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SŁOWO WSTĘPNE

Pozycja lidera na rynku rozwiązań dla miejsc pracy
wiąże się z odpowiedzialnością za wytyczanie nowych
szlaków. Zrównoważony rozwój nie jest wyjątkiem pod tym
względem, dlatego firma Lyreco od zawsze działa na rzecz
respektowania praw człowieka, ochrony naszej planety
i wspierania klientów w realizacji ich własnych zobowiązań.
Przez ostatnie dwa lata kontynuowaliśmy i przyspieszaliśmy
nasze działania w ramach jednej misji: bycia pionierem
w dostarczaniu w zrównoważony sposób produktów
niezbędnych w każdym miejscu pracy, aby jego pracownicy
mogli skupić się na tym, co najważniejsze.
Niniejszy raport prezentuje szczegółowe informacje na
temat podejmowanych przez nas inicjatyw oraz osiąganych
przez nas rezultatów. Nie spoczywamy na laurach i już teraz
pracujemy nad nowymi inicjatywami, aby nadal zapewniać
naszym klientom Wspaniały Dzień Pracy - każdego dnia
i w zrównoważony sposób.

Grégory LIENARD • Dyrektor generalny

NASZA WIZJA

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

NASZA MISJA
Pionierskie podejście do dostarczania w zrównoważony
sposób produktów niezbędnych w każdym miejscu
pracy, aby jego pracownicy mogli skupić się na tym,
co najważniejsze.
Lyreco w skrócie:

Firma
prywatna

25

krajów
w Europie i Azji

17

innych rynków
dzięki
sieci partnerów

11 000

pracowników
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ZRÓWNOWAŻONY
PARTNER

pef
EU

PEF
UE

ETYKIETA
GREEN
TREE

GLOBAL
COMPACT

- projekt
pilotażowy
SMETA
I BSCI
na potrzeby
audytów

EU
ECOLABEL
produktów naszej
marki

2004

2009

2012

2013

2014

Nasi pracownicy wyrażają to najlepiej!
W 2021 r. 91% naszych pracowników uznało
Lyreco za organizację odpowiedzialną społecznie
i środowiskowo.*
*Źródło: ankieta GPS z 2021 r. przeprowadzona wśród
10 000 pracowników Lyreco

Każdego roku odnawiamy nasze długoterminowe zobowiązanie do
dążenia do zrównoważonego rozwoju w ramach certyfikatów i oznaczeń,
które pozwalają nam wzmocnić nasze działania na rzecz stosowania
bardziej odpowiedzialnych praktyk. 

pef
EU

PEF
UE

PRAWA
CZŁOWIEKA

- oceny

- klub

GOSPODARKA
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
- deklaracja

- członkostwo

NORDIC
SWAN

Zatwierdzenie

na tonerach

2017

2018

NOWOJORSKIEJ
DEKLARACJI
O LASACH

SBTI

2019

2020

W 2020 r. firma Lyreco została nagrodzona
medalem Ecovadis Platinium ponieważ znalazła się
w 1% najlepszych spółek w globalnym rankingu
zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji na stronie lyreco.com
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

CELE GLOBALNE
W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych
określiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
(SDG), które stanowią plan działania dla rządów,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw
i obywateli. Odnoszą się one do globalnych wyzwań,
przed którymi stoimy, m.in. związanych z ubóstwem,
nierównością, zmianami klimatu, degradacją
środowiska, pokojem i sprawiedliwością.
Jako firma zajmująca się dystrybucją produktów i rozwiązań
dla środowiska pracy, zobowiązujemy się do przestrzegania
10 zasad Global Compact. Postanowiliśmy skupić się na
4 Celach Zrównoważonego Rozwoju, które odpowiadają
naszym podstawowym działaniom i zobowiązaniom.

Więcej informacji

WZROST GOSPODARCZY
I GODNA PRACA

Każdego roku odnawiamy nasze
długoterminowe zobowiązanie
do dążenia do zrównoważonego
rozwoju w ramach certyfikatów
i oznaczeń, które pozwalają
nam wzmocnić nasze działania
na rzecz stosowania bardziej
odpowiedzialnych praktyk. 

DZIAŁANIA
W OBSZARZE
KLIMATU

Zmniejszenie emisji CO2
w całym łańcuchu wartości jest
priorytetowym celem naszych
działań na rzecz ograniczenia
wpływu Lyreco na środowisko
i wspierania naszych klientów
w realizacji ich własnych celów.

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

Promowanie wśród naszych
klientów z całego świata
bardziej zrównoważonych
produktów i rozwiązań jest od
wielu lat jednym z głównym
zadań Lyreco.

WYSOKA JAKOŚĆ
KSZTAŁCENIA

Edukacja to nasze
długoterminowe zobowiązanie
i cel wspierany we wszystkich
oddziałach Lyreco za
pośrednictwem programu
Lyreco for Education.
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ZRÓWNOWAŻONE
PRODUKTY
I USŁUGI

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

W ramach naszej działalności największe
oddziaływanie na środowisko dotyczy produktów.
Priorytetem naszej strategii jest zwiększanie z roku
na rok udziału zrównoważonych produktów
w naszej ofercie.

% SPRZEDAŻY ZRÓWNOWAŻONYCH
PRODUKTÓW WE WSZYSTKICH
ODDZIAŁACH LYRECO
2012 • 2019*

42,2%
34%

NASZ CEL DO
2026 R.
Y
90% SPRZEDAŻ
IĆ
BĘDĄ STANOW E
ON
ZRÓWNOWAŻ
PRODUK TY
I USŁUGI

26%

2012

2015

2020

2026

*Wyliczono w odniesieniu do wspólnego asortymentu produktów
(z wyłączeniem produktów lokalnych)

Aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko,
potrzebny jest cały zespół; zwiększenie udziału
zrównoważonych produktów i usług wymaga zaangażowania
nie tylko naszych zespołów marketingowych, ale także
wszystkich uczestników łańcucha dostaw na wszystkich
etapach cyklu życia produktu, co umożliwi realną zmianę.
Juraj Nemjo • Dyrektor ds. marketingu w grupie Lyreco

Odkryj nasze ekologiczne produkty na lyreco.com

EMISJE
CO2

DZIAŁANIA
KLIMATYCZNE

Od 2010 r. monitorujemy nasze emisje CO2
i podejmujemy działania mające na celu ich
ograniczenie. W 2020 r. poszliśmy o krok dalej
i uznaliśmy redukcję emisji CO2 za nadrzędny cel
naszej strategii do 2026 r.

REDUKCJA EMISJI
CO2 W PORÓWNANIU Z 2010 R.
(W TONACH)*

-1,82%

2012

-16%

-28,11%

2015

NASZ CEL DO
2026 R.
DĄŻENIE DO
NEUTRALNOŚCI
WĘGLOWEJ

2020

2026

-11% emisji CO2 w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.*
*Źródło: kalkulator śladu węglowego Lyreco

Aby zrealizować naszą strategię do 2026 r., wspólnie
z Ecochain rozpoczęliśmy opracowywanie aktualnego
systemu rejestrowania emisji CO2, obejmującego ogół
działalności skandynawskiego oddziału Lyreco. Już na
wczesnym etapie okazało się, że główny obszar potencjalnej
poprawy związany jest z dystrybuowanymi przez nas
produktami. Kolejnym krokiem będzie zastosowanie tej
metodyki obliczeń na całym świecie i zainicjowanie nowych
ambitnych programów redukcji emisji CO2.
Gro Kardel • Menedżer ds. jakości i zrównoważonego
rozwoju, lider neutralności emisji CO2 w Lyreco Scandinavia

Więcej informacji na stronie lyreco.com
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GOSPODARKA
OBIEGU
ZAMKNIĘTEGO

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

W 2020 r. zobowiązaliśmy się do osiągnięcia 5 celów
gospodarki obiegu zamkniętego do 2025 r. Pierwszy
rok realizacji tego zobowiązania był okresem
testowania i nauki, przez co postęp był ograniczony.
W kolejnych latach będziemy nadal dążyć do
wykorzystywania tych działań do przyspieszenia
rozwoju zrównoważonych rozwiązań dla naszych
pracowników, klientów i całej branży.

CEL

DO 2025 R.
Zakaz stosowania
jednorazowych
tworzyw sztucznych
w naszych biurach

POSTĘPY
W 2020 R.

NASZ CEL DO
2026 R.
FILOZOFIA
"
"ZERO WASTE
W KAŻDYM
Y
MIEJSCU PRAC

Zakaz korzystania z plastikowych
kubków w 70% naszych placówek.
Zakaz wykorzystywania lub nakaz
recyklingu plastikowych butelek
w 50% naszych placówek.

Szeroka gama
artykułów nadających
się do recyklingu

Zdefiniowanie kryteriów
produktowych, które zostaną
uwzględnione przy wyborze
naszych produktów.

Zbiórka
produktów, których
cykl życia się kończy

W opracowaniu:
7 nowe usługi w zakresie zbiórki
i recyklingu.
3 nowe usługi w zakresie zbiórki
i ponownego wykorzystania.

Ekologiczne
opakowania
wszystkich produktów

W opracowaniu:
Polityka odpowiedzialności
dostawców w zakresie opakowań.
2 rozwiązania w zakresie
opakowań wielokrotnego użytku.

Opracowanie standardu
gospodarki obiegu
zamkniętego dla branży
miejsc pracy

Punkt odniesienia w zakresie
zaufanych zaangażowanych stron
oraz istniejących lub planowanych
standardów.

Więcej informacji na stronie lyreco.com

DZIAŁANIA
W OBSZARZE
KLIMATU

ETYKA I ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓ J
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

Jako wiodący dystrybutor artykułów i rozwiązań
dla miejsc pracy z całego świata, Lyreco
ponosi szczególną odpowiedzialność za
wdrożenie procedury audytowej, aby zapewnić,
że postępowanie biznesowe naszych dostawców
jest zgodne z zasadami społecznymi, etycznymi,
środowiskowymi i prawnymi.

5 obszarów obejmujących organizacje,
produkty i procesy naszych dostawców
poddanych ocenie:

1 • Przyjazność produktów dla środowiska,
2 • Organizacja i zarządzanie CSR,
3 • System zarządzania środowiskowego,
4 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
5•O
 dpowiedzialność społeczna, łańcuchy dostaw i etyka
biznesowa

19 działań i programów informcyjnych
zrealizowanych w 2020 r.*

*Imprezy lub spotkania z dostawcami
dotyczące CSR zorganizowane we wszystkich krajach działalności Lyreco.

PROCES
CERTYFIKOWANY
NA CAŁYM ŚWIECIE
Zaufanie i przejrzystość są niezbędne, aby sprostać
oczekiwaniom naszych klientów w zakresie ochrony
środowiska oraz najwyższej jakości wymogom. W ramach
zintegrowanego systemu zarządzania w 15 oddziałach
w 25 krajach grupa Lyreco stosuje uznane międzynarodowe
standardy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Więcej informacji na stronie lyreco.com
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NASZ
ZESPÓŁ

GODNA PRACA
I STABILNY WZROST
GOSPODARCZY

Głęboko wierzymy, że zespół Lyreco ma
fundamentalne znaczenie w kontekście oferowania
naszym klientom optymalnej obsługi i optymalnych
stawek. Za punkt honoru stawiamy sobie zatem
zapewnienie naszym pracownikom możliwości
rozwoju i nauki.
W 2020 r. przeprowadziliśmy ogólnoświatową ankietę
Great People Survey, aby zaangażować wszystkich naszych
pracowników w kształtowanie przyszłości Lyreco w celu
uczynienia z Lyreco jeszcze lepszej firmy, w której warto
pracować.

ANKIETA GREAT PEOPLE SURVEY

greatpeople/survey2021.com

NASZ CEL
DO 2026 R. ,
ZAPEWNIENIE H
ŻE 90% NASZYC
W
PRACOWNIKÓ CH
BĘDZIE DUMNY
RECO
Z PRACY W LY

Naszą ambicją jest dążenie do doskonałości pracowników
Lyreco każdego dnia. Chcemy umożliwić naszym
pracownikom karierę i rozwój, który będzie im odpowiadał
i sprawi, że będą dumni z pracy w Lyreco.
Claudia Campos • Group People and Culture director
Więcej informacji na stronie lyreco.com

NASZA
SPOŁECZNOŚĆ

WYSOKA JAKOŚĆ
KSZTAŁCENIA

Jako spółka o zasięgu światowym, mamy obowiązek
angażować się na rzecz lokalnej i globalnej
społeczności, do której należymy. W Lyreco
bierzemy udział w inicjatywach poświęconych
pomocy członkom lokalnych społeczności
w uzyskaniu dostępu do lepszych warunków
życiowych i środowiskowych.
Od 2008 r. angażujemy się w zapewnianie dzieciom na
całym świecie lepszego dostępu do edukacji poprzez
nasz program Lyreco for Education. W latach 2018-2022
zbieraliśmy fundusze, aby zapewnić kambodżańskim
dzieciom nową infrastrukturę, szkolenia i przybory szkolne.

ŁĄCZNA KWOTA
ZEBRANYCH
ŚRODKÓW NA
PROGRAM DLA KAMBODŻY

2018  •  2022
314 562 EUR
2018

758 016 EUR

563 605 EUR

2019

1 MLN
EUR

NASZ CEL
DO 2026 R.
ZEBRANE
W RAMACH
IWANIA
AKCJI POZYSK
ZY
US
ND
FU

2020

2022

Od 2010 roku, dzięki wsparciu Lyreco, CARE opracowało
projekty edukacyjne w Brazylii, na Madagaskarze, a obecnie
w Kambodży. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie
lepszej jakości edukacji, w celu zwiększenia liczby uczniów
w perspektywie długoterminowej. Razem osiągnęliśmy już
wiele!
Nathalie Rosselot • Corporate Partnership director,
Care France
Więcej informacji na stronie lyreco.com
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WYBRANE
INIC J ATYWY
LOKALNE
STOSOWANIE PODEJSCIA
"ZERO WASTE"
W MIEJSCU PRACY
—
WIELKA BRYTANIA

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do zapewnienia gospodarki
cyrkularnej do 2025 r., Lyreco UK współpracuje z Loop,
globalną platformą recyklingową, jako pierwsza organizacja
typu business to business oferująca zrównoważony, cyrkularny
cykl zakupów. W ramach pilotażu mydło i płyny odkażające do
rąk sprzedawane będą w opakowaniach wielokrotnego użytku,
co ma na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych
w całym łańcuchu dostaw.

Więcej informacji

FRANCJA

W 2020 r. francuski oddział Lyreco pracował nad
alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie zakończenia cyklu
życia produktu i recyklingu maseczek jednorazowych,
poprzez zbiórkę artykułów używanych i modyfikację składu
maseczki w unikalny i innowacyjny sposób.

Więcej informacji

DUMNY ZESPÓŁ LYRECO
—
TAJLANDIA

Oddział Lyreco w Tajlandii po raz pierwszy otrzymał
akredytację TOP EMPOYER , co podkreśliło nasze
zaangażowanie w tworzenie lepszego świata pracy poprzez
doskonalenie polityki HR i praktyk kadrowych.

Więcej informacji

W KIERUNKU
GOSPODARKI
ZEROEMISYJNEJ
—
SZWAJCARIA

Od 2012 r. szwajcarski oddział Lyreco obniżył swoją emisję
CO2 o 30%, po części poprzez zobowiązanie się do
niskoemisyjnych dostaw w centrach miast. Od 2017 r. dostawy
do szwajcarskich klientów Lyreco w 3 miastach realizowane są
za pomocą elektrycznych riksz, a od stycznia 2021 r. 2 miasta
obsługują elektryczne pojazdy dostawcze.
CEL: do 2023 r. we wszystkich największych miastach
szwajcarskich oferować niskoemisyjne rozwiązanie
w zakresie dostaw.

NIEMCY

W kontekście odpowiedzialności należy sprawdzić cały łańcuch,
aby upewnić się, że zrównoważony rozwój jest wspierany
na każdym poziomie. Niemiecki oddział Lyreco podjął
decyzję o pozyskiwaniu energii elektrycznej wyłącznie ze
źródeł odnawialnych. W lutym 2021 r. spółka E.ON Energie
Deutschland GmbH zaświadczyła, że całe zapotrzebowanie
energetyczne zakładów Lyreco Germany w 2020 r. zostało
pokryte w 100% naturalną energią elektryczną pochodzącą
ze źródeł odnawialnych. Certyfikat ten potwierdza stałe
zaangażowanie Lyreco w ochronę klimatu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?

Kliknij obrazek, aby pobrać
naszą infografikę na temat
tego, jak korzystać z energii
elektrycznej, aby zmniejszyć swoje
oddziaływanie na środowisko

Więcej informacji
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NASZE WYNIKI
W SKRÓCIE
EMISJE CO2

Emisje CO2 w porównaniu z 2010 r.*
2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-1,82% -6,4% -14%

-16% -16% -18% -17% -19,3%

2020

-28,11%

*Źródło: kalkulator śladu węglowego Lyreco

-3% emisji CO2 na dostawę
-11% emisji CO2 w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.
Osiągnięcie neutralności węglowej do 2026 r.

ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY
I USŁUGI
Sprzedaż produktów ekologicznych*
2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018

2019

26% 31,6% 34,2% 34% 36% 42% 44,5% 42,6%

2020

42,20%

*Udział sprzedaży produktów ekologicznych w porównaniu ze sprzedażą
produktów marki własnej Lyreco

90% ogólnej sprzedaży do 2026 r. będzie dotyczyć
zrównoważonych produktów i usług

SPOŁECZNOŚĆ

Środki zebrane w ramach programu Lyreco For Education *
2018

2019

314 562 EUR 249 043 EUR

2020

OGÓŁEM

194 411 EUR

758 016 EUR

*W ramach programu Lyreco For Education - Kambodża na lata 2018-2022

758 016 EUR zebrane w latach 2018-2020
1 mln EUR przewidziany do zebrania w 2022 r.

ZESPÓŁ
Rotacja

12,34% pracowników odchodzących z pracy w danym okresie

Nieobecność w pracy

2,51% opuszczonych dni roboczych w stosunku do średniej
liczby pracowników i ogólnej liczby dni roboczych

ZARZĄDZANIE LYRECO
19 działań i programów informacyjnych
Imprezy lub spotkania z dostawcami dotyczące CSR
zorganizowane we wszystkich krajach działalności Lyreco

2 obszary objęte podejściem do
zarządzania ryzykiem
Jakość i środowisko

Osiągnięcia ubiegłego roku dodały nam energii.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym
współpracownikom, klientom i partnerom. To dzięki Wam
Lyreco z każdym rokiem staje się firmą o coraz lepszym
oddziaływaniu na Ziemię i ludzi. Będziemy nadal pomagać
firmom w transformacji na rzecz bardziej zrównoważonych
miejsc pracy w oparciu o innowacyjne produkty i usługi.
Maxime Chabaud • Group Sustainability and Innovation
director

Zakres raportowania:
Wszystkie oddziały Lyreco z wyłączeniem Intersafe i Deskright
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Wersja zaktualizowana: 10 • 2021 r.
ul. Sokołowska 33 • 05-806 Komorów • Polska
(22) 730 70 00 www.lyreco.pl

