasów 
w Danii w celu pochłaniania i zatrzymywania 
CO2. Z czasem nowe lasy staną się również 
cennymi siedliskami dla zwierząt i roślin. 

Nasser Kahil, Dyrektor QSS Grupy Lyreco 
z Madeline Craig, Nowojorska Deklaracja 
o Lasach.

W 2019 roku, w ramach naszego 
zaangażowania w realizację 
celu numer 13 SDGs – działania 
w dziedzinie klimatu, Lyreco 
uczestniczyło w szczycie ONZ 
w sprawie zmian klimatycznych oraz 
w wydarzeniu Climate Week.
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REDUKCJA EMISJI CO2 NA DOSTAWĘ   
OD 2010 W GRUPIE I POLSCE

WALKA ZE 

ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI

Science Based Targets Initiative (SBTi)  
to wspólna inicjatywa CDP, UN Global 
Compact, World Resources Institute i WWF.
Jej celem jest zmobilizowanie przedsiębiorstw 
do działań na rzecz klimatu  poprzez ustalenie 
celów redukcji emisji gazów cieplarnianych 
na poziomie poniżej 1,5°C/2°C, zgodnie 
z porozumieniem paryskim w sprawie zmian 
klimatycznych.

NOWA POLITYKA 
KLIMATYCZNA 
LYRECO 2020
W 2020 roku Lyreco zdefiniowało swoją 
nową politykę klimatyczną, wyznaczając nowe 
cele w zakresie redukcji CO2 w oparciu 
o metodykę Science-Based Targets Initiative 
(SBTi).
Cele te opierają się o 2 kluczowe wskaźniki 
wydajności:

1.

Redukcja 
emisji gazów 
cieplarnianych 
obejmująca 
Zakres 1 (emisje 
bezpośrednie) 
i Zakres 2 (emisje 
pośrednie)

2.

Redukcja 
emisji gazów 
cieplarnianych
obejmująca Zakres 
3 (inne emisje 
pośrednie), na 
które Lyreco ma 
wpływ, np. podróże 
służbowe, odpady 
i produkty marki 
Lyreco (1)

Program pilotażowy zostanie uruchomiony do 
końca 2020 roku i będzie prowadzony przez 
skandynawską spółkę zależną Lyreco.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-4,53%

-9,20%
-10,28%

-12,83%

-10,93%

-11,46%

-12,05%

-22,8%



KORZYSTANIE 
Z DŁUGOPISÓW 
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ŚRODOWISKO
Helene Byskov Christiansen 
Główny konsultant ds. Globalnego zaopatrzenia, 
Ramboll

Każdego roku miliony długopisów są wyrzucane bez 
użycia rozwiązań recyklingowych. W 2020 roku Lyre-
co zaangażowało się w projekt z Ramboll, głównym 
klientem w Finlandii, Danii i Wielkiej Brytanii, w celu 
rozwiązania jednego z największych problemów 
związanych z wpływem na środowisko produktów 
biurowych powszechnie używanych na szeroką skalę: 
plastikowych jednorazowych długopisów.

Dlaczego uważają Państwo, że to długopisy 
stanowią główne źródło problemu 
negatywnego wpływu na środowisko?
Ramboll: Jako sygnatariusz UN Global Compact 
promujemy zwiększoną odpowiedzialność za środo-
wisko i zrównoważony rozwój w naszych działaniach. 
Oznacza to również świadome zakupy. Jako konsul-
tant ds. Zrównoważonego rozwoju, zdajemy sobie 
sprawę, że możemy wywierać mniejszy wpływ na śro-
dowisko poprzez racjonalną konsumpcję materiałów 
biurowych oraz wybór dostawcy, który uwzględnia 
w swojej działalności założenia gospodarki cyrku-
larnej i promuje zrównoważony rozwój w produkcji. 
Naszym obowiązkiem jest zaopatrywanie się w pro-
dukty przyjazne dla środowiska.

Jak zareagowali na inicjatywę 
pracownicy? 
R: Jesteśmy dopiero na początkowym etapie, 
ale pracownicy rozumieją powód zawężenia 
naszego asortymentu na rzecz bardziej 
ekologicznych produktów. Poza tym, skoro 
zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą 
Pilot, która zapewnia wysoką jakość, oznacza 
to korzystny kierunek i lepsze produkty. 

Jakie będą Państwa kolejne główne 
kroki w zakresie zrównoważonego 
rozwoju w miejscu i praktykach 
pracy?
R: Pracujemy nad tym, aby w przyszłości 
wszystkie nasze meble wykorzystywane 
w miejscu pracy miały  oznakowanie 
ekologiczne, były  wystarczająco dobre 
jakościowo i oferowały elastyczność, aby 
móc przystosować je do naszych oczekiwań 
i zredukować ilość odpadów.

Jak oceniają Państwo wkład 
Lyreco w osiągnięcie swoich celów 
zrównoważonego rozwoju – obecnie  
i w przyszłości?
R: Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ wykorzystujemy jako wskaźniki do 
pomiaru naszego wpływu na środowisko. 
Jesteśmy przekonani, że radykalne zmiany 
w zarządzaniu materiałami są kluczowe, 
aby móc przyczynić się do osiągnięcia celu 
zrównoważonego rozwoju oznaczonego 
(SDG) numer 12 - odpowiedzialna 
konsumpcja i produkcja. Dlatego też uważnie 
śledzimy ofertę Lyreco, zwłaszcza jeśli chodzi 
o środki ochrony osobistej. Dążymy również 
do zmniejszenia negatywnego wpływu na 
środowisko w wyniku transportu zamawianych 
przez nas produktów. Dlatego będziemy 
coraz częściej przyglądać się możliwościom 
optymalizacji istniejącej konfiguracji 
logistycznej.

2 GŁÓWNE DZIAŁANIA

ZMNIEJSZENIE  
GAMY  
DŁUGOPISÓW
Lyreco zaproponowało 
pracownikom Ramboll 
ograniczoną gamę 
13 typów produktów 
(w porównaniu do 200 
dostępnych wcześniej).

OFERTA 
DŁUGOPISÓW 
PRZYJAZNYCH DLA 
ŚRODOWISKA
Dedykowana seria składa 
się z długopisów marki 
Pilot pochodzących z re-
cyklingu, z możliwością 
wymiany wkładów.

Klient RAMBOLL

Sektor Inżynieria   
 budowlana

Klient Lyreco od  2016
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NASZE CELE

ODPOWIEDZIALNA

POLITYKA PAKOWANIA

NOWE 
ZOBOWIĄZANIE DLA 
DŁUGOTERMINOWYCH 
EFEKTÓW
Pakowanie odgrywa ważną rolę, chroniąc jakość 
naszych produktów i umożliwiając ich bezpieczne 
przechowywanie, transport i użytkowanie.
Z drugiej strony wiąże się z pewnymi wyzwaniami. 
Produkcja materiałów opakowaniowych zużywa 
cenne surowce i generuje znaczne ilości odpadów, 
jeśli nie są one poddawane recyklingowi.
Nasza polityka odpowiedzialnego pakowania ma na 
celu rozwiązanie tych problemów z nastawieniem 
na ciągłe doskonalenie.
Określa zasady przewodnie i strategie, które 
muszą być konsekwentnie realizowane we 
wszystkich oddziałach, w całej naszej organizacji 
i jej poszczególnych działaniach. Jest również 
konkretnym wyrazem naszego zobowiązania na 
rzecz ochrony środowiska.

KLUCZOWY CEL NA 
NASZEJ MAPIE DROGI 
DO OSIĄGNIĘCIA 
GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ
W ramach deklaracji Lyreco 
do wprowadzenia gospodarki 
cyrkularnej, dążymy do 
ograniczenia wykorzystania 
materiałów opakowaniowych, 
jak również zakazania stosowania 
opakowań plastikowych 
nienadających się do recyklingu 
dla każdego produktu do 2025 r.

100%
Opakowań plastikowych 
Lyreco będzie nadawać 
się do ponownego 
użycia, recyklingu lub 
kompostowania do 2025 r.

25%
Naszych plastikowych 
opakowań będzie pochodzić 
z przetworzonych tworzyw 
sztucznych

NASZE CELE



NASZE CELE Podpisanie 
zobowiązania New 
Plastics Economy

Opracowanie 
rozwiązań 
w zakresie 
pakowania 

z wykorzystaniem 
papieru

Zapewnienie 
transparentności poprzez 
raporty na temat zużytych 
opakowań plastikowych

Promowanie rozwiązań 
produktów z wymiennymi 

wkładami

Zwiększanie 
świadomości 

klientów  
i dostawców

Zastępowanie 
materiałów 

niezgodnych 
z zasadami 

zrównoważonego 
rozwoju bardziej 
przyjaznymi dla 

środowiska

POLITYKA 
ODPOWIEDZIALNEGO 

PAKOWANIA 2020
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EKOLOGICZNE 

INICJATYWY LOKALNE

SZWAJCARIA
TEGO LATA 
CZEKOLADĘ KUPIMY 
W WORECZKU 
KONOPNYM.
Jak możemy zapewnić, że nawet w czasie upa-
łów produkty, które łatwo się topią, dotrą w nie-
naruszonym stanie do biur naszych klientów? 
W Szwajcarii Lyreco udało się rozwiązać ten 
problem: od 2018 roku wszystkie produkty czeko-
ladowe od naszych szwajcarskich usługodawców 
cateringowych są wysyłane w termicznych wor-
kach z konopi.
Produkt naturalny i przyjazny 
dla środowiska
Włókna konopne zapewniają optymalną ochronę 
produktów przed wysokimi lub niskimi temperatu-
rami. Dodatkowo opakowania z konopi są przyja-
zne dla środowiska, ponieważ są w pełni kom-
postowalne i wykonane w 100% z odnawialnych 
surowców naturalnych.

FRANCJA  
OSTATNI KILOMETR 
POKONANY RZEKĄ
W 2019 roku oddział Lyreco France rozpoczął 
test z firmą Fluidis, transportującą produkty do 
naszych klientów w Paryżu spływem Sekwaną.
Dzięki w 100% elektrycznej łodzi 
magazynowej i flocie riksz pokonujemy 
ostatnie kilometry drogi do klienta, drastycznie 
zmniejszając emisję CO2 związaną z naszą 
działalnością. Projekt rozpoczął się od fazy 
testowej w 2019 roku.

OPTYMALIZACJA  
OŚWIETLENIA

W Polsce Lyreco udało się drastycznie zmniejszyć 
zużycie energii w magazynach dzięki kilku prostym 
modyfikacjom.

Skrócenie długości lamp oświetleniowych: z 7,6 do 
4,5 mm

Zmniejszenie liczby wykorzystywanych żarówek

Częściowe oświetlenie magazynu

OPTYMALIZACJA METOD 
PRZEMIESZCZANIA SIĘ PRACOWNIKÓW

Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko jest 
naszym wspólnym obowiązkiem. Poprzez wdrożenie 
nowej odpowiedzialnej polityki przemieszczania się 
pracowników w Hiszpanii firmie udało się radykalnie 
zmniejszyć emisję CO2.
Zachęcanie do organizowania wideokonferencji

Promowanie transportu koleją w miejsce podróży 
lotniczych

Wprowadzanie pojazdów hybrydowych do floty firmy

Unikanie niepotrzebnych podróży206,000 KWH 
Zaoszczędzonych rocznie

-17,96% 
Mniej emisji związanych 
z podróżami 
biznesowymi koleją 
w 2019 r.

-3,32% 
Mniej emisji związanych 
z podróżami 
biznesowymi samolotem 
w 2019 r.



WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA  
DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIE 
W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI 
GENEROWANYCH PRZEZ 
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
Samochody dostawcze odgrywają kluczową rolę w dystrybucji, głównie ze względu 
na ich zdolność do efektywnego poruszania się w ruchu miejskim. Firma Lyreco 
zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

PIERWSZE POJAZDY 
ELEKTRYCZNE
Lyreco jest jedna 
z pierwszych firm 
zapewniających rozwiązania 
dla miejsc pracy, która 
zainwestowała w elektryczne 
samochody dostawcze.

MONITOROWANIE 
STYLU JAZDY
Wszystkie samochody 
dostawcze Lyreco są 
wyposażone w system, 
który monitoruje styl jazdy 
kierowcy w celu zmniejszenia 
zużycia paliwa.

CLEAN VAN 
COMMITMENT
Lyreco dołączyło do inicja-
tywy Clean Van Commit-
ment (CVC), wprowadzonej 
w ramach Globalnego Planu 
Działania, którego celem jest 
zmniejszenie emisji gene-
rowanych przez samochody 
dostawcze w miastach do 
zera do 2028 roku.

2009 2014 2020 r.

-15%
zużycie paliwa 
(2013-2020)

ZEROEMISYJNOŚĆ 
DO 2028

WŁOCHY  
ZEROEMISYJNA STRONA 
INTERNETOWA
We Włoszech pracownicy Lyreco zrekompensowali emisje związane z prowadze-
niem strony www.lyreco.it, sadząc 12 drzew w Mediolanie. Rete clima dostarczyła 
nam roczny certyfikat, oceniając naszą stronę internetową jako zeroemisyjną pod 
względem CO2. Rete Clima jest organizacją non-profit ETS (trzeciego sektora), 
która promuje społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) i działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w sektorze prywatnym i zamówieniach publicznych. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie reteclima.it
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Rozwój preferowanej  
i odpowiedzialnej bazy dostawców, 
zwiększającej konkurencyjność 
i innowacyjność Lyreco oraz 
sukces naszych klientów.
Jako jeden z pierwszych firm oferujacych 
rozwązania do miejsc pracy na całym świecie, 
Lyreco ponosi szczególną odpowiedzialność za 
zapewnienie, że działalność biznesowa naszych 
dostawców jest zgodna z zasadami społecznymi, 
etycznymi, regulacjami środowiskowymi 
i prawnymi. Dlatego też łańcuch dostaw leży 
u podstaw strategii Lyreco CSR na lata 2019-
2025.

Nasz cel
Zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek 
jakości do ceny w produktach i rozwiązaniach, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasad zrównoważo-
nego rozwoju i etyki w łańcuchu dostaw.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Ocena zrównoważonego rozwoju i zgodności 
z zasadami etyki dostawcy

DZIAŁANIA NASTĘPCZE ZWIĄZANE Z UMOWĄ 
DOSTAWCY

Edukacja i zwiększanie świadomości dostawców

Wewnętrzna edukacja i zwiększanie świadomości

AUDYTY PRODUCENTÓW
I PROGRAMY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA. 

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

22
Działania i programy 
uświadamiające
Wydarzenia 
lub spotkania 
organizowane 
z dostawcami 
dotyczące tematyki 
CSR na poziomie 
grupowym i lokalnym.

3,32  
Grupa Lyreco 
Ocena 
Zrównoważonego 
Rozwoju Dostawcy 
przeprowadzana 
corocznie w ramach 
Programu Poprawy 
Wydajności 
Dostawców Lyreco 
z uwzględnieniem 
wszystkich dostawców 
Grupy.
*1 oznacza najlepszy wynik.

Lyreco opracowało szeroką 
gamę produktów własnej 
marki. Ponad 1 500 produktów 
jest obecnie oferowanych 
naszym klientom w doskonałym 
stosunku jakości do ceny, 
spełniających normy 
zrównoważonego rozwoju 
w całym łańcuchu dostaw.
Aby zapewnić zgodność z naszymi standar-
dami odpowiedzialności i zrównoważonego 
rozwoju, zespół QSS z centrali spółki przepro-
wadza coroczne audyty bezpośrednio na miej-
scu u naszych partnerów produkcyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów ryzyka*. 

PROCES I METODYKA 
 ROZSZERZONA NA PRZEJĘTE  
PRZEZ LYRECO SPÓŁKI
W 2019 roku Lyreco przejęło Intersafe, 
europejską firmę specjalizującą się w dzie-
dzinie środków ochrony indywidualnej oraz 
Deskright, dystrybutora artykułów biurowych 
powszechnego użytku w Singapurze. Proces 
audytu LYRECO i metodyka oceny wyników 
zostały przedłużone do 2021 wybranych pro-
duktów Deskright. 
Pierwsze audyty producentów marek własnych 
Intersafe zostały przeprowadzone na początku 
2020 roku i będą kontynuowane po zakończe-
niu globalnego kryzysu zdrowotnego związa-
nego z COVID-19.

PAPIER I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ POD LUPĄ
W kontekście globalnego zagrożenia związanego 
z wylesianiem oraz łamaniem praw pracowników 
i praw człowieka w krajach rozwijających się, 
Lyreco wdrożyło proces kompleksowej analizy 
pod kątem: 
Pochodzenia produktów papierniczych 
(czy nie pochodzą z kraju, którego dotyczy 
problem wylesiania).
Pochodzenia środki ochrony indywidualnej 
(tych, które nie są sygnowane marką Lyreco i nie 
są importowane bezpośrednio przez firmę – czy 
nie pochodzą z krajów ryzyka pod względem 
przestrzegania praw człowieka, takich jak Malezja, 
Sri Lanka czy Bangladesz).



100% PRODUCENTÓW 
PRODUKTÓW LYRECO 
SKONTROLOWANYCH 
W 2019 R
W 2020 roku wszystkie fabryki produkujące 
produkty marki Lyreco lub bezpośrednio 
importowane przez Lyreco z krajów ryzyka 
zostały poddane audytowi – zgodnie z polityką 
firmy. Skontrolowano 49 fabryk produktów 
dostarczanych dla Lyreco Group i 10 fabryk 
produkujących lokalne produkty dla naszych 
spółek zależnych 
Oprócz obowiązkowego corocznego audytu, 
kilka fabryk zostało poddanych dodatkowym 
audytom: zarówno zapowiedzianym, jak 
i niezapowiedzianym.
We wrześniu 2019 roku Lyreco musiało niestety 
umieścić jednego z dostawców Grupy na czarnej 
liście po wynikach niezapowiedzianego audytu.

AUDYTY PRODUCENTÓW
I PROGRAMY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA. 

ZASADY AUDYTÓW 

Międzynarodowe standardy 
Członek SEDEX Audyt etycznego 
handlu (SMETA) 4 filary: praca, zdrowie 
i bezpieczeństwo, środowisko i etyka 
biznesowa. 

BSCI 

Zakres
Wszystkie produkty Lyreco 

Produkty wytwarzane dla Grupy i 16 spółek 
zależnych. Z wyłączeniem Intersafe 
i Deskright. 
Projekt w fazie opracowywania

49 producentów i importerów 

Podwykonawcy do trzeciego szczebla 

Ramy wewnętrzne 
Plan kontroli 

Polityka zakupów

Producent produktów Lyreco w Chinach, styczeń 2020 r
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CIĄGŁE 
DOSKONALENIE
Po zidentyfikowaniu obszaru możliwego 
do optymalizacji, Lyreco definiuje wraz 
z dostawcami plan ulepszeń, który 
obejmuje 4 obszary audytu: pracę, zdrowie 
i bezpieczeństwo, środowisko oraz etykę 
biznesową. Program ten dotyczy zarówno 
producentów marek własnych Lyreco, 
jak i produktów marek dostawców. 

 
WYNIKI DOSTAWCÓW W ZAKRESIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

WSPIERANIE NASZYCH 
DOSTAWCÓW 
W ELIMINOWANIU 
ZAGROŻEŃ 
NARUSZANIA PRAW 
CZŁOWIEKA
Lyreco wspiera swoich dostawców w wysiłkach 
zmierzających do eliminowania tego rodzaju 
zagrożeń. Audyty bezpośrednie były prowadzone 
przez grupowego dyrektora QSS w ścisłej współ-
pracy z podwykonawcami. Zgodnie z planem 
Lyreco Vigilance i polityką zakupów wdrożono 
Plany Działań Korygujących, których wyniki zostały 
ocenione w ramach audytu SEDEX w 2019 r.

Producent produktów Lyreco w Chinach, styczeń 2020 r



 

NAGRODA MIĘDZYNARODOWEGO  
DOSTAWCY 2019 

OCENA 
EFEKTYWNOŚCI 
WSPÓŁPRACY 
Z DOSTAWCĄ: 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBECNIE 
STANOWI 25% KRYTERIÓW OCENY

Program Poprawy efektywności 
współpracy z dostawcą (SPIP) 
obejmuje 4 kryteria: konkurencyjność, 
zarządzanie kategoriami, logistyka 
i zrównoważony rozwój.
W 2019 r. kryterium zrównoważonego 
rozwoju, które wcześniej stanowiło 20% oceny 
wydajności, zostało rozszerzone do 25%, 
na równi z pozostałymi 3 kryteriami. Oceniono 
97 dostawców – 100% międzynarodowej bazy 
dostawców Lyreco. PROGRAM POPRAWY  

EFEKTYWNOŚCI WSPÓPRACY  
Z DOSTAWCĄ

4
Równoważne 
kryteria

97
Dostawców 
ocenionych

Ocena CSR obejmuje 5 kategorii: 
Przyjazność dla środowiska produktów.

Organizacja CSR i zarządzanie dostawcami.

System zarządzania środowiskowego.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
pracy.

Odpowiedzialność społeczna, łańcuchy 
dostaw i etyka biznesowa.

Oprócz wyników oceny każdy dostawca 
otrzymuje zindywidualizowany plan działań 
z możliwością monitorowania postępu. 
Program jest realizowany od 2015 roku. 

BIURO
kategoria

TECH & PRINT
kategoria

PRZEMYSŁOWE
kategoria

LIFE@WORK
kategoria
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SATYSFAKCJA 
NASZYCH KLIENTÓW 
Naszym celem jest zwiększenie 
satysfakcji naszych pracowników, 
aby mogli oni z kolei zadbać 
o satysfakcję naszych klientów.
Lyreco stawia satysfakcję pracowników jako 
warunek konieczny do osiągnięcia zadowolenia 
naszych klientów. Dobre samopoczucie i komfort 
pracowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Zachęcamy naszych pracowników do 
podejmowania inicjatyw ekologicznych

Dbanie o dobre samopoczucie w pracy

Wpieranie integracji i różnorodności w miejscu 
pracy

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE WSKAŹNIK 2019 W CAŁEJ 

GRUPIE I POLSCE

40,6
Dni potrzebnych 
do rekrutacji 
pracownika
Czas rekrutacji 
jest mierzony od 
otrzymania informacji 
o zapotrzebowaniu 
na pracownika do 
momentu przyjęcia 
oferty przez 
kandydata na dane 
stanowisko.
W Polsce, 
odpowiednio:  
22,9 rekrutacja 
4,8 absencja 
19,5 rotacja

2,24%
Wskaźnik 
absencji

18,73%
Wskaźnik rotacji
Wskaźnik rotacji 
pracowników jest 
obliczany poprzez 
podzielenie liczby 
pracowników, którzy 
odeszli z firmy, 
przez średnią 
liczbę pracowników 
w danym okresie. 

ODPOWIEDZIALNE 
MIEJSCA PRACY
DBANIE O ŚRODOWISKO TO 
OBOWIĄZEK KAŻDEGO
W Lyreco wierzymy, że połączenie sił we 
wspólnych działaniach jest kluczem do walki 
ze zmianami klimatycznymi. 
Jako lider na rynku miejsc pracy, musimy 
świecić przykładem we własnych miejscach 
pracy.
10 000 naszych pracowników pracuje 
nad konkretnymi działaniami na rzecz 
odpowiedzialności i zmniejszenia naszego 
wpływu na środowisko.

W siedzibie Lyreco plastikowe kubki zostały 
zastąpione szklanymi dzbankami i kubkami.



4 SPOSOBY ZAPEWNIENIA PRZYJAZNYCH 
DLA ŚRODOWISKA MIEJSC PRACY NASZYM 
PRACOWNIKOM W HISZPANII

ZAKAZ UŻYWANIA 
PRZEDMIOTÓW 
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 W większości naszych siedzib nasze 
zespoły pozbyły się przedmiotów 
jednorazowego użytku, takich jak 
jednorazowe kubki i plastikowe bu-
telki, aby zmniejszyć ilość odpadów. 
Wiele rozwiązań, takich jak szklane 
butelki, kubki z wodorostów czy fon-
tanny do picia, zostało wprowadzo-
nych jako bardziej zrównoważone 
alternatywne rozwiązania.

USŁUGI SPRZĄTANIA 
PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA
 W Hiszpanii zamieniliśmy plastikowe 
torby używane w pojemnikach 
na śmieci na biodegradowalne 
(wykonane ze skrobi). Firmy 
sprzątające zostały również 
poproszone o stosowanie produktów 
przyjaznych dla środowiska: 
od 2018 roku wszystkie produkty 
czyszczące są oparte na soli i nie 
zawierają toksyn.

POZBYWANIE SIĘ 
NIEPOTRZEBNYCH KOSZY
 Uczynienie miejsca pracy bardziej 
ekologicznym często oznacza 
zmianę codziennych nawyków. 
Usuwając indywidualne kosze na 
śmieci w częściach wspólnych, 
Lyreco zmniejszyło o 27 000 
rocznie zużycie plastikowych toreb 
w oddziale hiszpańskim. W Polsce 
która wprowadziła to rozwiązanie już 
parę lat temu, osiągamy wynik  
25 000 mniej plastikowych toreb.. 

UNIKANIE NIEPOTRZEBNEGO  
DRUKOWANIA
 Zastąpiliśmy istniejące drukarki 
urządzeniami wielofunkcyjnymi do 
skanowania dokumentów zamiast 
ich drukowania, które wyświetlają 
podgląd pliku z kosztami druku czar-
no-białego i kolorowego. Poprosili-
śmy również naszych pracowników, 
gdy korzystali z drukarki wyłącznie 
wtedy, gdy jest to niezbędne. W na-
szej hiszpańskiej spółce zależnej 
działania te pomogły zmniejszyć 
zużycie materiałów eksploatacyjnych 
o 58,05% w latach 2018-2019.

ŚWIECIMY PRZYKŁADEM
ZMNIEJSZAJĄC WPŁYW NA ŚRODOWISKO W NASZEJ SIEDZIBIE

BUDYNEK Z CERTYFIKATEM 
WWF W FINLANDII
Finlandia koncentruje się na tym, aby uczynić miejsca pracy 
bardziej ekologicznymi. W 2010 roku siedziba Lyreco w Vantaa 
uzyskała certyfikat WWF Green Office. WWF Green Office to 
system zarządzania i certyfikacji dla biur oparty na następujących 
kryteriach środowiskowych: zarządzanie, komunikacja i poziom 
zaangażowania, zużycie energii i wody, decyzje zakupowe, recy-
kling, sortowanie i czyszczenie odpadów, zarządzanie podróżami 
pracowników i wyborem posiłków dostępnych w miejscu pracy.
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ZARZĄDZANIE: 
WYMOGI MODELU 
BIZNESOWEGO 
Proces zarządzania ryzykiem 
Lyreco obejmuje aspekty 
jakościowe i środowiskowe.

W 2019 roku, w ramach nowej 
strategii CSR 2019-2024, Lyreco 
dodało nowe obszary, takie jak 
przeciwdziałanie korupcji.

PLANY KONTROLI 

Realizacja programów 
zarządzania ryzykiem 
i zgodnością. .
Z 15 oddziałami działającymi bezpośrednio 
w 25 krajach, 15 partnerami towarzyszącymi 
nam na 17 dodatkowych rynkach i globalnym 
łańcuchem dostaw, międzynarodowy wymiar 
modelu biznesowego Lyreco wymaga 
solidnego systemu zarządzania ryzykiem 
w zakresie jakości i ochrony środowiska 
obejmującego wszystkie nasze działania.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Organizacja zarządzania ryzykiem

Matryca ryzyka

Szkolenie i zwiększanie świadomości 
w zakresie ryzyka i szans.

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

2
Obszary działań
Obszar jakości i środowiska objęty analizą 
kluczowych wskaźników dla wszystkich 
naszych filii na całym świecie.

Francuskie prawo nakłada na duże firmy obowią-
zek zapobiegania naruszeniom praw człowieka 
i szkodom dla środowiska w całym łańcuchu 
produkcyjnym, obejmującym również ich podwy-
konawców. W ramach prowadzonej działalności, 
powyższe ryzyko dotyczy głównie odziałów Lyre-
co i dostawców produktów (produkty grupowe 
i produkty lokalne).
Najnowsze plany kontroli zostały opublikowane 
w lipcu 2020 r. Identyfikacja zagrożeń została 
przeprowadzona zgodnie z podejściem “Life 
Cycle”, obejmującym działania pod kontrolą 
i wpływem Lyreco. Na podstawie analizy ustalo-
no plan działania dla każdego etapu cyklu życia 
produktu: 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
SYSTEM I ZGODNOŚĆ

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA 
ETYKĄ I ZGODNOŚCIĄ 
Z PRZEPISAMI 
Nieustannie dbamy o zwiększanie poziomu 
świadomości i zapewnienie ścisłego 
przestrzegania etycznych praktyk biznesowych 
we wszystkich działaniach Lyreco, przez 
wszystkich naszych pracowników i partnerów 
biznesowych. 
Dlatego w 2020 roku Lyreco 
zoptymalizowało proces zarządzania etyką 
i zgodnością z przepisami, jak również 
proces komunikacji. 

Powiększenie Komitetu ds. Etyki 
i compliance.

Wyznaczenie specjalisty ds. compliance dla 
całej Grupy oraz osób odpowiedzialnych za 
etykę we wszystkich oddziałach Lyreco. 

Zaostrzenie wymogów kodeksu etyki 
i postępowania w biznesie. 

Ulepszenie systemu “Raise your alert”.

PLANY KONTROLI 

KOMITET ETYKI I ZGODNOŚCI 
Z PRZEPISAMI LYRECO 
Komitet składa się z 4 stałych członków 

CEO Grupy Lyreco i przewodniczący 
komitetu: Grégory Liénard. 

Dyrektor finansowy Grupy Lyreco 
i wiceprezes. 

Dyrektor People&Culture Grupy Lyreco. 

Specjalista ds. compliance Grupy Lyreco 
i sekretarz Komitetu. 

Komitet jest odpowiedzialny za 
nadzorowanie etyki i z compliance 
w następujących obszarach:

Walka z korupcją.

Walka z dyskryminacją i prześladowaniem.

Ochrona danych.

 Wszelkie inne kwestie dotyczące etyki 
i zgodności z przepisami, które przedłożono 
Komitetowi.

Surowce 
i wytwarzanie

Przechowywanie/
przygotowanie Dystrybucja Eksploatacja 

Wycofanie 
produktu 

z eksploatacji
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Wspieranie równego 
dostępu do edukacji 
w najbiedniejszych krajach.
Angażowanie wszystkich pracowników w dzia-
łalność charytatywną stanowi część kultury 
organizacyjnej Lyreco. W ramach programu 
“Lyreco for Education” pracownicy firmy 
angażują się w zbiórkę środków służących 
zapewnieniu lepszego dostępu do edukacji 
dzieciom żyjącym w trudnych warunkach. 
Fundusze są pozyskiwane w ramach różnych 
działań i inicjatyw realizowanych w naszych 
oddziałach na całym świecie.

Nasz cel
Zwiększenie liczby uczniów zapisanych do 
szkół i ograniczenie liczby dzieci zmuszonych 
do przedwczesnego zakończenia nauki 
poprzez poprawę jakości edukacji  
i warunków nauki.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
Infrastruktura dla szkół.

Szkolenia dla nauczycieli.

Edukacja w zakresie zdrowia i higieny.

Stypendia.

Szkolenie w zakresie ochrony dzieci.

WSKAŹNIKI  
KLUCZOWE 2019

€249 043
Suma zebrana dla naszego programu 
w Kambodży
Ze wszystkich zbiórek i akcji organizowanych 
przez nasze spółki zależne.

Od 2010 roku Lyreco For Education wspiera 
6 krajów w ich postępach na drodze do 
równego dostępu do edukacji dla dzieci.
Po Bangladeszu, Brazylii, Wietnamie, 
Togo i Madagaskarze, kolejnym krajem 
wspieranym przez Lyreco for Education jest 
Kambodża.

Oddziały Lyreco
Kraje wspierane przez LFE

OD 2008 ROKU 
WSPIERAMY 6 KRAJÓW 
NA ŚWIECIE



EDUKACJA KLUCZOWYM ELEMENTEM

PROGRAMU CHARYTATYWNEGO 
LYRECO

MADAGASKAR
2015 • 2018

BRAZYLIA
2010

TOGO
2011 • 2014

WIETNAM
2009

KAMBODŻA
2019 • 2022

BANGLADESZ
2008
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KAMBODŻA  
2019 • 2022

 
CELE 2019-2022

LYRECO FOR EDUCATION
KAMBODŻA 2019 • 2022

Po Bangladeszu, Brazylii, 
Wietnamie, Togo 
i Madagaskarze kolejnym 
krajem wspieranym przez 
Lyreco for Education 
jest Kambodża.
Od stycznia 2019 roku i przez kolejne 4 lata, 
9 500 naszych pracowników podejmie 
działania mające na celu zebranie 1 miliona 
euro na bezpośrednie wsparcie około 
11 000 dzieci i młodzieży zapisanych do 
8 szkół podstawowych i 18 szkół średnich 
w regionach Ratana Kiri i Mondul Kiri 
w północno-wschodniej Kambodży. Celem 
nowego programu jest zwiększenie liczby 
uczniów zapisanych do szkół i ograniczenie 
liczby dzieci zmuszonych do przedwczesnego 
zakończenia nauki poprzez poprawę jakości 
edukacji i warunków nauki, w szczególności 
dla mniejszości etnicznych.

11,000
DZIECI ZAPISANYCH 

DO SZKÓŁ

26
WYBUDOWANYCH 

LUB ODNOWIONYCH 
PLACÓWEK 
SZKOLNYCH

1M€
ZEBRANYCH 
ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH

RATANA 
KIRI

MONDUL 
KIRI

60
STYPENDIÓW

92
PRZESZKOLONYCH 

NAUCZYCIELI

Edukacja w zakresie 
zdrowia i higieny.

Budowa akademika 
dla 60 uczniów

Wspieranie programów 
szkoleniowych 
i zwiększania 
świadomości dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci

Budowa i remont 
infrastruktury sanitarnej*

Wspieranie edukacji 
w zakresie nauk ścisłych 
i IT, poprzez szkolenia dla 
92 nauczycieli, tworzenie 
pracowni oraz dostarczanie 
sprzętu IT w 3 szkołach

60 ufundowanych 
stypendiów*w 8 szkołach podstawowych 

i 3 szkołach średnich

*Wliczając klasy i obiekty 
szkolne zbudowane lub 

odnowione

Aby zapewnić rozwój tych projektów 
Lyreco współpracuje z NGO CARE.



KAMBODŻA  
2019 • 2022

W szkole wspieranej przez Lyreco For Education 
w regionie Mondul Kiri trwa budowa nowego 
akademika. W 2020 roku, zamieszka w nim 
60 uczniów.

Rozwój umiejętności IT u uczniów jest wspierany 
poprzez szkolenia dla nauczycieli i dostarczanie 
niezbędnego sprzętu.

65Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2020 •

SPOŁECZNOŚCI



©
 N

ic
ol

as
 A

xe
lro

d



67Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2020 •



POLSKA  
WSPIERA 
OCHOTNICZĄ  
STRAŻ POŻARNĄ
W sierpniu 2019 r. ddział Lyreco Polska po 
raz drugi okazała wsparcie dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Falentach i udostępniła swój 
obiekt do szkolenia psów tropiących.
W szkoleniu wzięli udział członkowie grup 
poszukiwawczo-ratowniczych Ochotniczej 
i Państwowej Straży Pożarnej, policjanci oraz 
członkowie cywilnych grup poszukiwawczo-
ratowniczych.
Szkolenie polegało na tresowaniu psów do 
tropienia osób po zapachu przedmiotów 
należących do zaginionych.

INICJATYWY LOKALNE

WIELKA BRYTANIA  
WSPIERA OSOBY 
POTRZEBUJĄCE 
POMOCY 
W TELFORD
W Anglii Lyreco jest częścią programu 
“Telford and Crisis Network”, której celem 
jest umożliwienie przedsiębiorstwom współ-
pracy z grupami z sektora publicznego, 
wolontariatu oraz społeczności lokalnej w za-
kresie wspierania osób w potrzebie w rejonie 
Telford, gdzie mamy swoją siedzibę.
Jako członek “Telford and Crisis Network”, 
Lyreco uczestniczy w różnych inicjatywach, 
takich jak zbiórki i darowizny towarów 
i żywności, udzielanie pomocy i porad 
dla potrzebujących.



WSPARCIE DLA 
OSÓB NA LINII 
FRONTU  
W WALCE Z COVID-19

Po wprowadzeniu lockdownu 
nasi pracownicy zrealizowali 
79 lokalnych akcji solidarnościowych, 
aby wesprzeć lokalne firmy, 
pracowników lub współpracowników 
pracujących na linii frontu poprzez 
darowizny produktów, współpracę 
z klientami i dostawcami oraz usługi 
dostawcze. 

To był żywy dowód ducha solidarności Lyreco 
i naszej determinacji, by wywierać pozytywny 
wpływ na nasze środowisko zarówno 
naturalne, jak i społeczne, niezależnie 
od okoliczności.
W Hiszpanii Lyreco przekazało 200 laptopów 
do domów spokojnej starości do użytku 
mieszkańców 
W Polsce, przy zamówieniach Home Delivery, 
5% wartości zamówienia było przeznaczane 
na wsparcie szpitali w walce z epidemią.
W Malezji Lyreco przekazało środki 
spożywcze oraz środki ochrony osobistej 
lokalnym zespołom egzekwującym 
ograniczenia w przemieszczaniu 

DZIEŃ SPRZĄTANIA 
PLAŻY YAO  
W TAJLANDII
W maju 2019 roku 47 pracowników Lyreco 
pomagało w sprzątaniu plaży Yao na południu 
Tajlandii. Operację zorganizowały zespoły 
Lyreco QSS oraz People&Culture we współpra-
cy z oficerem Marynarki Wojennej. Do końca 
dnia uczestnicy posprzątali 2 kilometry plaży 
i zebrali 30 kilogramów śmieci.

W maju oddział Lyreco w Hong Kongu prze-
kazał 30 komputerów stacjonarnych i 3 moni-
tory LCD szkołom/organizacjom non-profit , 
aby wesprzeć uczniów znajdujących się 
w trudnej sytuacji, potrzebującym sprzętu do 
nauki podczas kwarantanny . 
W Tajlandii zespoły Lyreco zaangażowały się 
w produkcję przyłbic i zbiórkę żelu do de-
zynfekcji, masek chirurgicznych i rękawiczek, 
które zostały przekazane zespołom pracują-
cym w terenie.
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Nasze działania na drodze do osiągnięcia 
gospodarki cyrkularnej pokazują nasze 
zaangażowanie na rzecz zrównoważonych 
rozwiązań.

“

“



WNIOSKI  
—
Niniejszy raport jest ważnym kamieniem milowym dla Lyreco na drodze do 
zrównoważonego rozwoju. Precyzuje cele CSR Lyreco na 2025 r., poczynając od 
naszego zobowiązania dotyczącego wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Przy obecnej sytuacji sanitarnej zrównoważony rozwój pozostaje wyzwaniem dla 
biznesu. 
Rozwiązania prowizoryczne nie wchodzą w grę. Silne zaangażowanie zespołu 
wykonawczego Grupy Lyreco w realizację założeń gospodarki cyrkularnej pokazuje 
nasz wkład na rzecz zrównoważonych rozwiązań. W nadchodzącym okresie 
najważniejsze będą 3 kluczowe zadania:

Uruchomienie w naszej organizacji Cyrkularnych zespołów loklnych 
i pierwszych projektów operacyjnych związanych z naszym zobowiązaniem.

Wzmocnienie naszej Strategii CSR na lata 2019-2025, łącząc ją z naszą 
Strategią Korporacyjną.

Wprowadzenie w życie naszej polityki klimatycznej do 2025 roku.

Realizacja tych zadań będzie uzupełnieniem innych długoterminowych zobowiązań 
(np. unikalna ocena produktów przyjaznych dla środowiska, bieżąca wiedza na temat 
naszej bazy dostawców w celu ograniczenia zagrożeń społecznych i środowiskowych 
w łańcuchu dostaw itp.), które umożliwiły nam podjęcie kroków w kierunku 
zrównoważonego rozwoju.
Podobnie jak wszyscy pracownicy Lyreco, jestem dumny z wykonywanej pracy. 
Inspiracją są dla mnie pozytywne rozwiązania wykorzystywane na świecie w celu 
dostarczania naszych produktów i usług.

Nasser KAHIL • Dyrektor Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa



ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów • Polska
Tel. 801 300 002 lub 22 730 70 00; 

Tel. dla klientów korporacyjnych 801 300 008 lub 22 730 70 16
kontakt@lyreco.com

lyreco.pl


