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Struktura Raportu Społecznego

Raport Społeczny Ringier Axel Springer 
Polska nie jest pierwszym tego typu 
dokumentem w historii firmy, ponieważ 
wskaźniki ekologiczne, ekonomiczne 
i społeczne dotyczące działalności 
wydawnictwa w Polsce były już 
przedmiotem kompleksowych opracowań 
– m.in. opublikowanego w 2010 roku 
przez grupę mediową Axel Springer AG  
Sustainability Report 2009:  

http://www.axelspringer.de/en/Company-
Responsibility-Sustainability-Report-
2009_1322135.html 

Komunikowanie działań CSR rozpoczęliśmy 
w 2008 od publikacji Raportu 
Ekologicznego. Obecnie, jako  pierwsza 
firma wydawnicza i mediowa w Polsce, 
mamy przyjemność przedstawić Raport 
Społeczny zgodny ze wskaźnikami GRI 
za rok 2010. W firmie planowane jest 
wydawanie kolejnych edycji w cyklu 

dwuletnim. Celem lepszego opisania 
sytuacji, w odniesieniu do niektórych 
wskaźników zostały użyte także dane z 
poprzednich lat.  
 
Dane finansowe pochodzą ze 
sprawozdania finansowego spółki za 
2010 rok, zbadanego przez zewnętrznego 
rewidenta. Dane liczbowe zostały zebrane, 
opracowane i porównane w jednostce 
organizacyjnej ds. CSR w siedzibie firmy 
i dotyczą 2010 roku. Dane te pochodzą 
od pracowników firmy, z dokumentacji 
finansowej, od partnerów biznesowych 
oraz z ogólnie dostępnych źródeł. Dane 
dotyczące polityki personalnej, zatrudnienia, 
szkoleń itp. pochodzą z wewnętrznych 
źródeł – działu kadr firmy, a także 
wewnętrznej sieci intranet. Równie ważnym 
źródłem danych do raportu są wywiady z 

przedstawicielami redakcji najważniejszych 
tytułów wydawnictwa, działów marketingu  
i reklamy, a także kierownictwa. 
 
Raport jest przeznaczony dla wszystkich 
osób zainteresowanych działalnością 
Ringier Axel Springer Polska, w tym 
szczególnie procesami zarządzania 
produkcją, dystrybucją i treścią  
w wydawnictwie. Dokument składa 
się z trzech części merytorycznych: 
„Społeczeństwo i gospodarka”, 
„Wydawnictwo jako miejsce pracy”, 
oraz „Produkt i środowisko naturalne”. 
Raport jest kompleksowym narzędziem, 
którego celem jest nawiązanie dialogu 
i odpowiedź na potrzeby interesariuszy 
firmy. Wewnętrznie sformułowane wartości, 
opisane inicjatywy, zasady odnoszące się 
do aspektów ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych funkcjonowania 
organizacji oraz poziom ich implementacji, 
znajdują się we fragmentach dotyczących 
każdej grupy wskaźników. 
 
Raport Społeczny 2010 dotyczy wyłącznie 
obszaru związanego z podstawową 
działalnością wydawniczą i redakcyjną 
firmy w Polsce (dotyczą wyłącznie 
centrali firmy, a nie regionów). Pozostałe 
elementy jak (produkcja papieru, druk 
gazet i magazynów, transport i logistyka, 

magazynowanie oraz inne), jako działalność 
outsourcingowa, nie stanowią przedmiotu 
bezpośredniej analizy w raporcie. Procedury 
najwyższego organu nadzorczego 
dotyczące identyfikacji, zarządzania  
i nadzoru nad kwestiami ekonomicznymi, 
środowiskowymi i społecznymi, włączając 
w to stosowne ryzyka i szanse oraz 
dostosowanie się lub zgodność z krajowymi 
i międzynarodowymi standardami, 
znajdują się w poszczególnych rozdziałach 
tematycznych.

3.1, 3.3-3.7, 3.9

Uwagi i pytania dotyczące Raportu 
Społecznego proszę kierować do 
Katarzyny Dulko-Gaszyny, pełniącej 
funkcję Sustainability Officera w Ringier 
Axel Springer Polska: 
csr@ringieraxelspringer.com
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Rozwój zrównoważony

Szanowni Państwo,  

Nasze wydawnictwo – mimo wielu 
wewnętrznych i zewnętrznych przemian 
– już od ponad 15 lat jest obecne na 
rynku mediowym w Polsce. Aktualnie, 
jako spółka będąca inwestycją dwóch 
międzynarodowych grup mediowych 
(niemieckiego Axel Springer 
i szwajcarskiego Ringier), budujemy 
ogromny rodzimy potencjał prasowy 
i internetowy, równocześnie czerpiąc 
wzorce z prężnie działających globalnych 

koncernów. Mam niewątpliwą przyjemność 
przekazać pod Państwa ocenę i dyskusję 
pierwszy kompleksowy i zweryfikowany 
przez niezależnego audytora Raport 
Społeczny firmy Ringier Axel Springer 
Polska. Odpowiedzialność społeczna 
to temat ważny nie tylko dla naszych 
dziennikarzy, którzy na co dzień zmagają 
się z analizą i opisem zawiłych aspektów 
ważnych tematów społecznych, 
gospodarczych czy ekologicznych. 
Odpowiedzialność dotyczy przede 
wszystkim nas samych – jako wydawców  

i przedsiębiorców.
 O sukcesie firmy świadczy oczywiście 
doskonałe dziennikarstwo, lecz również 
sprawność i efektywność wewnętrznych 
procesów czy trwałe relacje z partnerami 
biznesowymi, konsumentami  
i pracownikami. Jako firma medialna, 
często zajmująca się poprzez swoich 
krytycznych dziennikarzy palącymi 
kwestiami społecznymi czy ekonomicznymi, 
chcemy monitorować przede wszystkim 
naszą własną działalność. Daje nam to 
pewność, że mamy na nią realny wpływ. 
Nie możemy na przykład zapominać, że 
działalność naszej firmy wiąże się  
z pozyskiwaniem surowców naturalnych. 
Staramy się je chronić i optymalizować 
nasze działania zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Wydawnictwo to przede wszystkim 
znakomici dziennikarze. Ich praca polega  
w głównej mierze na tym, by być blisko 
ludzi i dla ludzi. Ich problemy i tematy 
codzienne są dla nas najważniejsze, stąd 
obok dostarczania naszym czytelnikom  
i użytkownikom serwisów internetowych 
informacji, wiedzy o świecie czy rozrywki, 
sami działamy na rzecz najbardziej 
potrzebujących, m.in. poprzez Fundację 
Faktu oraz inne działania o charakterze 
filantropijnym.

Naszym celem, jako medium, jest 
utrzymanie i wzmacnianie pozycji 
wiarygodnego, kreatywnego i stabilnego 
partnera. Zdajemy sobie sprawę jak 
dużo jeszcze jest do zrobienia i jak wiele 
wyzwań na nas czeka, dlatego zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do 
dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami. 
Pozwoli nam to w przyszłości działać 
efektywniej i szybciej osiągnąć założenia 
zrównoważonego rozwoju z pożytkiem dla 
czytelników, konsumentów, środowiska 
lokalnego, całego rynku i samej firmy.
 
Firma odpowiedzialna społecznie to firma, 
która potrafi dostrzegać, że sukces nie 
musi wyrażać się tylko w wartościach 
pieniężnych. Sukces to przede wszystkim 
zadowolenie naszych interesariuszy. Do 
takiego sukcesu dążymy. 

Andreas Tilk  
Prezes Zarządu 
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

1.1, 1.2, 4.8, 4.10
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Obszary działalności

Ringier Axel Springer Polska (dawniej Axel 
Springer Polska) istnieje od 1994 roku  
i należy do grona największych wydawców 
prasy w Polsce. Główne przedmioty 
działalności firmy to wydawanie gazet, 
czasopism, książek oraz pozostała 
działalność wydawnicza i reklamowa. 

W portfolio wydawnictwa znajduje się 
największa pod względem sprzedaży 
polska gazeta codzienna FAKT, oraz dwa 
codzienne tytuły sportowe – ogólnopolski 
Przegląd Sportowy i regionalny Sport. 
Ringier Axel Springer Polska wydaje także 
tygodnik społeczno-polityczny Newsweek 
Polska oraz miesięcznik biznesowy 
Forbes. Nakładem wydawnictwa ukazują 
się również czasopisma młodzieżowe 
(Popcorn, Dziewczyna), komputerowe 
(m.in. Komputer Świat, PLAY)  
i motoryzacyjne (m.in. Auto Świat). 
Ważnym obszarem działalności firmy 
jest Internet, który stanowi znakomite 
uzupełnienie oferty mediowej, zarówno dla 
czytelnika, jak i dla rynku reklamowego. 
W naszym portfolio obecnych jest ponad 
trzydzieści serwisów. Są to portale 
informacyjne, sportowe, motoryzacyjne, 
komputerowe, lifestyle‘owe, młodzieżowe, 
informacyjno-społecznościowe, 
rekrutacyjne i e-commerce. 

Skala działalności (2010)*

Liczba pracowników etatowych: 651

Przychody: 397.781.564 zł  

Kapitał własny: 272.383.331 zł

Zobowiązania:

349.616 zł
długoterminowe ( rezerwy i zobowiązania finansowe)  
i krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług, rozliczenia 
międzyokresowe i pozostałe zobowiązania)

Liczba produktów, usług: około 20 tytułów prasowych, około 30 produktów internetowych

*więcej danych finansowych na stronie 14

2.7, 2.8, EC1

Oferta skierowana do klientów reklamowych 

jest dopasowana do aktualnych potrzeb 

rynku i opiera się na portfolio produktowym 

firmy: 

http://www.ringieraxelspringer.pl/media/

Więcej na temat oferty i struktury 

reklamowej firmy: 

http://reklama.ringieraxelspringer.pl/

wieś

miasto do 100 000

miasto pow. 
100 000

32,7%

33,9%

33,4%

Mężczyźni

Kobiety

37,1%

62,9%

15-24 lata

25-34 lata35-44 lata

45-54 lata

powyżej 54

26,6%

23,2%
16,8%

15,2%

18,2%

Czytelnicy tytułów RASP

wiek płeć miejsce zamieszkania

Źródło: PBC, zrealizowane przez MB SMG/KRC, I-XII 2010 SCPW, GC: czytelnicy tytułów RASP, n = 10 797
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Portfolio firmy 
Prasa

Fakt to największy pod 
względem sprzedaży 
dziennik ogólnopolski. 
Gazeta opisuje bieżące 

wydarzenia społeczne, porusza tematy 
polityczne, kulturalne i sportowe. Na 
łamach Faktu publikują znani dziennikarze, 
publicyści, naukowcy, politycy i ekonomiści. 
Ten wydawany od października 2003 
roku tytuł jest inicjatorem licznych akcji 
społecznych i edukacyjnych.

Przegląd Sportowy 
to jedyny ogólnopolski 

dziennik poświęcony wyłącznie tematyce 
sportowej. Tytuł został założony w Krakowie 
w 1921 roku. Od listopada 2007 roku 
Przegląd Sportowy obecny jest w portfolio 
Ringier Axel Springer Polska. Z okazji 
wielkich światowych imprez sportowych
i cyklicznych rozgrywek krajowych ukazuje 
się obszerny dodatek tematyczny Skarb 
Kibica.

Sport to regionalny 
dziennik sportowy, który 

istnieje na rynku nieprzerwanie od 60 lat. 
Gazeta dociera do czytelników na Śląsku  
i w Małopolsce.

Newsweek Polska 
jest jedną z ośmiu 

nieanglojęzycznych edycji amerykańskiego 
czasopisma, które od dziesięcioleci 
wyznacza światowe standardy 
dziennikarstwa. Wydawany od września 
2001 roku.

FORBES dostarcza 
fachowych informacji  
o rynkach finansowych, 

przedstawia i tłumaczy zjawiska 
zachodzące w świecie biznesu.  
To popularne pismo biznesowe wydawane 
jest od grudnia 2004 roku. Ceniony 
za liczne rankingi i zestawienia (np. 
najbogatszych Polaków,najlepszych 
banków) oraz dodatki i raporty (np. 
Diamenty Forbesa), to także organizator 
prestiżowych spotkań ludzi biznesu: 
European Banking Congress, Forbes 
Executive Forum, Regional Forbes 
Executive Meeting, Kanapa Forbesa.

Auto Świat to magazyn 
dla pasjonatów 
motoryzacji. Czytelnicy 
znajdą w tygodniku 
prezentacje najnowszych 
samochodów, opisy 
jazd testowych, a także 
raporty o sprawach 

ważnych dla kierowców np. zmianie 
przepisów ruchu drogowego. Każdy numer 
tygodnika zawiera testy samochodów, 
porównania wybranych modeli, porady 
dotyczące eksploatacji auta i odpowiedzi 
ekspertów na pytania czytelników.

Tygodnik Auto Świat jest również 
organizatorem ogólnopolskich konkursów i 
plebiscytów dla czytelników. Jednym z nich 
jest Narodowy Auto Test - kompleksowe 
badanie opinii polskich kierowców na temat 
posiadanych przez nich samochodów. Inne 
tytuły z grupy motoryzacyjnej to:
Auto Świat 4x4

Auto Świat Poradnik

Auto Świat Extra

Auto Test

Auto Świat SportsCars

Komputer Świat ukazuje 
się na rynku od ponad 
12 lat. Ten dwutygodnik 

o tematyce komputerowej stanowi 
źródło najpełniejszej wiedzy na temat 
szeroko rozumianej techniki: komputerów, 
telefonii komórkowej, Internetu, aparatów 
fotograficznych i sprzętu audio-wideo. 
Czytelnicy znajdą w magazynie informacje  
o rynkowych nowościach, opinie 
ekspertów, testy sprzętu komputerowego  
i oprogramowania, a także fachowe porady 

i wskazówki do popularnych aplikacji.
Inne tytuły z grupy komputerowej to:
Komputer Świat Ekspert

Komputer Świat Twój Niezbędnik

Komputer Świat GRY

Komputer Świat GRY Dla dzieci

PLAY

POPCORN miesięcznik 
skierowany do 

nastolatków, którzy interesują się muzyką, 
filmem i życiem gwiazd show biznesu. 
Czytelnicy znajdą w magazynie recenzje 
płyt, relacje z premier filmowych, wywiady z 
gwiazdami i ciekawe reportaże. W każdym 
numerze plakaty popularnych zespołów 
muzycznych, znanych aktorów i czołowych 
postaci świata rozrywki.

Dziewczyna to magazyn 
dla nastolatek i młodych 
kobiet, ciekawych świata, 

otwartych na nowe trendy i aktualne style. 
W każdym numerze czytelniczki znajdą 
informacje o modzie, wskazówki dotyczące 
makijażu i fryzury, zapowiedzi nowych 
trendów, a także reportaże, wywiady  
z gwiazdami i fachowe porady 
psychologów.
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Serwisy
sportowe

Ważnym obszarem działalności naszej firmy jest Internet, który stanowi znakomite uzupełnienie drukowanej oferty mediowej, 
zarówno dla czytelnika, jak i dla rynku reklamowego. Oto nasze serwisy online:

Portfolio firmy 
Internet

Serwisy 
informacyjne

Serwisy 
komputerowe

Serwisy 
motoryzacyjne

Serwisy 
społecznościowe

Serwisy 
lifestylowe

Serwisy 
młodzieżowe

Serwisy  
rekrutacyjne

E-Commerce

2.2
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Struktura organizacyjna 

Wydawnictwo Axel Springer Polska 
powstało w 1994 roku. Podmiotem 
bezpośrednio dominującym wobec Spółki 
do 30 czerwca 2010 była firma Axel 
Springer Aktiengesellschaft z siedzibą 
w Berlinie. Od 1 lipca 2010 podmiotem 
bezpośrednio dominującym wobec Spółki 
jest firma Ringier Axel Springer Media AG 
z siedzibą w Zurychu, powołana przez 
niemiecki koncern Axel Springer AG  
i szwajcarskiego wydawcę Ringier AG. 
Prezesem zarządu, a zarazem dyrektorem 
zarządzającym Ringier Axel Springer 
Polska jest Andreas Tilk. Funkcję prezesa 
honorowego sprawuje dr Wiesław 
Podkański. W badanym okresie w skład 
Zarządu Spółki wchodzili także: Florian 
Fels (Prezes Zarządu do 1.02.2010), 
Marek Sowa (Prezes Zarządu od 1.02 – 
31.05.2010) oraz Julian Deutz (Członek 
Zarządu) (odpowiedź uzupełniająca  
w punkcie 2.3). 

Główne segmenty strukturalne w firmie to: 
• Segment wydawniczy 
• Reklama i Marketing 
• Segment Biznesowy  
• Wsparcie Biznesu

2.1, 2.3, 2.6, 4.1-4.3, 4.6, 4.7, 4.10

Udziałowcy: 

Ringier Axel Springer 

Media AG jest 

jednym z największych przedsiębiorstw 

medialnych w Europie Środkowej. Tworzy 

ponad 100 tytułów prasowych i ponad 70 

serwisów internetowych, które docierają do 

9,3 miliona czytelników. Ponadto, Ringier 

Axel Springer Media AG jest najlepiej 

pozycjonowanym wydawcą i rynkowym 

liderem w segmencie prasy bulwarowej  

w krajach, w których operuje.  

Wybór członków najwyższej kadry 

kierowniczej firmy jest determinowany 

celem osiągnięcia najlepszych wyników dla 

spółki (cykliczny proces ewaluacji wyników). 

Każdy członek najwyższego kierownictwa 

w firmie jest zobowiązany do ujawnienia 

ewentualnego konfliktu interesów 

związanego z działalnością firmy. Może 

to uczynić podczas regularnych spotkań 

najwyższej kadry zarządzającej z Prezesem 

Zarządu (Steering Committee).
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Interesariusze

Sustainability Officer w firmie prowadzi analizy służące identyfikacji oraz selekcji 
wybranych interesariuszy i związanych z tym inicjatyw firmy. Są one efektem ogólnych 
trendów na rynku, kluczowych problemów branży wydawniczej i papierniczej oraz 
opinii i zidentyfikowanych potrzeb wewnętrznych (m. in. na podstawie wywiadów  
z przedstawicielami kluczowych segmentów i procesów w firmie).

Użytkownicy mediów 

(czytelnicy pracy  

i użytkownicy internetu)

Pracownicy Klienci reklamowi Inwestorzy Społeczeństwo (urzędy 

i instytucje państwowe, 

organizacje pozarządowe,  

uniwersytety, ośrodki  

opinii publicznej, media)

Partnerzy biznesowi 

(kolporterzy i dystrybutorzy 

prasy, punkty sprzedaży 

detalicznej)

Dostawcy produktów  

i usługodawcy  

(zewnętrzne drukarnie, 

producenci papieru oraz 

innych materiałów  

do druku, catering,  

agencje reklamowe)
• bezpieczeństwo używania 

mediów

• atrakcyjność treści 

redakcyjnej

• szeroki dostęp do 

popularnych mediów

• edukacja poprzez treść

• atrakcyjne miejsce i warunki 

pracy

• motywujące zasady 

współpracy

• bezpieczeństwo w miejscu 

pracy

• atrakcyjne warunki 

współpracy  

w reklamie

• oferta dopasowana do 

potrzeb rynku

• etyka w reklamie

• wysoka rentowność 

przedsiębiorstwa

• przejrzystość 

danych społecznych, 

ekonomicznych, 

ekologicznych

• działalność gospodarcza 

zgodna z prawem i zasadami 

porządku społecznego

• aktywna współpraca 

• media krytyczne  

i opiniotwórcze 

• wsparcie edukacji  

w zakresie zrównoważonego 

rozwoju 

• partnerska współpraca 

dążąca do maksymalizacji 

osiąganych wskaźników 

zrównoważonego rozwoju  

w branży wydawniczej. 

• dbałość o jakość, 

bezpieczeństwo oraz wysoki 

standard środowiskowy 

produktów i usług

• partnerska i etyczna 

współpraca handlowa

Interesariusze 
Ringier Axel Springer Polska

Uczestnicy międzynarodowego kursu dla studentów pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” 
Fundacji Sendzimira z Krakowa. Wśród partnerów biznesowych Axel Springer Polska (2009).

4.11, 4.14-4.17, SO5
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Nagrody i wyróżnienia 

Wydawnictwo – zarówno jako firma, jak 
i poprzez swoje tytuły prasowe – było 
wielokrotnie nagradzane w prestiżowych 
konkursach i rankingach magazynów 
branżowych. Oto niektóre z wyróżnień:

2011 rok
• Filip Ćwik, fotoreporter tygodnika 

„Newsweek Polska”, laureatem konkursu 
Grand Press Photo – III nagroda w 
kategorii LUDZIE za fotografię związaną z 
żałoba narodową w Polsce po katastrofie 
pod Smoleńskiem, uhonorowany także 
III nagrodą w konkursie fotograficznym 
World Press Photo, w kategorii „Ludzie i 
wydarzenia”

• Adam Lach w konkursie Grand Press 
Photo zajął II miejsce w kategorii SPORT 
za zdjęcie „Bliźniacy Sumo”

• Dziennikarz miesięcznika Forbes, 
Grzegorz Cydejko, został 
laureatem konkursu „Prywatyzacja”, 

zorganizowanego przez Fundację 
Edukacji Ekonomicznej, w kategorii 
„Prasa ogólnopolska”, za tekst „Grad 
sypie, giełda rośnie”

• Dziennikarz miesięcznika Forbes  
i redaktor naczelny forbes.pl, Paweł 
Zielewski, został wyróżniony  
w konkursie Izby Zarządzających 
Funduszami i Aktywami za regularne 
prezentowanie tematyki funduszy 
inwestycyjnych w przystępny  
i interesujący sposób

• Magdalena Krukowska została 
laureatką konkursu dla dziennikarzy 
„Pióro odpowiedzialności” w kategorii 
„Prasa”, organizowanego przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, za artykuł  
w magazynie Forbes „Oto spółki, którym 
należy się respekt”

2010 rok
• Wyróżnienie dla serwisu Autoswiat.pl 

jako najlepszej strony motoryzacyjnej  
w konkursie Webstar Festival, zarówno  
w głosowaniu internautów jak i oceny jury

• W raporcie „Dobre praktyki - szkolenia  
w firmach” firmy KPMG wydawnictwo 
ASP zostało wyróżnione za program 
szkoleniowy look@future (str. 34)

• Wyróżnienie dla tygodnika Newsweek 
Polska w konkursie Grand Front 2009  
w kategorii „Czasopisma opinii”

• Nagroda specjalna ArtFront  
dla Magazynu Sportowego, dodatku  
do Przeglądu Sportowego, w konkursie 
Grand Front 2009, za szczególne 
osiągnięcia artystyczne i edytorskie

• Wyróżnienie w kategorii „prasa 
ogólnopolska i agencje prasowe”  
w konkursie im. Władysława Grabskiego, 
którego organizatorem jest Narodowy 
Bank Polski, dla dziennikarza Forbesa 
Grzegorza Cydejko

2.10

Axel Springer Polska 

zajął 9. miejsce  

w kategorii Nauki 

Humanistyczne  

w rankingu Idealnych 

Pracodawców 2010. 

Ranking opracowany 

został na podstawie banania Universum 

Student Survey 2010, w którym ponad 

17 tysięcy studentów przekazało swoje 

oczekiwania i preferencje związane z 

planowaną karierą i rozwojem zawodowym. 

Badanie pozwala także na analizę jakości 

wizerunku pracodawców na rynku pracy 

i czynników przesądzających o ich 

atrakcyjności.

Ringier Axel Springer Polska otrzymał  

w 2011 tytuł Partnera Polskiej Ekologii 

w kategorii Wydawnictwa w XII Edycji 

Narodowego Konkursu Ekologicznego 

„Przyjaźni Środowisku”. RASP został 

wyróżniony za liczne przykłady 

zaangażowania w kwestie ekologicznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR). 

Konkurs organizowany jest przez Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pod 

patronatem Prezydenta RP. Jego celem 

jest promowanie obywatelskich postaw 

proekologicznych i przyjaznych środowisku 

technologii. 

Grzegorz Cydejko
fot.Tomasz Ozdoba

Paweł Zielewski
fot.Tomasz Ozdoba

Filip Ćwik Adam Lach
fot.Morten Rakke

Magdalena Krukowska
fot.Tomasz Ozdoba



Społeczeństwo i Gospodarka

Na podstawie zestawu wskaźników GRI: 
EC1 – EC9 Ekonomia
HR1 – HR9 Prawa Człowieka
SO1 – SO8 Społeczeństwo
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Cele strategiczne

Kierunki rozwoju finansowego spółki są wyznaczone przez strategiczne cele wydawnictwa. Wskazania te mają na celu zapewnienie 
stabilnych dochodów, długoterminowego wzrostu oraz ciągłego podwyższania wartości spółki. Są to trzy strategiczne cele: 

Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem w kontekście globalnych i cywilizacyjnych wyzwań wzrasta 

systematycznie od wielu lat na całym świecie. Zmuszają nas do tego oczywiście realne problemy 

środowiskowe, czy też te związane z pojęciem sprawiedliwości społecznej. W Polsce obserwujemy 

rosnącą świadomość przedsiębiorców, iż zysku nie da się wypracowywać bez wiarygodnego dialogu  

z otoczeniem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ta idea przyświeca także nam. Działania, 

które można zaliczyć do mniej lub bardziej rozbudowanych aktywności z zakresu CSR (społecznej 

odpowiedzialności biznesu, ang. corporate social responsibility, czy bardziej kompleksowego określenia 

ang. Sustainability), realizujemy już od wielu lat, choć niekoniecznie tak je nazywamy. Stanowisko ds. 

CSR, którego celem jest ich koordynacja, monitoring ale też inspirowanie, zostało stworzone w firmie  

w 2008 roku. Raport Społeczny 2010 jest w głównej mierze zebraniem tego, jak rozumiemy problematykę 

odpowiedzialnego biznesu w kontekście działalności wydawniczej i stojących przed nami wyzwań. Niczym 

„raport otwarcia“ – otwieramy się na publiczną debatę i strategiczne wykorzystanie tej inspirującej idei i jej 

narzędzi w przyszłości. 

W 2010 roku nie było przypadków 

postępowania prawnego lub 

administracyjnego dotyczącego naruszeń 

przez spółkę zasad wolnej konkurencji 

czy praktyk monopolistycznych. Celem 

uniknięcia ewentualnych niezgodności 

działalności firmy z regulacjami prawnymi, 

w spółce funkcjonuje dział prawny, który na 

bieżąco monitoruje krajowy  

i międzynarodowy stan prawny,  

a także specyficzne dla branży regulacje.  

W badanym okresie nie stwierdzono sankcji 

nałożonych na spółkę.

Cele gospodarcze, wskazane przez 

Zarząd w sprawozdaniu finansowym za 

2010 rok, są zgodne z wyznaczonymi 

kierunkami rozwoju spółki. Są to m.in.: 

• wykorzystanie przemian zachodzących 

na rynku mediów w celu poszerzenia 

obszarow działania; 

• kontrola kosztów umożliwiających 

efektywne zarządzanie przystosowujące 

spółkę do zmiennych warunków 

rynkowych; 

• rozwój kompetencji w obszarze nowych 

mediów; 

• rozwój istniejących przedsięwzięć firmy.

1. Rozwój portfolio prasowego:
  

Marki tytułów drukowanych są 
fundamentem sukcesu wydawnictwa, 
które posiada nie tylko będący liderem 
na swoim rynku tabloid, ale także dobrze 
pozycjonowane gazety i czasopisma. Te 
silne i atrakcyjne tytuły prasy tradycyjnej 
są podstawą sukcesu gospodarczego, 
dlatego jako firma chcemy je wzmacniać 
i rozwijać.

2. Multimedialna ekspansja: 
 

Rozwijając marki drukowanych tytułów 
w obszarze mediów cyfrowych, 
jesteśmy tam, gdzie są nasi czytelnicy, 
którzy oczekują dostępu do informacji 
w każdym miejscu i o każdej porze. 
Do tych wyzwań dopasujemy się 
strukturalnie i organizacyjne. Już teraz 
w RASP posiadamy zintegrowane 
newsroomy, dostarczające treści do 
tytułów drukowanych, internetu i na 
urządzenia mobilne.

3. Eksploracja nowych obszarów 
cyfrowego biznesu: 

 
Inwestujemy w media cyfrowe, które 
poszerzają źródła naszych przychodów  
i mogą zostać zintegrowane z aktualnym 
portfolio naszych tytułów prasowych, 
serwisów internetowych i platform 
mobilnych.

1.2, 3.6-3.7, 4.17

Katarzyna Dulko-Gaszyna
Sustainability Officer
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Firma Ringier Axel Springer Media AG, 
która jest właścicielem Ringier Axel Springer 
Polska, została założona w 2010 roku przez 
szwajcarskiego wydawcę Ringier AG (51% 
udziałów) i niemiecki koncern Axel Springer 
AG. Partnerstwo obu udziałowców umacnia 
ich pozycję w regionie dzięki obszernej 
ofercie, obejmującej w sumie ponad 100 
tytułów drukowanych i ponad 70 serwisów 
internetowych. Ringier Axel Springer 
Media AG jest jednym z największych 
przedsiębiorstw medialnych w Europie 
Środkowej.

Rok obrotowy 2010 dla RASP (do X 2010 jako Axel Springer Polska)

Przychody 

przychody netto ze sprzedaży produktów, przychody ze sprzedaży towarów 

i materiałów oraz przychody finansowe.

397.781.564 zł

Koszty działalności operacyjnej 

w tym – zużycie surowców, materiałów i energii, usługi obce nabyte, koszty 

osobowe, amortyzacja i odpisy aktualnej wartości niefinansowych aktywów 

trwałych, podatki i opłaty, pozostały koszty rodzajowe i pozostałe koszty 

operacyjne.

369.455.724 zł

Koszty osobowe 

w tym – wynagrodzenia, koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałe 

koszty świadczeń pracowniczych 

94.624.320 zł

Płatność na rzecz instytucji państwowych 

w tym – VAT nie podlegający odliczeniu, opłata piwna oraz opłaty za loterie 

promocyjne

424.198 zł

Inwestycje w społeczności 

w postaci darowizn
150.671 zł

1.2, 2.3, 2.6, 3.8, EC1, EC2

Sytuacja finansowa

Podstawowym przedmiotem działalności 
Ringier Axel Springer Polska jest 
działalność wydawnicza i reklamowa. 
W badanym okresie spółka osiągnęła 
najwyższy w swojej historii zysk 
operacyjny oraz zysk netto, będący 
efektem realizowanego w firmie od 
połowy 2009 roku programu poprawy 
efektywności procesów wydawniczych 
i wspomagających. Rok 2010 to rok 
intensywnego wzrostu segmentu on-line, 
najmłodszego segmentu działalności 
RASP.

Udziały w innych podmiotach:
Ringier Axel Springer Polska posiada inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych: 

Edyta Sadowska
Dyrektor Finansowa (CFO)

Viviana Investments Spółka z o.o.  
(100% udziałów, stan na 31/12/2010), 
której przedmiotem działalności jest 
udzielanie licencji do wydawania tytułów 
prasowych; 

Infor Biznes Spółka z o.o.  
(49%, stan na 31/12/2010), której 
przedmiotem działalności jest działalność 
wydawnicza i reklamowa (wydawca 
Dziennika Gazety Prawnej i trzech serwisów 
internetowych – dziennik.pl, gazetaprawna.
pl i forsal.pl);

Ofeminin.pl Spółka z o.o.,  
której przedmiotem jest działalność portali 
internetowych oraz sprzedaż miejsca na 
cele reklamowe w mediach elektronicznych.
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Pozycja na rynku

Udział wydawnictwa w rynku mediów internetowych (2010)   

SO7, SO8

Nazwa
Użytkownicy  
(real users)

Zasięg wśród 
internautów

Grupa Google 16 750 457 91,47%

Grupa Onet.pl 13 343 696 72,87%

Grupa nasza-klasa.pl 12 253 764 66,92%

Grupa Wirtualna Polska 12 117 416 66,17%

Grupa Allegro.pl 11 622 009 63,47%

Grupa Gazeta.pl 11 522 912 62,93%

Grupa Interia.pl 11 319 686 61,82%

Grupa O2.pl 10 198 214 55,69%

Grupa Wikipedia 8 809 387 48,11%

Grupa Mozilla 7 046 491 38,48%

Grupa GG Network 6 009 998 32,82%

Grupa Microsoft 5 758 683 31,45%

Grupa Ringier Axel Springer 5 109 382 27,90%

Grupa Infor 4 729 461 25,83%

Grupa Polskapresse 4 632 174 25,30%

Grupa Orange 4 498 089 24,56%

Grupa Money.pl 4 213 534 23,01%

Grupa Spolecznosci.pl 4 086 744 22,32%

Grupa Pf.pl 3 684 112 20,12%

Grupa Media Regionalne 3 537 568 19,32%

Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA, 12.2010

Udział wydawnictwa w krajowym rynku prasowym - Top 5 (2010)

sprzedaż, dzienniki

czytelnictwo, dzienniki

sprzedaż, magazyny

czytelnictwo, magazyny

Źródlo: PBC General, zrealiz. Przez SMG/KRC, wskaźnik SCPW, 1-12/2010

Źródło: ZKDP, Rozpowszechnianie płatne razem, dane 1-12/ 2010

Ringier Axel Springer Polska 32%

Agora 21%

20%Polskapresse

16%Media Regionalne

12%Murator

Bauer

Edipresse

Burda Media Polska

Ringier Axel Springer Polska

Agora

76%

12%

5%

4%

3%

Ringier Axel Springer Polska 33%

Agora 24%

17%Media Regionalne

16%Polskapresse

10%Murator

Bauer

Edipresse

Agora

Ringier Axel Springer Polska

Burda Media Polska

45%

19%

13%

12%

11%
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Zakupy strategiczne

Gdzie i od kogo kupujemy? 
 
Głównym produktem, którego zakupy 
mają znaczący wpływ na budżet firmy jest 
papier służący działalności wydawniczej. 
W 2010 na potrzeby RASP zostało 
zakupionych 31.167 ton papieru, z czego 
tylko 0,004% pochodziło z rynku polskiego. 
Wynika to głównie z małej podaży tego 
surowca  na rynku lokalnym i konieczności 
zaopatrywania się w większej ilości  
u dostawców zagranicznych m.in.:  
ze Szwecji, Finlandii, Niemiec czy Austrii. 
 
Drugim ważnym obszarem produktów 
zakupionych przez RASP na potrzeby 
działalności jest sprzęt komputerowy, 
niezykle potrzebny do codziennej 
pracy dziennikarskiej i biurowej. Udział 
dostawców krajowych w zakupach 
sprzętu komputerowego dla RASP w 
2010 roku wynosił 64%. Stosunkowo 
duży procent (36%) zakupów sprzętu 
komputerowego od dostawców 
zagranicznych (Niemcy) w tym obszarze 
wynikał z warunków rynkowych  
i konkurencyjnych cen. 

Papier strategicznym zakupem 
wydawniczym  
 
Działając w ramach międzynarodowej 
grupy wydawniczej, Ringier Axel Springer 
Polska realizuje wspólną politykę 
zakupową strategicznego surowca, jakim 
jest papier. Od 1995 roku w zakupy 
papieru włączone są kryteria związane ze 
zrównoważonym rozwojem, określające 
wybór odpowiedniego dostawcy. Do 
takich czynników jak jakość papieru, 
pewność dostawy i konkurencyjna cena, 
dochodzą dodatkowe ekologiczne i 
społeczne warunki, które powinien spełniać 
kontrahent. Kryteria te zostały określone 
w 1995 roku w tak zwanych Sześciu 
Standardach Leśnych (Six Forestry 
Standards).

EN1, EN26, EC6

STANDARDY LEŚNE

1. Rozwój zrównoważony: 
zakazana jest wycinka większej 
ilości drzew, niż przewiduje 
ponowne zalesienie terenu; 

2. Bioróżnorodność: gospodarka 
leśna nie powinna stwarzać 
zagrożenia wyginięcia żadnych 
gatunków roślin czy zwierząt;

3. Kontrola: producent papieru 
powinien dostarczać publicznie 
dostępne wskaźniki ekologiczne 
swojej działalności; 

4. Szkolenia: producent papieru 
powinien zapewnić podstawową 
wiedzę i szkolenie ekologiczne 
swoim pracownikom  
i podwykonawcom  
(np. pracownikom w lesie); 

5. Prawa ludności rdzennej: 
producent papieru musi wziąć 
pod uwagę  wyższość praw 
ludności rdzennych  
na terenach, na których działa; 

6. Informacja: producent papieru 
powinien na bieżąco informować 
opinię publiczną o postępach 
oraz ewentualnych zagrożeniach 
dla środowiska naturalnego 
wynikających z jego działalności. 

W organizacji nie funkcjonuje polityka zakupowa preferująca dostawców lokalnych, ponieważ 

głównym czynnikiem decydującym o zakupie jest stosunek oferty cenowej kontrahenta do 

oczekiwanej jakości produktu lub usługi. 

Fot. Katarzyna Dulko
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Papier i druk

Źródła pochodzenia papieru do druku:  
 
Ilość zakupionego papieru zależy od sytuacji rynkowej i popytu na prasę drukowaną, 
stąd ilości te różnią się na przestrzeni lat i miesięcy. Dostawcami papieru w 2010 roku dla 
wydawnictwa były następujące papiernie:  

Holandia Norske Skog Parenco B.V. 
http://www.norskeskog.com/Business-units/Europe/Norske-Skog-Parenco.aspx

Szwecja Stora Enso Hylte A.B.
http://www.storaenso.com/about-us/mills/sweden/hylte-mill/Pages/hylte-mill.aspx

Finlandia Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Varkaus
http://www.storaenso.com/

Austria Robert Placzek GMBH
http://www.placzek.at/english.htm

Austria SCA Graphic Laakirchen AG
http://www.sca.com/en/publicationpapers/Contacts/Mill-contacts/SCA-Graphic-Laakirchen/

Szwecja SCA Graphic Sundsvall AB
http://www.sca.com/sv/Sundsvall/

Niemcy Leipa Georg Leinfelder GmbH
http://www.leipa.de/de/index.php

Finlandia Sappi Europe – Husum Publishing Szwecja, Kirkniemi Mill
http://www.sappi.com

Niemcy Myllykoski Sales GmbH
http://www.myllykoski.com/EN

Finladnia, 

Niemcy
UPM Kymmene Corporation
http://www.upm.com/EN/Pages/default.aspx

Dane kontaktowe do papierni dostarczających papier dla RASP zostały opublikowane także na:

http://www.axelspringer.de/en/artikel/Contact-persons-at-paper-suppliers_1347727.html  

Więcej na temat polityki wyboru dostawów papieru w tym miejscu:  

http://www.axelspringer.de/en/artikel/cw_artikel_nv_en_902106.html

4.14, 4.15, HR2

Partnerzy w druku i dystrybucji prasy: 
 
W 2010 roku wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska współpracowało z następującymi 
usługodawcami w druku gazet i magazynów:

Warszawa BP Print
http://www.bpprint.pl/

Piła QuadWinkowski Sp. z o. o.
http://www.quadwinkowski.pl/tresc/Kontakt

Wyszków QuadWinkowski Sp. z o. o. 
http://www.quadwinkowski.pl/tresc/Kontakt

Kraków RR Donnelley Europe Sp. z o.o.
http://www.rrdonnelley.com/europe/ContactUs/Pol/ContactUs.asp

Warszawa Seregni Printing Group 
http://www.seregni.com/

Sosnowiec Seregni Printing Group
http://www.seregni.com/

Bydgoszcz Drukarnia Express Media
http://www.expressmedia.pl/kontakt.html

Kraków Drukarnia Polska
http://www.drukarniapolska.pl/

Bielany Wrocławskie Drukarnia Polskapresse
http://drukarnia.rp.pl/index.php?src=kontakt

Koninko, Gądki Presspublica Sp. z o.o. 
http://drukarnia.rp.pl/index.php?src=kontakt

Szczecin Drukarnia KEMA Sp.z o.o.
http://www.kema.szczecin.pl/kont.htm

Kleosin Wydawnictwo Prasa Podlaska Sp. z o.o.
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Współpraca z kontrahentami biznesowymi 

Ringier Axel Springer Polska współpracuje  
z dostawcami usług kolporterskich, 
czyli dystrybutorami prasy codziennej  
i magazynów, obsługującymi cały proces 
logistyki dostaw do punktów sprzedaży  
na terenie całego kraju. W szczególności 
są to usługi transportowe, magazynowe, 
analityczne, promocyjne oraz rozliczeniowe. 
Współpraca z tymi dostawcami ma 
kluczowe znaczenie dla branży 
wydawniczej, ponieważ sprzedaż prasy 
w Polsce odbywa się niemal wyłącznie 
w punktach sprzedaży detalicznej (udział 
prenumerat jest marginalny). Oznacza 
to, że  utrudnienia w komunikacji, brak 
transparentności oraz niezrozumienie 
wzajemnych potrzeb, niosą zagrożenia 
wynikające z niedopasowania do 
aktualnych potrzeb rynku – w postaci: 
• utraty alternatywnej (niewykorzystany 

potencjał sprzedaży);
 • strat materiałowych (nadprodukcja);
 • strat środowiskowych  (odpady).

Aby unikać zbędnych nakładow 
logistycznych, kluczowe we współpracy 
są działania mające na celu budowanie 
uczciwych i rozwojowych relacji między 
partnerami w procesie kolportażu prasy:  
I.  Wskazanie i wzajemne zrozumienie 

krytycznych czynników wpływających  
na przebieg procesu;  

II. Analiza obszarów wymagających 
ulepszenia;

III. Wdrożenie rozwiązań usprawniających,

Gdzie inwestuje RASP?
1. Elektroniczna wymiana danych 

usprawniająca procesy optymalizacji 
wolumenu produkcji i zabezpieczająca 
popyt na rynkach lokalnych.

2. Optymalna alokacja wolumenów 
produkcji oraz krytyczna ocena jakości 
tych procesów (zapisy dotyczące 
każdego elementu współpracy w 
stosownych umowach handlowych, 
przejrzystość rozliczeń między stronami).

3. Wspólne transporty z dotychczas 
konkurującymi wydawcami prasy 
celem optymalizacji kosztów na długich 
trasach. 

4. Audyty wewnętrzne – weryfikacja 
dokumentacji dotyczącej współpracy 
z firmami dystrybucyjnymi realizowana 
m.in. poprzez kontrolę stanów 
magazynowych.

5. Raporty sprzedaży, na podstawie 
których powstają dokumenty finansowe 
między stronami oraz raporty na 
potrzeby Związku Kontroli Dystrybucji 
Prasy. Ponadto raporty środowiskowe 
powiązane są z recyklingiem zwrotów 
wydawniczych.

Ringier Axel Springer Polska działa 
na podstawie umów z dystrybutorami 
prasy i innymi podwykonawcami usług 
logistycznych, zgodnie z obowiązującymi  
w Polsce przepisami. 

„Optymalizacja efektywności środowiskowej 
– w postaci ustalenia wspólnych 
tras logistycznych dystrybucji prasy 
oraz ograniczenia liczby egzemplarzy 
niesprzedawanych – to kluczowy element 
dalszego rozwoju współpracy między 
wydawcami a  kolporterami. Jeśli chodzi 
o korzyści, to wydawca zyskuje przede 
wszystkim na sprawnym i optymalnym 
wykonaniu pracy, ograniczenieniu 
dokumentacji w wersji papierowej, 
wykorzystaniu potencjału rynków lokalnych. 
Dla dostawców usług dobra współpraca 
w wydawcami oznacza obniżenie 
kosztów produkcji, ograniczenie zwrotów 
(odpadów), optymalizację pracy i zasobów 
czy obniżenie kosztów transportu.”

Rafał Kamiński
Dyrektor Dystrybucji i eCommerce

4.14, 4.15, EN26
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Dodatki do prasy 

W portfolio wydawcy prasowego pojawiają 
się także różnego rodzaju dodatki 
niewydawnicze (najczęściej importowane 
gadżety typu bransoletki, parasolki, torby, 
czy tekstylia). W tym obszarze Ringier Axel 
Springer Polska podejmuje współpracę 
z importerami, którzy zapewniają, że ich 
produkty posiadają wszelkie wymagane 
polskim prawem atesty i ponoszą pełną 
odpowiedzialność za ich zgodność. Nie są 
znane przypadki niezgodności tego rodzaju 
dodatków z regulacjami dotyczącymi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa  
w odniesieniu do produktów i usług.

Ilość dodatków do prasy RASP (szt.):

Firmy współpracujące z RASP, które 
są importerami gadżetów i innych 
niewydawniczych dodatków do prasy,  
są ważnymi kontrahentami dla firmy i od ich 
rzetelności oraz przestrzegania standardów 
praw człowieka, zależy wizerunek, reputacja 
oraz sprzedaż produktów na rynku, na 
którym dominuje coraz bardziej świadomy 
konsument. Firmy te zobowiązane są  
do złożenia pisemnego oświadczenia, 
że podczas wytwarzania importowanych 
(najczęściej z Azji) produktów nie doszło 
do naruszenia konwencji, porozumień oraz 
innych aktów prawa międzynarodowego, 
a także wydanych na ich podstawie aktów 
prawa dotyczących praw człowieka,  
w szczególności: 
• praw dziecka oraz zakazu pracy 

przymusowej 
• zwalczania dyskryminacji ze względu  

na płeć, wiek, niepełnosprawność, itd.
• praw ochrony środowiska i praw 

zwierząt. 

201020092008

1 300 000

700 000

500 000

Made in China? 

Kwestie etyczne i ekologiczne 
związane m.in. z zakupami 
dodatków do prasy to ważna 
kwestia CSR-owa. RASP angażuje 
się w debatę publiczną:
„Made In China. Made By...?  
Czyli rozmowa o odpowiedzialnej 
produkcji” – której organizatorem 
było Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu:  
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/
praktyka-csr/aktualnosci/made-in-
china--made-by----czyli-rozmowa-
o-odpowiedzialnej-produkcji---
relacja,4376.html

4.14, PR2, PR3

Spotkanie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (luty 2011)
na zdj. od l.: Katarzyna Dulko, Grzegorz Piskalski, Maciej 
Kuźmicz
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Właścicielami spółki Ringier Axel Springer 
Polska są podmioty międzynarodowe. 
Oznacza to, że oprócz ustawodawstwa 
krajowego i dobrych praktyk branży, 
w spółce obowiązują samoregulacyjne 
zarządzenia grupowe. Jednym z nich jest 
dokument zatytułowany „Międzynarodowa 
Polityka Społeczna”, (International 
Social Policy). Jest to wiążący dla spółki 
zestaw wskaźników społecznych, które 
dotyczą wybranych, ale istotnych aspektów 
działalności. Tekst ISP jest dostępny na 
stronie:  
http://www.axelspringer.de/en/artikel/
International-Social-Policy_1187107.html 

Do najważniejszych elementów 
Międzynarodowej Polityki Społecznej 
należą zobowiązania spółki, m.in. do 
respektowania praw człowieka zgodnie 
z międzynarodowymi zasadami, 

przestrzegania lokalnego prawa, ochrony 
dzieci przed nielegalnym zatrudnieniem, 
traktowania pracowników z godnością 
i szacunkiem, zapewnienia im równości 
szans w rozwoju zawodowym, prawa do 
zrzeszania się, czy wsparcia w zapewnieniu 
równowagi między życiem zawodowym  
i prywatnym.

W 2010 roku RASP nie dokonywało 
starategicznie istotnych umów 
inwestycyjnych, stąd niemożliwe jest 
oszacowanie liczby umów zwierających 
klauzulę dotyczącą praw człowieka lub 
takich, które byłyby poddane kontroli 
pod kątem przestrzegania.  Monitoring 
aktywności organizacji na polu działań 
społecznych jest dokonywany przez 
redakcje poszczególnych tytułów oraz 
przez jednostkę ds. CSR. Monitoring 
kwestii związanych z odpowiednim 
respektowaniem praw człowieka leży  
w gestii działów personalnych oraz szefów 
i menedżerów odpowiednich segmentów 
wydawniczych. Kontrola poddostawców 
oraz dostawców należy do jednostek 
wykonujących zadania zakupowe. 
Dział prawny monitoruje zgodność 
podpisywanych umów handlowych  
z polskim oraz międzynarodowym prawem.

Zakupy dodatków do prasy 

Najwyższa odpowiedzialność  
w zakresie ekonomicznej i społecznej 
odpowiedzialności organizacji jest 
przedmiotem stałego zainteresowania 
Zarządu firmy, podobnie jak kwestie 
respektowania praw człowieka w procesach 
zachodzących w przedsiębiorstwie.  
W organizacji nie stwierdzono w badanym 
okresie zgłoszeń o przypadkach 
dyskryminacji. Nie zgłoszono także 
podobnych przypadków u poddostawców, 
o których wiedziałaby firma i co miałoby 
znaczący wpływ na jej działalność. 
Incydenty tego typu nie są znane.

Prawa Człowieka  
Ringier Axel Springer Polska szanuje i popiera “Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka” Organizacji Narodów Zjednoczonych (Paryż, 1948) i nie toleruje 
zachowań, które tę deklarację ignorują. Gwarancje w zakresie praw człowieka 
są zawarte również w krajowych aktach prawnych, spośród których największe 
znaczenie ma Konstytucja RP z 1997 roku. Regulacja konstytucyjna poświęcona 
problematyce praw człowieka jest bardzo rozbudowana i ma wpływ na działalność 
podmiotu gospodarczego, jakim jest wydawnictwo RASP. 

HR1, HR4-HR8

W Grupie Axel Springer AG prowadzone są 
działania na rzecz zrównoważonego łańcucha 
dostaw. Na zdjęciu Florian Nehm, Sustainability 
Officer w Axel Springer AG w fabryce gadżetów  
w Chinach w 2007 roku. 
www.axelspringer.de
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Pośredni wpływ ekonomiczny

Do pośrednich – zarówno dodatnich jak 
i ujemnych – wpływów ekonomicznych  
działalności wydawniczej pomiędzy firmą  
a jej interesariuszami należą m.in. 
1. wpływ na partnerów biznesowych 

własnego sektora gospodarki: 
branży papierniczej, drukarskiej oraz 
dystrybucyjnej;

2. poprawa warunków społecznych 
poprzez tworzenie miejsc pracy 
dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników;

3. wpływ – jako medium – na poziom 
świadomości społecznej, wiedzy np.  
politycznej, obywatelskiej, wpływ na 
poziom czytelnictwa w kraju; 

4. generowanie wzrostu gospodarczego 
poprzez inwestycje w nowe technologie, 
nowoczesne formy komunikowania,  
w tym Internet. 

Partnerstwo w biznesie 
 
Zakupy papieru do drukowania gazet  
i magazynów przez RASP, będącego 
jednym z największych wydawców 
w Polsce, są ważnym elementem 
wpływającym na sytuację przedsiębiorstw 
z branży papierniczej. Polska jako kraj jest 
rozwinięta pod względem przemysłu i usług 
drukarskich. W tym aspekcie odpowiednie 
negocjacje firmy i poszukiwanie tańszych 

alternatyw dla papieru (także  
z recyklingu) mogą wpływać na pośredni 
rozwój i wzmacnienie branży druku. 
Jednocześnie wybór partnerów w zakupie 
tak strategicznego surowca jak papier, 
jeśli są prowadzone wedle ścisłej kontroli 
czynników społecznych i ekologicznych, 
poprawiają przejrzystość branży papieru  
i wpływają na jej stabilność.

Pozyskiwanie surowców naturalnych 
(drewno) oraz produkcja papieru wiąże 
się z jednej strony z zachowaniem miejsc 
pracy i poprawą sytuacji materialnej 
społeczeństwa, z drugiej natomiast 
z utratą siedlisk wielu gatunków i 
zmniejszeniem różnorodności biologicznej 
oraz zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego, co niesie konsekwencje 
odczuwalne przez wszystkich.

Obszarem działalności wydawnictwa jest cały kraj, w szczególności miejsca produkcji, dystrybucji 

oraz sprzedaży prasy, a także lokalizacja siedziby większości redakcji (Warszawa Mokotów). Dobre 

relacje ze społecznością rozumiemy jako dialog z zainteresowanymi stronami, czyli z naszymi 

partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi mediami czy indywidualnymi 

osobami. Zarówno rzecznik prasowy firmy, jaki i menedżer ds. CSR oraz redaktorzy poszczególnych 

tytułów i portali są otwarci na prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną.

Sustainability Officer regularnie zabiera głos w debacie publicznej w ważnych dla firmy i jej 

interesariuszy tematach. Są to m.in. etyka w mediach, eko-marketing i reklama ekologiczna versus 

świadomość społeczna, czy etyka i przejrzystość w łańcuchu dostaw. Więcej informacji na temat 

projektów społecznych i ekologicznych w ramach działań CSR znajduje się na stronie korporacyjnej: 

http://www.ringieraxelspringer.pl/artykuly,inicjatywy-ekologiczne,1474,1.html

„Wzrost cen energii wynikający  
z aktualnej polityki klimatycznej może 
mieć wpływ na dystrybucję prasy  
i magazynów, koszty druku, utrzymania 
budynków oraz produkcję papieru.  
W 2010 roku, w ramach analizy ryzyka 
pozafinansowego– spośród kwestii, 
które mogą mieć związek ze zmianami 
klimatycznymi – pod uwagę brane były 
takie problemy, jak zagrożenie wzrostu 
kosztów transportu prasy i potrzeba 
inwestycji w efektywność jej dystrybucji. 
Ryzyko to jest nadal aktualne.”

4.9, EC9, SO1

Edyta Sadowska
Dyrektor Finansowa (CFO)
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Gwiazdy, które interesują się losem 
potrzebujących i kierują do nich pomocną 
dłoń mogą stać się  dla wielu inspiracją  
i wzorem do naśladowania. Dlatego 
chcemy promować społecznie 
zaangażowanych artystów, sportowców 
oraz osobowości medialne. Wierzymy,  
że dobre przykłady oraz świadomość,  
że pomaganie innym nie pochłania wcale 
dużo czasu, wysiłku i środków – mogą 
zachęcić i zmotywować Polaków do działań 
społecznych. Konkurs o tytuł „Gwiazdy 
Dobroczynności” organizowany jest przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
przy wsparciu tygodnika Newsweek 
Polska. Ma na celu popularyzację postaw 
prospołecznych poprzez prezentowanie 
osób publicznie znanych, które angażują 
się w działania dobroczynne. Celem 
konkursu „Gwiazdy Dobroczynności” jest 
wyłonienie najbardziej zaangażowanych 
społecznie polskich Gwiazd, promocja 
cennych inicjatyw i organizacji społecznych, 
aktywizowanie społeczeństwa w obszarze 
działań społecznych oraz zbieranie 
środków na Fundusz Wieczysty Gwiazd 
Dobroczynności „Pozytywka”, wspierający 
wszechstronny rozwój i edukację dzieci 
niepełnosprawnych. Cały dochód  
z konkursu o tytuł „Gwiazdy 
Dobroczynności” przekazywany 
jest na Fundusz Wieczysty Gwiazd 

Dobroczynności „Pozytywka”. To jedyny 
plebiscyt, w którym publiczność wyłania 
najbardziej zaangażowane społecznie 
Gwiazdy. To także największa kampania 
medialna promująca działania społeczne. 
Wyniki konkursu ogłaszane  
są w trakcie Balu Charytatywnego  
„Gwiazd Dobroczynności”.

Diamenty Forbesa to ranking polskich 
przedsiębiorstw najszybciej zwiększających 
swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat 
działalności, przedstawiony przez magazyn 
biznesowy Forbes w postaci listy lauretów 
badania. Zestawienie to jest przygotowane 
we współpracy z Wywiadownią 
Gospodarczą Dun&Bradstreet. Lista 
opracowana zostaje na podstawie 
szwajcarskiej metody wyceny wartości 
firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz 
wartość majątku. Do wyceny Diamentów 
Forbesa wykorzystane są dane z ostatnich 
lat fiskalnych, uwzględniające takie czynniki 

wartości firmy jak: poziom sprzedaży, zysk 
netto, wartość majątku trwałego, zapasów, 
należności oraz nakładów na inwestycje.
Na listach znajdują się firmy o największej 
dynamice wzrostu wartości. Szczególną 
wartością rankingu jest fakt, iż 
przedstawiciele magazynu biznesowego 
Forbes odwiedzają regiony w których 
działają wyróżnieni przedsiębiorcy,  
a redaktor naczelny osobiście gratuluje im 
dobrych wyników.

Udział w życiu publicznym

Diamenty Fobesa  
www.diamentyforbesa.pl

Gwiazdy Dobroczynności
www.gwiazdydobroczynnosci.pl

EC8
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Społeczne zaangażowanie redakcji

Kompetencja w profesjonalnej 
modzie

Wzięcie udziału w profesjonalnej sesji 
zdjęciowej było marzeniem Justyny 
(17 lat), chorej na raka, oraz Pauliny 
(20 lat) i Marceliny (18 lat), które cierpią 
na mukowiscydozę. Ich marzenie we 
współpracy z Fundacją Dziecięca Fantazja 
spełnił miesięcznik Dziewczyna w projekcie 
„Extra Metamorfozy”. To na łamach tego 
ogólnopolskiego magazynu znalazły się 
zdjęcia dziewczyn z sesji i spotkania ze 
stylistami. Dziewczyna to magazyn dla 
nastolatek i młodych kobiet ciekawych 
świata, otwartych na nowe trendy i 
aktualne style. Czytelniczki magazynu to 
osoby wrażliwe, zainteresowane losem 
innych ludzi, chętne do bezinteresownej 
pomocy. Spełnianie oczekiwań Czytelników 
i uwrażliwianie ich na los innych to jeden 
z przejawów społecznego zaangażowania 
redakcji.  

Seniorzy - komputer  
dla każdego!

Projekt wydawniczy tytułów 
komputerowych wydawnictwa Axel 
Springer Polska jest połączeniem prasowej 
działalności biznesowej z zaangażowaniem 
społecznym redakcji. W przypadku serii 
Komputer Świata dla seniorów chodzi  
o likwidowania barier edukacyjnych  
i zawodowych u osób po 50. roku 
życia poprzez zainteresowanie tej grupy 
tematyką komputerową. Rodzina tytułów 
komputerowych wydawnictwa od lat 
edukuje Polaków w obsłudze komputera, 
dotychczas jednak jej odbiorcami byli 
głównie ludzie młodzi. Dlatego adresowanie 
nowych tytułów do osób starszych nie 
tylko pozwala Seniorom przełamać 
barierę psychologiczną, ale także zdobyć 
zatrudnienie dzięki nowym umiejętnościom 
i połączeniu bogatego doświadczenia 
życiowego z chęcią ciągłej nauki.

4.12 , EC8, CELE SO, SO5

Kreatywność, niezależność i odpowiedzialność – to trzy wartości wyznaczające działania 
organizacji w kwestiach związanych z uczestnictwem w życiu społecznym i politycznym.  
W kontekście działalności wydawniczej i reklamowej firmy, szczegolnie niezależność organizacji, jako 
popularnego medium, stanowi trzon i granice zaangażowania.  W pracy dziennikarskiej i aktywności 
biznesowej niezależność jest podstawą jakości materiałów, a przez to warunkiem długoterminowego 
sukcesu. Wiarygodność tytułów, bez względu na sytuację polityczną czy przekonania religijne 
dominujące w społeczeństwie, jest kluczowa dla ich stabilności, rozwoju i oceny. Dzięki niezależności 
Ringier Axel Springer Polska może pozostać firmą cieszącą się zaufaniem klientów i partnerów 
biznesowych.
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Wydawca jako przedstawiciel branży

Ringier Axel Springer Polska, jako 
wydawca prasy popularnej, jest znaczącym 
uczestnikiem życia publicznego w Polsce. 
Polityka firmy koncentruje się przede 
wszystkim na reprezentowaniu interesów 
branży i wypowiadaniu się w ważnych 
kwestiach poprzez udział i członkostwo  
w organizacjach i stowarzyszeniach (które 
przejmują rolę lobbysty w wybranych 
kwestiach), a także udział i organizowanie 
debat o tematyce społecznej  
czy obywatelskiej. Równocześnie 
wydawnictwo nie popiera żadnego ruchu 
politycznego i nie przekazuje środków na 
cele o tym charakterze politycznym.  
 
Działania RASP w obszarze życia 
publicznego i lobbingu nie mają charakteru 
bezpośredniego, ale organizacja jest 
zaangażowana w szereg inicjatyw i 
działania stowarzyszeń branżowych. 
Poprzez te organizacje, m.in. zrzeszające 
wydawcow prasy, firma pośrednio zabiera 
głos w dyskusji na następujące tematy: 
• prawa autorskie;  
• prawo finansowe;  
• prawo prasowe;  
• marketing i reklama;  
• rynek mediów w Polsce;  
• wolność prasy;  
• etyka (kodeks dobrych praktyk). 

Axel Springer Polska jako pierwszy 

wydawca prasowy w znalazł się w gronie 

39 Partnerów Strategicznych Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu. Uroczyste 

wręczenie dyplomów nowym Partnerom 

Stowarzyszenia odbyło się podczas 

ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes 

w Polsce 2009. Dobre praktyki”. Program 

Partnerstwa FOB to kompleksowy program 

współpracy Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu z firmami, które poprzez swoje 

zaangażowanie i działania przyczyniają 

się do szerzenia idei odpowiedzialnego 

biznesu w Polsce. Przyjmując firmę 

do grona partnerów, Forum opiera się 

na pozytywnych przykładach praktyk 

biznesowych. Ponadto FOB bierze 

pod uwagę chęć i gotowość firmy do 

wprowadzania zasad odpowiedzialnego 

biznesu w codziennym działaniu oraz do 

długofalowego rozwoju tej idei w Polsce.

Członkostwo w organizacjach w 2010 roku:

Izba Wydawców Prasy http://www.izbaprasy.pl

Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy http://www.zkdp.pl

Polskie Badania Czytelnictwa http://www.pbczyt.pl

Polskie Badania Internetu http://www.pbi.org.pl

IAB Polska http://www.iabpolska.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. http://www.rekopol.pl

Stowarzyszenie Wydawców ReproPol http://www.repropol.pl

Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa http://www.ihk.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

Lewiatan
http://pkpplewiatan.pl

SO5, SO6, 4.12, 4.13 

Dotacje otrzymane przez RASP w 2010 roku:

Dotacje z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 500.000 zł na kontynuację wspólnego 

przedsięwzięcia z 2010 roku. Wspólne przedsięwzięcie dotyczyło projektu „ABC dofinansowania 

finansów osobistych”, mającego na celu wsparcie i wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących Funduszy Europejskich.  Ponadto w 2010 roku spółka uzyskała dotację z NBP na wspólne 

przedsięwzięcie „Mądry kredyt” w kwocie 122.000 zł. 

W 2010 roku spółka uzyskała dotację w wysokości 278.490 zł ze środków pochodzących z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu „ABC Funduszy Europejskich”, który 

miał na celu wsparcie i wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy 

Europejskich.

Spółka uzyskała dotacje z Unii Europejskiej (poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) na 

kontynuację projekt look@future przeznaczony na podniesienie kompetencji pracowników spółki  

w zakresie digitalizacji. Wysokość dotacji w 2010 roku wynosiła 854.295 zł.

Dr Wiesław Podkański i Mirella Panek-Owsiańska 
na Gali FOB-u. Fot. Ryszard Dziedzic
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Działalność charytatywna

Ringier Axel Springer Polska 
angażuje się w działania 
prospołeczne nie tylko 
poprzez krytyczne  

i edukacyjne dziennikarstwo, ale przede 
wszystkim poprzez działania Fundacji 
Faktu. 

Fundacja Faktu pomaga w szczególności:
• dzieciom,
• samotnym rodzicom z dziećmi,
• rodzinom wielodzietnym,
• samotnym osobom starszym,
• grupom osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji,
• placówkom medycznym,
• placówkom opiekuńczym,
• placówkom edukacyjnym.

Fundacja Faktu w roku 2010 przekazała na cele społeczne:

1. W ramach zbiórki „Razem dla Chotomowa” przeprowadzonej wśród pracowników RASP dla Domu 

Dziecka w Chotomowie: ubrania damskie, ubrania męskie, gry planszowe, książki, płyty DVD, 

maskotki, kalkulatory i słodycze;

2. Dla biblioteki Centrum Zdrowia Dziecka w ramach akcji „Jedna książka – jeden uśmiech” 

przeprowadzonej wśród pracowników RASP: książki 498 szt., płyty CD 9 szt., Filmy 6 szt., Kursy 

językowe z CD 30 szt., Naklejki 1 pudełko, Kolorowanki 137 szt., gry planszowe 1 szt., Karty z 

bransoletkami 20 szt.

3. W ramach akcji „Oddech dla Oliwiera” przekazano respirator o wartości 22.000zł (plus podatek od 

darowizny w wysokości 994,64zł); 

4. W ramach akcji „Razem dla Drzewicy” Fundacja przekazała 16 rodzinom darowizny pieniężne  

w wysokości 2.000zł dla każdej, razem 32.000zł;

5. W ramach akcji „Krok nadziei – podaruj dzieciom rehabilitację” Fundacja opłaciła turnus 

rehabilitacyjny jednego dziecka kwotą 4.600zł. Akcja jest kontynuowana  

w roku 2011.

Ringier Axel Springer Polska w 2010 roku przekazał organizacjom społecznym oraz innym instytucjom 

150.671 zł. Beneficjentami darowizn firmy były m.in. Akademia Rozwoju Filantropii, Stowarzyszenie 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, 

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Fundacja Ronalda McDonalda i SOS Wioski Dziecięce. 

Poza tym wydawnictwo, poprzez swoje tytuły prasowe i serwisy on-line, wspierało organizacje 

pozarządowe (NGO) organizując konkursy i wydarzenia w tym: 100% z 1%, Dobroczyńca Roku, 

Społecznik Roku czy Gwiazdy Dobroczynności.
Wszystko o Fundacji Faktu na stronie:  
http://www.fundacjafaktu.pl/

Pierwszy „Radośnik” Fundacji Faktu już działa we 
wrocławskim szpitalu

Fot. Fundacja Faktu, autor Tomasz Ozdoba
na zdjęciu Andreas Tilk, Prezes RASP 

Fot. Fundacja Faktu, autor Tomasz Ozdoba 
www.fundacjafaktu.pl

W grudniu 2010 roku kilkaset osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku 
podczas wspólnej akcji Fundacji Faktu i Fundacji DKMS. Wśród nich było bardzo 
wielu pracowników wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska. Rejestracja polegała 
na pobraniu 4 ml krwi, która trafiła do badania, a następnie do banku potencjalnych 
dawców prowadzonego przez DKMS. Każda zarejestrowana osoba jest kolejną szansą na 
uratowanie życia choremu na białaczkę.
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Wydarzenia o charakterze publicznym

W 2010 roku wydawnictwo zapoczątkowało organizację cyklicznego wydarzenia 
skierowanego do ważnej grupy swoich odbiorców: samorządowców. Prawie 100 paneli 
dyskusyjnych i cztery sesje plenarne. To najważniejsze liczby I Ogólnopolskiego 
Kongresu Regionów, który w dniach 19-22 maja 2010 r. w Świdnicy zorganizowało 
wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska (wtedy jeszcze jako ASP) wspólnie z miastem 
Świdnica. Współtwórcy reformy samorządowej w Polsce, samorządowcy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele administracji publicznej i Unii Europejskiej zjechali na kilka dni do Świdnicy. 
W Kongresie Regionów wzięło udział blisko 1,5 tysiąca osób.  
 
Kongres, zorganizowany w XX rocznicę samorządu terytorialnego, koncentrował się wokół 
trzech kluczowych zagadnień: samorząd, inwestycje, rozwój.

Kongres Regionów 2010 w liczbach:

• 7.425 minut dyskusji panelowych
• 1.500 uczestników
• 322 panelistów
• 142 nagrodzonych prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów
• 99 paneli dyskusyjnych
• 98 akredytowanych dziennikarzy
• 45 wolontariuszy
• 42 partnerów komercyjnych
• 17 partnerów instytucjonalnych
• 17 patronów medialnych
• 7 rankingów samorządowych
• 4 sesje plenarne. 
 
Więcej informacji: http://www.kongresregionow.pl/

Panel dyskusyjny Finansowa modernizacja  
i utrzymanie lokalnych linii kolejowych organizowany 
przez PKP PLK
Fot. G. Szymański

Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu wg Forbesa 
i TNS OBOP
Fot. G. Szymański

Panel SAMORZĄDY a ochrona zdrowia 
organizowany przez Związek Powiatów Polskich
Fot. G. Szymański

Ranking Przyjaznych Miast Newsweeka i TNS 
OBOP - wręczenie certyfikatow
Fot. G. Szymański
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Poszanowanie dla praw człowieka i środowiska naturalnego

Ringier Axel Springer Polska nie prowadzi 
działalności komercyjnej na terenach,  
na których znajdują się zagrożone gatunki 
roślin i zwierząt, lub tam, gdzie dochodzi  
do naruszania praw ludności rdzennej.  
W 2009 roku, w ramach działań grupy  
Axel Springer AG, spółka zaangażowała się 
w projekt dziennikarski na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej w związku  
z produkcją papieru z eukaliptusa. Działania 
te są opisane na stronie korporacyjnej 
wydawnictwa.  
http://www.ringieraxelspringer.pl/
artykuly,inicjatywy-ekologiczne,1474,1.html 
 
Działając w ramach polskiego prawa 
Ringier Axel Springer Polska nie akceptuje 
nielegalnego zatrudniania pracowników 
młodocianych i dzieci. Specyfika pracy 
w wydawnictwie wymaga zatrudnienia 

osób dorosłych, posiadających najczęściej 
wykształcenie wyższe lub średnie, stąd 
zatrudnianie nieletnich należy do rzadkości. 
W ramach organizacji nie zidentyfikowano 
działań stwarzających ryzyko wystąpienia 
pracy przymusowej lub obowiązkowej.

W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i przestrzegania w firmie 

standardow praw człowieka pracownicy 

ochrony w siedzibie firmy są szkoleni 

m.in. w zakresie charakterystyki obiektu, 

możliwości wystąpienia ewentualnych 

zagrożeń (pożar, zalanie, katastrofa 

budowlana, awarie techniczne), praw  

i obowiązków wynikających z przepisów 

ustawy o ochronie osób i mienia, 

warunków i sposobów użycia przymusu 

bezpośredniego, naruszenia przepisów  

o ochronie informacji niejawnych czy BHP.

Zapobieganie przypadkom 
korupcji

W Ringier Axel Springer Polska istnieje 
szereg procedur mających na celu 
zapobieganie błędom i korupcji finansowej. 
Do najważniejszych należą:  
• Procedura tworzenia i akceptacji 

wniosku o decyzję biznesową (projekty 
wydawnicze biznesowe, sprzedażowe 
oraz wspierające biznes); 

• Procedura akceptacji ofert oraz faktur na 
zasadzie „czterech oczu”, co oznacza, 
ze każdy wiążący dokument musi być 
zaakceptowany przez przynajmniej dwie 
osoby; 

• Systematyczna kontrola procesów 
biznesowych przez Dział Kontroli 
Finansowej. 

Te formalne środki zapobiegające ryzyku 
korupcji są uzupełnione przez inne 
wewnętrzne mechanizny w firmie,  
m.in. zasadę niezależności dziennikarskiej. 
Dokument Guidelines to Safeguard 
Independence of Journalism:  
http://www.axelspringer.de/en/artikel/
Independence-of-Journalism_1187088.html 
- zawiera m.in. zasady etyki dziennikarskiej, 
przyjmowania prezentów i zaproszeń, 
odróżniania materiału dziennikarskiego od 
reklamy czy odpowiedniego traktowania 

źródeł informacji.  
 
Pracownicy i kadra kierownicza firmy 
są zobowiązani do przestrzegania  
wewnętrznych zasad i regulaminów,  
z którymi są zapoznawani. Obowiązują ich 
szczególnie formalne narzędzia na wstępie 
eliminujące ryzyko korupcji w procedurze 
przetargowej przy realizacji projektów 
biznesowych (zarówno jednorazowe, 
jak i regularne projekty wydawnicze 
oraz online), projektów sprzedażowych 
(niestandardowych, eventow, wniosków 
unijnych) oraz wspierających (z zakresu IT, 
administracji, HR, kolportażu, produkcji czy 
badań rynku). Wystawienie wniosku polega 
na wypełnieniu odpowiedniego formularza 
dostępnego w intranecie. Obiegiem 
wniosków kierują pracownicy Biura 
Zarządu zgodnie z prawnie obowiązującymi 
pełnomocnictwami w firmie. 

4.4, 4.11, EN14, EN15, SO2, SO3

Fot. Ryszard Dziedzic
Na zdjęciu: Alicja Firszt, Katarzyna Dulko-Gaszyna



Wydawnictwo jako miejsce pracy

Na podstawie zestawu wskaźników GRI:  
LA1 – LA14 Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy
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Działalność Ringier Axel Springer Polska 
opiera się na trzech wartościach, które 
budują wspólny sukces pracowników i 
wszystkich pozostałych interesariuszy 
firmy. W obszarze zatrudnienia pełnią one 
rolę długoterminowych celów, do których 
dąży całe kierownictwo oraz poszczególne 
segmenty organizacji z osobna.  
 
Kreatywność jest podstawą sukcesu 
zarówno w dziennikarstwie, jak  
i działalności biznesowej. Dzięki niej 
wdrażane są innowacyjne projekty, które 
wspierają rozwój firmy. W codziennej 
pracy wydawniczej oznacza poszukiwanie 
nowych wyzwań oraz łamanie utartych 

schematów i przyzwyczajeń. Kreatywność 
pozwala także pracownikom rozwijać swoje 
talenty dla ich sukcesu osobistego.  

W pracy dziennikarskiej i aktywności 
biznesowej równie ważne jest zapewnienie 
pracownikom niezależności – tak,  
by swobodnie wykonywali swoje obowiązki 
i pasje zawodowe, niezależnie od lokalnej 
sytuacji politycznej czy przekonań 
religijnych. Dzięki temu wydawnictwo 
pozostaje firmą cieszącą się najwyższym 
zaufaniem klientów i partnerów 
biznesowych, a pracownicy spełniają się 
zawodowo. 

Nasze wartości

Poszukiwanie odpowiedzi na potrzeby rynku  
poprzez zrównoważony rozwój: 
 

W 2010 roku w firmie został zorganizowany wewnętrzny konkurs 

dla pra cowników wydawnictwa pt. „ASy PIK. Przedsiębiorczy, 

Innowacyjni, Kreatywni”. Jego celem była promocja i integracja 

działań zrównoważonego rozwoju z biznesową i operacyjną 

działalnością firmy. Na opracowanie zgłoszeń indywidualnie lub 

grupowo pracowni cy mieli około miesiąca. Pomysły oceniała wewnętrzna Komisja Konkursowa 

powo łana przy zarządzie firmy. W konkursie wzięło udział 59 projektów i pomysłów pracowników 

wszystkich szcze bli. Komisja zwracała szczególną uwagę na to, czy zgłaszane inicjatywy realizowały 

zasady zrównoważonego rozwoju. Nagrodzono siedem projektów, których zwycięzcy zostali 

ogłoszeni w komunika tach i otrzymali bony wycieczkowe do indywidualnego wykorzystania. 

Zwycięskie propozycje zostały przekazane do zarządu, by móc stać się podstawą projektów  

re alizowanych przez firmę w przyszłości. Praktyka jest przykładem zorganizowanego inicjatywy na 

rzecz zarzą dzania pomysłami pracowników. Korzyści z niej wynikające to wzbudzenie motywa cji 

pracowników i pobudzenie ich do innowacyjnego działania, przypomnienie war tości zrównoważonego 

rozwoju w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością firmy, a także poznanie praktycznych aspektów 

ich realizacji w działalności wydawniczej.

Trzecią ważną wartością przyświecającą 
działaniom firmy, m.in. w kwestiach 
zatrudnienia jest odpowiedzialność.  
Firma dąży do osiągania zysków 
respektując praw i potrzeby swoich 
interesariuszy. Na co dzień polega  
to na konsekwentnym upewnianiu się, 
że wszystko, co dzieje się w firmie, jest 
zgodne z prawem, standardami etycznymi  
i zasadami sprawiedliwości społecznej. 

4.1, 4.8, 4.9, PR7

Odpowiedzialność za kierowanie, 
monitoring oraz nadzór nad 
kwestiami zatrudnienia w RASP 
spoczywa na Dyrektorze HR i 
Komunikacji Korporacyjnej. Polityka 
pracownicza firmy jest przedmiotem 
regularnych spotkań najwyższej 
kadry zarządzającej spółki 
(Management Meetings). Ostatnie 
takie spotkanie odbyło się w styczniu 
2011 roku w Zurychu. 



30

Raport Społeczny 2010: Wydawnictwo jako miejsce pracy

Zasady współpracy 

Wartości firmy przekładają się na konkretną 
politykę personalną i są realizowane w myśl 
następujących wytycznych: 

1. Traktując kreatywność jako podstawę 
sukcesu w branży medialnej, w firmie 
kładziony jest nacisk na działania 
promujące u pracowników myślenie 
innowacyjne, niepowtarzalne  
i kreatywne; 

2. Wobec pracowników, zależnie od 
stopnia zatrudnienia oraz rodzaju 
wykonywanej pracy, oczekiwany 
jest wysoki poziom niezależności. 
Celem organizacji jest zapewnienie 
pracownikom i współpracownikom jak 
najszerszego poziomu samodzielności, 
zarówno w aspekcie wolności 
wypowiedzi dziennikarskiej, jak i stopnia 
organizacji pracy;  

3. Dążąc do jak najwyższego poziomu 
zgodności modelu polityki pracowniczej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju,  
w firmie realizowane są projekty 
z zakresu CSR, a także wiele 
dodatkowych działań kadrowych, 
dzięki którym możliwe jest ciągłe 
udoskonalanie polityki pracowniczej 
zgodnie z potrzebami wewnętrznych 
interesariuszy.

Stan zatrudnienia w Ringier Axel Springer Polska

Stan na 31 grudnia danego roku 2008 2009 2010

Łączna liczba pracowników RASP* 1176 926 925

Pracownicy etatowi: 848 648 651

W tym

Na czas określony 397 179 152

Na czas nieokreślony 451 469 499

W tym 

Pełny wymiar godzin 836 630 630

Niepełny wymiar zatrudnienia 12 18 21

+ urlopy wychowawcze (pierwszy ojcowski w 2010 roku) 12 12 8

+ umowy zlecenie / dzieło 158 132 126

Umowy zlecenie / dzieło: kobiety / mężczyźni 67 / 67 53 / 73 43 / 83

+ umowy B2B 158 134 140

Umowy B2B: kobiety / mężczyźni 33 / 125 37 / 97 45 / 95

Stażyści na formalnych umowach (rocznie) 16 24 15

*wszyscy pracownicy, z uwzględnieniem zatrudnionych, nadzorowanych oraz samozatrudnionych i przebywających na długich urlopach

Roman Szczepanik 
Dyrektor HR i komunikacji korporacyjnej 
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Komunikacja z pracownikami

Poziom fluktuacji w Ringier Axel Springer Polska

2008 2009 2010

Średni staż pracy w firmie (stan na 31 grudnia danego roku) 3,4 roku 4,3 roku 4,9 roku

Najdłuższy staż pracy pracownika 14 ½ roku 15 ½ roku 16 ½ roku

Ilość przyjęć * dotyczy tylko zatrudnionych  

w pełnym wymiarze
219 97 80

Ilość odejść * dotyczy tylko zatrudnionych  

w pełnym wymiarze
174 304 82

Kobiety +przyjęcia / -odejścia +111 / -70 +52 / -135 +43 / -46

Mężczyźni + przyjęcia / - odejścia +108 / -104 +251 / - 169 +37 / -40

*Wszyscy pracownicy, z uwzględnieniem zatrudnionych, nadzorowanych oraz samozatrudnionych (przejścia/przyjęcia związane z urlopami 
wychowawczymi nie są uwzględnione).

Najważniejszym narzędziem komunikowania się kierownictwa z pracownikami, z których 
99% pracuje w sposób ciągły przy komputerze, jest sieć intranet oraz newsletter 
pracowniczy. Newsletter pracowniczy, przesyłany co miesiąc mailem do wszystkich 
pracowników, funkcjonuje od 2009 roku. Spełnia funkcję informacyjną o głównych 
wydarzeniach w firmie, jej strategii i celach, zmianach organizacyjnych i innych sprawach 
istotnych dla pracowników. Pracownicy dowiadują się o sukcesach poszczególnych 
działów, wdrożonych przez nich projektach i otrzymanych nagrodach, a także inicjatywach 
ekologicznych, planowanych szkoleniach czy zmianach w strukturze organizacji.  Każdy 
newsletter rozpoczyna się wstępem od prezesa, który podsumowuje najważniejsze 
wydarzenia i wskazuje kierunki rozwoju firmy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania 
własnych inicjatyw, pomysłów oraz innych informacji do publikacji czy ogłoszenia.

LA2, LA4, LA5

Anna Gancarz-Luboń 
Rzecznik prasowy 

Podstawowym narzędziem komunikacji 
pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi 
są kontakty osobiste. To w rozmowach i na 
spotkaniach podejmowane i komunikowane 
są najważniejsze decyzje. Dodatkowym 
źródłem informacji o tym, co dzieje się  
w spółce, jest newsletter pracowniczy. 
Dzięki niemu pracownicy wiedzą na bieżąco 
o sukcesach i doświadczeniach swoich 
kolegów i koleżanek, o nowych projektach, 
nagrodach i ważnych wydarzeniach.  
Za pomocą biuletynu pracownicy 
informowani są także o nowych 
procedurach, awansach czy zmianach  
w strukturze firmy. 
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Działania profilaktyczne  
w RASP:

Każdy pracownik musi przejść wstępne 
ogólne szkolenie BHP przeprowadzone 
przez inspektora BHP lub osobę 
posiadającą uprawnienia oraz instruktaż 
na stanowisku pracy przeprowadzony 
przez przełożonego. Przeszkolonych 
wstępnie w roku 2010 (nowo przyjętych  
do pracy) było 76 osób. Wszyscy 
pracownicy niezależnie od stanowiska 
pracy przechodzą szkolenie okresowe  
z BHP. 

Przeszkolonych okresowo z BHP w roku 
2010 – 123 osoby ( w tym osoby  
na stanowiskach administracyjno-
biurowych i kierowniczych). 

Dodatkowo, w firmie prowadzone są 
szkolenia z pierwszej pomocy medycznej 
dla chętnych pracowników (w 2010 
w szkoleniu brało udział 45 osób) czy 
szkolenia z ewakuacji (dwukrotnie w 2009 
roku – 28 osób). Także w ramach projektu 
szkoleniowego firmy look@future w 2010 
roku zostały przeprowadzone zostały dwa 
szkolenia (po 16 godzin) z zarządzania 
stresem. 

Bezpieczne miejsce pracy

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników, zarowno podczas 
pracy biurowej, jak i w delegacji (np. 
dziennikarzy), nie wynika wyłącznie 
z obowiązkow prawnych nałożonych na 
pracodawcę. Menedżerowie, zarządzający 
personelem, są świadomi tego, iż tworzenie 
bezpiecznych i przyjaznych warunków do 
pracy ma bezpośredni wpływ na wydajność 
i jakość pracy dziennikarzy, pracowników 
biznesowych i wspierających. Specjalista 
ds. BHP w Ringier Axel Springer Polska 
opracowuje także listę ryzyka zawodowego 
dla każdego stanowiska pracy.  
Do końca 2010 roku wykonano opisy 
122 kart ryzyka zawodowego – na tylu 
stanowiskach pracuje 95% wszystkich 
pracowników firmy, z czego 99% 
pracowników pracuje przy komputerze 
powyżej czterech godzin dziennie.

Z pracą w wydawnictwie nie wiąże się 
ryzyko poważnych chorób i chorób 
zawodowych, nie odnotowano także 
żadnego wypadku śmiertelnego. Nie 
odnotowano dni straconych w wyniku 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej. Nie odnotowano także 
wypadków dziennikarzy podczas pracy  
w terenie lub poczas podróży służbowej.

LA6, LA7, LA8

Skala wypadkowości*

*Dotyczy pracowników etatowych 2008 2009 2010

Wypadki w miejscu pracy: 3 1 0

Dni stracone w wyniku ww. wypadków: 67 38 0

Wypadki w podróżach służbowych 1 0 0

Kwestiom szerokiej polityki 
zatrudnienia jest poświęcony Serwis 
HR w Intranecie. Serwis pracowniczy 
w pierwszym etapie swojego rozwoju 
ma ułatwić pracownikom zdobycie 
lub przypomnienie ważnych 
informacji a także usprawnić 
komunikację z działem HR. Dla 
nowych pracowników została 
także stworzona publikacja pt. 
Welcome Book, a dla pracowników 
planujących posiadanie potomstwa 
Broszura dla kobiet w ciąży. 
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W firmie funkcjonuje Komisja BHP, która 
jest powoływana na podstawie Kodeksu 
Pracy (Dział dziesiąty, rozdział XI, art. 
23712).  Do jej zadań należy analiza 
bieżących kwestii BHP. Dotychczas 
Komisja BHP, która reprezentuje wszystkich 
etatowych pracowników firmy, zajmowała 
się m.in. kwestiami odzieży ochronnej 
dla niektórych pracowników, ewentualnej 
instalacji kabin prysznicowych w budynku, 
zakupem okularów korygujących wzrok, 
komorami dla palących czy kontrolą badań 
lekarskich pracowników. Sprawy poruszane 
na forum Komisji są wspólnie omawiane 
przez kierownictwo z pracownikami i 
dokumentowane. W 2010 roku w skład 
Komisji weszli: Przewodniczący Komisji; 
Specjalista ds. BHP, reprezentant związków 
zawodowych (Koło Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich przy Przeglądzie Sportowym, 
reprezentujące pracowników tylko tego 
tytułu); dwie osoby ze strony pracodawcy 
oraz  jedna osoba reprezentująca 
pracowników.

Procedura zgłaszania wypadków przez 
pracowników jest zgodna z obowiązującym 
prawem i jej monitoringiem zajmuje się 
Specjalista ds. BHP. Jako dni stracone  
(tzn. dni w których pracownik nie 
wykonywał pracy w wyniku niezdolności 
do wykonywania pracy z powodu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej) 
uwzględniane są tylko dni kalendarzowe 
i liczone są od dnia wydania zwolnienia 
lekarskiego. Pracownika obowiązuje 
zgłoszenie wypadku na piśmie niezwłocznie 
do Pracodawcy, który w terminie do 14 
dni sporządza protokół powypadkowy. 
Następnie, po zakończeniu leczenia  
i zwolnienia pracownika, pracodawca na 
prośbę pracownika przesyła dokumentację 
do ZUS właściwego dla miejsca 
zamieszkania pracownika i pracownik 
może ubiegać się o odszkodowanie za 
jednorazowy uszczerbek na zdrowiu.

Bezpieczne miejsce pracy

Umowy spółki z pracownikami są dokonywane na szczeblu krajowym, stąd kwestie bezpieczeństwa 

i higieny pracy są zasadniczo określane przez krajowe ustawodawstwo oparte na europejskich 

wytycznych. Niektóre z nich są rozporządzeniami ramowymi (Prawo Pracy), inne umożliwiają 

przedsiębiorstwu współdecydowanie o formie i charakterze własnego podejścia do wybranych 

problemów.

Portal rekrutacyjny StepStone.pl, z portfolio Ringier Axel Springer Polska, we współpracy z serwisem 

Eporady24.pl przygotował  w 2010 roku akcję informacyjną pod hasłem „Prawo pracy – poznaj swoje 

prawa”. Na stronie Prawo-pracy.StepStone.pl publikowane były praktyczne informacje dotyczące 

prawa pracy i praw pracowniczych. Celem akcji jest przybliżenie wybranych zagadnień prawa pracy, 

często problematycznych, w relacji pracownik-pracodawca.
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Szkolenia i rozwój

W 2009 i 2010 roku realizowany był  
program szkoleniowy  
„look@future – rozwój kapitału 
ludzkiego wydawnictwa Axel Springer 
Polska”. Projekt współfinansowany 
był przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i obejmował wszystkie działy 
wydawnictwa. Szkolenia przeznaczone 
były dla menedżerów wszystkich działów, 
dziennikarzy oraz specjalistów z pionów 
wydawniczych i jednostek wspierających. 
Łączna liczba uczestników wyniosła  
581 osób (wśród pracowników etatowych), 
a liczba dni szkoleniowych – 242. 
 
Celem look@future było poszerzenie 
wiedzy i umiejętności pracowników  
w zakresie specyfiki mediów cyfrowych,  
a także wsparcie specjalistów  
i menedżerów w realizacji projektów 
biznesowych. Ponadto zadaniem  
look@future było pobudzanie kreatywności, 
innowacyjności i ducha przedsiębiorczości 
w wydawnictwie. 
 
Tematyka szkoleń tradycyjnych dotyczyła 
głównie digitalizacji rynku mediowego, 
technik e-dziennikarstwa, umiejętności 
menedżerskich, zarządzania biznesem 
i projektami, prawnych aspektów 
działalności wydawniczej oraz sprzedaży 

i obsługi klienta. Dodatkowo odbyły 
się sesje coachingowe i szkolenia 
dostępne na platformie e-learningowej.

Świadczenia pracownicze 2010

Świadczenia dla pracowników  

etatowych firmy *

Opieka medyczna

Urlopy macierzyńskie/ojcowskie

Dofinansowania okularów

Zapomogi bezzwrotne losowe

Pożyczki mieszkaniowe zwrotne 1%

Dofinansowanie wypoczynku

Karnety sportowe

*Organizacja nie przeznacza specjalnych środków na pokrycie 
zobowiązań emerytalnych pracowników. Informacja o ofercie jest 
dostępna dla pracowników w Intranecie.

fot. Paweł Banasiewicz
na zdjęciu od lewej: Joanna Szczypek, Karolina Turemka, Marzena Mielecka, Małgorzata Bralska, Eliza Witkowska, Anna Gancarz-Luboń, 
Katarzyna Dulko, Paulina Biernacka, Paweł Tomaszek, Jacek Blachowicz, Adam Wilk, Jan Bieńkowski, Bogdan Mróz

Szkolenie z CSR dla pracowników, fot. Katarzyna Dulko
od l.: Izabela Markowska, Piotr Jaworski

Fot. Paweł Banasiewicz
Od l: Adam Wilk, Małgorzata Bralska, Marcin Biegluk 

LA3, LA10
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Szkolenia w ramach projektu look@future 

Liczba szkoleń w latach 2009/2010

szkolenia tradycyjne 79 / 68

szkolenia e-learningowe (dostępne tematy) 0 / 40

sesje coachingowe 0 / 51

Szczegółowe dane dotyczące szkoleń (2009/2010)

liczba uczestniko/godzin szkoleń tradycyjnych 13 396 / 10 384

liczba uczestniko/godzin szkoleń e-learningowych 0 / 10 009

liczba uczestniko/godzin sesji coachingowych 0 / 102

Przeszkoleni pracownicy (2009/2010)

W projekcie wzięło udział łącznie 581 pracowników 406 w 2009 r. i dodatkowo 175 w 2010 r.

w tym specjaliści 277 w 2009 r. i dodatkowo 149 w 2010 r.

w tym średnia kadra zarządzająca 90 w 2009 r. i dodatkowo 22 w 2010 r.

w tym wyższa kadra zarządzająca 39 w 2009 r. i dodatkowo 4 w 2010 r.

Szkolenia i rozwój

Działania rozwojowe realizowane w ramach 
projektu look@future wpisywały się  
w strategię rozwoju firmy poprzez 
poszerzenie wiedzy i umiejętności 
pracowników wszystkich pionów  
w dziedzinie mediów cyfrowych (jako 
odpowiedź na wyzwanie biznesowe  
w zakresie digitalizacji mediów), umocnienie 
kadry menedżerskiej w efektywnym 
zarządzaniu projektami i pracownikami czyli 
tworzeniu organizacji opartej na wiedzy 
(obszar: umiejętności menedżerskie, 
zarządzanie biznesem, zarządzanie 
projektami, coaching), wsparcie kadry 
specjalistów i menedżerów sprzedaży  
w realiach coraz bardziej wymagającego 
rynku oraz pobudzanie kreatywności  
i ducha przedsiębiorczości. 
 
W 2010 roku została uruchomiona 
platforma e-learning-owa oferująca 
wszystkim pracownikom szeroki zakres 
szkoleń, które mają na celu podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych (m.in. techniczne 
z IT, JAVASCRIPT, online marketing), także 
„miękkich” (zwiększanie efektywności 
pracy – kontrola nad czasem, kreatywność 
i innowacja w pracy, doskonalenie 
obsługi klienta). W szkoleniach 
e-learningowych w 2010 roku wzięło 
udział 120 pracowników, w sesjach 
coachingowych 33. 

Oceny pracownicze są realizowane 
w ramach indywidualnych praktyk 
zarządczych w poszczególnych 
częściach organizacyjnych. W 2008 
roku kadra menedżerska uczestniczyła 
w projekcie oceny 360 stopni. Zakłada 
ona, że opinie dotyczące stylu pracy 
menedżera przekazywane są przez 
wielu respondentów – przełożonych, 
współpracowników równych rangą  
i podwładnych. Całość oceny uzupełnia 
również samoocena. Pozwala to na 
rozszerzenie perspektywy postrzegania 
zachowań menedżera i jego efektywności 
w osiąganiu założonych celów. Wyniki 
oceny dostarczają informacji, dzięki którym 
możliwa jest realizacja planu rozwoju dla 
osoby ocenianej. Dodatkowo na potrzeby 
procesów rekrutacyjnych i rozwojowych 
stosowana jest ocena Development Centre 
(zintegrowane centrum oceny). Uczestniczą 
w niej przedstawiciele kadry menedżerskiej, 
m.in. działów reklamy i projektów online.  
 
W ramach projektów szkoleniowych  
w firmie nie były prowadzone szkolenia 
dotyczące bezpośrednio problematyki 
praw człowieka, natomiast elementy tej 
problematyki znalazły się zarówno  
w szkoleniach coachingowych,  
jak i szkoleniach przeznaczonych dla kadry 
menedżerskiej.

LA11, LA12, HR3
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Ważne tematy

Polityka pracownicza RASP nastawiona jest 
na zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów. System świadczeń 
pracowniczych oraz poziom wynagrodzeń 
są oparte o wydajność indywidualnych 
osób, ich doświadczenie zawodowe 
i posiadane kwalifikacje, poziom 
odpowiedzialności, a także generalną 
sytuację rynkową. Praca w branży 
wydawniczej, w tym m.in.: w działach 
wydawniczych, marketingu, sprzedaży 
i reklamy, wymaga specjalistycznych 
umiejętności i doświadczenia. Ringier 

Axel Springer Polska zatrudnia wysoko 
wykwalifikowanych i utalentowanych 
pracowników, których wynagrodzenia są 
konkurencyjne w porównaniu do rynku 
lokalnego, wyraźnie przewyższają poziom 
minimalny określony dla Polski oraz 
pozostają niezależne od takich czynników 
jak płeć czy pochodzenie. 

Lokalny rynek
 
W warszawskiej siedzibie firmy w 2010 
roku pracowało  88% wszystkich 

zatrudnionych pracowników etatowych. 
Pozostali byli zatrudnieni w oddziałach 
regionalnych RASP Firma nie prowadzi 
specjalnej polityki preferencyjnego 
traktowania lokalnych mieszkańców przy 
zatrudnianiu w firmie. 

LA13, LA14, EC5, 4.5, EC7

www.ringieraxelspringer.pl

Podział regionalny zatrudnienia*

Regionalizacja 2008 2009 2010

Woj. mazowieckie 93% 89% 88%

Inne regiony 7% 11% 12%

Wykształcenie pracowników firmy*

42% 42% 41%

58% 58% 59%

2008 2009 2010

pozostałe

wyższe

*pracownicy etatowi + urlopy wychowawcze, stan na XII danego roku

*pracownicy etatowi + urlopy wychowawcze, stan na XII danego roku
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Struktura wiekowa wydawnictwa*

Wiek 2008* 2009* 2010*

Wiek <30 276 / 32% 190 / 29% 172 / 26%

Wiek 31-49 520 / 60% 419 / 63% 436 / 66%

Wiek > 50 64 / 7% 51 / 8% 51 / 8%

średni wiek pracownika firmy 35 lat 35,5 lat 36 lat

Nasi pracownicy

Struktura płciowa zatrudnienia*

kobiety

mężczyźni

56%

44%

2008

kobiety

mężczyźni

54%
46%

2009

53%

kobiety

mężczyźni

47%

2010

*pracownicy etatowi + urlopy wychowawcze, stan na XII danego roku

„Kobiety Sukcesu” to cykl wywiadów z 

wyjątkowymi Polkami - to 12 różnych, tak 

jak nasze bohaterki, powodów, dla których 

warto walczyć o marzenia. Wszystkie panie, 

a wśród nich, aktorka, modelka, redaktorka, 

dyrektor finansowa, dziennikarka, 

właścicielka sieci perfumerii udowadniają, 

że określenie „słaba płeć” w ogóle do nich 

nie pasuje.

Czym jest dla nich sukces? Na to pytanie 

różnie odpowiadały. Niektóre twierdzą, 

mimo oczywistych osiągnięć, że wciąż 

na niego pracują. Dla jednych sukces 

jest wolnością, spokojem, dla innych - 

możliwością robienia tego, co się kocha, 

spełnieniem, dla jeszcze innych - po prostu 

poszukiwaniem własnej drogi. Co jest u jej 

kresu? Może szczęście?

Oto historie naszych bohaterek, które 

Ofeminin.pl prezentowało w cyklu „Kobiety 

Sukcesu”. Niech wciąż was inspirują!

www.ofeminin.pl

Kobiety u steru

W 2010 roku wydawnictwo włączyło 
się w projekt międzynarodowy grupy 
Axel Springer AG, zatytułowany 
„Chancen:gleich!” (Równe szanse). 
Jego celem jest zapewnienie równych 
warunków zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
oraz zwiększenie udziału kobiet na 
kierowniczych stanowiskach wewnątrz 
firmy.  Pod względem struktury zatrudnienia 
Ringier Axel Springer Polska wypada lepiej 
niż inne spółki w grupie mediowej. Niemal 
połowę wszystkich pracowników firmy 
stanowią kobiety (w 2010 roku 46%),  
a na stanowiskach menedżerskich  
odsetek zatrudnionych kobiet wynosi 
około 30 proc. Pierwszą częścią projektu 
była ankieta dotycząca równości szans 
rozwoju zawodowego w firmie w 2010 
roku.

LA13

*pracownicy etatowi + urlopy wychowawcze, stan na XII danego roku



Produkt i środowisko naturalne

Na podstawie zestawu wskaźników GRI:  
EN1 – EN30 Środowisko
PR1 – PR9 Odpowiedzialność za produkt
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Uwarunkowania polityki produktowej

Profesjonalne i wiarygodne 
dziennikarstwo oraz atrakcyjne środki 
jego przekazu, które odpowiadają 
potrzebom współczesnych czytelników 
prasy, użytkowników internetu – ogólnie 
szerokiej gamy konsumentów – to 
główny produkt firmy mediowej Ringier 
Axel Springer Polska. Na tym produkcie 
budowana jest wartość firmy, to  
z nim związane są wszystkie procesy 
wewnętrzne i zewnętrzne, to na nim 
opierają się wszelkie innowacje. Fizycznym 
przekaźnikiem znakomitego dziennikarstwa, 
o którego jakość zabiegamy  
w codziennej pracy, są oczywiście rożne 
formy komunikacyjne. Czy będzie to 
wydrukowany popularny dziennik lub 
magazyn, czy jego forma elektroniczna 
lub mobilna, a może nawet event czy 
konferencja, w której głos zabiorą znani 
publicyści – zawsze najważniejsza jest 
ostateczna satysfakcja klienta.

Bezpieczeństwo, komfort  
i funkcjonalność w użytkowaniu mediów, 
zarówno tradycyjnych jak i tych coraz 
nowocześniejszych, stanowi ważny aspekt 
zarządzania operacyjnego i jakościowego 
w RASP Niezaprzeczalnym faktem jest 
to, że tradycyjna prasa papierowa to 
bezpieczny, łatwy w użyciu, a szczególnie 
w  późniejszym recyklingu, produkt. Dzięki 
współpracy ze sprawdzonymi partnerami 

w produkcji papieru i druku cykl życia 
gazety czy magazynu jest do końca 
sprawdzalny, obliczalny i nieustannie 
ulepszany – szczególnie pod względem 
kwestii środowiskowych. Poprzez wybór 
kontrahentów biznesowych, tematy takie, 
jak bezpieczeństwo i zdrowie klientów czy 
ochrona środowiska naturalnego,  
są przedmiotem analizy m.in. na etapach 
tworzenia produktu:
• wybór bezpiecznych dla środowiska 

i zdrowia konsumentów surowców 
papierowych i innych, które wchodzą  
w skład przyszłej gazety, magazynu, 
książki lub dodatku prasowego;

• dobór środków chemicznych (farb 
drukarskich) w procesie drukowania 
prasy przez kontrahenta;

• optymalizacji nakładów prasy drukowanej 
w odniesieniu do potrzeb rynku, dzięki 
czemu możliwe jest zmniejszenie ilości 
prasy niewykorzystanej i oddawanej do 
ponownego przetworzenia w postaci 
zwrotów wydawniczych.

Jako przedstawiciele mediów, 
odpowiedzialność wobec produktu 
rozumiemy także jako zapewnienie naszym 
odbiorcom wartościowej treści. Temu służą 
działania na rzecz wolności słowa  
i niezależności dziennikarskiej.

Odpowiedzialność za produkt prasowy  

i reklamowy to:

• Gwarancja niezależności dziennikarskiej, 

będącej podstawą działalności 

wydawniczej;

• Odróżnienie treści redakcyjnej od 

reklamowej w prasie;

• Współpraca w ramach kodeksów 

samoregulacyjnych w branży medialnej: 

prasowej, reklamowej, wydawniczej;

• Troska o odpowiedzialne i efektywne 

zużywanie surowców (w tym papieru 

do produkcji prasy drukowanej, oceny 

efektywności procesów logistycznych 

dotyczących prasy);

• Projektowanie produktu  

z uwzględnieniem jego funkcjonalności, 

walorów estetycznych, zdrowia  

i bezpieczeństwa użytkownika oraz 

możliwości jak najbardziej ekologicznej 

utylizacji poużytkowej;

• Zachowanie poufności oraz ochrona 

danych klientów, a także kontrahentów 

biznesowych, podczas korzystania  

z produktu czy usługi.

Celem polityki produktowej firmy jest 

tworzenie i wprowadzanie na rynek 

takich ofert, które spełnią możliwie 

najszerszy zakres zapotrzebowania wśród 

konsumentów w Polsce. Ponieważ media 

popularne funkcjonują w zmiennym  

i konkurencyjnym otoczeniu, konieczne jest 

ciągłe dopasowywanie ich charakteru do 

popytu konsumenckiego, ale równocześnie 

pobudzanie nowych potrzeb u odbiorców 

np. poprzez akcje edukacyjne. Polityka 

produktowa firmy zgodnie ze strategią 

wydawniczą, oznacza rozwój zarówno 

drukowanych jak i multimedialnych tytułów. 

Istotą naszej działalności pozostaje jednak 

nie nośnik, ale wartościowa treść.Małgorzata Barankiewicz
Dyrektor Operacyjna (COO) 
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Cykl życia produktu
Prasa papierowa

Cykl życia gazety papierowej

Obszary leśne 
i plantacje drzew

Produkcja 
włókna drzewnego

Produkcja 
papieru

Działalność 
wydawnicza

Druk prasy Offsetowy,
Rotogravure

Dystrybucja Czytelnik
Pokonsumpcyjne 
zużycie

Recykling

PR1

Więcej informacji na temat cyklu życia prasy 

drukowanej znajduje się na stronie: http://

www.axelspringer.de/en/artikel/Studies-

and-Reports_1298117.html w opracowaniu 

pt.: Evaluation of the Ecological Life Cycles 

of Newspapers and Magazines (1998), 

które dotyczy środowiskowych aspektów 

produkcji pulpy celulozowej i papieru.

Obszar / etap życia produktu: Szanse i zagrożenia środowiskowe:

Obszary leśne i plantacje drzew  
(szkółki oraz uprawy)

• pochłanianie CO2, gdy las rośnie 

• utrata bioróżnorodności podczas wycinki drzew (wpływ na florę i faunę)  

• emisja do atmosfery podczas spalania paliw przy wycince i intensywnej gospodarce leśnej 

• używanie środków ochrony roślin na plantacjach  

• budowa dróg dojazdowych oraz infrastruktury 

• emisja hałasu

Produkcja włókna drzewnego

• zapotrzebowanie na surowce chemiczne do obróbki 

• zapotrzebowanie na energię i emisje gazów cieplarnianych i toksycznych do atmosfery z procesu produkcji 

• generowanie odpadów

Produkcja papieru

• zapotrzebowanie na energię i emisje gazów cieplarnianych i toksycznych do atmosfery z procesu produkcji 

• duże zużycie wody i emisje zanieczyszczeń w ściekach  

• generowanie odpadów

Działalność wydawnicza:
• dziennikarstwo i składanie prasy do druku 
• biura
• podróże służbowe pracowników

• generowanie odpadów 

• emisja odpadów i ścieków 

• emisja gazów i pyłów do atmosfery 

• zużycie energii do sprzętów komputerowych, oświetlenia, innych urządzeń
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Cykl życia produktu
Prasa papierowa

Uwagi: 
• Cykl życia produktu nie uwzględnienia przepływu materiałów i energii do produkcji pojazdów, instalacji produkcyjnej oraz budynków.
• Bezpośrednie skutki oddziaływania produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo, z założeniem ich poprawy, są analizowane przez RASP tylko w zakresie działalności wydawniczej.

PR1

Pracownicze e-gratisy 
W celu ograniczenia ilości 
darmowych egzemplarzy tytułów  
z portfolio wydawnictwa dostepnych 
bezpłatnie dla pracowników  
i kontrahentów, przeprowadzono 
wśród nich analizę zapotrzebowania 
na prasę oraz możliwości zastąpienia 
jej e-wydaniami. Na tej podstawie, 
opracowano system e-gratisów. 
Obecnie pracownicy nie dostają 
już drukowanych egzemplarzy 
magazynów, ale mogą bezpłatnie 
skorzystać z wydań online tytułów 
wydawcy. Dzięki temu zredukowano 
w 2010 roku ilość papierowych 
gratisów o ponad 100 tysięcy 
sztuk miesięcznie. Spadły wydatki 
związane z ich dostarczaniem 
do pracowników, koszty zbiórki 
makulatury w siedzibie firmy oraz 
archiwizacji publikacji prasowych, 
a ponadto nastąpił wzrost ilości 
pobranych e-gratisów. Dzięki temu 
firma nadąża za zmieniającymi 
się preferencjami konsumenckimi 
czytelników, z których coraz 
liczniejsza grupa wybiera ten sposób 
zdobywania informacji.

Obszar / etap życia produktu: Szanse i zagrożenia środowiskowe:

Druk prasy Offsetowy (gazety) 
Rotogravure (magazyny)

• emisja gazów do atmosfery  

• zużycie energii podczas produkcji, transportu i obróbki  

• użycie surowców chemicznych, tuszów 

• generowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych  

• zużycie wody i emisje zanieczyszczeń w ściekach

Dystrybucja

• konsumpcja energii i zużycie paliw nieodnawialnych  

• emisja gazów cieplarnianych podczas transportu   

• emisja hałasu oraz obciążenie infrastruktury drogowej w kraju

Czytelnik
Gazeta papierowa jest produktem bezpiecznym i nie obciążającym środowiska naturalnego, nie wymagającym zużycia 

energii ani dodatkowych surowców podczas konsumpcji.   

Pokonsumpcyjne zużycie

Zależnie od obranego typu użycia pokonsumpcyjnego (archiwizacja, recykling, składowanie, spalanie lub upcykling):  

• generowanie mas odpadów papierowych;  

• emisja gazów cieplarnianych do atmosfery podczas składowanie 

• emisja ścieków ze składowisk do wód gruntowych i powierzchniowych  

• odory ze składowisk, szkodliwe dla miejscowej ludności

Recykling

• wydłuża okres życia produktu równocześnie skracając elementy jego cyklu i oszczędzając surowiec drzewny  

• jedną gazetę można poddać pod proces recyklingu kilkakrotnie  

• emisja szkodliwych substancji do wód w procesie de-inkingu (usuwania tuszu)
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Cykl życia produktu
Prasa internetowa 

Drugim ważnym produktem Ringier 
Axel Springer Polska są internetowe 
wydania gazet i magazynów oraz 
samodzielne serwisy i portale online. 
 
W przypadku skomplikowanego cyklu 
życia produktu, jakim jest utrzymanie 
infrastruktury oraz samo tworzenie 
dziennikarstwa internetowego, RASP bada 
– pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa 
klientow, a także ochrony środowiska  
– te obszary, na które ma bezpośredni 
wpływ. Jest to działalność wydawnicza, 
reklamowa i dziennikarska w ramach 
działów internetowych wydawnictwa oraz 
działu IT, którego zadaniem jest między 
innymi właściwe zagospodarowywanie 
powstałych odpadów czy poszukiwanie 
działań mających wpływ na oszczędzanie 
energii w procesach. W 2009 roku  
w wydawnictwie rozpoczął się także proces 
stopniowej wymiany starszych modeli 
komputerów na nowoczesne  
i energooszczędne komputery i inne sprzęty 
firmy Apple (typu Mac) – w 2010 roku 
zakupiono 161 sztuk nowych komputerów 
tego typu dla pracowników.  
 
Specyfika komunikacji masowej przez 
internet wymaga nie tylko utrzymania 
energochłonnych serwerów, ale także 
produkcji sprzętu przez inne firmy, 

które powinny zwracać uwagę na 
odpowiedzialność własnych procesów 
biznesowych. Dlatego kwestie 
energooszczędności, bezpieczeństwa 
oraz efektywności procesów związanych 
z użytkowaniem sieci i infrastruktury 
internetowej mają dla RASP duże 
znaczenie.  
 
Działalność firmy, która z jednej strony 
opiera się na tradycyjnych mediach 
drukowanych, a z drugiej na inwestycjach 
w coraz nowocześniejsze formy przekazu 
masowej informacji i rozrywki, wymaga 
ciągłej obserwacji zmian, trendów  
i oczekiwań rynku. W dobie narastającej 
konkurencji, szczególnie w świecie 
mediów, ważne jest innowacyjne podejście 
do samego produktu, jakim jest prasa 
i jej nośniki. To czytelnicy zamieniają 
tradycyjnie rozumiane media na ich 
cyfrowe odpowiedniki. Na rynku na 
masową skalę pojawia się wiele urządzeń 
przenośnych do czytania i przeglądania 
treści. eWydania w formie statycznego PDF 
pobieranego na PC i czytanego offline nie 
przyjęły się na szeroką skalę. Czytelnicy 
wybierają urządzania mobilne, które to 
muszą być zasilane zdigitalizowanym 
contentem prasowym i ebookami. RASP 
inwestuje w nowoczesne aplikacje, 
magazyn biznesowy Forbes w 2011 

uruchomił swoje pierwsze wydanie  
w wersji audio (artykuły i audycje do 
pobrania na stronie http://audioteka.pl/
forbes), a wcześniej zainwestował  
w wersje mobilne na telefony komórkowe. 
Forbes ukazał się również w wersji na tablet 
iPad. Także Newsweek Polska jest aktywny 
w obszarze nowych technologii  
i jako pierwszy wśród polskich tygodników 
opinii w 2010 roku wystartował z wersją 
na iPad’a. Magazyn jest także dostępny 
w wersji audio. Niezależnie od poziomu 
zaawansowania technologicznego na rynku 
i dostępności do urządzen mobilnych, 
ważne jest jednak, by wydawcy dostarczali 
wartościowy i szeroki tematycznie kontent. 

EN6, EN7

Paweł Gajewski z Redakcji Komputer Świata 
prezentuje nową Rozszerzoną Rzeczywistość.
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Obszar / etap życia produktu: Szanse i zagrożenia środowiskowe:

Produkcja urządzeń elektronicznych np. 
• komputerów 
• telefonów komórkowych 
• serwerów 
• modemów 
• innego sprzętu elektronicznego

• zużycie surowców (np. conflict minerals) 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby  

• zużycie energii 

• wytwarzanie odpadów

Działalność wydawnicza: dziennikarstwo 
• biura 
• podróże służbowe pracowników 
• użycie sprzętu komputerowego

• generowanie odpadów 

• emisja odpadów i ścieków 

• emisja gazów i pyłów do atmosfery 

• zużycie energii do sprzętów komputerowych, oświetlenia, innych urządzeń

Utrzymanie  serwerów  
i infrastruktury hostingowej

• zużycie energii

Konsumpcja prasy on-line 
• infrastruktura internetowa 
• zasilanie komputerów  
• pobieranie, przeglądanie zawartości

• pobór energii podczas użytkowania

Archiwizacja informacji • pobór energii podczas archiwizacji – pośrednia emisja gazów do atmosfery

Powstawanie  poużytkowych odpadów  
(sprzętu elektronicznego)

Zależnie od obranej metody unieszkodliwiania (upcykling, recykling, składowanie, spalanie, brak działania) występuje różny stopień zanieczyszczenia 

środowiska.  

Produkcja urządzeń 
elektronicznych

Działalność 
wydawnicza

Utrzymanie  serwerów 
i infrastruktury hostingowej

Konsumpcja 
prasy on-line

Archiwizacja 
informacji 

Powstawanie  
poużytkowych odpadów

Cykl życia serwisów online podzielony na etapy

Cykl życia produktu
Prasa internetowa 

PR1
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Ochrona środowiska w zgodzie z biznesem  
 

Ochrona środowiska tylko na pozór nie jest ściśle związana z biznesem. Wykonywanie każdej działalności gospodarczej oznacza korzystanie  

z ogólnodostępnych, ale wyczerpywalnych dóbr naturalnych i może przyczyniać się do wymiernych szkód na środowisku. Firmy, chcąc się rozwijać, 

odgrywają coraz to większą rolę w misji, jaką dla współczesnej cywilizacji jest ochrona istniejącego ekosystemu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie 

potrzeby odpowiedzialnego zarządzania środowiskowego. Począwszy od identyfikacji źródeł potencjalnego i rzeczywistego oddziaływania na 

otoczenie własnych procesów np. produkcyjnych, czy logistycznych, od kontroli zgodności działań z obowiązującym prawem, czy integracji różnych 

obszarów w jednej komórce koordynującej (np. CSR), praca nad “ekologizacją” biznesu to także pozytywny bonus. Dzięki optymalizacji produkcji nie 

tylko redukujemy własny carbon footprint, ale też efektywnie oszczędzamy. To pierwszy krok do późniejszego zarabiania. 

Postawy proekologiczne 

Ogólnoświatowe trendy ekologiczne stały 
się inspiracją dla wielu firm, również  
na rynku wydawniczym. Do działań 
kształtujących świadomość problematyki 
wśród pracowników Ringier Axel Springer 
Polska należą m. in.:
• informacje z tematyki CSR w komunikacji 

wewnętrznej; 
• szkolenia wewnętrzne dla pracowników  

z tematyki CSR (w 2010 roku odbyły  
się dwa szkolenia w tym temacie); 

• szkolenia zewnętrzne z partnerami firmy 
oraz organizacjami pozarządowymi;

• konkursy i akcej promujące postawy 
proekologiczne.

Ekologia na co dzień

„Kodeks Środowiskowy” z Raportu 
Ekologicznego 2008 określił następujące 
wytyczne, czyli takie kierunki działań, za 
którymi chcemy podążać jako wydawca: 
1. podnosić świadomość ekologiczną 

wśród czytelników, partnerów 
biznesowych i własnych pracowników;

2. promować przyjazną dla środowiska 
obróbkę surowców naturalnych poprzez 
wywieranie pozytywnego wpływu na 
dostawców;

3. używać ekologicznie efektywnych 
technologii i materiałów we wszystkich 
możliwych działach wydawniczych,  
tak by redukować obciążenie środowiska  
 

 
 
naturalnego powodowane działalnością 
biznesową, używać materiałów 
oszczędnie i zapewnić im możliwy 
odzysk surowcowy;

4. unikać oraz redukować swój ewentualny 
negatywny wpływ na środowisko 
poprzez oszczędne gospodarowanie 
energią, odpadami oraz spełnianie 
norm środowiskowych względem emisji 
klimatycznych.

Ekologia w biznesie wydawniczym

Obszary zaangażowania środowiskowego 

w firmie to:

• zakupy papieru oraz innych materiałów  

i surowców, 

• zużycie energii, wody oraz papieru  

w biurach firmy; 

• wprowadzenie pełnego monitoringu 

wskaźników środowiskowych  

w firmie (analiza zużycia paliwa, opłaty 

środowiskowe, 

• optymalizacja nakładu drukowanego 

do potrzeb rynku oraz prognozy 

sprzedanych egzemplarzy prasy; 

• włączenie się w debatę publiczną  

na tematy środowiskowe oraz 

promowanie dobrych praktyk w branży 

mediowo-wydawniczej. 

Katarzyna Dulko-Gaszyna
Sustainability Officer
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Program Eko-Biuro

W firmie w latach 2008-2010 został 
zrealizowany szereg działań organizacyjno-
administracyjnych, których celem było 
nie tylko sprawniejsze i efektywniejsze 
zorganizowanie przestrzeni biurowej,  
ale także zwrócenie uwagi pracowników  
na to, że ich codzienne czynności mają 
wymiar ekologiczny. Do najważniejszych 
działań można zaliczyć m.in.: 
• wprowadzenie do codziennego użytku  

w biurach papieru pochodzącego  
w 100% z makulatury; 

• system zbiórki i odpadów 
niebezpiecznych, w tym baterii  
i akumulatorów, starych telefonów, 
ładowarek i innych; 

• regularną zbiórkę makulatury z biur,  
a także proces niszczenia 
segregowanych dokumentów: 
papierowych, CD, czy plastikowych; 

• wprowadzenie segregacji odpadów  
na papier-szkło-plastik na terenie biur; 

• zakup kopert oraz innych materiałów 
z papieru makulaturowego, a także 
kalendarzy z papieru TCF; 

• akcje sadzenia drzew wraz  
z dostawcą papieru do druku; 

• odbiór zużytych materiałów 
eksploatacyjnych (tonerów)  
przez wyspecjalizowane organizacje; 

• analizę oszczędności wody i energii: 
ustawianie urządzeń na mniejsze zużycie 
energii, wygaszanie części oświetlenia  
w porze mniejszego ruchu pracowników, 
ograniczenie oświetlenia elewacji, 
kontrolę wyłączania komputerów 
pracowników; 

• wymianę maszyn: drukarek, kopiarek  
na urządzenia wielofunkcyjne  
z systemami energooszczędnymi;

• flota samochodowa – zastosowanie 
płynów przyjaznych środowisku oraz 
korzystanie z myjni ekologicznych; 

• akcje marketingowe służące 
wzmocnieniu wewnętrznej promocji  
dla działań ekologicznych m.in.  
„eko-kreskówki” z udziałem 
pracowników.

Codzienna praktyka

Koncepcja: Katarzyna Dulko, Grafika: Andrzej Piłatowicz
Na zdjęciu: Alicja Puławska

Koncepcja: Katarzyna Dulko, 
Grafika: Andrzej Piłatowicz

Na zdjęciu: Kacper Wojewódzki  
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Papier i zużycie innych surowców

Papier to główny materiał stosowany 
do produkcji gazet i magazynów – 
produktów wydawnictwa. Jego zakupy 
stanowią nie tylko ważny aspekt biznesowy, 
ale także środowiskowy. Co istotne, papier 
nie może się marnować, zarowno podczas 
transportu, obróbki, jak i magazynowania. 
W Ringier Axel Springer Polska staramy 
się, by ponad 90% zakupionego papieru 
było przerabiane w produkty prasowe. 
Ewentualne nadwyżki zużywamy  
w kolejnych latach. Na produkcję prasową 
dokonywane są w głównej mierze 
zakupy papieru gazetowego (newsprint, 
ok. 50%) oraz papieru drzewnego na 
magazyny (ok. 50%). Papier bezdrzewny 
kredowy jest zużywany w minimalnych 
ilościach. W produkcji gazet i magazynów 
wykorzystywany jest także papier z 
odzysku (recykling).  

Wykorzystanie typów papieru, a tym makulatury do produkcji w RASP (2010): 

Magazyny
papier drzewny (zawiera średnio 44,76% makulatury) 15 597 ton

papier bezdrzewny, kreda (nie zawiera makulatury) 100 ton

Gazety newsprint (zawiera średnio 39,7% makulatury) 14 943 ton

Zakupy i zadruk papieru w procesach produkcyjnych

Produkt Papier zakupiony [t] W tym % zadrukowane*

2008

Gazeta 30.282 93%

Magazyny 20.875 96% 

Suma 51.157 94%

2009

Gazeta 17.530 117%

Magazyny 14.949 105%

Suma 32.479 111%

2010

Gazeta 14.768 101%

Magazyny 16.399 96%

Suma 31.167 98%

EN1, EN2

*Do druku przeznaczone są także nadwyżki magazynowe z poprzedniego roku
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Materiały biurowe

W biurach RASP używany jest zarówno 
biały papier drzewny, jak i ten pochodzący 
w 100% z recyklingu. W 2010 roku na 
potrzeby biurowej działalności w firmie 
zakupiono 11.073 kg papieru, z czego 
72% było papierem makulaturowym.

Gospodarowanie odpadami 

Nawet przy bardzo oszczędnym 
gospodarowaniu materiałami produkcyjnymi 
i eksploatacyjnymi, w działalności 
gospodarczej nie jest możliwe całkowite 
wyeliminowanie powstawania odpadów, 
zarówno w pomieszczeniach biurowych, 
jak i w drukarniach, miejscach sprzedaży 
detalicznej czy podczas całego procesu 
logistycznego dystrybucji prasy. W 2010 
roku w wyniku działalności wydawniczej 
Ringier Axel Springer Polska powstało 
łącznie 1.704 Mg odpadów. Generowane 
przez firmę odpady są mierzone, oceniane 
pod kątem ich póżniejszej ewentualnej 
przydatności, ewidencjonowane  
i w końcu przekazywane 
wyspecjalizowanym organizacjom  
i firmom, które zapewniają ich ponowne 
przetwarzenie lub bezpiecznie utylizowanie. 
Głównym miejscem powstawania 
odpadów z naszej działalności 
wydawniczej są drukarnie oraz 
magazyny. Pozostałą część stanowią 
odpady komunalne oraz inne zbierane  
z powierzchni biurowej. 

Gospodarowanie odpadami i zakupy

EN2, EN22

2007

2008

2009

2010

65%*

32%*

100%

29%*

27,5%72,5%

białyszary eko

11.073 kg

201020092008

2 547,07[t]

100%
2 231,38[t]

1 704,48[t]87,6%

66,92%

Papier w biurach 2010 [kg]

Koszty materiałów biurowych

Tendencja spadkowa w ilości wytwarzanych odpadów przez wydawcę: 

* porównanie do kwoty zakupu z 2007 roku

Rys. Suma odpadów w RASP [tony], porównanie % do roku 2008
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Działalność produkcyjna firmy 

Najwięcej odpadów z działalności 
wydawniczej firmy powstaje  
w drukarniach. W 2010 roku znalazły się 
tu różne typy makulatury (zadrukowanej, 
niezadrukowanej, mieszanej), a także 
opakowania z tworzyw sztucznych (taśmy 
lub folie) oraz opakowania z papieru  
i tektury.  Całość odpadów drukarnianych 
– czyli zarówno skrawki pozostałe po 
druku gazet, jak i użyte opakowania – 
zostaje przekazana do odzysku. Firma 
współpracuje także z firmą Rekopol 
Organizacja Odzysku S.A., która 
przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu 
odpadow opakowaniowych za RASP. 
W 2010 roku z rzeczywistej masy 
opakowań o wadze 336,9 Mg powstał 
obowiązek recyklingu i odzysku całkowicie 
zrealizowany przez ww. organizację 
odzysku. 

Zwroty wydawnicze 
 
Wydawnictwo Ringier Axel Springer  
Polska kładzie duży nacisk na racjonalną 
gospodarkę surowcami i papierem, 
także tym w postaci tak zwanych 
zwrotów wydawniczych. Są to gazety, 
magazyny, książki, filmy i inne dodatki 
do publikacji, które nie zostaną 
sprzedane w momencie ich aktualności. 
Takie materiały, tracąc swoją wartość 
handlową, nadal stanowią wartość 
surowcową, ponieważ są wykonane z 

wysokiej jakości papieru lub czystych 
tworzyw sztucznych. Bezpośrednio z 
kiosków lub sklepów są przewożone 
odpowiednio zabezpieczonymi pojazdami 
do punktów defragmentacji. Trafiają 
do magazynów, gdzie są sortowane, 
a następnie wedle odpowiednich 
pojedynczych frakcji przerabiane na 
materiał wtórny. Zużyte opakowania 
wykorzystywane są do produkcji nowej 
tektury, papieru higienicznego i nowego 

papieru gazetowego. Otrzymany z tworzyw 
sztucznych regranulat jest stosowany 
do produkcji worków foliowych, toreb 
dla gospodarstw domowych, opakowań 
czy innych przedmiotów codziennego 
użytku. Nasi czytelnicy mogą być pewni, 
że skrupulatnie eliminujemy powstawanie 
jakichkolwiek odpadów na każdym etapie 
życia naszych gazet. 

Ekologia w procesach produkcyjnych  

Szczegółowe dane dotyczące odpadów z działalności wydawniczej [w tonach]

2008 2009 2010

Odpady produkcyjne z drukarni 512,1 452,8 336,9

Odpady produkcyjne papierowe 425,5 396,6 282,6

Tworzywa sztuczne  z produkcji 86,6 56,2 54,3

Makulatura z producji oddana do papierni 1.172 1.061 816

Zwroty wydawnicze do recyklingu i składowania 769 646 474

% zwrotów do recyklingu 98% 95% 96%

SUMA odpadów produkcyjnych [t] 2 453,1 2 159,8 1 626,9

EN22
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Biura

Na przestrzeni biurowej zajmowanej 
przez wydawnictwo Ringier Axel Springer 
Polska w 2010 roku powstało prawie 
78 Mg odpadów. Ponad połowę 
odpadów komunalnych firmy stanowiła 
wyselekcjonowana makulatura, która 
została w całości przekazana firmie 
recyklingowej. W biurach powstaje 
także odpad w postaci zużytego sprzętu 
elektronicznego i komputerowego oraz 
zużyte świetlówki czy tonery drukarskie. 
Obecnie na terenie firmy do osobnych 
pojemników zbieramy papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, baterie, płyty CD/
DVD oraz sprzęt elektroniczny. W latach 
2008-2009 byly prowadzone – w ramach 
działań CSR – regularne i celowe działania 
promujące postawy proekologiczne  
w biurach (program Eko-Biuro). 

Ekologia w biurach  

Utylizacja zwrotów czasopism, 
płyt CD i DVD, nośników 
reklamowych itp. prowadzona 
jest przez firmy uprawnione do 
takiej działalności i posiadające 
odpowiednie urządzenia. Na każdą 
zniszczoną partię zwrotów lub płyt 
otrzymywany jest szczegółowy 
(wagowy lub ilościowy) certyfikat 
zniszczenia. Surowce wtórne 
otrzymane w wyniku procesu 
niszczenia sprzedawane są do 
zakładów produkcyjnych. Stanowi 
to element poprawy efektywności 
zagospodarowania odpadów.

Szczegółowe dane dotyczące odpadów z działalności biurowej [tony]

2008 2009 2010

Całość odpadów w budynku 93,97 71,58 77,58

Odpady komunalne przeznaczone na składowanie 45,5 35,66 55,29

Odpady segregowane w biurach + oddzielona makulatura do 

recyklingu  + odpady IT 

*szacunkowe dane

48,47* 35,92* 22,29

EN22
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Eko-kontrolingowo

Energia i woda  

Biurowiec RASP w Warszawie jest 
zasilany energią elektryczną od dostawcy 
zewnętrznego. Energia ta jest zużywana 
zarowno do codziennej pracy biurowej 
i wydawniczej, jak i na ogrzewanie czy 
klimatyzację budynku. Podobnie jest  
z zużyciem wody z wodociągow miejskich, 
które jest minimalnie ograniczone poprzez 
to, że w firmie do picia używa się specjalnej 
wody mineralizowanej z dyspozytorow 
(blisko 70 tysięcy litrów wody). Pobór wody 
wodociągowej w budynku jest tożsamy ze 
zrzutem ścieków do kanalizacji. 

W latach 2008-2009 w firmie zrealizowany 
został projekt Eko-Biuro, którego celem 
była organizacja gospodarki odpadami 
w firmie, ale także promocja postaw 
proekologicznych wśród pracowników,  
w tym tych związanych z zużywaniem wody  

czy oszczędzaniem energii elektrycznej. 
Dodatkowo, w 2010 roku, na terenie 
budynku w Warszawie, we wszystkich 
recepcjach zostało wymienione oświetlenie 
(z halogenowego na LED-owe) a ponad 
80% powierzchni administracyjnych 
(wspólnych z innymi najemcami budynku) 
zostało objętych modernizacją systemu 
sterowania oświetleniem.

Emisje gazów do atmosfery 

W przypadku działalności wydawnictwa 
mamy do czynienia tylko z emisjami 
pośrednimi ze zużycia energii elektrycznej 
od dostawców zewnętrznych czy z podróży 
służbowych pracownikow. Firma nie 
prowadzi działalności produkcyjnej i nie 
posiada własnych fabryk czy drukarni, stąd 
nie istnieje ewidencja emisji bepośrednich 
czy też znaczące inwestycje w ich redukcję.

201020092008

1.398.505 kWh 1.359.473 kWh

1.184.941 kWh

201020092008

5355 m³ 
4891 m³ 

4025 m³ 

Zużycie energii elektrycznej:

2008 1.398.505 kWh -  967 765 kg CO2 (*wg licznika RWE 0,692)

2009 1.359.473 kWh - 1 106 611 kg CO2 (*wg licznika RWE 0,814)

2010 1.184.941 kWh -  885 307 kg CO2 (*wg licznika RWE 0,747132)

Z podróży służbowych lotniczych (krajowych i zagranicznych):

2008 n/a

2009 99.663 kg CO2

2010 81.816 kg CO2

Z podróży służbowych kolejowych:

2008 n/a

2009 7.753 kg CO2 na 402 trasach kraj. i zagr. (138.442 km)

2010 4.213 kg CO2 na 233 trasach kraj i zagr. (75.225 km)

Łącznie:

2008 967.765  + n/a = n/a

2009 1.106.611 + 99.663 + 7.753  = 1.214.027 kg CO2

2010 885.307 + 81.816 + 4.213  = 971.336 kg CO2

EN3-EN8, EN16-EN18, EN20, EN21

Emisje pośrednie gazów do atmosfery

Emisje dwutlenku węgla do atmosfery powstałe pośrednio z działalności 
wydawnictwa 

Zużycie energii elektrycznej  
w siedzibie firmy

Zużycie wody z wodociągów  
w siedzibie firmy 2009: 1.359 Mwh 2010: 1.185 Mwh

SO2    0,001861 = 2.5 Mg SO2 SO2    0,25786 = 305 Mg SO2

NOx - 0,001424 = 1,9 Mg NOX NOx - 0,296706 = 351,6 Mg NOX

Pyły - 0,000104 = śladowe ilości pyłów Pyły - 0,01701 = 20 Mg pyłów

Odpady radioaktywne – brak Odpady radioaktywne – brak

dane od dostawcy energii RWE Stoen: [Mg/MWh]
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Edukowanie i komunikowanie w tematyce CSR

Z perspektywy działalności wydawniczej – 

która z jednej strony opiera się na podejściu 

prokonsumenckim (indywidualni użytkownicy 

mediów), a z drugiej strony na działaniach 

handlowych i transakcyjnych wobec partnerów 

biznesowych, w tym szczególnie klientów 

reklamowych – bardzo istotne jest poznawanie 

ich opinii oraz poziomu satysfakcji. Rynek 

mediów zmienia się bardzo dynamicznie i tylko 

na bieżąco dopasowywana oferta, czy to w 

postaci interesującego i bogatego w informację 

dziennikarstwa, czy w postaci atrakcyjnej 

współpracy marketingowej, stanowi o sukcesie 

przedsiębiorstwa mediowego. W sferze 

zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 

biznesu rolą mediów jest znalezienie odpowiedniej 

formy komunikowania i edukowania odbiorców.

Celem bieżącego monitorowania poziomu 

zadowolenia i oczekiwania użytkowników,  

w odniesieniu do wszystkich produktów 

wydawnictwa, są testy jakościowe i ilościowe, 

realizowane regularnie i we współpracy z uznanymi 

instytutami badań rynku i opinii. Wnioski  

i rekomendacje przekazywane są poszczególnym 

zespołom  i redakcjom koncernu*. Także  

w aspektach środowiskowych dział CSR może 

wyróżnić pewne tendencje w „zapotrzebowaniu” 

konsumentow na tematy dziennikarskie. Po 

pierwsze, istnieją niewielkie rożnice  

w deklaratywnych postawach proekologicznych 

czytelników. Najczęściej pozytywnie do tematu 

odnoszą się osoby czytające takie tytuły jak 

Newsweek Polska, Forbes czy młodzieżowy 

Popcorn. Nie oznacza to, że czytelnicy Gazety 

Codziennej FAKT wykazują mniejsze zrozumienie 

czy popracie dla ekologii – interesują się jednak 

kwestiami związanymi bardziej z życiem codziennym 

i, podobnie jak większość polskiego społeczeństwa 

(wedle badanej grupy), są skłonni do zmian w swoim 

stylu życia celem poprawy jakości środowiska np. 

powietrza atmosferycznego czy zagospodarowania 

odpadów w lokalnej społeczności. Dużą 

popularnością w tym dzienniku cieszą się tematy 

społeczne. 

Temat ekologii jest na tyle szeroki, że w bogatym 

portfolio wydawnictwa znajduje swoje miejsce na 

łamach bardzo wielu tytułów – elementy edukacyjne 

na temat eko-jazdy pojawiają się w grupie Auto 

Świata, opiniotwórcze materiały na tematy 

globalnego stanu środowiska, analizy biznesu 

energetyki odnawialnej w Forbesie,  

a oceny kosmetyków, mody i żywności organicznej 

w serwisach kobiecych RASP. W dziennikarskim 

świecie obie strony uczą się od siebie nawzajem – 

dziennikarze przekazują czytelnikom wiele nowych 

informacji, ale równocześnie słuchają tego, co mają 

do powiedzenia konsumenci. 

PR5, PR6

*wybrane badania znajdują się na stronie 52

Jerzy Karwelis
Dyrektor Marketingu (CMO) 

Klienci reklamowi: 

Celem większości działań skierowanych do klientów jest podtrzymywanie osobistych relacji  

i poznanie ich bieżących potrzeb, a w konsekwencji elastyczne dostosowanie oferty reklamowej  

do wymagań rynku mediów. Wewnętrzny dział analiz rynkowych Ringier Axel Springer Polska 

regularnie opracowuje raporty na temat tendencji biznesowych i konsumenckich na rynku. Służą one 

m.in. pracownikom działów reklamowych jako inspiracja i materiał poznawczy na temat aktualnych 

trendów, technicznych nowości oraz bieżących potrzeb klientów.

Dane kontaktowe do działów reklamowych czy też redakcji poszczególnych tytułów, są dostępne na 

stronie korporacyjnej RASP oraz na specjalnym serwisie reklamowym firmy:  

http://reklama.ringieraxelspringer.pl/

Czytelnicy i użytkownicy mediów:
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Opinie Czytelników prasy
Tematyka ekologiczna

Jestem gotowy na zmiany w stylu życia aby poprawić stan środowiska naturalnego Selekcjonuję śmieci, by zostały przetworzone na surowce wtórne

Mogę więcej zapłacić za produkty ekologiczne Wszystkie opakowania powinno się powtórnie przetworzyć

Źródło: TGI zrealiz. Przez SMG/KRC, wskaźnik SCPW, 1-12/2010, N= 35 802  
Affinity index
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Samoregulacje się sprawdzają

W kwestiach etyki reklamy i dziennikarstwa, 
RASP postępuje zgodnie z naczelną 
zasadą wiarygodności mediów, jaką 
jest oddzielanie treści redakcyjnej od 
reklamy i promocji. W Polsce regulują 
to m.in.: Ustawa Prawo Prasowe z 
dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z dnia 7 
lutego 1984 r. z późn. zm.) oraz Kodeks 
Dobrych Praktyk Wydawców Prasy z 
2005 r. stworzony przez Izbę Wydawców 
Prasy, której członkiem jest RASP. Kwestie 
odpowiedzialnego reklamowania i polityki 
marketingowej w mediach określa także 
Kodeks Etyki Reklamy (dokument Rady 
Reklamy i Komisji Etyki Reklamy). Kodeks Etyki Reklamy to jeden z elementów systemu samoregulacji branżowych, 

opracowany wspólnie przez przedstawicieli najważniejszych graczy rynku reklamowego 

w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Jego celem jest promowanie 

dobrych wzorców oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów.  

W szczególności zakazana jest dyskryminacja ze względu na płeć, wyznanie czy 

narodowość, używania elementów zachęcających do aktów przemocy, nadużywania 

zaufania, braku doświadczenia lub wiedzy odbiorcy (choćby w kontekście reklamy 

ekologicznej). Dokument ten, podobnie jak inne działania samoregulacyjne (np. 

Sąd Koleżeński IWP) są dowodem na to, że odpowiedzialny biznes zaczyna się od 

współpracy m.in. w organizacjach środowiskowych (branżowych).  

Ten schemat sprawdza się na naszym rynku.  

Wewnętrznie

W firmie istnieją zasady regulujące 
zamieszczanie reklam na łamach tytułów.  
W dokumencie działów marketingowych 
firmy, m.in. w Regulaminie 
zamieszczania ogłoszeń, który 
jest integralną częścią umowy z 
reklamodawcą,  wyraźnie rozdzielone 
zostały treść redakcyjna (opiniotwórcze 
artykuły dziennikarskie) i treść reklamowo-
promocyjna.

Wypis z Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w tytułach RASP: 

• Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń lub reklam ponosi Ogłoszeniodawca. Wydawca  

i redaktor naczelny tytułu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń  

i reklam.

• Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji albo też 

wstrzymania publikacji ogłoszenia, reklamy lub insertu na wcześniej uzgodnionych warunkach, bez 

ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn: (…)

b) sprzeczności ogłoszenia, reklamy lub insertu z prawem, bądź zasadami współżycia społecznego 

(dobrymi obyczajami) albo też sprzeczności z linią programową, bądź charakterem publikacji,  

a także z negatywną oceną redakcji treści zawartych w ogłoszeniu bądź reklamie, (...)

e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ, bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy  

lub Radę Etyki Mediów.

1.2, PR6

Dr Wiesław Podkański
Prezes Honorowy RASP

Prezes Izby Wydawcow Prasy

Monitoring i kwestie prawne 
Prywatność klientów stanowi ważny 
aspekt prawidłowego zarządzania 
przedsiębiorstwem medialnym, szczególnie 
w przypadku aktywnych działań 
marketingowych czy kontaktów  
z czytelnikami. Za kwestie związane  
z ochroną danych osobowych w firmie 
odpowiada Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji. W RASP nie wystąpiły przypadki 
uzasadnionych skarg w zakresie ochrony 
danych osobowych klientów. Przypadki 
niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami regulującymi kwestie 
komunikacji marketingowej,  
z uwzględnieniem reklamy, promocji  
i sponsoringu względem RASP nie są 
znane.
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Monitoring prawny 

W strukturze RASP najwyższą 
odpowiedzialność za produkt ponosi 
Zarząd firmy. Monitoring wskaźników 
dotyczących odpowiedzialności produktów 
oferowanych przez RASP leży w gestii 
redakcji głównych tytułów prasowych, 
menedżerów i dyrektorów wydawniczych 
odpowiednich pionów firmy, działu 
prawnego, działu HR, administratora 
bezpieczeństwa informacji, działów 
marketingu poszczególnych tytułów  
i segmentów oraz menedżera ds. CSR, 
który dodatkowo monitoruje wszelkie 
aspekty środowiskowe w firmie. 
 
W Ringier Axel Springer Polska funkcjonuje 
dział prawny, który z dużą uwagą 
rozpatruje każdą oficjalną skargę dotycząca 
treści redakcyjnych w tytułach prasowych 
i serwisach internetowych, a także na 
wczesnym etapie powstawania tekstu 
prowadzi kontrolę jego zgodności  
z prawem. 

Ochrona danych osobowych,  
w tym danych klientów firmy, jest 
regulowana przez prawo krajowe 
(przegląd obowiązującego prawa 
na stronie: http://www.giodo.gov.
pl/144/j/pl/), w tym Ustawę z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dostępny na stronie 
http://www.giodo.gov.pl/144/id_
art/386/j/pl/) Ustawa określa zasady 
postępowania przy przetwarzaniu 
danych osobowych oraz prawa osób 
fizycznych, których dane osobowe 
są lub mogą być przetwarzane 
w zbiorach danych. Organem 
kontrolującym jest Główny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych.

W uzasadnionych przypadkach 

publikowane jest sprostowanie materiału, 

a w przypadku decyzji sądowych 

przyznawane stosowne zadośćuczynienie 

i przeprosiny. W 2010 roku wniesiono 

przeciwko Ringier Axel Springer Polska 

trzydzieści trzy sprawy sądowe,  

w których suma indywidualnych roszczeń 

wobec firmy wynosiła 5.537.499 zł  

(stan na 31 grudnia 2010 roku). Były to 

sprawy o naruszenie dóbr osobistych  

w wydawanych przez spółkę gazetach 

i czasopismach. Z uwagi na długi okres 

rozpatrywania spraw sądowych niemożliwe 

jest podanie adekwatnej do roszczeń 

kwoty zasądzonej. W badanym okresie w 

RASP nie zanotowano przypadków kar 

grzywny czy kar niepieniężnych nałożonych 

z powodu nieprzestrzegania przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Jakub Kudła
Dyrektor Działu Prawnego 

EN28, SO8, PR2, PR4, PR7-PR9
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Strategia i Analiza Strona

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla 
organizacji i jej strategii

5

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
5, 13, 14, 

39, 51, 
53

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji 60

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi 7, 8

2.3
Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów 
powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture

9, 14

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 60

2.5
Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne 
operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu

3

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji 9, 14

2.7
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki 
klientów/konsumentów i beneficjentów

6

2.8

Skala działalności z uwzględnieniem:
- liczby pracowników
- przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora 
publicznego)
- kapitalizacji z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) oraz                                                                                                                   
- ilość produktów lub świadczonych usług.

6

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności z 
uwzględnieniem:w
- zmian w działalności lub lokalizacji, w tym: otwieranych, zamykanych i rozbudowywanych jednostkach
- zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych, kosztach utrzymania oraz zmian 
w działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego)

nie 
dotyczy

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 11

Parametry Raportu

3.1 Okres raportowania 3

3.2 Data publikacji ostatniego raportu 2009 rok

3.3 Cykl raportowania 3

3.4 Osoba kontaktowa 3, 60

Zakres i Zasięg Raportu

3.5

Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
- ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy
- priorytetyzacją poszczególnych kwestii
- identyfikacją interesariuszy-adresatów raportu

3

3.6
Zasięg raportu (np. kraje, działy, jednostki zależne, wynajmowane obiekty, przedsięwzięcia typu joint-venture, 
dostawcy).

3

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu i zasięgu raportu 3

3.8
Informacja o przedsięwzięciach typu joint-venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, 
operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na 
porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji

14

3.9
Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w 
raporcie

3

3.10
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z 
podaniem powodów ich wprowadzenia (np. fuzje/przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakter 
działalności, metody pomiaru)

nie 
dotyczy

3.11
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru 
zastosowanych w raporcie

nie 
dotyczy

Indeks treści GRI

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie 55-58

Weryfikacja

3.13
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw 
zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

59

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór

4.1
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją

9, 29

4.2
Wskazanie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a 
jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury)

9

4.3
Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych 
członków (dotyczy organizacji posiadających jednolitą strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego)

9

4.4
Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla 
najwyższego organu nadzorczego

31

4.5
Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej 
oraz zarządu (obejmując system odpraw) a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe)

36

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego 9

4.7
Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem 
wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

9

4.8
Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania, oraz zasady odnoszące 
się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich 
implementacji

5, 13, 29

Pełna lista wskaźników GRI (1) 
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4.9
Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami 
ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się 
lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami

21, 29

4.10
Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych. 

9

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 10

4.12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, 
zasady i inne inicjatywy

24-26

4.13

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych 
organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
 - jest członkiem organów nadzorczych
 - uczestniczy w projektach lub komisjach
 - przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi                                                                                             
 - uznaje członkostwo jako działalnie strategiczne

24

Angażowanie interesariuszy

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 10

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy 10, 17

4.16
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy 
interesariuszy

10, 17

4.17
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również 
poprzez ich zaraportowanie

10, 13, 
40, 41, 

43

Podejście do zarządzania i wskaźniki wyników

Wskaźniki ekonomiczne

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

EC1
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów 
operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych 
zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

6, 14

EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 14

EC3
Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów  
o zdefiniowanych świadczeniach

34

EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa 24

Aspekt: Obecność na rynku

EC5
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym 
rynku w głównych lokalizacjach organizacji

36

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji 16

EC7
Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa 
pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji

36, 37

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8
Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, 
przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

22, 25, 26

EC9
Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu 
oddziaływania 

21

Wskaźniki Środowiskowe

Aspekt: Surowce / Materiały

EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. 16, 46, 47

EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym 46, 47

Aspekt: Energia

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 50

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 50

EN5
Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej 
dotychczas stosowanych rozwiązań 

50

EN6
Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii 
odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię 

42, 50

EN7
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego stopnia 
redukcji 

42, 50

Aspekt: Woda

EN8 Łączny pobór wody według źródła. 50

EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody 
nie 

dotyczy

EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu 
nie 

dotyczy

Aspekt: Bioróżnorodność

EN11
Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w 
obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami 
chronionymi, bądź przylegających do takich obszarów.

nie 
dotyczy

EN12
Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów 
o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 

nie 
dotyczy

EN13 Siedliska chronione lub zrewiatalizowane
nie 

dotyczy

EN14 Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem bioróżnorodność
nie 

dotyczy

EN15
Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze 
oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.

nie 
dotyczy

Pełna lista wskaźników GRI (2) 
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Aspekt: Emisje, ścieki i odpady

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. 50

EN17 Pośrednie emisje innych dodatkowych gazów cieplarnianych według wagi 50

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty. 50

EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według skali
nie 

dotyczy

EN20
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i 
wagi.

50

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. 50

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. 47-49

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.
nie 

dotyczy

EN24
Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych 
za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów 
przemieszczanych transgranicznie.

nie 
dotyczy

EN25
Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów wodnych i związanych z nimi 
siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację raportującą woda i jej wycieki 

nie 
dotyczy

Aspekt: Produkty i usługi

EN26 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.
16, 18, 
41, 44, 

45

EN 27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiałów 48

Aspekt: Zgodność z regulacjami

EN28
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska.

54

Aspekt: Transport

EN29
Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których 
korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.

18, 41

Aspekt: Ogólny

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. 18

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy

Aspekt: Zatrudnienie

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu 30, 37

LA2 Łączna liczba odejść, wskaźnik fluktuacji 31

LA3
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników 
czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych

34

Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 33

LA5
Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem czy 
okresy te są określone w umowach zbiorowych

31

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

LA6
Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi 
kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy

33

LA7
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków 
śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów

32

LA8
Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają 
pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej

32

LA9
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami 
zawodowymi 

33

Aspekt: Edukacja i Szkolenia

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według struktury zatrudnienia 35

LA11
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość 
zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

34, 35

Aspekt: Różnorodność i Równość Szans

LA12
Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej 

brak

LA13
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do 
mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

37

LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyz i kobiet według zajmowanego stanowiska 36

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji

HR1
Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które 
zostały poddane kontroli pod tym kątem

19

HR2
Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw 
człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii

17

HR3
Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw 
człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników

34, 35, 44

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii 20

Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

HR5
Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do 
sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa.

20

Pełna lista wskaźników GRI (3) 
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Aspekt: Praca dzieci

HR6
Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania dzieci oraz środki podjęte w 
celu eliminacji takich przypadków 

20

Aspekt: Praca przymusowa lub obowiązkowa

HR7
Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków

20

Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

HR8
Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa przeszkolonego w zakresie polityk 
i procedur danej organizacji dotyczacych różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną 
działalnością

32, 33

Aspekt: Prawa ludności rdzennej

HR9 Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania 
nie 

dotyczy

Wskaźniki społeczne

Aspekt: Społeczność lokalna

SO1
Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności 
organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia 
działalności

13, 39, 42

Aspekt: Korupcja

SO2
Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z 
korupcją

27

SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji 27

SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji 27

Aspekt: Udział w życiu publicznym

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu 22, 24, 26

SO6
Całkowita wartość finansowa i rzeczowa przekazów na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o 
podobnym charakterze, według krajów 

24

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji

SO7
Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad 
wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

13

Aspekt: Zgodność z regulacjami

SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. 54

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR1
Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 
w celu poprawy wskaźników, oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim 
procedurom

40, 41, 43

PR2
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu 
produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju 
skutków

54

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

PR3
Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących 
produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

39

PR4
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi 
oznakowania i informacji o produktach i usługach, według skutków

54

PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 39, 51

Aspekt: Komunikacja marketingowa

PR6
Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie 
komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu

24, 51, 53

PR7
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie 
komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków

54

Aspekt: Ochrona prywatności klienta

PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych 54

Aspekt: Zgodność z regulacjami

PR9
Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i 
użytkowania produktów i usług

54

Pełna lista wskaźników GRI (4) 
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Niezależny raport z usług poświadczających dotyczący 
„Raportu społecznego 2010” Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

 2 

W przypadku zlecenia mającego na celu udzielenie ograniczonego poświadczenia procedury 
zbierania dowodów są bardziej ograniczone niż w przypadku zlecenia mającego na celu 
udzielenie wystarczającego poświadczenia, w związku z tym uzyskuje się mniejszą pewność niż w 
przypadku zlecenia mającego na celu udzielenie wystarczającego poświadczenia. 
 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie do wydania 
poniższego wniosku. 
 
Wniosek 
 
Na podstawie przeprowadzonych procedur nie stwierdziliśmy niczego, co wskazywałoby, że 
Raport CSR 2010 nie jest, we wszystkich istotnych aspektach, zgodny z poziomem „A” 
Wytycznych Global Reporting Initiative w wersji 3. 
 
Ograniczenie zastosowania i dystrybucja 
 
Niniejszy raport został przygotowany przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. („PwC”) dla 
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do zapisów Umowy pomiędzy PwC a 
Spółką. 
 
PwC nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności (umownej, deliktowej (w 
tym za zaniechanie) ani innej) wobec żadnych z osób innych niż Ringier Axel Springer Polska Sp. 
z o.o. Odpowiednio, niezależnie od formy działań, czy to w kontrakcie, umowie deliktowej ani 
innej, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, PwC nie przyjmuje w związku z tym raportem 
żadnego rodzaju odpowiedzialności a także nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za 
konsekwencje wynikające z raportu dla jakiejkolwiek osoby (za wyjątkiem Spółki, na zasadach 
wskazanych powyżej) bądź za jakąkolwiek decyzję podjętą bądź niepodjętą na podstawie 
niniejszego raportu. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do naszego raportu z usług poświadczających, chcielibyśmy zwrócić 
Państwa uwagę na fakt, że Raport CSR 2010 powinien być odczytywany łącznie z GRI G3. 
Niniejszy niezależny raport z usług poświadczających jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
Zarządu Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. i dotyczy wyłącznie Raportu CSR 2010. Nie 
należy go wykorzystywać w żadnych innych celach.  
 
 

 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Warszawa, 16 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niezależny raport z usług poświadczających dotyczący „Raportu społecznego 2010” Ringier 
Axel Springer Polska Sp. z o.o. 

 
Do Zarządu Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 
 
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z warunkami naszej Umowy z dnia 23 maja 2011 r. 
(„Umowa”) zawiązanej w celu udzielenia ograniczonego poświadczenia dotyczącego Raportu 
społecznego 2010 („Raport CSR 2010”) na rzecz kierownictwa Ringier Axel Springer Polska Sp. z 
o.o. („Spółka”). 
 
Odpowiedzialność Zarządu 
 
Za sporządzenie Raportu CSR 2010 zgodnego z wymogami poziomu „A” Wytycznych 
raportowania społecznego w wersji 3 („GRI G3") opublikowanych przez Global Reporting Initiative 
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 
 
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu 
 
Zarząd Spółki sporządził Raport CSR na podstawie Wytycznych GRI G3 (kryteriów 
sprawozdawczych).  
 
Raport CSR 2010 przedstawia informacje na temat zrównoważonego rozwoju Spółki w okresie od 
1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  
 
Nasza odpowiedzialność 
 
Naszym zadaniem jest wyciagnięcie wniosków na temat Raportu CSR 2010. Zastosowane 
procedury zostały przez nas wybrane według własnego uznania i obejmują ocenę ryzyka 
istotnego zniekształcenia wybranych danych. 
 
Podsumowanie wykonanych prac 
 
Zrealizowaliśmy zlecenie zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 
„Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd historycznych informacji finansowych” („ISAE 
3000”). Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały przede wszystkim:  

 Ocenę wystarczalności i zastosowania kryteriów sprawozdawczych w niezbędnym zakresie; 

 Ocenę struktury i skuteczności istotnych mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie 
zbierania i przetwarzania danych zawartych w Raporcie CSR 2010; 

 Weryfikację informacji zawartych w Raporcie CSR 2010 w oparciu o rozmowy z odpowiednimi 
członkami kierownictwa Spółki oraz procedury analityczne mające na celu ustalenie 
wiarygodności dokumentacji będącej podstawą sporządzenia raportu. 

 

 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
Polska 
Telefon +48 (22) 523 4000 
Fax  +48 (22) 523 4040 
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