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Zapraszam do czytania naszego pierwszego raportu CSR - sprawozdania 
ekologicznego i społecznego za 2014r.

Od początków funkcjonowania naszej głównej marki produktów Softinelka czyli już cztery lata temu 
było oczywiste, że aspekt ekologiczny działalności i produktu będzie dla nas ważny. Ta wizja się 
skonkretyzowała, kiedy poznaliśmy ekologiczny model przepływów materiałowych i produkcji 
przemysłowej znanego profesora i ekologa Michael Braungart. Zdecydowaliśmy się na duży skok do 
przodu w 2014 r. 

Rok 2014 był kluczowym w kwestii ukierunkowania naszej firmy na model biznesowy zintegrowany, w 
którym aspekty biznesowe, środowiskowe i społeczne znajdują swoje właściwe miejsce. Więc, po 
sformułowaniu szczegółowej, długofalowej strategii CSR („odpowiedzialności społecznej”), zmieniliśmy 
cały system zarządzania i sposób naszego funkcjonowania operacyjnego. Dla małej firmy, która 
dopiero zdobywa swoje miejsce na rynku potrzeba było sporo odwagi żeby to zrobić! 

Przedstawiamy więc nasz pierwszy raport z wdrażania inicjatyw społeczno-środowiskowych. 
Działania i zmiany dopiero powoli zaczynają przynosić efekty i mamy jeszcze daleką drogę przed 
sobą, żeby one „przenikały” całość działalności firmy. Niniejszy raport będzie więc krótkim przeglądem 
naszych pierwszych kroków. 

Trzeba na pewno wymienić kilka kamieni milowych mówiąc o 2014 roku: Po pierwsze wdrażaliśmy i 
certyfikowaliśmy zintegrowany system zarządzania. Zgodnie z badaniami niezależnych firm 
audytorskich, nasz system zarządzania jest zgodny z normami ISO 9001, 14001 i wymogami FSC. 
Uczestniczyliśmy w projekcie wdrażania CSR, realizowanym przez PARP i współfinansowanym przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
UE, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na działania społecznie odpowiedzialne. 
Uczestnictwo w tym projekcie umożliwiło nam wykonanie szeregu inwestycji i działań,  m.in. 
wyposażenie naszego zaplecza laboratoryjnego, które służy nam do zapewnienia jakości 
ekologicznych produktów. 

W działaniach operacyjnych przeorganizowaliśmy całą naszą gospodarkę odpadami. Mamy teraz 
jasno określone przepływy materiałów i odpadów oraz wdrożony systemy nadzorowania i analizy ilości 
występowania odpadów. Efektów z tych i innych operacyjnych zmian, oczekujemy przede wszystkim 
w przyszłych latach. Wiadomo, że dopiero nasze stałe pomiary z czasem pozwolą nam na coraz 
lepsze efektywne ekologiczne funkcjonowanie. 

Rozpoczeliśmy konstruktywny dialog z naszymi Interesariuszami na tematy związane z 
najważniejszymi w branży i otoczeniu aspektami naszej działalności. Ważnym dla nas 
doświadczeniem było dowiedzieć się, że nasi interesariusze wysoko oceniają priorytet takich 
aspektów naszej działalności jak ujemne efekty transportu na środowisko lub też troska o lasy i o 
zrównoważoną gospodarkę leśną. 
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Na zakończenie należy dodać, że od grudnia 2014 r. cały nasz zakład, produkcja, magazyny i biuro 
pracują w 100% na podstawie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia wodna). Ze 
względu na duże znaczenie, które ma wytwarzanie energii na całkowity bilans ekologiczny na świecie, 
ta zmiana sprawiła nam szczególną satysfakcję i pozwoliła nam na zakończenie roku mocnym 
pozytywnym akcentem.

 Podejście do zarządzania zmienia się wraz ze zmianą podejścia do odpowiedzialnego biznesu i 
zrównoważonego rozwoju. Droga, którą na poważnie rozpoczęliśmy w zeszłym roku, będzie 
systematycznie zmieniała ekologiczny bilans naszej firmy i naszych produktów. Relacje z partnerami 
biznesowymi i z innymi osobami, na których nasza firma wpływa będą się zmieniały. Chcemy jako 
firma być lepszym partnerem dla swoich pracowników. W kolejnych raportach rocznych chcemy się z 
Państwem dzielić  swoimi doświadczeniami z tej przemiany; z rozumienia odpowiedzialnego biznesu i 
zrównoważonego rozwoju przez naszych pracowników i kontrahentów; chcemy pokazać, że te 
działania, ten styl prowadzenia biznesu ma sens. Nie tylko ze względu na odpowiedzialność wobec 
otoczenia i wobec następnych pokoleń, lecz również z punktu widzenia biznesu. [G4-1, G4-2]

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Julian Hawkes
          Prezes Zarządu 

Softinelka / CelChemTrade sp. z o.o.

Sprawozdanie środowiskowy i społeczne za 2014r. 2



System zarządzania

System zarządzania 

Spełnienie i kontrola strategii CSR, celów i zasad dot. obszarów środowiska i społeczeństwa należą 
do zadań zarządu. Cele i zasady są zintegrowane w strategię rynkową i w aktualne plany i cele 
biznesowe. Wskaźniki są zbierane systematycznie (np. miesięcznie lub kwartalnie). W odstępach 
odpowiadających celom i wskaźnikom, ale nie rzadziej niż co roku, wskaźniki są analizowane i 
porównywane z celami i zasadami. W przypadku nieosiągnięcia celów, zarząd decyduje o 
dodatkowych krokach lub planach akcji. Wskaźniki są zbierane przede wszystkim z obszarów: 
księgowość, dane produkcyjne, dane dot. 
zakupów i sprzedaży, dane kadrowe i inne. 

W ciągu 2014 roku strategia CSR i związane 
z nią cele i zasady zostały zintegrowane z 
systemem zarządzania jakością, a wdrażane 
procedury podlegają pod zasady ciągłego 
polepszenia. 

Firma wprowadziła system, który pozwala 
pracownikom na bezpośrednie zgłoszenie 
zarówno polepszeń jak i problemów, a 
pracujemy nad tym, żeby w tych działaniach 
aktywnie uczestniczyło coraz więcej osób w 
firmie. 

System zarządzania firmy posiada strukturę, 
która tworzy relację pomiędzy 
podstawowymi dokumentami (takimi jak 
strategia firmy czy też polityka 
środowiskowa) a opisanymi w dokumentacji 
operacyjnej procesami i działaniami. 
Połączeniem między dokumentami 
podstawowymi a procesami są 
permanentne działania: pomiary faktycznych 
efektów działań, analiza zgodności z 
podstawowymi dokumentami i przyczyn odchyleń, zmiana procesu, testy wyników zmiany procesu, 
zapis nowego kształtu procesu. 

Softinelka / CelChemTrade sp. z o.o.

Sprawozdanie środowiskowy i społeczne za 2014r. 3

Co to jest - CSR?

CSR to skrót d la „Corporate Social 
Responsibility”  - „społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw”. Najcześciej się to rozumie 
jako podsumowanie dzia łań i re lacj i 
p rzeds ięb io rs twa wobec ś rodow iska 
naturalnego, pracownikami i społeczeństwa. 
Obejmuje aktywnych działań (np. zmiana 
konkretnego procesu produkcyjnego żeby  był 
przyjazny  dla środowiska) lub też dotrzymanie 
prawa (tzn. dzia łania który  mają np. 
zapewniać, żeby konkretny proces produkcyjny 
nie był sprzeczny z prawem środowiskowym.)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
oznacza nie tylko żeby nie łamać prawa 
człowieka i środowiska i od czasu do czasu 
przekazać część zysku na cele dobroczynny. 
Prawidłowo zrozumiana odpowiedzialność 
społeczna oznacza, że przedsiębiorstwo ma 
pozytywny wpływ na różne aspekty swojego 
otoczenia. Wzrost przedsiębiorstwa oznacza 
więcej pozytywnego dla otoczenia a nie tylko 
dla jednej osoby lub dla małego grona osób.



Zarówno w strukturze jak i w treści systemu zarządzania zorientowaliśmy się daleko idąc na 
standardach opisanych w systemach ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie 
środowiskiem) i ISO 26000 (standard społecznej odpowiedzialności biznesu). 

Trzeba jednak dodać, że te opisane standardy są dla małej firmy dość ambitnymi wyzwaniami. 
Wdrażanie w praktyce nawet w najważniejszych aspektach tych zasad i sposobów funkcjonowania 
nie da się załatwić jednorazowym wysiłkiem, ani też nie jest to łatwym i prostym zadaniem. Jesteśmy 
więc świadomi, że w tych tematach jesteśmy początkującymi i mamy daleką drogę przed sobą, aż 
wszystkie te aspekty w firmie są na tyle usystematyzowane, że możemy stwierdzić, że sposób 
funkcjonowania jest dla każdego w firmie codzienną oczywistością.

Zasady i ogólne cele są opisane w dokumentach zasadniczych takich jak polityka środowiskowa, 
polityka jakości, strategia firmy, strategia CSR. 

Opisany sposób pozwala nam na stałe polepszenie funkcjonowania firmy w strategicznych 
aspektach, zarówno rynkowych jak i środowiskowych lub społecznych. 

Kolejnym elementem tego systemu działania jest raportowanie postępów, przede wszystkim do 
pracowników firmy, ale również do kontrahentów, partnerów biznesowych i - nie ostatnie - również w 
sposób dostępny dla publiczności. Raportowanie ma nie tylko informować i - w idealnym przypadku - 
zainspirować osoby związane z firmą, ale jest też narzędziem samodyscypliny. Jest zobowiązaniem, 
że w tym miejscu za rok znowu publikujemy swoje wskaźniki i oczywiście będzie nam głupio, jeżeli nie 
będą lepsze. 

Podstawowe dokumenty funkcjonujące obecnie w firmie to Polityka Jakości, Polityka Środowiskowa, 
Strategia CSR, Strategia Rynkowa, Kultura Zarządzania, Polityka FSC. [G4-DMA]

Plany i cele na 2015r. 

W 2015 r. chcemy przede wszystkim skupić się na polepszeniu tych kluczowych obszarów, nad 
którymi rozpoczęliśmy pracę w 2014 r., czyli po stronie ekologicznej kwestie oszczędności energii, 
odpadów i paliw, a po stronie społecznej / pracowniczej szkolenia i rozwój. Duże znaczenie w 2015 r. 
będą miały kwestie związane z materiałami i surowcami, które przetwarzamy w naszych produktach. 
[G4-1]

Niektóre priorytetowe cele na najbliższe 12 miesięcy przedstawiamy poniżej:

Środowisko
Relacje z interesariuszami/ ze 

społeczeństwem
Relacje z pracownikami

Obniżka o 15% zużycie energii na kg 
wyrobu gotowego

Podwojenie zasięgu akcji społecznej 
„papier bez powietrza”

Zwiększenie wskaźnika dot. szkoleń 
pracowników liniowych o 25%
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Środowisko
Relacje z interesariuszami/ ze 

społeczeństwem
Relacje z pracownikami

Zmniejszenie odpadów produkcyjnych o 
15%

Budowanie aktywnych relacji z 
interesariuszami z obszaru NGO i innych 

organizacji

Zwiększenie aktywnego udziału 
pracowników w procesach innowacji i 
decyzji o 15% (np. poprzez składanie 

pomysłów polepszeń)

Zmniejszenie emisji CO2 / km dla floty 
samochodowej o 10%

Zwiększenie zasięgu komunikacji z 
interesariuszami o 30%

Usystematyzowanie zasad bieżącej 
oceny i „feedback” dla pracowników

Zwiększenie udziału ekologicznych 
surowców w produkcji do 20% (dot. 

nierecyklingowych surowców)

Wdrażanie stałego wsparcia 
społecznego w ramach naszych 
produktów, np. przez darowizny 

produktów dla instytucji społecznie 
aktywnych

Wprowadzenie programu udziału 
pracowników w zyskach firmy

Nasze podejście do biznesu 

Nasz biznes to papiery higieniczne i produkty powiązane. Produkujemy produkty codziennego użytku, 
takie jak ręczniki kuchenne, papiery toaletowe, czyściwa, ręczniki profesjonalne i inne. Nasz rynek to 
Polska i kilka innych krajów w rejonie. 

Na rynku papierów higienicznych jesteśmy małym graczem. Z pięciu największych firm aktywnych na 
polskim rynku papierów higienicznych żadna nie ma mniej niż 150-krotnie większych przychodów 
(globalnych) niż CelChemTrade / 
Softinelka. Oznacza to, że nasz 
model biznesowy musi bazować na 
odróżnieniu się w każdym aspekcie 
od tego jak działają wielkie 
światowe koncerny w naszej 
branży. Taka strategia wymaga 
osobistego wkładu pracowników i 
wysokiej identyfikacji z celami firmy. 
Tylko wtedy możemy uwidocznić, 
że dbamy bardziej niż jest to 
zwyczaj w dużych koncernach. O 
nasze relacje biznesowe, o obsługę 
klientów, o jakość, o 
społeczeństwo, o ekologię. 

Dla nas kwestie środowiskowe i społeczne to znacznie więcej niż tylko publikowana polityka lub też 
kilka uzgodnionych procedur. Dopiero pełne uwzględnienie aspektów środowiskowych i społecznych 
nadaje sens naszej działalności i naszym produktom. Nasza strategia i nasz model biznesowy są 
budowane tak, żeby te aspekty stały się nierozłączną częścią całości funkcjonowania firmy, żeby stały 
się częścią kodu DNA naszych produktów. 
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Jedną z podstawowych decyzji każdego biznesu jest decyzja o zasadniczej roli pieniędzy. Model 
biznesowy musi wyrażać albo przekonanie, że pieniądz jest najwyższą wartością, której wszystko inne 
ma służyć, czy też pieniądz jest kluczowym „służącym”, który ma wspierać inne wartości. Ten drugi 
model to podstawa naszego podejścia do biznesu. To oznacza, że pieniądz w naszej firmie jest 
zapewnieniem rozwoju firmy i pracowników, pewnych miejsc pracy, bardziej ekologicznych 
produktów. Solidne ekonomiczne podstawy pozwolą stworzyć firmę, która pozytywnie wpływa na 
swoich pracowników, partnerów i na otoczenie. Z tego powodu, raport odpowiedzialności społecznej 
firmy nie tylko pokazuje tą opisaną kolejność priorytetów. Z treści raportu wynikają również kluczowe 
dane dotyczące ekonomicznej i finansowej sytuacji firmy. 

Interesariusze - osoby i organizacje, których nasza działalność dotyczy 
bezpośrednio lub pośrednio

W ramach przygotowania strategii CSR po raz pierwszy systematycznie zajmowaliśmy się tematem 
naszych interesariuszy. Stwierdziliśmy, że mimo faktu, że jesteśmy tylko małą firmą, nasze powiązania 
pośrednie sięgają zaskakująco daleko, np. do miejsc na innych kontynentach, w których powstaje 
pulpa celulozowa dla naszych papierów. A tak samo na „drugi koniec” Polski lub do innego kraju, 
gdzie w jakimś gabinecie kosmetycznym, warsztacie lub w jakieś prywatnej kuchni ktoś korzysta z 
produktu, który wytwarzaliśmy w Siedlcach. 

Niektórzy interesariusze, jak np. nasi dostawcy, są bardzo świadomi tej relacji. Inni mogą sobie nawet 
nie zdawać sprawy z istnienia firmy lub istnienia wzajemnego wpływu, np. osoby, dla których ma 
znaczenie jaka jest sytuacja na rynku pracy w Siedlcach, czy też społeczność na innym kontynencie 
związana z ekosystemem, z którego pochodzą surowce naszych produktów. Nawet jako mała firma 
mamy swój niewielki udział w tych tematach. 

Po analizie całej naszej działalności stwierdziliśmy, że istnieje 27 grup, które powinniśmy uwzględniać 
w jakimś stopniu w naszych przemyśleniach o interesariuszach. Kluczowymi interesariuszami każdej 
firmy są oczywiście odbiorcy. Na ich przykładzie można pokazać na czym dalsze przemyślenia w tym 
zakresie polegały: Tylko po stronie klientów i użytkowników rozróżniliśmy 5 odrębnych grup 
interesariuszy: Klienci - sieci supermarketów; klienci - hurtownie i dystrybutorzy; klienci – profesjonalni, 
odbiorcy końcowi; konsumenci indywidualni (którzy nabywają nasze produkty np. w supermarkecie); 
użytkownicy profesjonalni (którzy nabywają nasze produkty np. w lokalnej hurtowni). Następnie 
dyskutowaliśmy jaki jest nasz obecny stan komunikacji i relacji z tymi grupami i jakie są wzajemne 
wpływy. Jednym z wyników tych analiz było stwierdzenie potrzeby korzystania z innych metod 
komunikacji, szczególnie jeżeli chodzi o aspekty środowiskowe naszych produktów. Tworzyliśmy więc 
po raz pierwszy filmy informacyjne o kwestiach środowiskowych, które wynikają bezpośrednio z 
wyboru rodzaju produktu przez konsumenta lub użytkownika ostatecznego. Filmy te można obejrzeć 
na YouTube. Konsument lub użytkownik produktu może w łatwy sposób uzyskać wiedzę, dlaczego 
uważamy, że niektóre produkty są np. bardziej ekologiczne niż inne, mimo tego, że są wytwarzane z 
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tych samych materiałów. Oczywiście można się z nami komunikować nie tylko sposobami 
klasycznymi, przez pocztę i e-mail, ale również na facebook czy google+.   

Stwierdziliśmy, że nawet w tych bliższych i świadomych relacjach stanowczo za mało jest wiedzy o 
sobie nawzajem i komunikacji o tym, co nas łączy. Z tego powodu rozpoczęliśmy cały zestaw różnych 
działań, które mają stanowić pierwszy krok  do takiej komunikacji. Wcześniej opakowania naszych 
produktów były ukierunkowane - tak jak jest to standard na rynku - tylko na to, żeby przyciągać 
uwagę potencjalnego klienta, zachęcać do wyboru produktu i wykazania jakieś tożsamości 
estetycznej. Zamiast tego wprowadziliśmy etykiety informacyjne. Konsument lub użytkownik mogą 
teraz (jeżeli chcą) dowiedzieć się nie tylko coś więcej o tym dlaczego ten produkt wyraża nasze 
wartości, ale znajdują również informacje do dalszej komunikacji z nami. 

Po raz pierwszy również pytaliśmy naszych 
interesariuszy konkretnie o zdanie. Co z ich 
perspektywy jest ważne w naszej działalności, 
jakie nasze cele i działania mają znaczenie dla 
nich. Wynik tych pytań był dla nas potwierdzeniem 
założeń naszej strategii CSR. 

[G4-24 - 27]
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Motyl Softinelki

Symbolem Softinelki jest motyl. Nam kojarze 
się ze szczęściem i z ekologią. Motyl to piękno, 
delikatność oraz dbałość o naturę.

Motyle - tak jak i pszczoły  - są niezbędnym dla 
przetrwania natury łącznikiem w przenoszeniu 
py łków roś l in. Te piękne istote mają 
niezmiernie ważny wkład w utrzymanie 
ekosystemu, a tym samym, człowieka. 

Niestety  systematycznie ubywa miejsc, gdzie 
motyle mog łyby  żyć w  odpowiednich 
warunkach. W jednolicie zagospodarowanych 
polach i starannie wypielęgnowanych 
ogrodach nie znajdują miejsc do rozmnażania i 
przetrwania. Z tego powodu na naszej stronie 
internetowej www.softinelka.pl proponujemy w 
zakładce „Motyle” mieszanki nasion kwiatów 
do rozśiewu. Te mieszanki zostaly specjalnie 
stworzone po to, żeby  zapewniać motylkom 
warunków do życia. Odsprzedaż tych 
mieszanek prowadzimy oczywiście po 
kosztach własnych. 



Istotne aspekty odpowiedzialności społecznej 
CelChemTrade

Analiza istotności / materialności 

Firma przeprowadziła analizę aspektów środowiskowych i społecznych, które mogą mieć istotne 
znaczenie dla firmy i dla jej interesariuszy. W pierwszej kolejności zostały sformułowane kwestie 
ekologiczne, które w sposób oczywisty wynikają z działalności w branży papierów higienicznych, a w 
szczególności z analizy cyklu życia produktów naszej branży. Istotne są zagadnienia takie jak: 
pochodzenie surowców, wysokie zużycie energii w procesach produkcyjnych, albo też kwestia 
obciążeń środowiska przez transport na każdym etapie cyklu życia produktu. Zagadnienia, które są 
istotne z punktu widzenia ekologii produkcji, ale co do których firma ma na obecnym etapie rozwoju 
tylko minimalny lub żaden wpływ, zostały wykluczone (np. kwestia zużycia wody w przerobie masy 
celulozowej). 

Kwestie dotyczące relacji przedsiębiorstwa z pracownikami, z partnerami biznesowymi i ze 

społeczeństwem zostały następnie analizowane pod względem znanych interesów tych grup 
(pracownicy: np. stabilna praca) a następnie szeregowane według kryteriów istotności oraz wpływu, 
który firma w rzeczywistości może mieć na dany aspekt. 
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W opisany sposób poprzez analizę zleconą przez Zarząd i przez dyskusje wewnątrz firmy, zostało 
ustalone łącznie 12 istotnych („materialnych” wg. standardów GRI) aspektów, które powinny być na 
obecnym etapie dla firmy priorytetowe w zarządzaniu obszarami CSR.

Jako materialne aspekty zostały zdefiniowane: zdrowie i bezpieczeństwo pracowników [LA6]; 
stabilność miejsc pracy, również po urlopach rodzicielskich [LA3]; rozwój i szkolenie pracowników 
[LA9, 10, 11]; zmniejszanie ilości odpadów lub/i optymalizacja ich zagospodarowania [EN23]; 
uwzględnienie aspektów środowiskowych i społecznych w kwestiach łańcucha dostaw [EN32, 33, 
HR10]; ujemne efekty transportu na środowisko [EN30]; troska o lasy i o zrównoważoną gospodarkę 
leśną [EN13]; zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) [EN15, 19]; zmniejszanie zużycia energii 
(w relacji do ilości produktów) [EN6, 7]; przywództwo firmy w kwestiach środowiskowych i 
społecznych;  zadowolenie konsumenta/ klienta [PR5]; solidna ekonomiczna sytuacja firmy [EC1]. 

Dla pierwszego raportu CSR firmy zdecydowaliśmy się, że z pośród tych 12 materialnych aspektów 
wybieramy - zgodnie z priorytetami interesariuszy - 6 najbardziej istotnych do bliższego opisu i analizy 
[G4-18]. To ograniczenie początkowo wynika przede wszystkim z tego, że stawiając dopiero pierwsze 
kroki w tematyce CSR jesteśmy jeszcze trochę ograniczeni w „mocy przerobu” odpowiednich danych 
i analiz. (Równocześnie zobowiązujemy się do uwzględnienia wszystkich materialnych aspektów już w 
drugim raporcie CSR.)

Wybór tych 6 najbardziej istotnych aspektów dokonaliśmy w drodze komunikacji z najważniejszymi 
grupami interesariuszy. Zostały one podzielone na trzy kategorie: (1) pracownicy firmy, (2) 
interesariusze zewnętrzni (przede wszystkim: klienci, dostawcy), (3) zarząd i właściciel firmy. Punktacja 
dała nam również informację o wspólnych priorytetach wśród grup interesariuszy i czasem znacznych 
różnicach. Podczas gdy np. solidna ekonomiczna sytuacja firmy i kwestia zmniejszania odpadów były 
we wszystkich grupach interesariuszy na pierwszych miejscach, przy innych tematach jak np. 
przywództwo firmy w kwestiach środowiskowych i społecznych była duża różnica w przyznanym 
priorytecie. 

Poniższa tabelka pokazuje średnią punktację dla każdego aspektu, a na kolorowo zostały zaznaczone 
te 6 aspektów, które zostały wybrane do bieżącego raportu. Proszę pamiętać o tym, że dla firmy i dla 
interesariuszy każdy opisany aspekt jest istotny, a tabelka przedstawia tylko ich kolejność w oczach 
kluczowych interesariuszy. Będziemy oczywiście dalej stale podejmować działania w kierunku 
każdego opisanego aspektu. W sumie dwie z osób ankietowanych wyraziło ten fakt poprawnie 
nadając po prostu wszystkim aspektom w ankiecie najwyższy priorytet. [G4-18; G4-19]
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Aspekt Priorytet zgodnie z 
otrzymaną punktacją

Solidna ekonomiczna sytuacja firmy 3,20
Zadowolenie konsumenta / klienta 2,98
Zmniejszanie ilości odpadów lub/i optymalizacja ich zagospodarowania 2,97
Stabilność miejsc pracy, również po urlopach rodzicielskich 2,66
Rozwój i szkolenie pracowników 2,60
Przywództwo firmy w kwestiach środowiskowych i społecznych 2,45
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 2,07
Zmniejszanie zużycia energii (w relacji do ilości produktów) 1,90
Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) 1,42
Troska o lasy i o zrównoważoną gospodarkę leśną 1,33
Ujemne efekty transportu na środowisko 0,91
Uwzględnienie aspektów środowiskowych i społecznych w kwestiach łańcucha dostaw 0,51

Solidna ekonomiczna sytuacja firmy

Nasze zdrowie ekonomiczne jest ważnym zapewnieniem dla pracowników, dostawców i innych 
interesariuszy. Potwierdzeniem, że firma stoi na solidnym fundamencie. Dobra finansowa sytuacja 
pozwala nam na inwestycje w przyszłość, tzn. w wiedzę i umiejętności pracowników, w technologię, 
w nowe produkty.

Wskaźniki dotyczące ekonomicznej sytuacji firmy pochodzą oczywiście z księgowości. Wybraliśmy 
takie, które w naszej ocenie najlepiej pokazują efekt prawidłowego zarządzania (np. rentowność, 
pokrycie długu), rozmiar firmy (Suma przychodów), rozwój i przyszłość (nowe inwestycje, wzrost 
przychodów) 

Wskaźnik 12/2014
Rentowność netto 4,47%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,61
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym 2,17
Współczynnik kapitału własnego (udział kapitału własnego w 
wartości bilansu)

0,39

Nowe inwestycje w 2014r. 0,84 mln zł
Suma przychodów za 2014r. 13,05 mln zł
Wzrost przychodów (rok/ rok) 11,8%
Wskaźnik pokrycia obsługi długu 9,52
Suma kosztów operacyjnych 12,84 mln zł
Suma wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych 
(pośrednich i bezpośrednich)

1,03 mln zł

Wartość ekonomiczna zatrzymana w firmie 0,69 mln zł

Softinelka / CelChemTrade sp. z o.o.

Sprawozdanie środowiskowy i społeczne za 2014r. 10



  

Naszym celem na 2015 r jest osiąganie rentowności netto powyżej 5%, sumy przychodów powyżej 
15 mln zł a dokonanie inwestycji o wartości powyżej 1 mln zł. Pozostałe wskaźniki chcielibyśmy 
osiągać przynajmniej na tym samym poziomie, co w 2014 r. [EC-1] 

Zadowolenie konsumenta/ klienta 

Ogólnie wśród naszych interesariuszy i w zgodzie z naszą strategią rynkową, zadowolenie 
konsumenta i klienta są oceniane bardzo wysoko. Oczywiście zadowolenie klienta, a szczególnie 
konsumenta, z którym mamy 
prawie wyłącznie pośredni kontakt 
jest bardzo trudne do mierzenia w 
sposób pewny. 

Jako pierwszy krok zaczęliśmy 
więc mierzyć negatywną stronę, 
czyli niezadowolenie. Prowadzimy 
statystykę wszystkich reklamacji 
lub innych wyrazów 
niezadowolenia naszych klientów 
lub konsumentów. Pozwala to 
nam przynajmniej na wycinkową 
wiedzę z zakresu zadowolenia 
klienta / konsumenta, ale nie jest to wystarczające. W 2015r. będziemy więc dużo szerzej podchodzić 
do tego zagadnienia. 

Wskaźnik 12/2014

Ilość reklamacji pełnych (wymagających interwencji typu: odbiór i wymiana produktów, kara 
umowna za niedotrzymanie warunków lub wymagana wizyta przedstawiciela firmy do 
wyjaśnienia sprawy)

4

Ilość reklamacji zwykłych (wymagających wyjaśnienia, upust cenowy lub podobne działanie) 23

Naszym celem jest przede wszystkim poprawa ilości reklamacji zwykłych w 2015 r. Dodatkowo, jak 
już wyżej wspomniane, kluczowym celem dla tego obszaru jest w 2015 r. znacznie lepsza analiza 
tego obszaru.[PR-5] 
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Zmniejszanie ilości odpadów lub/i optymalizacja ich zagospodarowania

W 2014 r. przeorganizowaliśmy całość naszych „strumieni” odpadów. Z jednej strony wprowadziliśmy 
systemy segregacji odpadów. W biurze działamy ze standardowym systemem tak jak gospodarstwa 
domowe. Segregacja odpadów produkcyjnych ze względu na duży udział makulatury wodoutrwalnej 
(słabo nadającej się do recyklingu) i folii opakowaniowych wymagała bardziej indywidualnych ustaleń. 

Ze względu że znaczną część naszych odpadów są materiały pochodzenia drzewnego, ale już w 
formie, która utrudnia przerób inny niż energetyczny, istotna część naszej energii grzewczej w sezonie 
zimowym pochodzi z wykorzystania cieplnego część odpadów produkcyjnych. Takie zastosowanie 
jest traktowane generalnie jako neutralny pod względem CO2, jednak zarówno ze względu na 
systemy filtrowania jak i ze względu na efektywność energetyczną uważamy, że możemy w 
przyszłości ten sposób wykorzystania odpadów jeszcze optymalizować. [EN23] 

Niektóre wskaźniki, których obserwację rozpoczęliśmy w 2014 r. znajdują się poniżej:

Wskaźnik 12/2014

Całkowita ilość odpadów ze surowców drewnopochodnych 87,36 t

Całkowita ilość innych odpadów 3,67 t

Ilość odpadów w stosunku do całkowitej wagi przetworzonych 
surowców

4,74%

Ilość odpadów ze surowców produkcynych przekazanych do 
odzysku surowcowego

27,7 t

Ilość odpadów ze surowców produkcyjnych przezakanych do 
własnego odzysku cieplnego

29 t

Stabilność miejsc pracy, również po urlopach rodzicielskich

Zależy nam na tym, żeby być atrakcyjnym pracodawcą nie tylko dla nowych pracowników, ale przede 
wszystkim dla tych osób, którzy się już z firmą związali. Stabilność miejsc pracy jest ważne nie tylko 
dla psychicznego spokoju pracownika, ale również pozwala pracodawcy na spokojne inwestowanie 
w rozwój i budowanie na już nabytej wiedzy pracowników. [LA-3]

Wskaźnik 12/2014
Osób nowozatrudnionych w bieżącym roku 31
Osób z którymi została rozwiązana umowa, lub nie przedłużana 6
Z tego osoby, które przed rozwiązaniem umowy pracowały 
ponad 3 miesiące w firmie

2

Ilość pracowników którym przysługiwał urlop rodzicielski w 2014r. 2
Ilość pracowników którzy byli na urlopie rodzicielskim i wrócili na 
identyczny (lub wyższy) stanowisko w 2014r.

0
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Wskaźnik 12/2014
Ilość pracowników którzy zakończyli urlop rodzicielski w 2013r; 
ilość z tych, którzy pracowali w firmie 12 miesięcy po 
zakończeniu urlopu rodzicielskiego. 

0; 0; 100%

Ilość pracowników obecnie na urlopie rodzicielskim 2
Ilość pracowników którzy po urlopie rodzicielskim nie wrócili do 
pracy w firmie

0

Rozwój i szkolenie pracowników

Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników to kluczowe elementy naszej kultury zarządzania. Na 
pierwszym planie stoi podwyższenie kwalifikacji pracownika, co w idealnym przypadku doprowadza 
do większej wartości pracy dla firmy. Istotną rolę grają jednak również aspekty motywacyjne 
(umiejętność jako jedna z podstawowych warunków motywacji), a przede wszystkim bezpieczeństwo 
pracownika na rynku pracy.

Szczególnie związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania była związana duża 
potrzeba szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Poza tym pracownicy uczestniczyli w szkoleniach 

Softinelka / CelChemTrade sp. z o.o.

Sprawozdanie środowiskowy i społeczne za 2014r. 13



obowiązkowych (np. BHP) i w szkoleniach zewnętrznych merytorycznych. Udział w konferencjach 
zaliczamy również do szkoleń. [LA9, 10,11]

Wskaźnik 12/2014

Ilość godzin szkoleniowych (suma) 1361

Ilość godzin szkoleniowych zewnętrznych (razem z konferencjami itp) 814,5

llość osób, którzy uczestniczyli w szkoleniach 37

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika 36,8

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika wg. stanowiska 
[stanowiska liniowe/ stanowiska samodzielne/ stanowiska 
kierownicze]

18/136

Przywództwo firmy w kwestiach środowiskowych i społecznych

Obecnie całość energii elektrycznej zużywanej w naszej działalności pochodzi z energii wodnej. Jest 
to energia odnawialna, z minimalnym obciążeniem środowiska. Niemniej pomniejszenie zużycia 
energii będzie również w przyszłości miało wysoki priorytet, ponieważ energia ze źródeł odnawialnych 
jest dostępna tylko w ograniczonych ilościach, a zmniejszenie zużycia energii wodnej będzie miało 
wpływ na ilość energii wytwarzanej z tradycyjnych surowców dla innych użytkowników energii.

Wskaźnik 12/2014
Zużycie energii kWh (suma) 290.116 kWh
Zużycie energii dla przetwarzania 1 kg surowca 
produkcyjnego (kWh/kg)

0,157 kWh/ kg

Paliwo i podróże służbowe 
Działy handlowe firmy obejmowały na koniec 2014 r. osiem osób (z dyrektorem handlowym i key 
account managerem). Dystrybucja regionalna jest częściowo wykonywana własnym transportem. Z 
tego wynika, że dla ekologicznego bilansu firmy, samochody i ich zużycie paliwa mają istotne 
znaczenie. 

Krajowe podróże publicznymi środkami nie zostały w 2014 r. statystycznie ujęte ze względu na ich 
małą ilość. Podróże pociągami lub samolotami występują przede wszystkim w obszarach 
zaopatrzenia (spotkania z zagranicznymi kontrahentami), eksport i uczestnictwo w konferencjach i 
targach.
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Wskaźnik 12/2014
Ilość kilometrów przejechanych samochodami firmowymi 322.600 km
Ilość paliw zużytych 23.550 l
Średnie zużycie paliwa / 100 km przejechany 7,3 l / 100km
Średnie emisje z samochodów / km przejechany 1,96 g
Ilość samochodów w firmie 9
Średni wiek samochodów w firmie 5 lat
Km jazdy samochodowej na każdy 1.000 zł sprzedaży 24,72 km / 1.000 zł

Zasady fairplay dotyczące miejsc pracy i możliwości awansu

Od lat praktykujemy zasady różnorodności i równouprawnienia w kwestiach zatrudnienia. Kobiety i 
mężczyźni mają u nas równe szansy zatrudnienia i awansu na odpowiedzialne stanowiska. Wśród 
osób nowo zatrudnionych w 2014 r. były osoby poniżej 30-tego roku życia tak samo jak osoby 
powyżej 50-tego roku życia. Mamy na uwadze potrzeby rodziców, szczególnie jeżeli chodzi o urlopy 
macierzyńskie i o elastyczne warunki pracy.

Wskaźnik 12/2014
Ilość pracowników na koniec roku 35
Procent kobiet / mężczyzn 46% / 54%
Osób na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych (kobiet / 
mężczyzn)

7 (k3/4m)

Pracownicy wg. przedziałów wiekowych <30 / 30<50 / 50< 8 / 20 / 7
Osoby niepełnosprawne 2
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Aspekty formalne i informacyjne

Informacje organizacyjne wymagane zgodnie z standardem GRI G4-3 - G4-17 
+ G4-34

Aspekt Opis
Nazwa i siedziba CelChemTrade sp. z o.o., ul. Żytnia 18 A, 01-014 Warszawa, Polska
Wiodące marki Softinelka, Fanny, Fanny Eco, Ecoline, Tulima
Kraje działalności operacyjnej Polska
Forma działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rynki zbytu Polska [rynek konsumencki / rynek profesjonalny], Eksport poniżej 10% 

przychodów [Niemcy, Holandia, Dania, Węgry]

Rozmiar organizacji - pracownicy Liczba osób zatrudnionych: 35, z tego 16 kobiet, 19 mężczyzn [brak członków 
związków zawodowych]

Rozmiar organizacji - dane finansowe dane finansowe publikowane w rejestrze sądowym
Łańcuch dostaw / cykl życia produktu (1) drewno (2) tworzenie pulpy celulozowej (3) przetworzenie pulpy celulozowej w 

tambor papieru (4) przetworzenie tambor w wyrób gotowy (5) pakowanie wyrobu 
gotowego (6) dystrybucja [markety konsumenckie / hurtownie] (7) nabycie przez 
ostatecznego użytkownika / konsumenta (8) zużycie (9) odpad [kanalizacja lub 
odpady do odzysku energetycznego]

Istotne zmiany w 2014r. brak
Podejście ostrożnościowy brak
Zewnętrzne organizacje i stowarzyszenia Firma nie uczestniczy obecnie w organizacjach lub stowarzyszeniach

Konsolidacja sprawozdań Firma nie konsoliduje sprawozdania
Struktura organów Organami firmy są zarząd i zgromadzenie wspólników. Zarząd ma wyłączną 

kompetencję decyzyjną w kwestiach ekonomicznych, środowiskowych i 
społecznych.
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Profil raportu zgodnie z standardem GRI G4-28 - G4-33

Aspekt Opis
Okres sprawozdania Rok kalendarzowy 2014
Sprawozdanie poprzedzające Sprawozdanie za 2014 r jest pierwszym w historii firmy
Cykl sprawozdawczy Roczny
Adres kontaktowy biuro@celchemtrade.pl
Opcja zgodności sprawozdania Zgodnie z zasadami Global Reporting Initiative deklarujemy, iż niniejszy raport jest 

w zgodzie ze standardem GRI-4 w wersji Core

Audyt zewnętrzny sprawozdania Pierwsze sprawozdanie nie zostało badane przez zewnętrznych audytorów

Prawa autorskie: Zdjęcia pochodzą z pixabay.com i zostały wykorzystane na podstawie licencji publicznej Creative Commons  

CCO 1.0. 
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