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wyraz naszych wartości, miara naszego 
zaangażowania w stosunku do społeczeństwa 
oraz środowiska. To również fundament dla 
wartości odpowiedzialnego przewodzenia w 
świecie powiązanym globalnie.”
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W 2007 roku wyniki HP stanowią odzwierciedlenie 
wyjątkowego wkładu pracy naszych pracowników. 
Nasz dochód przekroczył 100 miliardów 
dolarów—co stawia nas na pierwszym miejscu 
pośród firm technologicznych. Zaawansowanie 
produktów i usług HP pozwala naszym klientom—
zarówno na rynku konsumenckim, jak i dużych 
przedsiębiorstw—realizować swoje cele przy 
zachowaniu optymalnego wykorzystania energii.
Mimo postępu, jaki jest naszym udziałem, 
wciąż mamy wiele do zrobienia. Pragniemy być 
światowym liderem—zarówno w technologii, 
ale także w działaniach na rzecz obywatelstwa 
globalnego. Prowadzimy działalność w większości 
krajów na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, 
że nasze zasady i sposób postępowania—etyka, 
zarządzanie energią, ochrona środowiska—mają 
wpływ znacznie szerszy niż granice naszej 
działalności. Globalne obywatelstwo to nie tylko 
działanie o charakterze biznesowym, ale przede 
wszystkim wyraz naszych wartości, miara naszego 
zaangażowania w stosunku do społeczeństwa oraz 
środowiska. To również fundament dla wartości 
odpowiedzialnego przewodzenia w świecie 
powiązanym globalnie. HP aktywnie wspiera 
największą obywatelską inicjatywę biznesową, 
zainspirowaną przez ONZ—„Global Compact”.
Nasze zaangażowanie w ideę obywatelstwa 
globalnego i określone w nim priorytety—
odpowiedzialny łańcuch dostaw, klimat i energia, 

wielokrotne wykorzystanie i recykling produktów—
staje się coraz bardziej kluczowe w naszym 
dążeniu do sukcesu. Klienci HP coraz bardziej 
oczekują również naszego wkładu w te obszary. 
Nadal oczywiście zajmujemy się obszarami 
istotnymi z punktu widzenia naszego biznesu. 
Nowe technologie to jednocześnie nowe wyzwania 
dla prawnej ochrony danych osobowych. HP 
stawia sobie za priorytet odpowiedzialne podejście 
do używania informacji osobowych oraz ich 
ochrony. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, staramy 
się inwestować w programy wzbogacające życie 
obecnych wokół społeczności. W planach na 
2008 rok nadal mamy daleko idące inwestycje 
edukacyjne, koncentrujące się na rozwoju 
przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów.
W porozumieniu z rządami, organizacjami 
pozarządowymi oraz firmami i osobami fizycznymi, 
HP jest w stanie rozwiązać wiele krytycznych 
wyzwań na skale globalną. Jestem pewien, że 
sprostamy tym wyzwaniom, tak jak sprostaliśmy 
innym—dzięki koncentracji, determinacji i 
pomysłowości—i staniemy się społecznością 
globalnie obywatelską.

2007 rok to kolejny dobry rok dla HP na całym 
świecie, ale również dla HP Polska. Jestem dumny 
z naszych osiągnięć, nowych wyzwań, zaufania, 
którym darzą nas Klienci. Ale przede wszystkim 
jestem dumny z pracowników HP, którzy swój czas 
i zaangażowanie poświęcają nie tylko dla osiągania 
celów biznesowych, ale też wykorzystują siłę 
naszej organizacji do wspierania rozmaitych działań 
społecznych.
W ubiegłym roku, wpisując się w najważniejsze 
wartości HP, jakimi między innymi są edukacja, 
ochrona środowiska, wspieranie potrzebujących—
udało się nam własnymi siłami stworzyć kilka 
bezcennych akcji i programów. Wierzę, że 
pomogły one na lepsze zmienić otaczającą nas 
rzeczywistość. 
Od wielu lat pracownicy HP Polska wspierają 
Fundację Wspólna Droga, a w okresie świątecznym 
pomogliśmy chorym dzieciom z Fundacji Dziecięca 
Fantazja spełnić ich marzenia. 
Wśród innych naszych działań staramy się pokazać 
młodym ludziom, że biznes to też odpowiedzialność 
za otaczający nas świat. Dlatego też podjęliśmy 
współpracę w Polsce z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. Podczas zajęć w szkołach 
nasi pracownicy tłumaczą młodym ludziom zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aby jednak móc o czymś mówić z przekonaniem—
należy zacząć od siebie. Na poziomie globalnym w 
ramach korporacji od lat realizujemy najważniejsze 

elementy naszej polityki ekologicznej, takie jak; 
projektowanie przyjazne dla środowiska, recykling 
urządzeń i wkładów w ramach programu Planet 
Partners™ oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. 
Ważne jest jednak, aby te wszystkie działania miały 
odzwierciedlenie w postawie nas samych.  
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy akcję, której 
celem było przede wszystkim uświadomienie 
naszym pracownikom spektrum wszystkich działań 
firmy na polu ochrony środowiska oraz zachęcenie 
ich do wprowadzania takich działań w codziennym 
życiu. Zrealizowaliśmy szereg pomysłów na zielone 
biuro, zebraliśmy ponad 1000 kg zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego, udało się też 
zachęcić dużą grupę, aby chociaż raz zamienić 
samochód na rower lub środek komunikacji 
miejskiej.
Te wszystkie działania pokazują jak niewiele 
potrzeba wysiłku, aby osiągnąć zmianę. Aby 
zmienić nie tylko siebie, ale też świat wokół nas.  
W grupie takie działania realizuje się łatwiej i 
chętniej. Dlatego z zapałem i konsekwencją 
będziemy angażowali się nadal w wiele aktywności, 
które mogą przynieść zmianę na lepsze.

Mark Hurd
Prezes i dyrektor generalny

Paweł Czajkowski
Prezes HP Polska
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PRZED     PODCZAS POTEM
Odpowiedzialny łańcuch dostaw  
Oferujemy szkolenia i wsparcie 
dostawcom, aby pomóc im spełniać 
nasze wysokie standardy pracy, etyczne 
i dotyczące środowiska. Nasze podejście 
promuje pozytywne i trwałe zmiany w 
globalnym łańcuchu dostaw i zwiększa 
korzyści HP i naszych klientów. 

Klimat i energia  
Podstawą naszej strategii w 
obliczu zmian klimatu jest—
wspierać klientów w zmniejszaniu 
zużycia energii, które wiąże się 
z emisją gazów cieplarnianych. 
Obserwujemy naszą branżę, 
procesy projektowania produktów,  
usług oraz rozwiązań, wyciągając 
wnioski, w jaki sposób można  
przejść do technologii zużywających 
mniej węgla.

PODEJŚCIE HP DO CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW  
Wierzymy, że aby być odpowiedzialnymi obywatelami świata, musimy 
tworzyć produkty i usługi, które będą w stanie rozwiązywać problemy, 
zamiast je tworzyć. Dlatego w całym cyklu „życia” produktu—poczynając 
od użytych materiałów, sposobu jego produkcji, pakowania i wysyłki, 
zużycie energii, a kończąc na jego utylizacji—szukamy możliwości, aby 
zminimalizować jego wpływ na globalne środowisko. To podejście obejmuje 
nasze trzy priorytetowe cele obywatelstwa globalnego i kieruje naszą pracą 
w dążeniu do pozycji lidera w naszej branży, a także poza nią. 
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Wielokrotne wykorzystanie i 
recykling produktów  
Cały czas zwiększamy ilość 
produktów HP odzyskiwanych do 
wielokrotnego wykorzystania i 
recyklingu oraz ilość materiałów 
eksploatacyjnych pochodzących z 
recyklingu. W 52 krajach oferujemy 
usługi recyklingu, polegające 
na odbiorze zużytego sprzętu, 
zarówno od firm, jak i użytkowników 
prywatnych.

PRZED     PODCZAS POTEM
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Jesteśmy zdania, że pozycja lidera to wysokie 
wymagania, stawiane samemu sobie. To znacznie 
więcej niż szeroka oferta produktów i usług. To przede 
wszystkim najwyższa uczciwość i budowanie relacji 
opartych na przejrzystości i zaufaniu; to ograniczanie 
wpływu na środowisko poprzez pomaganie innym 
w zmniejszaniu tego wpływu, wzbogacanie życia i 
rozwój społeczności, a także promowanie rozwoju i 
dobra pracowników. Dążenie do spełniania wysokich 
standardów świadczy o zaangażowaniu naszej firmy 
w ideę globalnego obywatelstwa. 

Ale to także świadectwo ogromnych możliwości 
innowacji i wzrostu. Rosnące koszty energii, rosnące 
potrzeby przetwarzania komputerowego, nagląca 
potrzeba zajęcia się zmianami klimatu, rozszerzyły 
obszar zainteresowań technologii informacyjnych (IT) 
poza samą moc przetwarzania i wielkość pamięci. 
Ponieważ zasoby naturalne stają się coraz droższe 
i zaczyna ich brakować, chcemy być liderem w 
dostarczaniu rozwiązań IT dostosowanych do tych 
nowych, energooszczędnych warunków. 

Zgodnie z tym obywatelstwo globalne jest jednym z 
siedmiu najistotniejszych celów HP i jest wbudowane 
w funkcjonowanie naszej firmy i jej pracowników 
na co dzień na całym świecie. Nasze priorytety 
koncentrują się na trzech ważnych sprawach: 
odpowiedzialny łańcuch dostaw, klimat i energia oraz 
wielokrotne wykorzystanie i recykling produktów. 
Te priorytety skłaniają nas do wprowadzania 
innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań, 
aby móc sprostać zmieniającym się potrzebom i 
oczekiwaniom naszych klientów. 

Nasze zaangażowanie w ideę obywatelstwa 
globalnego wyraża się w takich wartościach, jak 
otwartość na różnorodność przy zatrudnianiu 
pracowników, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych pracowników, wpływ naszych działań na 
środowisko i inwestycje społeczne. Hołdowanie 
powyższym wartościom oraz wkład pracy dowodzą 
staranności, z jaką HP spełnia obowiązki wynikające 
z globalnego obywatelstwa, a także determinacji 
w dążeniu tą drogą do celu, jakim jest osiągnięcie 
czołowej pozycji wśród światowych firm IT.

PRZED, PODCZAS, POTEM…  

I W MIĘDZYCZASIE

Etyczne postępowanie to podstawa wszystkich działań HP. Pogłębiamy nasze     wysiłki w dziedzinie zarządzania i etycznego postępowania, aby wykazać bezkompromisową uczciwość.

PRIORYTETY

Łańcuch dostaw
HP to czołowe przedsiębiorstwo w przemyśle 
elektronicznym pod względem standardów pracy i 
ochrony środowiska w łańcuchach dostaw—dzięki 
współpracy, audytom dostawców i tworzeniu 
nowych możliwości.

SPOŁECZEŃSTWO 
W tle naszej działalności i pracy 
dla globalnego obywatelstwa 
widzimy zawsze społeczeństwo.

Inwestycje socjalne

Wszędzie gdzie działamy, wspieramy 
lokalne społeczności, koncentrując 
się na edukacji, ekonomicznym 
rozwoju i nienaruszaniu ekologicznej 
równowagi.

Działania

HP stosuje system zarządzania 
środowiskiem, który pozwala 
oszacować i zmniejszać wpływ naszych 
globalnych działań na środowisko 
naturalne, podnieść jakość miejsca 
pracy i oszczędzać pieniądze.

DOSTAWCY
HP wydaje rocznie około 50 miliardów dolarów 
na materiały, podzespoły, produkcję i dystrybucję 
produktów.
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PRZED, PODCZAS, POTEM…  

I W MIĘDZYCZASIE

Etyczne postępowanie to podstawa wszystkich działań HP. Pogłębiamy nasze     wysiłki w dziedzinie zarządzania i etycznego postępowania, aby wykazać bezkompromisową uczciwość.

KLIENCI
Miliony ludzi na całym świecie 
korzystają codziennie z 
technologii HP. 

HP 
Czołowy producent dostarczający rozwiązania 
technologiczne dla użytkowników indywidualnych, 
przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie. 
Roczny dochód 104,3 miliarda dolarów.

PRACOWNICY
172 000 pracowników na całym świecie

PRIORYTETY

Klimat i 
energia
Zmniejszamy wpływ naszych działań 
i łańcucha dostaw na zmianę 
klimatu, wprowadzając innowacyjne, 
energooszczędne produkty i rozwiązania.

PRIORYTETY

Wielokrotne 
wykorzystanie i 
recykling produktów
HP oferuje klientom efektywne opcje wielokrotnego 
wykorzystania i recyklingu produktów oraz współpracuje 
z innymi organizacjami, aby rozwijać wspólne standardy 
i rozwiązania.

Pracownicy

Polityka zatrudniania HP opiera się o 
wszechstronne szkolenia, zarządzanie 
różnorodnością, a także zapewnianie 
bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego 
środowiska pracy, które pomaga 
pracownikom wykorzystywać ich 
potencjał.

Ochrona danych osobowych

Stosując odpowiedzialne podejście 
do ochrony danych osobowych, HP 
sprawdza swoje decyzje nie tylko 
pod kątem zgodności z prawem i 
swoimi zasadami, ale także pod kątem 
naszych wartości i potencjalnych 
niebezpieczeństw.

Produkty

Projektujemy produkty i opakowania w 
taki sposób, aby najlepiej wykorzystać 
dostępne zasoby. Oferujemy również 
szeroki wybór materiałów zastępczych, 
aby spełnić oczekiwania klientów oraz 
wymagania prawne.



UDOSKONALONY 
ŁAŃCUCH DOSTAW

W dzisiejszym globalnym świecie działania naszych  
dostawców mogą mieć wpływ na samą firmę  
Hewlett-Packard, jej klientów i cały glob. Postrzegamy  
to jako odpowiedzialność i jednocześnie szansę.  
Od dostawców w ich działaniu oczekujemy wysokich 
standardów. W zamian oferujemy im szkolenia i 
pomoc w osiągnięciu sukcesu.

Jako największe na świecie przedsiębiorstwo 
technologiczne, HP ma największy łańcuch 
dostaw, co sprawia, że jesteśmy istotną siłą we 
wprowadzaniu pozytywnych zmian. Współpracując 
ściśle z dostawcami i oceniając ich pracę, stoimy 
na straży naszych najważniejszych wartości i 
spełniamy oczekiwania klientów. Wartość dodaną 
stanowi dla nas dobra reputacja firmy, otwartość w 
łańcuchu dostaw, kontrola nad efektywnością oraz 
potencjalnymi zagrożeniami w polityce ochrony 
środowiska. 

W tym roku jako pierwsi opublikowaliśmy listę 
wszystkich dostawców. Stoimy na stanowisku, iż  
jawność zaowocuje w przyszłości poprawą naszego 
łańcucha dostaw, pokazując dostawcom, że 
wybierając HP, wybierają przedsiębiorstwo, które 
jest zaangażowane w dbanie o sprawy społeczne i 
ochronę środowiska. 

Cele dla łańcucha dostaw w 2008
Nasze cele dla uczestników łańcucha dostaw w 
bieżącym roku obejmują program szkoleniowy, 
szczególnie dla naszej drugiej grupy dostawców, 
większe uwzględnianie odpowiedzialności społecznej 
i środowiskowej w ich decyzjach oraz monitorowanie 
zużycia energii i związanej z nim emisji gazów 
cieplarnianych przez naszych dostawców z pierwszej 
grupy.
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UDOSKONALONY 
ŁAŃCUCH DOSTAW

“Firma Marks & Spencer jest zaangażowana w odpowiedzialne 

działanie, wprowadzając 100-punktowy plan A rozwiązywania 

naszych najważniejszych problemów. Mamy rygorystyczne zasady 

i procedury zaopatrzenia. Wymagamy od dostawców informacji na 

temat monitorowania kodeksów postępowania w swoich fabrykach, 

wymagamy też coroczne raportów z każdej fabryki. Jeżeli chodzi o HP, 

to musimy stwierdzić, że program firmy dotyczący łańcucha dostaw 

oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej ściśle przystaje 

do naszych wymagań. Musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem 

zaangażowania HP w sprawie etycznego działania i znajdywania 

rozwiązań dobrych zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa.” 
Mike Barry, menedżer ds. odpowiedzialności społecznej, Marks & Spencer

Wyniki audytów

W 2007 roku HP przeprowadził audyt 
u 150 dostawców. Z tej grupy 92 
będziemy nadal monitorować, aby 
na bieżąco sprawdzać ich postępy. 
Koncentrujemy się na kluczowych 
dostawcach realizujących największą 
ilość dostaw, odbiegających od wymagań 
najbardziej i zatrudniających największą 
liczbę pracowników. Audyty wykazały, 
że dostawcy robią znaczne postępy, a 
my ze swej strony oferujemy szkolenia 
i pomagamy im ulepszyć działania i 
rozwiązać istniejące jeszcze problemy.

Wybór materiałów 

Do produkcji naszego sprzętu używamy 
materiałów spełniających surowe wymogi 
ochrony środowiska, a także oczekiwania 
klientów. Skupiamy się na tym, aby:

•   w pełni ujawniać zawartość materiałów 
użytych w produkcji i eliminować 
te, u których wykazano ryzyko dla 
zdrowia lub środowiska lub które 
prawdopodobnie mogą stanowić takie 
ryzyko; 

•   projektować produkty, które są 
mniejsze, lżejsze i wymagają mniej 
materiałów;

•  używać nowych, innowacyjnych 
materiałów;

•   używać materiałów pochodzących z 
recyklingu; 

•   używać materiałów łatwiejszych do 
recyklingu.

Większa różnorodność dostawców

Szacujemy, że w 2007 roku ponad 10 
miliardów dolarów naszego dochodu 
pochodziło od klientów, którzy wymagali, 
aby HP wykazała się różnorodnością 
dostawców. Oczekujemy, że liczba 
takich klientów będzie rosnąć i dlatego 
promujemy różnorodność dostawców, 
lokując zamówienia nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, ale też w Afryce 
Południowej, Kanadzie i Europie. 

Obszary audytowane
Obszary nieaudytowane

Raport HP „Globalne obywatelstwo” za rok finansowy 2007 7 



8       Zobacz obszerny raport HP „Obywatelstwo globalne” (rok finansowy 2007) pod adresem www.hp.com/go/report.

Ponieważ zmiany klimatu niosą ze sobą poważne 
ryzyko dla środowiska naturalnego, społeczeństwa 
i gospodarki, sądzimy, że zarówno HP, jak i nasi 
klienci mamy wiele do zrobienia w celu niwelowania 
tych szkodliwych wpływów. Nasza pełna strategia w 
tym względzie obejmuje następujące działania: 

•  Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
Inwestujemy na całym świecie w energooszczędne 
technologie, lepsze wykorzystanie przestrzeni i 
znacznie zwiększamy korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii. 

•  Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
związanej z produktami i usługami HP.  
Projektowane przez nas produkty—od chipów 
komputerowych po centra danych—zużywają mniej 
energii w czasie cyklu ich użytkowania. Staramy się 
edukować klientów w zakresie wpływu na środowisko 
produktów HP oraz zużycia przez nich energii. 

•  Innowacje powodujące zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w innych gałęziach 
gospodarki 
HP projektuje rozwiązania zmniejszające zużycie 
energii w rolnictwie i budownictwie. Badamy również 
sposoby zastąpienia intensywnego stosowania 
węgla alternatywnymi metodami, nie wymagającymi 
tak dużego jego zużycia. Na przykład rozwiązanie 
telekonferencyjne HP Halo Telepresence zmniejsza 
konieczność podróży służbowych, będących 
znacznym źródłem emisji gazów cieplarnianych, 
zastępując je spotkaniami wirtualnymi. Kolejną 
możliwością jest ułatwienie przejścia na gospodarkę 
wymagającą mniejszego zużycia węgla dzięki 
technologiom monitorującym emisję dwutlenku węgla. 

•  Współpraca w walce ze zmianami klimatu 
Współpracujemy z rządami, organizacjami 
pozarządowymi i innymi firmami z branży IT 
nad rozwijaniem zasad przeciwdziałających 
zmianom klimatu, a także nad wyznaczaniem 
zaawansowanych standardów w zakresie 
energooszczędnej produkcji i zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych w całej gospodarce światowej.

ZMIANY KLIMATU

Energooszczędne komputery PC 
Komputer biurkowy rp5700 HP zużywa tylko 80% energii 
w porównaniu do jego poprzedników. Ma także dłuższy 
przewidywany czas użytkowania i jest łatwiejszy w recyklingu.  
Za swoje zalety model rp5700 został wyróżniony złotym 
certyfikatem EPEAT™ (Electronic Products Environmental 
Assessment Tool) i jest pierwszym produktem spełniającym 
surowe wymagania tego testu. HP ma największą ofertę 
produktów spełniających wymagania EPEAT.

Mądry sposób na oszczędzanie
W centrach danych, ponad połowa wykorzystywanej w ogromnych ilościach energii, jest 
zużywana na proces chłodzenia. W 2007 roku HP wprowadził usługę inteligentnego, 
dynamicznego chłodzenia DSC (Dynamic Smart Cooling), która znacznie zmniejsza to 
obciążenie. System DSC wykorzystuje tysiące czujników do mierzenia ciepła wytwarzanego 
przez serwery. System DSC, regulując odpowiednio chłodzenie, może zmniejszyć zużycie energii 
potrzebnej do tego o ponad 40 procent—w skali roku stanowi to odpowiednik emisji 480 ton 
dwutlenku węgla (CO2e) dla centrum danych o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. 

Cele w dziedzinie energii i klimatu
Rok temu postawiliśmy sobie cel zmniejszenia do 2010 roku 
zużycia energii wykorzystywanej do produkcji, i w konsekwencji 
związanej z tym emisji gazów cieplarnianych, o 20% w 
porównaniu do poziomu z 2005 roku. Osiągnęliśmy to o trzy lata 
wcześniej i zwiększyliśmy cel do 25% poniżej 2005 roku.

Natychmiastowa wydajność 
Drukarki HP LaserJet z technologią Instant-on Technology 
oszczędzają energię dzięki temu, że w stanie oczekiwania na 
zadania wydruku mechanizm podgrzewania jest wyłączony. 
Ponieważ technologia Instant-on Technology została 
wprowadzona w 1993 roku, monochromatyczne drukarki 
LaserJet zapobiegły emisji ponad 5 milionów ton CO2e— 
wielkość porównywalna z usunięciem z dróg 960 000 
samochodów na czas jednego roku.

Oszczędność energii to oszczędność pieniędzy 
Rozwiązania HP automatyzujące przebiegi pracy oszczędzają 
energię, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i 
oszczędzają zasoby naturalne. Stosowany jest program 
HP Web Jetadmin i uniwersalny sterownik drukarek, aby 
drukowanie dwustronne uczynić naszym wewnętrznym 
standardem. Ta zmiana pomaga nam zaoszczędzić rocznie 
726 ton papieru i 7,7 miliona USD.



 “W naszym przedsiębiorstwie 
wierzymy, że jeśli będziemy dbać o klientów, 
pracowników i środowisko, to wyniki finansowe 
są zagwarantowane. Mamy szeroko zakrojony, 
przeznaczony dla klientów, program związany ze 
środowiskiem, który obejmuje równoważenie efektu 
emisji dwutlenku węgla. Podejmujemy wysiłki, aby 
ograniczyć wpływ na zmianę klimatu związany z 
naszymi działaniami. 

HP pomaga nam zmniejszyć znacznie zużycie 
energii poprzez wykorzystanie sprzętu IT. Nasze 
największe centrum danych zużyło w 2007 
roku 22,5 miliona kWh energii elektrycznej. HP 
przeprowadził analizę, w wyniku której udało się 
nam przenieść prawie 190 serwerów Windows® 
na dziesięć fizycznych jednostek. Oznacza to 
ograniczenie wytwarzanego ciepła i potrzeby 
chłodzenia. Dziesięć jednostek wymaga tylko 6 kW 
zamiast 60 kW—jak poprzednio.

HP pomogła nam także przeanalizować, 
jak najlepiej sprostać potrzebom wynajmu 
samochodów w naszych 7000 oddziałach na 
całym świecie. Zdecydowaliśmy się także użyć 
serwerów kasetowych HP typu Blade do obsługi 
45 000 terminali klienckich w oddziałach, zamiast 
instalować tam komputery PC.

Szacujemy, że terminal zużywa mniej niż jedną 
czwartą energii potrzebnej przy użytkowaniu 
równoważnego komputera PC. Nawet jeśli wliczyć 
energię zużywaną przez serwery, to zapobiegamy 
dzięki temu emisji prawie 3000 ton dwutlenku węgla 
rocznie. To prawie pół tony CO2 na każde biuro 
oddziału, plus ponad pół miliona dolarów rocznie.

Zamierzamy kontynuować strategię wirtualizacji 
i konsolidacji. Zalety zasilania i chłodzenia oraz 
innowacje technologii HP BladeSystem w znacznym 
stopniu pomagają nam w poprawieniu efektywności 
energetycznej działów IT.”

  Jim Miller 
Menedżer działu IT w Rent-A-Car
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USŁUGI ZWROTU 
I INNE DZIAŁANIA

Ze względu na gwałtowny wzrost użytkowania 
produktów IT, coraz istotniejszą rolę odgrywa 
odpowiedzialny sposób odzyskiwania i 
usuwania niepotrzebnego sprzętu i materiałów 
eksploatacyjnych. HP od dłuższego czasu jest 
liderem w oferowaniu klientom usług zwrotu i nadal 
zwiększa liczbę produktów odzyskiwanych do 
wielokrotnego wykorzystania i recyklingu. Przed 
końcem 2007 roku przekroczyliśmy założony cel 
recyklingu produktów elektronicznych i materiałów 
eksploatacyjnych wynoszący 450 000 ton. Teraz 
postawiliśmy sobie nowy cel odzyskania dodatkowo 
450 000 ton do końca 2010 roku. 

HP rozpoczęła odsprzedawanie używanego sprzętu 
w roku 1981, natomiast recykling w roku 1987. 
Obecnie oferujemy na całym świecie szereg usług 
odzyskiwania produktów, w tym usługi recyklingu w 
52 krajach.

W roku 2007 HP zgromadziła około 3 milionów 
sztuk sprzętu o wadze 28 500 ton do wielokrotnego 
wykorzystania lub odsprzedania, co stanowi wzrost 
o 31 procent w stosunku do roku 2006. Całkowity 
recykling wzrósł do 113 000 ton—wzrost o ponad 50 
procent w stosunku do roku 2006.

2001 2002 2003 2004 2005

755

615
495

395
305

RECYKLING W LICZBACH (w tonach)

Współudział w tworzeniu standardów recyklingu
W roku 2002 HP współpracował z trzema innymi firmami przy tworzeniu programu 
ERP (European Recycling Platform). Program ERP ustanawia standardy 
dotyczące umów na recykling i przeprowadza audyty w celu weryfikacji ich 
zgodności. W roku 2007 w ramach programu ERP uzdatniono około 24 500 ton 
sprzętu HP. Ponadto w ramach programu ERP uzdatniono 150 000 ton sprzętu, 
pochodzącego od ponad 750 producentów z dziewięciu krajów Unii Europejskiej.
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RECYKLING W LICZBACH (w tonach)

Wielokrotne wykorzystanie 
Odpowiedzialne traktowanie problemu zwrotu jest 
szczególnie istotne w przypadku usług leasingu i 
wielokrotnego wykorzystania. Dla klientów oznacza 
to oszczędność czasu i kosztów związanych z 
zarządzaniem wycofywanym sprzętem. Pozostali klienci 
również odnoszą korzyści, mając możliwość zakupu 
produktów HP z drugiej ręki, przygotowanych według 
wymagań do ponownego wykorzystania lub wtórnie 
poddanych obróbce—w atrakcyjnej cenie, często z 
gwarancją HP. W przypadku sprzętu wielokrotnego 
wykorzystania stosujemy zaostrzone procedury 
dotyczące ochrony danych klientów i zgodności z 
przepisami ochrony środowiska.

Recykling
Każdy sprzęt IT podlega w końcu zużyciu i wymaga 
recyklingu. Nasze usługi recyklingu świadczone na 
rzecz klientów różnią się w zależności od kraju i zależą 
częściowo od lokalnych przepisów. Współpracujemy 
z klientami nad przygotowaniem warunków zwrotu, 
zgodnych z ich określonymi potrzebami i szczególnymi 
okolicznościami.

W przypadku wkładów drukujących HP zapewniamy 
bezpłatny recykling w 47 krajach. Od roku 2005 
odzyskaliśmy zwrócone przez użytkowników tworzywa 
sztuczne po recyklingu jako materiał wyjściowy 
do ponad 200 milionów na nowo uformowanych, 
oryginalnych atramentowych wkładów drukujących 
HP. W roku 2007 odzyskaliśmy 2 300 ton tworzyw 
sztucznych po recyklingu do oryginalnych 
atramentowych wkładach drukujących HP. Zwrócone 
wkłady w ramach naszych programów recyklingu 
stanowią 50 procentowy udział w całej produkcji.

2006 2007 2010

2007 DOCELOWO:  
450 000 ton

2010 DOCELOWO:  

950 000 ton
Postawiliśmy sobie nowy, 
wygórowany cel odzyskania 
dodatkowych 450 000 ton do 
końca 2010 roku.

920

526 500 ton
W ostatnim roku 
przekroczyliśmy założony 
cel recyklingu produktów 
elektronicznych i materiałów 
eksploatacyjnych wynoszący 
450 000 ton
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Potężne nowe technologie zmieniają sposób 
gromadzenia danych, ich administrowania, 
przechowywania i używania. Technologie te, przy 
jednoczesnym oferowaniu wielu korzyści, takich jak 
dostarczanie produktów i usług bardziej dopasowanych 
do wymagań klientów, stwarzają także zagrożenia. 
Wzrost liczby gromadzonych i przesyłanych danych, 
ważnych z punktu widzenia działalności firmy 
powoduje, że zabezpieczanie danych i ochrona danych 
osobowych staje się najważniejszym priorytetem. 
Produkty i usługi HP odgrywają kluczową rolę w 
zabezpieczaniu danych osobowych, a podejście HP 
do problemu ochrony danych osobowych wyprzedza 
normy prawne i branżowe w tej dziedzinie. Staramy 
się działać w sposób odpowiedzialny, sprawdzając 
wszystkie podejmowane decyzje dotyczące ochrony 
danych osobowych, przeglądania ich nie tylko pod 
kątem prawa i własnych zasad poufności danych, 
ale również uwzględniając własne wartości, żądania i 
oczekiwania klientów oraz potencjalne zagrożenia. 
W roku 2007 dodatkowo wzmocniliśmy rygorystyczne 
już działania, związane z ochroną danych osobowych 
i opracowaliśmy model odpowiedzialnego traktowania 
ochrony danych osobowych (Privacy Accountability 
Model). Model ten pomaga nam w jednoznacznym 
traktowaniu naszych najważniejszych wartości—
uczciwości, przejrzystości i szacunku dla ludzi—oraz 
potencjalnych zagrożeń, mających wpływ między 
innymi na naszą reputację, ciągłość inwestycji i działań 
biznesowych. Menedżerowie HP stosują ten model 
przy podejmowaniu decyzji mogących wpłynąć na 
ochronę prywatności i danych. 
Według naszej opinii podejmowane wysiłki HP w 
sprawie ochrony danych osobowych nie gwarantują 
przyjęcia naszych standardów jako obowiązujących 
powszechnie. Odpowiedzialna obsługa danych w 
środowisku globalnym wymaga współpracy firm 
i rządów wielu krajów. Staramy się uświadamiać 
urzędnikom rządowym i innym decydentom problem 
wpływu innowacji technologicznych na ochronę 
danych osobowych. Wspieramy działania firm 

zmierzające do ustanowienia bardziej rygorystycznych 
standardów i nakładania większej odpowiedzialności 
w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu 
pozyskiwania, używania i ochrony najważniejszych 
danych. Wierzymy także, że rządy krajów znajdą 
sposoby prowadzące do zaostrzenia prawa 
zapobiegającego naruszaniu danych, ich nadużywaniu 
i fałszowaniu, przy jednoczesnym poszanowaniu 
prywatności osób szukających takiej ochrony. 
Promowanie zasad poufności danych
HP działa na rzecz obywateli w wielu obszarach 
dotyczących ochrony prywatności i danych. Jesteśmy 
zaangażowani w prace na forum organizacji Consumer 
Privacy Legislative Forum nad ustanowieniem 
ujednoliconego prawa ochrony danych osobowych w 
Stanach Zjednoczonych. Uczestniczymy w projekcie 
Pathfinder grupy Asia Pacific Economic Cooperative’s 
Electronic Commerce Steering Group, którego 
celem jest promowanie odpowiedzialności i pomoc w 
ustanowieniu ponadnarodowych praw dotyczących 
ochrony danych osobowych w regionach Azji i Pacyfiku 
oraz Ameryki. Spotykamy się także z urzędnikami 
rządowymi i przedstawicielami kancelarii prawniczych 
na całym świecie, aby poznać nurtujące ich sprawy 
oraz pomóc im w rozpoznawaniu potencjalnych 
związków nowych technologii z ochroną danych 
osobowych.

OCHRONA 
DANYCH 
OSOBOWYCH

W roku 2007 
HP wprowadziła 
oprogramowanie 
Drive Encryption 
for HP ProtectTools 
zapewniające 
rozwiązanie pełnego 
szyfrowania dla systemu 
operacyjnego Microsoft® 
Windows® XP oraz 
Microsoft Windows 
Vista® w wersjach 
Business, Enterprise 
i Ultimate. Modułowy 
zestaw zabezpieczeń 
komputerów klienckich 
HP ProtectTools jest 
preinstalowany na 
większości notebooków 
i desktopów HP dla 
firm, umożliwiając 
implementację 
funkcji zabezpieczeń. 
Oprogramowanie HP 
ProtectTools oferuje 
zabezpieczenia i 
możliwości ochrony 
danych osobowych w 
firmach, spełniające 
nowe i zmieniające się 
wymagania, wynikające 
z przepisów dotyczących 
ochrony danych 
osobowych lub zgodności 
standardu branży kart 
płatniczych PCI (Payment 
Card Industry).

Stoimy na straży ochrony danych osobowych 
Tytuł „Most Trusted Company for Privacy for 2007” został 
przyznany HP przez TRUSTe, wiodącą organizację 
wprowadzającą ochronę danych osobowych w Internecie, 
oraz niezależną grupę badawczą Ponemon Institute. Nagroda 
wyróżnia firmy chroniące dane klientów i informujące ich o 
zaistniałych problemach z ochroną danych osobowych oraz 
promujące lepiej zabezpieczony i chroniony ekosystem online.



“Ochrona danych osobowych ma dla firmy Procter  
 & Gamble decydujące znaczenie. Współpracując z  
 dostawcą takim jak HP, wyznającym wartości  
 związane z ochroną danych osobowych, tworzymy  
 wzajemne relacje biznesowe budzące większe  
 zaufanie.”
 Sandy Hughes, członek zarządu ds. globalnej etyki, postępowania i  
  ochrony danych osobowych firmy Procter & Gamble
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ZAPEWNIENIE 
RÓWNOŚCI 
DOSTĘPU

Pracujemy nad zapewnieniem każdemu dostępu do 
naszych produktów i stron internetowych dzięki naszym 
zaleceniom projektowym i partnerstwu z dostawcami 
technologii pomocniczej AT (Assistive Technology). 
Funkcje ułatwienia dostępu przynoszą korzyści 
wszystkim użytkownikom, nie tylko tym, mającym 
specjalne wymagania, dzięki zapewnieniu większej 
elastyczności i możliwości zastosowania, zwiększając w 
ten sposób wydajność pracy. 

Ułatwienia dostępu nabierają wagi ze względu na 
dużą liczbę osób niepełnosprawnych lub cierpiących 
na niedogodności wieku starczego. Z badań wynika, 
że ponad 50 procent użytkowników komputerów w 
wieku produkcyjnym w Stanach Zjednoczonych cierpi 
na liczne łagodne wady wzroku, słuchu, problemy 
motoryczne, mowy lub poznawcze.1 69 milionów 
ludzi w wieku powyżej 50 lat mieszkających w 
krajach Unii Europejskiej wymaga, ze względu na 
stopień niepełnosprawności, uwzględnienia tego 
w projektowaniu produktów i usług opartych na 
technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.2 

Biorąc pod uwagę te trendy, wiele krajów wprowadziło 
lub planuje wprowadzić przepisy i standardy dotyczące 
ułatwiania dostępu. Agendy rządowe w Australii, 
Kanadzie, Unii Europejskiej, Japonii, części Ameryki 
Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych przy zakupie 
wymagają technologii informacyjnej i komunikacyjnej z 
ułatwieniami dostępu. 

Nasze podejście ma na celu integrowanie ułatwień 
dostępu w procesach projektowania produktów i 
witryn internetowych. Produkty HP już teraz zawierają 
przyciski identyfikowane przez dotyk, porty i przełączniki 
umieszczane w łatwo dostępnych miejscach oraz duże 
regulowane wyświetlacze. Wielu naszych klientów 
wymaga specjalizowanych urządzeń z technologią 
pomocniczą AT, takich jak powiększone ekrany lub 
klawiatury z dużą czcionką. HP pracuje z dostawcami 
technologii AT nad zwiększeniem zgodności produktów  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HP z takimi urządzeniami w celu zapewnienia klientom 
wyboru spośród najlepszych rozwiązań ułatwień 
dostępu.

Współpraca w celu promowania ułatwień dostępu
Jesteśmy partnerami ponad 50 dostawców technologii 
AT i zapewniamy zgodność z ich specjalizowanymi 
produktami. Dostawcy uczestniczą w naszym 
programie Developer and Solution Partner Program 
pomocnym w dostarczaniu klientom produktów z 
ułatwieniami dostępu, zapewniającymi korzystanie w 
pełni z technologii HP.

Informacje stają się łatwiej dostępne 
Informujemy o funkcjach ułatwiających dostęp 
w produktach HP oferowanych klientom sektora 
publicznego, podając to w arkuszach danych 
produktów. W roku 2007 dostarczyliśmy szczegółowych 
informacji dla 80 procent stosownych produktów, 
podczas gdy w 2006 było to 67 procent.

Monitory dostosowane do  
potrzeb użytkownika
W roku 2007 HP wprowadził monitory LCD z 
dwoma zawiasami i regulacją wysokości— 
19-calowy L1950 i 17-calowy HP L1750—
ułatwiające pracę noszącym okulary z dwu-, 
trzyogniskowymi lub progresywnymi soczewkami.
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INWESTYCJE 
SOCJALNE

HP od szeregu lat popiera rozwój społeczności i osób indywidualnych na całym 
świecie. W roku 2007 zainwestowaliśmy ponad 47 milionów USD w sferę socjalną,  
z ogólnej sumy ponad 262 milionów USD zainwestowanej przez pięć ostatnich lat. Te 
inwestycje nie tylko stanowią dobry przykład, ale budują relacje z innymi, poprawiają 
naszą reputację i pogłębiają dumę pracowników. 

Ciągle zmieniamy orientację strategii inwestycji socjalnych, aby dopasować je do 
celów firmy. W roku 2007 zajmowaliśmy się trzema głównymi obszarami: 

Rozwój ekonomiczny
Wierzymy, że technologia informacyjna może odgrywać decydującą rolę w 
przyśpieszeniu rozwoju ekonomicznego. Tworzy ona potrzebne umiejętności i 
pomaga osobom indywidualnym oraz firmom w dostępie do informacji i klientów, 
zwiększając wydajność pracy.

Przekazujemy pieniądze, produkty i poświęcamy czas, aby polepszyć zawodowe 
umiejętności i zwiększyć przedsiębiorczość w społecznościach niedoinwestowanych. 
Małe firmy odgrywają wielką rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, dlatego na 
nich skupiamy nasze zainteresowanie. W roku 2007 przekazaliśmy 5 milionów USD 
w gotówce i produktach HP na promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Akcja wspierania kobiet działających w 
biznesie w Meksyku

W roku 2007 przekazaliśmy ponad 100 000 USD 
w sprzęcie i gotówce na cele organizacji Pro Mujer 
Mexico, pomagającej meksykańskim kobietom 
w poszerzeniu ich umiejętności w zakresie 
technologii i biznesu. Około 2 000 kobiet otrzyma 
wsparcie w ramach tego programu w następnym 
roku.

Nienaruszanie ekologicznej równowagi
Wspieramy projekty, które są dopasowane do idei globalnego obywatelstwa, 
szczególnie związane ze zmianami klimatu, wielokrotnego wykorzystania i recyklingu. 
W ostatnim roku przekazaliśmy ponad 4 miliony USD w gotówce i produktach HP, 
aby wspierać projekty globalnej i lokalnej ochrony środowiska, szczególnie związane 
z organizacją ekologiczną World Wildlife Fund. Wprowadziliśmy także roczny projekt 
pilotażowy, realizowany w Afryce, w celu identyfikacji przebiegu procesów recyklingu 
elektronicznych odpadów w krajach rozwijających się. 

Wspólne działania w walce ze zmianami klimatu

W ostatnim roku HP rozszerzyła swoje powiązania 
z organizacją ekologiczną World Wildlife Fund. 
Przekazaliśmy 2 miliony USD w gotówce i sprzęcie na 
wsparcie przystosowania się społeczności do zmian 
klimatycznych, rozwój sieci komputerowych, aby 
podnieść świadomość i rozwinąć projekt dotyczący 
zmniejszenia emisji CO2 o około jednego miliarda ton 
przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacji.

Edukacja
HP przekazuje produkty i dotacje dla szkół, szkół wyższych i uniwersytetów oraz 
oferuje wsparcie techniczne i profesjonalny rozwój w celu rozszerzenia dostępu do 
edukacji na wyższym poziomie i poprawienia technik nauczania oraz zwiększenia 
możliwości odnoszenia sukcesu przez uczniów. Oferujemy także fachową pomoc 
nauczycielom i osobom decyzyjnym, mającym wpływ na stosowanie technologii 
przynoszących korzyści uczniom. Skupiamy się na naukach przyrodniczych i 
technicznych oraz wspieramy edukację w społecznościach niedoinwestowanych. 

W roku 2007 w ramach programu HP Technology for Teaching przekazaliśmy ponad 
12 milionów USD w gotówce i produktach HP do 237 szkół i uniwersytetów w 36 
krajach.

Promowanie nauczania w Chinach

Ogromny wzrost liczby uczniów rozpoczynających 
naukę w szkołach wyższych jest w Chinach 
wyzwaniem dla lokalnych władz. HP wspiera 
ścieżki rozwoju prowadzące do zdobycia 
wyższego wykształcenia, inicjatywę pomagającą 
uczniom pokrzywdzonym przez los. W roku 2006 
przekazaliśmy sprzęt HP na wyposażenie centrów 
nauczania w 16 wyższych uczelniach. W ostatnim 
roku skupiliśmy nasze wysiłki na wprowadzaniu 
programu pozwalającego uczestnikom dzielić się 
pomysłami i doświadczeniem.



16       Zobacz obszerny raport HP „Obywatelstwo globalne” (rok finansowy 2007) pod adresem www.hp.com/go/report.

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ
Dane podsumowania osiągnięć są zaczerpnięte z pełnego raportu online „Globalne obywatelstwo” dotyczącego 
roku finansowego HP 2007, w którym zawarto także inne pomiary i dane. Wszystkie dane dotyczą roku 
finansowego HP (kończącego się 31 października), jeśli nie wskazano inaczej.

   2005 2006 2007

Portret HP

 Liczba pracowników (w przybliżeniu) 150 000 156 000 172 000

 Dochód netto (w milionach USD) $86 696 $91 658 $104 286

 Wydatki na badania i rozwój (w milionach USD) $3 490 $3 591 $3 611

Łańcuch dostaw

 Łańcuch dostaw oraz odpowiedzialność społeczna i środowiskowa

  Liczba dostawców (całkowita, łącznie)  475 557 611

  Po audycie (całkowita liczba miejsc, łącznie) 130 254 410

  Wyniki audytu (patrz Odpowiedzialny łańcuch dostaw—sekcja online Wyników audytu)   

  Różnorodność dostawców (wyniki dokonanych zakupów)3,4

  Suma całkowita dla małych firm (w milionach USD) $3 011 $3 510 $3 106 

  Małe firmy, których właścicielami są przedstawiciele mniejszości etnicznych (w milionach USD) $1 052 $1 150 $670 

  Małe firmy, których właścicielem jest kobieta (w milionach USD) $407 $380 $440

Klimat i energia5

 Zużycie energii (w milionach kWh) 2 801 2 759 2 704

 Zużycie gazu ziemnego (w milionach kWh)  430,4 437,7 356,6

 Emisja gazów cieplarnianych (w tonach CO2e) 1 551 300 1 598 500 1 516 300

 Emisja gazów cieplarnianych wskutek biznesowo-handlowych podróży lotniczych pracowników  
 HP (w tonach CO2e) 279 000 289 000 289 000

Wielokrotne wykorzystanie i recykling produktów6

 Recykling w liczbach—sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne łącznie (w tonach) 755 920 1 170

 Recykling w liczbach w ciągu roku—sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne łącznie (w tonach) 140 165 250

 Wielokrotne wykorzystanie i recykling łącznie w ciągu roku (w tonach, w przybliżeniu) 190 210 313

 Liczba krajów/regionów/terytoriów z wdrożonymi programami HP zwrotu i recyklingu 42 45 52

Działania

 Odpady bezpieczne (w tonach)7 102 567 106 492 89 275

 Odpady nie składowane na wysypisku śmieci (% całkowitej liczby wyprodukowanych) 87,8% 88,2% 88,4%

 Odpady niebezpieczne (w tonach) 7 001 8 638 8 936

 Potencjalne zanikanie warstwy ozonowej wskutek przybliżonej emisji (ekwiwalent freonów CFC-11 w kg) 4 358 3 935 6 690

 Zużycie wody (w milionach ton)8 8 136 8 358 7 359

Pracownicy 

 Sytuacja demograficzna pracowników globalnie (liczba kobiet w % całej liczby pracowników) 29,9% 29,9% 30,0%

 Sytuacja demograficzna pracowników w USA (patrz sekcja online Pracownicy–Zróżnicowanie–Wydajność)

 Liczba przypadków opuszczonych dni pracy (globalnie)9 0,11 0,13 0,10

 Wartość w gotówce i produktach przekazanych pracownikom, w tym fundusze powiązane z 
 HP (w milionach USD) 16,9 USD 14,8 USD 13,4 USD

Inwestycje socjalne

 Prezenty globalnie, suma całkowita (w milionach USD) 45,3 USD 45,6 USD 47,1 USD

 Zyski w procentach bez podatku 1,3% 0,63% 0,51%



Raport HP „Globalne obywatelstwo” za rok finansowy 2007 17 

PODSUMOWANIE CELÓW
Podano tu częściową listę celów HP dotyczących globalnego obywatelstwa. Pozostałe cele w kilku kategoriach, 
jak również postęp w osiąganiu celów w porównaniu z rokiem 2007 można znaleźć w pełnym raporcie online 
HP „Globalne obywatelstwo” dotyczącym roku finansowego 2007. Wszystkie cele dotyczą roku 2008, jeśli nie 
wskazano inaczej.

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw oraz odpowiedzialność społeczna i środowiskowa
 • Wdrażanie programów szkoleniowych dla najlepszych dostawców, w tym programy skierowane do dostawców drugiej grupy
 • Prowadzenie nowych i kontynuowanie audytów w 100 miejscach, w tym wspólne dla branży i weryfikacja zewnętrzna 
 • Angażowanie i ocena dostawców towarów i usług najwyższego priorytetu biorących udział w operacjach HP w łańcuchu dostaw  
      programu SER
 • Wspieranie formatu oraz narzędzi raportowania obowiązującego w całej branży i początkowych prac nad całościowym raportowaniem 
 •  Raportowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych u najważniejszych dostawców HP, od których pochodzi ponad 70 procent 

naszych materiałów eksploatacyjnych, składników i produkcji.
Różnorodność dostawców
 • Przydzielić 13 procent kwalifikowanych zakupów w Stanach Zjednoczonych dla sektora małych firm 
 • Przydzielić 7 procent kwalifikowanych zakupów w Stanach Zjednoczonych dla sektora małych firm, których właścicielami są kobiety 
Klimat i energia

Cel do roku 2010: HP zmniejszy łączne zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych związanych z działaniami i produktami HP o 25 
procent w stosunku do poziomu z roku 200510 w następujących obszarach:
 •  Działania: HP zmniejszy zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych w podległych obiektach HP i leasingowanych przez HP na całym 

świecie o 16 procent w stosunku do poziomu z roku 200511 
 •  Produkty: HP zmniejszy zużycie energii przez produkty HP12 i emisję gazów cieplarnianych związaną z ich produkcją, osiągając określone 

cele wyznaczone dla reprezentatywnych kategorii produktów, w tym wyznaczone dla wysokowydajnych drukarek HP, serwerów, rodzin 
komputerów biurkowych i notebooków: 

  o Zwiększenie energooszczędności rodziny wysokowydajnych drukarek do 30 procent w porównaniu z 2005 rokiem13 
  o Zwiększenie energooszczędności rodziny wysokowydajnych serwerów do 50 procent w porównaniu z 2005 rokiem14 

  o Zmniejszenie zużycia energii w przypadku rodzin wysokowydajnych komputerów biurkowych i notebooków do 25 procent  
     w porównaniu z 2005 rokiem15

Wielokrotne wykorzystanie i recykling produktów

 •  Przeprowadzić coroczną weryfikację standardów recyklingu HP na trzech poziomach dostawców usługi recyklingu, w tym audyty u 
wszystkich dostawców poziomu pierwszego 

 •  Cel do roku 2010: Odzyskać 450 000 ton w przypadku produktów elektronicznych (do wielokrotnego wykorzystania i recyklingu) oraz 
materiałów eksploatacyjnych (do recyklingu) w ciągu trzech lat, do roku 2010

Innowacje produktów

Materiały 
 •  Dwukrotnie zwiększyć użycie tworzyw sztucznych po recyklingu we wkładach drukujących w roku 2008 w porównania z rokiem 2007, 

do 4 500 ton 
 •  Cel do roku 2009: Wyeliminować całkowicie używanie tworzyw sztucznych BFR oraz PCV z nowych produktów komputerowych, 

wprowadzanych na rynek w roku 2009 jako alternatywa możliwa do wykonania technologicznie, co nie wpłynie ujemnie na wydajność 
produktów i ich jakość, ani nie stanowi ryzyka dla zdrowia i środowiska 

Dostępność
 • Rozwinąć technologię pomocniczą VPAT w przypadku 95 procent wszystkich stosownych produktów 
Działania

 • Kontynuować wycofywanie co najmniej 87 procent globalnych odpadów ze składowisk śmieci do końca 2008 roku 
 • Cel do roku 2010: Zmniejszyć zużycie wody o 5 procent w porównaniu z rokiem 2007 
Ochrona danych osobowych

 • Osiągnąć wielkość 85 procent przeszkolonych pracowników HP, którzy ukończyli aktualne szkolenie Standards of Excellence Data  
    Privacy
 •  Zintegrować wszystkie narzędzia służące do wewnętrznej ochrony danych osobowych w systemie typu end-to-end, bazie wiedzy i 

zastosować nowy model monitorowania zapewniający certyfikat 
Pracownicy

Różnorodność pracowników
 • Trzydzieści procent pracowników biorących udział w naszych wiodących programach rozwoju to kobiety 
 •  Dwadzieścia procent pracowników biorących udział w naszych wiodących programach rozwoju, to ludzie z innym kolorem skóry niż 

biały, z których największą grupę stanowią Latynosi i Afroamerykanie 
Prezenty dla pracowników i praca społeczna
 • Programy pilotażowe we wszystkich regionach stanowiące zachętę dla ochotników 
 • Rozszerzyć możliwości pracy społecznej dla emerytów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza jego granicami. 
Inwestycje socjalne  

 •  Sto procent stypendystów w programie edukacyjnym K–12 zgłosiło, że przekazane produkty HP miały pozytywny wpływ na proces 
nauczania i uczenia się, co potwierdziło wyznaczone cele programu 

 •  Dziewięćdziesiąt procent stypendystów dla wyższych uczelni zgłosiło, że przekazane produkty HP miały pozytywny wpływ na proces 
nauczania i uczenia się, co potwierdziło wyznaczone cele programu 



Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę pod adresem 
www.hp.com/go/report

Informacje dotyczące tego raportu
Ten raport dotyczy wszystkich działań HP, z wyłączeniem działalności joint venture. 
Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie odnośniki do roku 2007 odnoszą się do roku finansowego, zakończonego 31 
października 2007 roku. 
Wszystkie odnośniki do dolarów odnoszą się do dolarów USD. 
„Tony” odnoszą się do ton w układzie metrycznym. 
W tym raporcie oznaczenia „greenhouse gas” lub „GHG” odnoszą się do gazów cieplarnianych emitowanych wskutek 
działalności człowieka, a termin „CO2e” odnosi się do „emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla”, jednostki używanej do pomiaru 
emisji gazów cieplarnianych. CO2 jest głównym, ale nie jedynym składnikiem produkowanych przez człowieka gazów 
cieplarnianych.
Także w tym raporcie produkt „do wielokrotnego wykorzystania” lub „odsprzedany” odnosi się do kompletnego, odzyskanego 
produktu elektronicznego.  
Termin „recykling” odnosi się do procesu przetwarzania odpadów urządzeń elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych  
w celu odzyskania materiałów lub energii.

Końcowe uwagi raportu
1   W oparciu o raport badawczy zatwierdzony przez Microsoft Corporation i sporządzony przez Forrester Research, Inc.,  

w 2003 roku. Patrz http://www.microsoft.com/enable/research/workingage.aspx.
2   Oszacowanie stanu ułatwień dostępu w urządzeniach elektronicznych w krajach europejskich.
3  Wszystkie wykresy dotyczą zakupów w Stanach Zjednoczonych dokonanych przez firmy amerykańskie.
4   Dane dotyczą okresu 12-miesięcznego zakończonego 30 września wymienionego roku.
5   Dane w tej kategorii dotyczą działań HP.
6    Dane recyklingu sprzętu pochodzą z regionu Europa/Bliski Wschód/Afryka oraz dane recyklingu drukarek HP LaserJet 

dotyczą okresu roku kalendarzowego. Pozostałe dane są oparte na roku finansowym HP.
7   Forma przedstawienia danych z lat 2005 i 2006 została zmieniona.
8   Przyczyną zmiany formy przedstawiania danych jest konieczność wprowadzania dalszych usprawnień w raporcie.
9    Liczba przypadków opuszczenia dni roboczych dotyczy obrażeń ciała odniesionych podczas pracy, mających wpływ na 

absencję pracy przypadającą na 100 pracowników pracujących przez cały rok.
10       Uaktualniony cel: W oparciu o aktualne zaawansowanie i znaczne zaangażowanie HP zwiększył zgłoszoną docelową 

wartość z 20 procent na 25 procent zmniejszenia do roku 2010 zużycia energii związanej z produktami i działalnością.
11     HP zmienił podstawę roczną wymienioną w celu dotyczącym działań związanych z obniżeniem zużycia energii z roku 

2006 na rok 2005, aby dopasować wartości do innych celów związanych z energią. Ta zmiana nie dotyczy istoty celu 
ze względu na to samo zobowiązanie dotyczące docelowego zużycia energii do roku 2010; jest to wyłącznie zmiana 
podstawy rocznej. Ze względu na to, że zużycie energii wskutek działań HP w przybliżeniu jest o 1 procent wyższe w roku 
2005 w porównaniu z rokiem 2006, zwiększa to procentową wartość celu zmniejszenia zużycia energii do 16% do roku 
2010 w porównaniu z rokiem 2005.

12    Średnia energooszczędność przypadająca na dostarczoną jednostkę według wykresów użytych w raporcie IDC z roku 
2005, dla rodzin wysokowydajnych produktów, na podstawie pomiarów testów wydajności powszechnie używanych  
w branży. Rodziny produktów to notebooki i komputery biurkowe, drukarki Inkjet oraz LaserJet i serwery w standardzie 
branżowym.

13  Energooszczędność określona jest w kWh (przy użyciu metody Total Electrical Consumption)/liczba stron na minutę. 
Cel dotyczy drukarek wymienionych w punkcie 12. Te rodziny reprezentują ponad 35 procent drukarek inkjet i ponad 45 
procent drukarek LaserJet dostarczonych w roku 2005.

14  Energooszczędność określona jest w kWh/transakcji na minutę (przy użyciu testu SPEC lub innego testu wydajności, 
odpowiedniego do klasy serwera). Cel dotyczy serwerów w standardzie branżowym wymienionych w punkcie 12. Te 
rodziny aktualnie reprezentują 50 procent wielkości sprzedaży w tej kategorii.

15  Energooszczędność jest zdefiniowana w jednostkach mocy W zużywanych w trybie oczekiwania (przy użyciu protokołu 
testu U.S. EPA ENERGY STAR®). Tryb spoczynku dotyczy ponad 75 procent całkowitego zużycia energii. Lepszy wynik 
został obliczony na podstawie średniego zużycia energii platform desktop i notebooków przypadającego na wielkość 
dostarczonej produkcji 

ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego właścicielem jest rząd USA. 

Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie USA.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Gwarancje na produkty HP i usługi są przedstawione wyłącznie w gwarancji dołączanej do tych produktów i usług. Żadnej z 
przedstawionych tu informacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. HP nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
błędy techniczne lub edytorskie lub pominięcia w podanych tu informacjach. 
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