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Szanowni Państwo,

O

ddajemy dzisiaj w Państwa ręce najnowszy Raport zrównoważonego
rozwoju Nowego Stylu. Choć dotyczy on naszej działalności w latach
2018–2019, prace nad nim przypadły na szczególny okres. Redagowaliśmy go bowiem w czasie, gdy cały świat z niepokojem śledził rozwój
pandemii koronawirusa. Zagroziła ona przede wszystkim naszemu zdrowiu i życiu,
ale także wywołała potężne zawirowania w gospodarce. Podobnie jak w przypadku
anomalii klimatycznych – coraz bardziej niszczycielskich suszy, powodzi, czy trąb
powietrznych – trudno nie dostrzec w zarazie poważnego sygnału ostrzegawczego,
być może jednego z ostatnich, jaki wysyła człowiekowi buntująca się wobec jego
poczynań natura. Chociaż nie, słowo „bunt” stawia przyrodę w roli tej agresywnej,
podczas gdy ona po prostu działa w samoobronie.
Uważamy, że naszą odpowiedzią na ów alert powinna być intensyfikacja polityki
zrównoważonego rozwoju, która jest dokładnie o tym: ograniczeniu i przeciwdziałaniu zgubnym praktykom oraz wdrażaniu inicjatyw, chroniących naszą planetę oraz
jej mieszkańców. Dlatego choć wspomniane dwa lata były dla nas okresem niespotykanie dotąd intensywnej pracy, dzięki której Nowy Styl umocnił swoją rynkową
pozycję lidera w branży kompleksowej aranżacji biur oraz miejsc użyteczności publicznej, staraliśmy się ze wszystkich sił, aby ani na moment nie tracić z oczu idei
odpowiedzialnego biznesu. Pamiętaliśmy o niej, dokonując akwizycji trzech kolejnych spółek – Kusch+Co, Stylisu oraz Majencii – jak również zawiązując strategiczne
partnerstwo z HNI Corporation, które otworzyło przed nami jeszcze większe perspektywy globalnego wzrostu. Przyświecała nam także podczas podejmowania szeregu inicjatyw porządkujących naszą wewnętrzną strukturę oraz usprawniających
obsługę klientów, wśród których najważniejszymi były rozpoczęte procesy segmentacji oraz rebrandingu. Wreszcie mieliśmy ją na uwadze, przychodząc codziennie do
biur i zakładów, aby podjąć rutynowe obowiązki. Za każdym razem powtarzaliśmy
sobie w myślach „Make your space responsible”, parafrazując hasło naszej firmy.
Mamy świadomość, że przed nami wciąż bardzo dużo pracy. Spoglądając zatem
z pokorą na nasze dokonania w latach 2018–2019, stawiamy sobie dzisiaj nowe,
ambitne cele w tym zakresie. Chcemy móc w kolejnym raporcie z pełną odpowiedzialnością zrelacjonować, że nasze produkty, rozwiązania oraz sposób działania
stały się jeszcze bardziej przyjazne środowisku i ludziom.
Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed nami w najbliższych dwóch
latach, jest rozwój naszego portfolio, sprofilowany pod kątem zapewnienia jeszcze
większej ergonomii, a tym samym skuteczniejszej ochrony zdrowia użytkowników,
jak również uwzględniający zasady circular economy, pozwalające zmniejszyć ilość
zużywanych do produkcji materiałów i surowców. W obszarze customer service będziemy z kolei dążyć do lepszego zrozumienia potrzeb naszych Partnerów i Klientów,
tak aby móc skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby – zamierzamy wdrożyć rozwiązania, które ułatwią kontakt z nami, skrócą czas obsługi oraz pozwolą intuicyjnie
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GRI
102-11

GRI
102-14

GRI
102-15

korzystać z udostępnionych przez nas narzędzi online. Będziemy także upowszechniać kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w dalszym ciągu budować
oparte na wzajemnym szacunku i tolerancji poczucie przynależności do jednej organizacji wśród naszych pracowników, przebywających na co dzień w wielu krajach. Zamierzamy wreszcie kontynuować nasze zaangażowanie w życie lokalnych
społeczności, przy czym zależy nam, aby kierować naszą pomoc precyzyjniej niż
dotychczas i skupić się na tych działaniach, które zapewnią najbardziej potrzebne
i efektywne wsparcie.
Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że przed nami okres ogromnej niepewności.
Nie wiemy, kiedy obecna pandemia koronawirusa wygaśnie, a jeśli już to nastąpi, to
jakie trwałe piętno zmian odciśnie ona zarówno na naszej branży, jak i codziennym
życiu. W związku z tym, bodaj największym wyzwaniem, które stoi dzisiaj przed
nami, jest odpowiednie zareagowanie na zachodzące zmiany. Pracujemy już nad
rozbudową oferty produktów do urządzania domowych biur, które prawdopodobnie będą zyskiwać na popularności, a z drugiej strony przyglądamy się bacznie tematowi bezpiecznego powrotu do miejsc pracy, czemu poświęcony był wydany
przez nas raport Welcome back… to the office!. W sferze planowania strategii biznesowej COVID-19 wymusza na nas o wiele większą ostrożność. Nie możemy jednak pozwolić, aby kompletnie nas sparaliżował. Musimy więc znaleźć złoty środek,
który z jednej strony zabezpieczy nas na wypadek niekorzystnego obrotu spraw,
a z drugiej pozwoli nadal się rozwijać.
Jedno jest natomiast pewne – jako ludzkość nie możemy zwlekać z podjęciem zdecydowanych działań, które chronić będą nasz klimat i środowisko. Klęski, o których niemal codziennie donoszą media, dają do myślenia. Kluczową sprawą w tym
aspekcie jest redukcja CO2, do czego zobowiązujemy się jako firma w najbliższych
latach. Cel ten zamierzamy osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększanie udziału zielonej energii jako źródła energetycznego wykorzystywanego przez nas w codziennym funkcjonowaniu fabryk i biur. Integracja systemów informatycznych oraz
rozbudowa narzędzi do videokonferencji pozwoli nam natomiast ograniczyć liczbę
podróży służbowych, co mamy nadzieję przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego. To oczywiście zaledwie kilka obszarów, w których będziemy intensywnie
pracować, aby przeciwdziałać degradacji naszej planety.
Tymczasem zapraszamy do lektury raportu i zapoznania się z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Gotowi do dialogu,
z ogromną chęcią usłyszymy Państwa opinie na ich temat, zarówno te dobre, jak
i te krytyczne, zaś w razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Nowego Stylu
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Wyznaczamy cele

U źródeł funkcjonowania Nowego Stylu leżą założenia dotyczące skutecznego, efektywnego i przyjaznego
działania. Są one wpisane w naszą misję, która brzmi:

Z pasją i poszanowaniem środowiska
naturalnego pomagamy ludziom
aranżować biura i inne obiekty
użyteczności publicznej. Tak, aby jak
najlepiej odpowiadały na potrzeby
ich zdrowia i komfortu, zwiększały
efektywność i przyjemność z pracy,
zaspokajały indywidualne potrzeby
ergonomiczne i estetyczne. Żeby
po prostu jak najlepiej im służyły.
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Spis treści

W celu spełnienia misji przedsiębiorstwa, osiągnięcia konkurencyjności na rynku oraz umocnienia
zaufania naszych klientów, a tym samym zapewnienia ciągłości biznesu, koncentrujemy się na realizacji celów, zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) opartych
na poniższych założeniach.
GRI
102-12

Zapewniamy klientom
kompleksową obsługę
i zaspokojenie stale
rosnących oczekiwań.

Systematycznie ulepszamy
walory użytkowe, ergonomiczne
i wytrzymałościowe naszych
wyrobów.

Gwarantujemy ciągły rozwój
firmy, dokonując ekspansji
na rynki międzynarodowe
oraz umacniając naszą globalną
i lokalną odpowiedzialność.

Eliminujemy potencjalne zagrożenia identyfikując, analizując
i oceniając ryzyka oraz szanse
występujące w procesach
i na stanowiskach pracy.

Zapewniamy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy
w celu zapobiegania urazom
i chorobom.

Chronimy zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na
terenie naszych lokalizacji oraz
klientów i podwykonawców.

Angażujemy pracowników
oraz zainteresowane strony
w budowanie kultury
bezpieczeństwa.

Identyfikujemy i monitorujemy
aspekty środowiskowe,
minimalizując tym samym
niekorzystne oddziaływanie
na środowisko naturalne.

Dbamy o racjonalne zużycie
surowców naturalnych, stosując
technologie redukujące ilość
odpadów produkcyjnych.

Projektujemy wyroby zgodne
z modelem gospodarki
cyrkularnej.

Szkolimy pracowników w celu
podnoszenia świadomości
ich wpływu na środowisko,
jakość i bezpieczeństwo.

Osiągamy zgodność
z obowiązującymi przepisami
prawa oraz przestrzegamy
pozostałych zobowiązań.
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Spełniamy obietnice 2016–2017

GRI
103-3

Z 24 zobowiązań aż 22 udało nam się zrealizować całkowicie lub częściowo. Pozostałe dwa są
w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zobowiązań (24)

realizacja 80%–100%
realizacja 50%–79%
realizacja poniżej 50%

Realizacja 80 – 100%
Klienci i produkt

Będziemy kontynuować proces usprawniania procesów wdrożeniowych i przepływu wiedzy na temat
produktów poprzez przeniesienie wewnętrznej procedury certyfikacji produktów oraz bazy certyfikatów
do systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Środowisko

Z myślą o poprawie warunków pracy pracowników Zakładu Przemysłu Drzewnego i ograniczeniu
zużycia energii elektrycznej wymienimy układ odpylania w dwóch halach produkcyjnych w Rzepedzi
na system o większej efektywności filtracji odciąganego powietrza.

Środowisko

Będziemy kontynuować wymianę oświetlenia w halach produkcyjnych i magazynach na źródła światła LED.

Środowisko

Zastosujemy alternatywny sposób pakowania na rynku niemieckim. Dla asortymentu meblowego
wykorzystamy palety ‚L’ , aby lepiej wykorzystać przestrzeń załadunkową, a przy zamówieniach
drobnicowych zastąpimy folię stretch taśmą PP i ograniczymy zużycie opakowań z tworzyw sztucznych.

Środowisko

Będziemy kontynuować wdrażanie zaawansowanych systemów IT (Track&Trace, EDI, WMS),
które usprawniają procesy logistyczne i zmniejszają ilości drukowanych dokumentów.

Środowisko

Stworzymy model logistyczny, obejmujący aspekty logistyki zwrotnej uwzględniający drugi cykl życia
produktów – projekt pilotażowy zrealizujemy na rynku holenderskim.

Środowisko

Opracujemy nowy model logistyczny uwzględniający zastosowanie specjalnych nośników ładunkowych
corletta do transportu mebli.

Pracownicy

Nasza obecność na portalach rekrutacyjnych.

Pracownicy

Profesjonalna zakładka KARIERA na stronie internetowej.
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Spis treści

Realizacja 80 – 100%
Pracownicy

Będziemy kontynuować Program Talentów dla pracowników, w którym będą uczestniczyć
w interdyscyplinarnych szkoleniach i realizować projekty.

Pracownicy

Będziemy kontynuować komunikację wewnętrzną z pracownikami: biuletyn „Spinacz”, intranet,
Dni Otwarte.

Pracownicy

Rozbudujemy komunikację z pracownikami zagranicznymi.

BHP

Będziemy poprawiać bezpieczeństwo miejsca pracy w naszych fabrykach, m.in. poprzez
profesjonalne szkolenia dla pracowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy i tworzenie
Zespołów Ratowniczych, wyposażenie zakładów w torby medyczne R1, a także zakup okularów
korekcyjno-ochronnych dla pracowników.

BHP

Dla odwiedzających nasze fabryki gości stworzymy film pokazujący najważniejsze zasady
bezpiecznego zachowania.

BHP

W obszarze Fabryki Mebli Biurowych stworzymy pomieszczenie dla osób wymagających
udzielenia pierwszej pomocy, a także specjalny pokój dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Lokalne
społeczności

Będziemy wspierać pasję i rozwój młodych talentów.

Łańcuch dostaw

Będziemy w dalszym ciągu rozwijać strategie zakupowe dla poszczególnych kategorii.

Łańcuch dostaw

Opracujemy i wdrożymy procesy zakupowe na platformach IT.

Łańcuch dostaw

Zajmiemy się optymalizacją parametrów komercyjnych: LT, MOQ, terminy, płatność
i koszt zakupu.

Realizacja 50 – 79%
Pracownicy

Będziemy rozwijać współpracę z uczelniami wyższymi w celu dopasowania programów
edukacyjnych do potrzeb pracodawców i budowania relacji z potencjalnymi pracownikami.

Etyka/Ład
korporacyjny

Zorganizujemy wydarzenia i przygotujemy materiały promujące kulturę różnorodności
dla pracowników i społeczności lokalnej.

Łańcuch dostaw

Wdrożymy w procedurze zakupowej specyfikacje wymagań zakupowych dla surowców
i komponentów pod produkty dla rynku projektowego.

Realizacja poniżej 50%
Klienci i produkt

Stworzymy wewnętrzną bazę wiedzy na temat wymagań w zakresie norm i certyfikatów
dla grup materiałowych, produktów i komponentów funkcjonujących na poszczególnych rynkach.

Etyka/Ład
korporacyjny

Rozbudujemy program szkoleń etycznych dla pracowników.
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Nowy Styl w liczbach
GRI
102-7

Największy

461 mln EUR

producent mebli biurowych
w Europie

przychodów ze sprzedaży
w 2019 roku

Showroomy w

33 miastach
i departamenty w

16 krajach
w Europie i na Bliskim Wschodzie
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Spis treści

220 000 m2

Prawie

powierzchni produkcyjnej w

107 000 m2

7 krajach

powierzchni magazynowej
w różnych krajach europejskich

Produkty dostarczane
do ponad

Założony w

100 krajów

1992 roku
09

1

O Nowym Stylu

Od chwili, gdy bracia Adam i Jerzy Krzanowscy
własnoręcznie skręcili kilka pierwszych krzeseł kawiarnianych, a następnie załadowali je na tył samochodu
osobowego, minęło prawie 30 lat. Z pierwszymi krzesłami
wyruszyli w Polskę i zaprezentowali je potencjalnym klienGRI
102-1

1.1
GRI
102-2

tom, licząc na ich zainteresowanie i pierwsze zamówienia.
Przez trzy dekady w firmie Nowy Styl zmieniło się niemal
wszystko. Niemal, ponieważ usilnie zabiegamy, aby pewne
rzeczy zachować w pierwotnym kształcie.

Jak i gdzie działamy
GRI
102-7

W 1992 roku bracia pracowali w urządzonej prowizorycznie
montowni, w której włącznie z nimi było siedem osób. Jej
siedziba mieściła się pod Krosnem – niewielkim miastem
w południowo-wschodniej Polsce.
Dzisiaj łącznie ze spółkami joint-venture, w naszych fabrykach i biurach w 16 krajach pracuje ponad 7000 osób.
Nasi pracownicy pochodzą z pięciu kontynentów i około

50 krajów. Dzięki temu potrafimy odpowiedzieć na każde
potrzeby i dostosować się do lokalnych warunków.
Poprzez spółki, oddziały i departamenty handlowe, oferowane przez Nowy Styl produkty i rozwiązania trafiają
na cały świat – łącznie do około 100 krajów. Najlepszym
podsumowaniem osiągnięć ostatniego ćwierćwiecza jest
natomiast pozycja lidera w branży kompleksowej aranżacji
biur oraz miejsc użyteczności publicznej – stadionów, hal,
kin, teatrów, terminali pasażerskich, czy hoteli.
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Nowy Styl globalnie
GRI
102-3

GRI
102-4

GRI
102-6

Nasze siedziby:
Krosno – siedziba główna i biuro zarządu
Jasło – główna lokalizacja produkcyjna
Kraków – biuro zarządu

Legenda:

Nasze departamenty:

Departamenty
Zakłady produkcyjne
Showroomy

12

Austria
Belgia
Bliski Wschód
Czechy
Francja
Holandia
Kazachstan
Niemcy
Polska
Rosja
Słowacja
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania

Kazachstan

Bliski Wschód

Spis treści

W skład grupy kapitałowej Nowy Styl wchodzą:
Nowy Styl Sp. z o.o. jako spółka matka, spółki zależne i współzależne, oraz joint-venture. Wybrane spółki
zaprezentowane są w poniższej tabeli.
GRI
102-5

W naszym Raporcie zrównoważonego rozwoju skupiamy się jedynie na spółkach, które prowadzą działalność produkcyjną (Nowy Styl Sp. z o.o., Nowy Styl GmbH,
Rohde & Grahl GmbH, Sitag AG, Kusch+Co GmbH, Nowy
Styl – Majencia SAS).

Struktura Nowego Stylu

Spółka
matka

Nowy Styl Sp. z o.o.
Krosno, Polska

Spółki
zależne

Rohde & Grahl GmbH
Steyberg, Niemcy

Spółka
współzależna

Telmex – Nowy Styl Zrt.
Szentendre, Węgry

Joint-venture

TCC The Chair Company
Bursa, Turcja

Nowy Styl GmbH
Ebermannsdorf, Niemcy

Nowy Styl Ukraina
Charków, Ukraina

Sitag AG
Sennwald, Szwajcaria

Nowy Styl Rosja
Moskwa, Rosja

Kusch+Co GmbH
Hallenberg, Niemcy
Rohde & Grahl B.V.
Amersfoort, Holandia
Nowy Styl – Majencia SAS
Saint-Cloud, Francja
Nowy Styl FR SAS
Saint-Marcellin, Francja
Nowy Styl UK Ltd
Tuxford, Wielka Brytania
Nowy Styl Group GmbH
Dornbirn, Austria
NSG CZ s.r.o.
Praga, Czechy
Nowy Styl SK s.r.o.
Prešov, Słowacja
NSG TM Sp. z o.o.
Krosno, Polska
Nowy Styl FZE
Dubaj, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
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1.2

Wartości podstawą naszego rozwoju

W toku dynamicznego rozwoju nie zapomnieliśmy
o wartościach stanowiących fundament, na którym bracia Krzanowscy rozpoczęli budowanie swojej firmy.
Historia biznesu zna wiele przykładów, kiedy za postęp
zapłacono utratą zasad. W Nowym Stylu zawsze znajdowały się one na pierwszym miejscu i nie podjęto żadnej
decyzji, która mogłaby im zaprzeczyć. Dlatego mimo że
GRI
102-16

liczebność naszej kadry zwiększyła się tysiąckrotnie, chcemy aby nadal panowała u nas taka atmosfera, jakby wciąż
była nas pierwotna siódemka – wypełniona zdrową ambicją, szczerością, wzajemnym zaufaniem, troską o wzajemne bezpieczeństwo, szacunkiem, czy po prostu koleżeńskością.

Nasze wartości

Ambicja

Pokora

Z wartościami związana jest nieodłącznie
nasza kultura organizacyjna, a z nią –
Kodeks etyczny, który opublikowaliśmy w 2017 roku
(w 2020 roku planujemy jego aktualizację). Definiuje on
standardy etyczne obowiązujące w Nowym Stylu w obszarach: relacji wewnątrz firmy, jej mienia, ochrony danych
osobowych, relacji z klientami oraz dostawcami, korzyści
materialnych, konfliktów interesów, konkurencji, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska naturalnego, a także
społeczności lokalnej. To jeden z pierwszych dokumentów,
z jakimi zapoznają się osoby rozpoczynające pracę w naszej organizacji, dostępny także na naszej stronie.
GRI
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Kliknij i zobacz Kodeks etyczny

Uczciwość

Tolerancja

W przestrzeganiu zasad Kodeksu szczególną rolę
pełnią Rzecznicy ds. etyki – trzech powołanych
w Polsce (na Podkarpaciu oraz w Krakowie) oraz osoby
stanowiące ich odpowiedników w każdej z zagranicznych
spółek. To do nich kierować możemy wszelkie pytania
i wątpliwości, a także, jeśli by wystąpiły, naruszenia Kodeksu. W Polsce powołaliśmy ponadto Radę Etyki, która skupia Rzeczników ds. etyki i przedstawicieli różnych działów.
Rada zbiera się nie rzadziej niż raz do roku, żeby interdyscyplinarnie poruszać szeroko rozumiane kwestie etyczne,
środowiskowe i społeczne. Do celów Rady należy m.in.:
GRI
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>

nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych,

>

wymiana dobrych praktyk między spółkami,

> 	przeprowadzanie wewnętrznych audytów

społecznych,
> 	zgłaszanie potrzeb szkoleniowych/inicjowanie

komunikacji na tematy etyczne,
> 	zapobieganie powtarzaniu się sytuacji zgłaszanych

do rzeczników.
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Kultura organizacyjna

Nauka, pokora i wyciąganie wniosków – oto kolejne cechy
Nowego Stylu, składające się na podstawę naszej kultury
organizacyjnej. Ich bezpośrednią pochodną jest coraz większa koncentracja na badaniach i rozwoju, opracowywaniu
własnych technologii oraz metod usprawniających działanie. W tym duchu pojawiła się, a następnie upowszechniła
u nas polityka CSR. Kiedy sięgniemy pamięcią wstecz do
początku lat dziewięćdziesiątych, musimy uczciwie przyznać, że były to czasy, w których w Polsce o kwestiach odpowiedzialności firm nie dyskutowano szczególnie głośno.
Dzięki temu, że jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw
rozwinęliśmy działalność na zachodzie Europy, nastawie-

1.4

ni na dogłębne poznawanie lokalnych rynków, szybko zauważyliśmy, jak ważną rolę odgrywa tam np. ekologia. Od
tamtej pory nieustannie adaptujemy i przeszczepiamy dobre praktyki na inne rynki, oraz „zarażamy” nimi naszych
partnerów, przedłużając łańcuch wartości. Tak bowiem
rozumiemy odpowiedzialność oraz jej rolę we wszystkim,
co robimy – przede wszystkim w dostarczaniu naszym
klientom produktów oraz świadczeniu im usług, dzięki którym będą mogli się rozwijać z poszanowaniem oraz troską o środowisko, społeczność lokalną, a także własnych
pracowników.

Władze spółki

Lider to ktoś, za kim pójdą ludzie, ktoś z kim chce się pracować i do kogo ma się zaufanie. Jest autentyczny. Ta osoba musi mieć dobry kontakt z pracownikami – musi dawać
im przykład – opowiadał w połowie czerwca 2020 roku
magazynowi „Forbes” Adam Krzanowski, prezes Nowego
Stylu, a wraz z bratem Jerzym laureat przyznanej w 2019
roku przez miesięcznik nagrody Liderzy XXI wieku. Jego

słowa przytaczamy tu nieprzypadkowo. W Nowym Stylu
o władzach mówimy wyłącznie formalnie. W praktyce Zarząd gorąco wierzy w realne przywództwo, partnerstwo
oparte na dialogu, a nie dyktacie. Oczywiście to on kieruje naszą działalnością i rozwojem firmy, jednak codziennymi decyzjami stara się potwierdzać, że daleko mu do
autorytaryzmu.

Zdjęcie: Forbes

15

Demokratyczny model przywództwa ma swoje źródła
w powołanym w 2008 roku pięcioosobowym Zarządzie.
Jego członkowie podzielili się kompetencjami, odpowiadając za poszczególne obszary działalności firmy. Decyzje zapadają natomiast zawsze w toku wspólnych dyskusji
i konsultacji. Nawet jeśli któryś z członków ma inne zdanie

GRI
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na dany temat, w pełni akceptuje opinię większości, a następnie wspólnie z nimi ponosi za nią odpowiedzialność.
Zespołowość funkcjonująca na najwyższym szczeblu kierowniczym przenosi się w głąb naszej organizacji, na każdy jej poziom.

Schemat podziału obowiązków między członków Zarządu

PREZES

WICEPREZES

WICEPREZES

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam
Krzanowski

Jerzy
Krzanowski

Rafał
Chwast

Dariusz
Frydrych

Roman
Przybylski

Etyka

Inwestycje

Finanse

Produkcja

HR

Zakupy strategiczne

IT

 przedaż
S
międzynarodowa

Badania i konsulting
przestrzeni pracy

Administracja

Customer Service

Zarządzanie
produktem

Rynki Wschodnie

Analiza procesów
biznesowych

Zarządzanie brandami

Sprzedaż krajowa

Marka Forum Seating

Dział Prawny

Planowanie produkcji
i zaopatrzenie

M&A

Jakość
Technika

Aby usprawnić działanie i mieć lepszy wgląd w realizowane przez Nowy Styl projekty, powołaliśmy dodatkowo
tzw. Poszerzony Zarząd, który stanowi uzupełnienie i prze-

dłużenie głównego kierownictwa w kluczowych obszarach
działalności. Kompetencje członków Poszerzonego Zarządu są następujące:

Tomasz
Bardzik

Bartosz
Karasiński

Józef
Leszczyński

Małgorzata
Naparło

Paweł
Smaś

Mariusz
Sobociński

Dyrektor Pionu
Planowania
Produkcji
i Zaopatrzenia
oraz Dyrektor
Pionu Jakości

Dyrektor
Departamentu
Sprzedaży
Eksportowej

Dyrektor
Departamentu
Sprzedaży
Krajowej

Dyrektor
Działu Obsługi
Klienta

Dyrektor
Pionu
Technicznego

Dyrektor IT
i Analityków
Biznesowych

Za podejmowanie decyzji z zakresu kluczowych kwestii
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych odpowie16

dzialna jest Rada Etyki, która działa pod przewodnictwem
Prezesa Zarządu.
Spis treści

1.5

Strategia biznesowa

W porównaniu z rokiem 2017, 12 miesięcy
później nasze przychody ze sprzedaży
wzrosły o 175 mln PLN (z 1,46 do 1,64 mld PLN) i o kolejne
347 mln PLN kolejny rok później (do prawie 2 mld PLN).
Tak znacząca zwyżka była możliwa dzięki realizowanej
GRI
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GRI
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konsekwentnie od wielu lat strategii biznesowej Nowego
Stylu. Jej głównym założeniem jest połączenie rozwoju
organicznego z akwizycjami spółek, których portfolio uzupełnia naszą ofertę i pozwala nam rozwinąć działalność
w nowych sektorach.

Przychody ze sprzedaży wraz ze spółkami joint-venture (mln PLN)
1 983

2019

1 636

2018

1 461

2017

1 392

2016

1 275

2015
2014
2013

1 210
1 084

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Nowy Styl Sp. z o.o. (tys. PLN)
Wyniki finansowe

2018

2019

Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

1 321 591,6

1 658 595,9

Koszty operacyjne bez wynagrodzeń i świadczeń
pracowniczych

813 729,3

1 025 878,0

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

351 323,5

462 238,6

23 000,0

20 700,0

Podzielona wartość ekonomiczna

Płatności na rzecz inwestorów

Wyniki finansowe prezentujemy w oparciu o dane skonsolidowane dla całego Nowego Stylu, czyli spółek
należących do Grupy Kapitałowej, w których mamy 100% udziałów, a także węgierskiej spółki Telmex – Nowy Styl Zrt.,
którą prowadzimy razem z węgierskim partnerem (50% udziałów), bez podziału na kraje, w których działamy.
To sposób, w jaki analizujemy dane również w codziennej działalności na potrzeby wewnętrzne, użyteczny o tyle,
że pozwala nam mierzyć w skali Grupy wartość, jaką generujemy dla klienta.
Takie też skonsolidowane dane prezentujemy w niniejszym raporcie.
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Przez rozwój organiczny rozumiemy przede wszystkim umacnianie istniejących struktur handlowych w poszczególnych krajach, ciągłe ulepszanie relacji z klientami,
budowanie globalnego wizerunku, podejmowanie wyborów o koncentracji większych sił i środków na kluczowych
rynkach i w wiodących segmentach, inwestycje w obszarach produkcji czy logistyki oraz poszukiwanie partnerów,
wspólnie z którymi zdobywamy przewagę konkurencyjną.
Niezwykle istotną kwestią jest wreszcie coraz większy na-

cisk, który kładziemy na aspekty związane z polityką zrównoważonego rozwoju.
Spoglądając na lata 2018–2019 przez pryzmat rozwoju
organicznego, na pierwszy plan wysuwają się nasze działania związane z porządkowaniem wewnętrznych struktur,
a jednocześnie ujednolicaniem zewnętrznego wizerunku oraz budowaniem coraz lepszego modelu współpracy
z kluczowymi klientami z rynku projektowego.

Jednym z najważniejszych projektów w roku 2019
był rozpoczęty jesienią proces rebrandingu.
Uznaliśmy, że po kilkunastu latach bardzo dynamicznego
rozwoju i zdobywania udziałów na kolejnych rynkach, co
realizowaliśmy poprzez kilka różnych marek działających
pod szyldem Grupy Nowy Styl, pora uspójnić działania wizerunkowe i rozpocząć budowę jednego, silnego brandu.
Wybraliśmy dla niego nazwę Nowy Styl, która wprost nawiązuje do początków firmy. W naszej opinii to właśnie
ona najlepiej uosabia ducha przedsiębiorczości, a przede
wszystkim zbiór wartości, które stanowią fundament naszego przedsiębiorstwa. Nowy Styl to inaczej nowatorskie
myślenie, codziennie, na okrągło – tłumaczy Adam Krzanowski.
Rebranding to jednak nie tylko zmiana nazwy oraz
towarzyszące jej opracowanie nowego projektu logo. To
przede wszystkim uporządkowanie portfolio – ujednolicenie nazw produktów, materiałów marketingowych, czy
znakowania – a także o wiele głębsza integracja pracowników. To wreszcie znacznie lepsze wykorzystanie efektu
synergii, występującego pomiędzy poszczególnymi spółkami, departamentami i zakładami produkcyjnymi. Proces
rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku na rynku polskim, planując jego pełne wdrożenie na kolejne kilkanaście miesięcy.

W obszarze relacji z klientami skoncentrowaliśmy się
z kolei na segmentacji. Obserwując od kilku lat coraz większy wzrost udziału tzw. rynku projektowego (profesjonalnego) w naszym biznesie, podjęliśmy decyzję o klarownym
określeniu zakresu naszych usług w zależności od wielkości klienta. Przed 2018 rokiem, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy testować założenia segmentacji w praktyce, nie
dokonywaliśmy różnicowania klientów. W rezultacie właściwie każdy, niezależnie od wysokości kontraktu, mógł
liczyć na szeroki zakres świadczeń, m.in. przygotowanie
mock-up’ów czy możliwość dowolnej indywidualizacji zamawianych produktów. Mimowolnie zawyżaliśmy w ten
sposób poziom obsługi drobniejszych klientów, kosztem
tych, którzy przynosili nam największe zyski. Musieliśmy
to wyprostować.
Mówiąc skrótowo, po wdrożeniu segmentacji mamy
jasno określone pakiety przysługujące poszczególnym
klientom. To umożliwia przede wszystkim lepszą obsługę najważniejszych partnerów i budowanie z nimi silnych
relacji. Dokładamy przy tym wszelkich starań, aby mniejsi
klienci nadal czuli, że są dla nas bardzo ważnym partnerem.

GRI
102-2

 liknij i dowiedz się
K
więcej o rebrandingu
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Z myślą o globalnych klientach w połowie 2018 roku
zawiązaliśmy partnerstwo z HNI Corporation – wiodącym
dostawcą i producentem rozwiązań biurowych działającym
na rynkach Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Australii.
Wspólnie z HNI jesteśmy w stanie przedstawić komplekso-

wą ofertę klientom działającym międzynarodowo, posiadającym sieć oddziałów i przedstawicielstw w wielu krajach.
Korporacjom takim z reguły zależy na organizowaniu globalnych przetargów. Połącznie sił otworzyło przed nami
szereg perspektyw w tym zakresie.

Nowy Styl
HNI

Drugim kołem zamachowym naszego rozwoju pozostają akwizycje. Pierwszej dokonaliśmy w 2011
roku w Niemczech (marka Grammer Office) i od tamtej
pory do Nowego Stylu dołączyło jeszcze pięć marek, z czego trzy w latach 2018–2019. Były to: Stylis (w lutym 2018
roku przejęliśmy 60% udziałów firmy) – spółka ulokowana
w Dubaju, zajmująca się przede wszystkim wyposażaniem
hoteli, ale także stanowiąca bazę rozwoju naszego biznesu biurowego na Bliskim Wschodzie; Kusch+Co (akwizycja
GRI
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2011

2013

2015

w styczniu 2019 roku) – niemiecka, rodzinna firma o ugruntowanej pozycji wśród architektów, znana m.in. z designerskich rozwiązań dostarczanych do kilku sektorów, w tym
do branży transportu (terminale pasażerskie) i opieki zdrowotnej; Majencia (dołączyła w maju 2019 roku) – przez
szereg lat jeden z liderów w branży rozwiązań biurowych
we Francji, zakup którego ma nam pomóc zdobyć większe
udziały na lokalnym rynku.

2018

2019

Majencia

Wybór każdej ze spółek dokonany został w oparciu
o bardzo precyzyjną analizę – prześledziliśmy, w jakie nowe
sektory działalności warto zainwestować oraz na których
rynkach jest szansa na wzrost. Nade wszystko, kalkulowaliśmy możliwości osiągnięcia maksymalnego efektu synergii
wspólnie z podmiotami wchodzącymi już w skład naszej

organizacji (wykorzystanie potencjału produkcyjnego, logistycznego i handlowego do stworzenia komplementarnej oferty). W ten sposób kształtujemy sprawdzający się
model działalności, stanowiący tandem rozwoju organicznego oraz akwizycji.
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Z roku na rok w modelu tym coraz istotniejszą rolę
odgrywa polityka zrównoważonego rozwoju. Od
samego początku nasza firma budowana była w oparciu
o odpowiedzialność i wartości, jednak przez lata zasady te
nie były spisywane, w czym oczywiście nie byliśmy odosobnieni. Naturalnie w toku naszego rozwoju i poszerzania zakresu działalności, zaczęliśmy zwracać uwagę na
wiele nowych kwestii. Pierwszy raport zrównoważonego
rozwoju opublikowaliśmy za lata 2012-2013 i, co warto podkreślić, była to jedna z nielicznych wówczas publikacji tego
typu w Polsce. Wzorce czerpaliśmy z zachodu, gdzie polityka odpowiedzialności odgrywała już ogromną rolę.
Przeniesienie jej na rodzimy grunt bardzo szybko stało się
GRI
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jednym z naszych priorytetów, dlatego projekt wydawania
raportów zrównoważonego rozwoju w cyklu dwuletnim
stał się punktem obowiązkowym naszej działalności. Wyrazem tego były kolejne wydawnictwa – za lata 2014–2015,
2016–2017 oraz obecne, które wpisuje się w ogólną charakterystykę ostatnich dwóch lat naszego funkcjonowania.
Jak wspomniano wyżej, w latach 2018–2019 zainicjowaliśmy na szeroką skalę procesy porządkowania i ujednolicania, co dotyczy także polityki zrównoważonego rozwoju.
Chcieliśmy bowiem, aby wywierała ona coraz większy
wpływ na nasze codzienne decyzje, a to wymagało od nas
sporo pracy. Prace te zaowocują zaktualizowaną polityką
w roku 2020.

Ciągły rozwój

Mówiąc o strategii biznesowej oraz polityce zrównoważonego rozwoju należy wspomnieć o naszych projektach
z obszaru badań i rozwoju. W ogromnym stopniu wpływają one na tempo, a także kierunek wzrostu firmy. Produkty zaawansowane pod kątem technologii i ergonomii,
szybsze przetwarzanie danych, automatyzacja procesów,
zmniejszanie uciążliwości dla środowiska (produkty tworzone w duchu gospodarki cyrkularnej, redukcja odpadów
przemysłowych, zmniejszenie zużycia energii i surowców)
oraz umacnianie kultury bezpieczeństwa wśród naszych
pracowników i współpracowników – oto kluczowe obszary, na których koncentrowaliśmy się w latach 2018–2019.
Wzorcowym przykładem produktu, który wytycza kierunek rozwoju naszego portfolio, jest krzesło obrotowe

Xilium. W modelu stworzonym wspólnie z projektantem
Martinem Ballendatem zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy, zapewniające użytkownikom niespotykany dotąd stopień wygody, a przede wszystkim ergonomii. To
m.in. opatentowany przez nas mechanizmie X-MOVE,
umożliwiający dynamiczny ruch w płaszczyźnie czołowej
oraz aktywujący drobny ruch skrętny w odcinku lędźwiowym. Uznajemy Xilium za przełomowy projekt z jeszcze
jednego powodu – zaprojektowaliśmy je zgodnie z wytycznymi gospodarki cyrkularnej. To pierwszy model z naszej
oferty, który został skrupulatnie prześwietlony pod kątem
materiałów, z których powstaje. W przyszłości bez wątpienia podążać będziemy szlakiem przetartym przy wdrażaniu właśnie tego krzesła.

 liknij i dowiedz się
K
więcej o Xilium
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Pomoże nam w tym z pewnością własne Centrum
Badawczo-Rozwojowe, którego działalność rozwinęliśmy przy wsparciu środków unijnych. Powierzchnię ponad
1500 m2, mieszczącą się w istniejącym biurowcu w Jaśle,
poddaliśmy modernizacji, a następnie dostosowaliśmy do
potrzeb wewnętrznego laboratorium badawczego. Utworzyliśmy tam 102 nowoczesne stanowiska pracy dla personelu badawczo-rozwojowego oraz zakupiliśmy szereg
specjalistycznych maszyn, urządzeń badawczych i oprogramowania, umożliwiających nam przyspieszenie procesów prototypowania nowych, a także ciągłego ulepszania
istniejących wyrobów m.in. pod kątem ich ergonomii, wpływu na środowisko i efektywności wdrożeń i produkcji.
Istotnym elementem, który wzmocnił naszą przewagę konkurencyjną, było również skrócenie czasu wdrożeń
i modyfikacji produktów. Odpowiedzią na zmieniające się
potrzeby klientów była np. automatyzacja procesu tzw.
customizacji naszych produktów. Parametryczne modele danych, integracja środowiska CAD i ERP, jak również
wdrożenie platformy PLM wpisały się w rozwijaną przez nas
od dłuższego czasu ideę Przemysłu 4.0, dzięki której dane
dostarczane są do maszyn w sposób automatyczny w bardzo krótkim czasie. Przygotowane a priori dane techniczno-produkcyjne prowadzą do radykalnego skrócenia czasu
od zamówienia klienta do dostawy gotowych produktów.
Wdrażane przez nas innowacje dotyczą nie tylko zaplecza laboratoryjnego. Sukcesywnie modernizujemy nasze
zakłady, dostosowując je m.in. do wymogów środowiskowych. Przykładem takiej inwestycji, zrealizowanej w latach
2018–2019, jest nowoczesna linia malowania proszkowego
ML02. Jej uruchomienie pozwoliło zoptymalizować procesy produkcyjne w trzech głównych obszarach: zmniejszenia zużycia norm farby proszkowej poprzez wykorzystanie
farby z recyrkulacji, niemożliwej do odzyskania w starszej
technologii; zwiększenia zdolności produkcyjnych o około
60% w procesie malowania proszkowego; oraz zmniejszenia zużycia chemikaliów, dzięki zastosowaniu systemów
filtracji kąpieli w procesie przygotowania detalu do malowania.
Z kolei w Zakładzie Przemysłu Drzewnego położonym w Rzepedzi wdrożyliśmy dwa projekty, pomagające
w ochronie środowiska naturalnego poprzez ograniczenie
zużycia energii oraz surowca. Pierwszy to uruchomienie
nowego układu odpylania, w którym zamiast nadciśnienia zastosowaliśmy podciśnienie, co przyniosło redukcję
zużycia energii niezbędnej do jego zasilenia o ponad 50%.
Po konsultacjach z klientami nasi specjaliści wyodrębnili
także nową klasę jakościową łuszczki drewnianej, czyli
podstawowego surowca przetwarzanego w zakładzie,
pozyskiwanego z pni drzew. Łuszczka nowej klasy Q2 ma
właściwości pomiędzy klasą 1 a 2, z możliwością stosowania
jej jako klasy 1. Zaowocowało to znacznym zmniejszeniem
zapotrzebowania na drewno (z takiej samej ilości surowca pozyskujemy większy procent łuszczki uznawanej za
najwyższą klasę).

Warto podkreślić, że od ponad dekady sukcesywnie
zmieniamy układ oraz funkcjonowanie wszystkich naszych zakładów, zgodnie ze standardami lean management. W ten sposób w każdej fabryce mamy do czynienia
z jednolitymi zasadami działania oraz procedurami bezpieczeństwa, które w narzędziach lean pełnią kluczową rolę.
Nieodłącznie wiążą się one z opracowanym przez nas autorskim cyklem szkoleń BHP. Efektem tych wysiłków jest
coraz mniejszy wskaźnik wypadkowości. Za znamienny
uznać należy fakt, że w kilku naszych fabrykach mogliśmy
już świętować rok bez wypadku. Jednym z nich był zakład
w Rzepedzi (okres 12 miesięcy bez wypadku przypadł tam
właśnie na przełomie lat 2018 i 2019), co przy bardzo dużej liczbie zagrożeń towarzyszących obróbce drewna, jest
prawdziwym ewenementem.
Budowana przez nas konsekwentnie kultura bezpieczeństwa wpływa bezpośrednio na rozwój firmy. Pracownicy czy podwykonawcy przebywający na terenie zakładów
mogą realizować swoje obowiązki bez obawy o własne
zdrowie i życie. Przekłada się to oczywiście na ich efektywność oraz zadowolenie.
Projekty usprawniające pracę, mające jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko, realizowane były także
w biurach Nowego Stylu. Sztandarowym przedsięwzięciem
było wdrożenie i upowszechnienie systemu Avaya. Jest
to rodzaj portalu do tworzenia spotkań wideo, zarówno
do wewnętrznych potrzeb, jak również spotkań z firmami
zewnętrznymi. Każdy pracownik lub osoba spoza firmy
z odpowiednią autoryzacją, może dołączyć do wideokonferencji, telekonferencji oraz prezentacji online za pomocą komputera, telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
We wszystkich biurach i showroomach Nowego Stylu do
wideokonferencji przeznaczone są specjalne sale, które
można zarezerwować z poziomu służbowego kalendarza.

W samym roku 2019 poprzez
system Avaya odbyły się
5982 połączenia, trwające
prawie 6900 godzin, co daje
aż 287 dni. Nowoczesne
narzędzie komunikacji
w znacznym stopniu
ograniczyło konieczność
odbywania podróży
służbowych i przyspieszyło
szereg procesów.
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1.7

Docenili nas

Nasze działania od lat są dostrzegane i nagradzane
nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej:
Tytuł Człowieka Roku 2017 w konkursie Meble Plus –
> 	

>

Produkt 2018. Adam Krzanowski został nagrodzony
za odważne decyzje biznesowe i umiejętne kierowanie przedsiębiorstwem, które w krótkim czasie osiągnęło sukces na świecie oraz działalność społeczną
i dbałość o prowadzenie „biznesu z ludzką twarzą”.
Kliknij i dowiedz się więcej
> 	Rosnąca

aktywność Nowego Stylu na rynku blisko
wschodnim wzbudziła uznanie środowiska biznesowego. Za utworzenie tam w styczniu 2018 roku nowej
marki Stylis, firma zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie „European Leadership Awards”. Zwyciężyliśmy w obszarze „Global Success Leader”.
Kliknij i dowiedz się więcej

> 	Adam i Jerzy Krzanowscy zostali uhonorowani nagro-

dą BrandMe CEO – przyznawaną dla autentycznych,
transparentnych i odważnych prezesów. Zeszłoroczna
edycja plebiscytu, którego organizatorem jest magazyn „Forbes” odbyła się pod hasłem „Liderzy XXI wieku”. Kapituła doceniła odwagę braci w podejmowaniu
decyzji. Kluczem do wygranej był także wyrazisty styl
zarządzania oraz spójność wizji i stylu zarządzania.
Ważne kryterium stanowiło także oddziaływanie prezesów na otoczenie.
Kliknij i dowiedz się więcej

„Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” to kon> 	
kurs dla największych polskich eksporterów i firm inwestujących za granicą. Kapituła oceniała aktywność
inwestycyjną w latach 2015–2017. Odważna inwestycja na rynku szwajcarskim, utworzenie Stylis Dubai
i wejście na rynek hotelowy na Bliskim Wschodzie,
oraz stały rozwój infrastruktury produkcyjnej i showroomów w lokalizacjach europejskich – nasza firma
nie tylko nie zwalniała tempa ekspansji w tych latach,
ale też działała konsekwentnie, zgodnie z przyjętymi
założeniami rozwoju.
Kliknij i dowiedz się więcej
>

Polski Ambasador – to tytuł, który uzyskaliśmy
w rankingu 200 Największych Polskich Firm tygodnika „Wprost”. Wartość eksportu, którą osiągnęliśmy
w 2018 roku, umiejscowiła nas na szczycie podium
w tej kategorii. Co istotne, wśród wielu polskich eksporterów, którzy poza krajem zdobywają rynki dobrym
stosunkiem jakości do ceny, nasza firma zbudowała za
granicą własną silną i rozpoznawalną markę.
Kliknij i dowiedz się więcej

>

„Transakcja Roku, M&A Roku” – to wyróżnienie, które przyznane zostało naszej firmie za zeszłoroczne
akwizycje niemieckiej firmy Kusch+Co oraz francuskiej Majencii.
Kliknij i dowiedz się więcej

 łota Setka Podkarpacia 2018 – plebiscyt organizoZ
wany przez redakcję „Nowiny24” oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, który jest ważnym źródłem
informacji o kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych Podkarpacia. W głównej kategorii zestawienia,
honorującej firmy mające wpływ na dynamiczny rozwój regionu, Nowy Styl uplasował się na 3. miejscu.
Kliknij i dowiedz się więcej

> 	Kusch+Co, trafiła do elitarnego grona najsłynniejszych

marek w Niemczech. Firma została doceniona m.in.
za jej zasługi dla rozwoju rodzimego designu. German Design Council (Niemiecka Rada ds. Designu),
umieściła Kusch+Co w najnowszym tomie legendarnej publikacji pt. „Die großen deutschen Marken”,
opisującej najsłynniejsze rodzime marki.
Kliknij i dowiedz się więcej
Laureat
> 	

Diamentów Inwestycji w kategorii Polski
Globalny Inwestor. Kapituła konkursu doceniła budowanie pozycji w oparciu o innowacyjność, dobre zrozumienie potrzeb klientów i konsekwentną ekspansję
zagraniczną, której ostatnim sukcesem było przejęcie
Majencii.
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Spis treści

Nagrody za CSR:
EcoVadis
> 	

– w swojej ocenie stosuje łącznie 21 kryteriów, podzielonych na cztery obszary: prawa pracownicze i prawa człowieka, środowisko, etyka
i zrównoważone zakupy. Nasze podejście do zarządzania CSR zostało ocenione jako ustrukturyzowane
i proaktywne. W wyniku ewaluacji w 2019 roku Nowy
Styl uzyskał srebrny medal, natomiast oceniana również indywidualnie spółka Rohde & Grahl, operująca na rynku niemieckim – medal platynowy. Nowy
Styl został zaklasyfikowany do 19% czołowych przedsiębiorstw, spośród wszystkich firm poddanych audytowi, co daje wynik powyżej średniej w punktacji
EcoVadis.
Kliknij i dowiedz się więcej

>

Listki CSR – tygodnik „POLITYKA” ocenia firmy
w 6 obszarach zdefiniowanych w międzynarodowej
normie społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
W 2018 roku znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych
Srebrnym Listkiem CSR Polityki, a w 2019 – Białym
Listkiem. Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni za projektowanie zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wprowadzenie do produkcji krzesła
Xilium, które można dopasować do indywidualnych
potrzeb użytkowników.

>

Ranking Odpowiedzialnych Firm – przygotowywany
przez prof. Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu
Akademii Leona Koźmińskiego, Deloitte i „Dziennik
Gazeta Prawna”. W 2018 zajęliśmy 16 miejsce, które
pomimo rosnących wymagań, udało nam się utrzymać rok później.

>

„ Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
– publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu –
w Raporcie z 2019 roku opisanych zostało rekordowo
dużo, bo aż 11 praktyk Nowego Stylu.
Kliknij i dowiedz się więcej

Lider
> 	

Zrównoważonego Rozwoju – takim tytułem
za odpowiedzialność biznesową, dbałość o interesy
społeczne i ochronę środowiska zaszczyciło nas jury
konkursu Responsible Business Awards. Organizatorem konkursu jest Executive Club.
Kliknij i dowiedz się więcej

Zdjęcie:
Forbes
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2

Dbamy o wzajemne relacje

Głównym narzędziem zarządzania odpowiedzialnością
biznesową są wydawane co dwa lata raporty zrównoważonego rozwoju „CSR Code”. Obok danych, w raporcie opisujemy nasze cele strategiczne i zobowiązania na kolejne
lata, z których sumiennie się rozliczamy.

Nasz zrównoważony rozwój wpisuje się
w inicjatywę UN Global Compact, której
jesteśmy sygnatariuszem oraz „Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka” zatwierdzone przez ONZ, a nasze
cele strategiczne są spójne z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
na rok 2030, przedstawionymi poniżej. Odnosimy do nich
swoje działania, co wskazujemy na dalszych stronach raportu.
GRI
102-12

GRI
103-2

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Będziemy rozwijać nasze działania w obszarze

środowiska naturalnego, praktyk dotyczących
zatrudnienia, pozyskiwania surowców oraz
praktyk biznesowych, aby uzyskać medal Gold
w ocenie EcoVadis.

> 	Zaktualizujemy Kodeks etyczny oraz wdrożymy

Politykę i Procedurę przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji.

> 	Skonsolidujemy system informatyczny

działających w sześciu zakładach produkcyjnych
i kilkunastu centrach dystrybucyjnych w zakresie
bezpieczeństwa danych, standaryzacji
automatyzacji produkcji oraz usprawnienie
logistyki i operacji finansowych.
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2.1

Obszary oddziaływania

GRI
203-2

GRI
103-2

Jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie wpływem, który wywieramy na otoczenie. Dlatego chcemy w aktywny sposób kształtować świat przyjazny przyszłym pokoleniom.

Kluczowe obszary oddziaływania Nowego Stylu i tworzenia wartości:

Wpływ na gospodarkę

Wpływ społeczny

Wpływ środowiskowy

> 	Dominujący pracodawca

> 	Zdrowie i bezpieczeństwo –

> 	Emisja CO2 i gazów

w regionie – tworzenie
miejsc pracy
> 	Współpraca z lokalnymi

dostawcami – nasi partnerzy
rosną i rozwijają się razem
z nami
> 	Wynagrodzenia i benefity

edukacja na temat zdrowych
stanowisk pracy; działania
BHP i budowanie kultury
bezpieczeństwa we
własnych miejscach pracy

cieplarnianych
> 	Emisja substancji

szkodliwych
> 	Produkcja i recykling

> 	Produkcja krzeseł

ergonomicznych, które
poprawiają komfort pracy

odpadów
> 	Zużycie energii, wody

pracowników
> 	Wellbeing – lepsza jakość
> 	Podatki, które pomagają

w rozwoju gospodarek
narodowych i regionalnych
> 	Sponsoring – kultura,

sport, branża designu
i nowoczesnych usług
biznesowych
> 	Konfederacja Lewiatan,

Podkarpacki Klub Biznesu,
Stowarzyszenie Firm
Rodzinnych, organizacje
sektorowe – współtworzenie
i promocja dobrych praktyk
biznesowych
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życia i samopoczucie dzięki
zdrowym i efektywnym
miejscom pracy

> 	Zużycie materiałów

(drewna, skóry, wełny, stali,
tworzyw sztucznych)

> 	Rozwój talentów – szkolenia

i programy rozwojowe dla
pracowników, współpraca
z uczelniami, programy
stażowe i prace dyplomowe;
stypendia dla uzdolnionej
młodzieży
> 	Zaangażowanie społeczne –

wsparcie rozwoju kultury,
sportu, ochrony zdrowia
i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Spis treści

Dzięki konsekwentnej realizacji polityki firmy w obszarze etyki, tak
jak w poprzednich latach, nie odnotowaliśmy żadnych
przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, uczciwej
konkurencji wolnorynkowej czy zachowań mających znamiona korupcji. Nie zostały też nałożone na nas żadne kary
GRI
103-3

2.2

GRI
205-3

GRI
419-1

Mapowanie interesariuszy

Jedną z czterech wartości Nowego Stylu
jest pokora. Wierzymy, że podstawą naszego sukcesu i zrównoważonego rozwoju jest uważne
słuchanie otoczenia. Intensywność dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy zależy od poziomu ich wpływu na naszą organizację oraz naszego wpływu na ich funkcjonowanie.
GRI
102-40

związane z niezgodnościami z prawem lub regulacjami
w obszarze społecznym i ekonomicznym.
W celu minimalizowania ryzyka biznesowego zobowiązujemy się do opracowania i wdrożenia Polityki i Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji oraz
aktualizacji Kodeksu etycznego w oparciu o ważne dla nas
i naszych klientów tematy.

GRI
102-42

Poniższa mapa interesariuszy jest wynikiem procesu
ich mapowania. Proces przeprowadzony był wewnętrznie
z udziałem Przemysława Różowicza – Dyrektora Działu
Zarządzania Brandami, PR i CSR. Zgodnie z aktualną strategią biznesową z grupy klientów wyszczególniliśmy: dystrybutorów, klientów indywidualnych, kluczowych klientów
korporacyjnych, deweloperów i komercjalizatorów oraz architektów i projektantów.

Interesariusze Nowego Stylu

6

pracownicy

środowisko*
deweloperzy
i komercjalizatorzy

5

społeczność
lokalna

dystrybutorzy

dostawcy
i podwykonawcy
4

kluczowi klienci
korporacyjni

konkurencja

architekci
i projektanci

klienci
indywidualni

Wpływ Nowego Stylu na interesariuszy

3

2

* Wzorem lat
poprzednich, ujęliśmy
środowisko naturalne
jako jednego
z interesariuszy.
Środowisko oznacza
dla nas troskę
o otoczenie, surowce,
pozyskiwanie drewna
z legalnych źródeł,
czyste powietrze
i wodę.

uczelnie
wyższe

media
administracja
publiczna

1

1

2

3

4

5

6

Wpływ interesariuszy na Nowy Styl
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W Nowym Stylu dużą wagę przykładamy do budowania odpowiedzialnej komunikacji z naszymi
interesariuszami. Regularnie rozbudowujemy naszą stronę
www.NowyStyl.com, prowadzoną w kilku wersjach językowych. Można znaleźć tam aktualności dotyczące produktów, realizacji i życia firmy, a także wiele inspiracji
i informacji eksperckich. W specjalnej zakładce „Wiedza”
poza licznymi artykułami, swoje miejsce znalazły wydawane przez nas raporty, odnoszące się do obecnych potrzeb
rynku, case studies oraz firmowy magazyn „UPstream”.
Ten ostatni dedykowany jest architektom i projektantom,
oraz wszystkim osobom poszukujących ciekawych treści
związanych z designem, wyposażaniem biur i przestrzeni
użyteczności publicznej. Wszystkie publikacje zamieszczone na stronie są dostępne bezpłatnie. Wiedzą dzielimy się
nie tylko w Internecie. Wypowiadamy się w pismach („Forbes”, „Harvard Business Review”, „Outsourcing&More”),
a właściciele naszej firmy i specjaliści chętnie biorą udział
w panelach dyskusyjnych, konferencjach i kongresach (Europejski Kongres Gospodarczy, Milan Design Week, BSS
Forum, 4 Design Days).
W regularnej komunikacji z klientami pomaga nam
także comiesięczny newsletter, wysyłany do zapisanych
osób oraz ciągła aktywność w mediach społecznościowych. Również na Facebooku, LinkedInie i Instagramie
GRI
102-43

2.3

Dialog z interesariuszami

Niemal 100% ankietowanych uważa Nowy Styl za
firmę odpowiedzialną, wystawiając wysoką lub
najwyższą ocenę w tym zakresie. W porównaniu do poprzedniego raportu, odsetek najbardziej pozytywnych opinii urósł o 15 punktów procentowych.
Wzrosła także liczba pozytywnych ocen poprzedniego raportu zrównoważonego rozwoju, z 66% do aż 100%
pozytywnych opinii. Co więcej, pozytywny wpływ publikowania raportów zrównoważonego rozwoju widzi zdecydowana większość badanych. Prawie połowa ankietowanych
uważa, że poprzednie opracowanie uwiarygodniło firmę.
Z kolei co trzecia osoba jest przekonana, że dzięki raportowi firma postrzegana jest jako bardziej transparentna.
Jednocześnie wzrosła liczba osób nieznających opracowania (z 13% do 41%). Być może jest to spowodowane akwizycjami oraz znacznym zwiększeniem liczby pracowników
w ostatnim czasie. Taki wynik to znak, aby jeszcze lepiej
promować Raport wewnątrz firmy, nie tylko w momencie
jego wydania.
GRI
102-44
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dzielimy się informacjami, które mogą okazać się cenne
dla naszych interesariuszy.
Działalność B2B opiera się także na spotkaniach –
zarówno tych indywidualnych, jak i podczas wydarzeń
branżowych. Dlatego z większością interesariuszy mamy
bieżący kontakt i bezpośrednio rozmawiamy o ich potrzebach i oczekiwaniach względem naszej organizacji. Nasi
partnerzy biznesowi, w szczególności z sektora nieruchomości, są ważnymi obserwatorami rozwoju Nowego Stylu.
Opinie partnerów i pracowników badamy w sposób regularny i systemowy, za pomocą:
> 	ankiet potargowych,
badań dystrybutorów PL,
>
badań przepływu na stronach www.
>
Wzorem lat poprzednich, dialog z otoczeniem był
ważnym elementem przygotowania niniejszego raportu.
W specjalnie przygotowanym na potrzeby tej publikacji
badaniu ankietowym w kwietniu 2020 roku zapytaliśmy
kluczowych interesariuszy – pracowników, architektów, dostawców, dziennikarzy i członków społeczności lokalnej –
o ocenę poprzedniego raportu zrównoważonego rozwoju
(2016–2017) oraz oczekiwania i pomysły dotyczące działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy. Otrzymaliśmy
149 uzupełnionych formularzy.

Zdecydowanie najlepszą opinią cieszy się odpowiedzialność za produkt. Dobrze ocenione zostały także etyka oraz łańcuch dostaw. Słabiej w opinii ankietowanych
wypadło zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności,
które często typowane było jako obszar niestanowiący
mocnej strony firmy. Wobec szeroko udzielanego wsparcia
przez Nowy Styl, oznaczać to może konieczność wzmocnienia działań komunikacyjnych wokół projektów prospołecznych.
Największe zainteresowanie ankietowanych w dalszym
ciągu wzbudzają zagadnienia związane z produktami, nowymi technologiami i proekologicznymi rozwiązaniami
w produkcji, a także wpływem firmy na rozwój otoczenia
i gospodarki.
Z kolei stosunkowo niewielką uwagę respondenci przywiązują, tak samo jak w poprzednich latach, do danych
ilościowych, np. zużycia wody oraz zarządzania ściekami
i odpadami. W raporcie nie szukają także informacji dotyczących benefitów pracowniczych i świadczeń socjalnych. To sygnał, aby w komunikacji mocniej akcentować
znaczenie działań proekologicznych oraz informacja, że
pracownicy są dobrze poinformowani o inicjatywach dla
nich skierowanych.
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Zdecydowana większość ankietowanych zapoznała się
z poprzednim raportem zrównoważonego rozwoju w formie elektronicznej, dowiadując się o publikacji z mediów
społecznościowych Nowego Stylu oraz mailingu, co stanowić powinno wskazówkę dotyczącą promocji raportu
w Internecie oraz metod dystrybucji kolejnych publikacji.
Z badania wynika, że w latach 2018–2019 Nowy Styl nie
utracił pozycji firmy odpowiedzialnej, ugruntowanej w poprzednich latach. Wciąż pozostają jednak obszary, które
wymagają poprawy, zwłaszcza wzmocnienia komunikacji.

Wnioski z analizy zostaną wzięte pod uwagę w realizacji
działań bieżących oraz planach operacyjnych na najbliższe lata. Powyższe wnioski uwzględniliśmy podczas oceny
istotności i wyboru aspektów, które opisujemy w niniejszym raporcie (
Kliknij i dowiedz się więcej).
Podczas badania ankietowego zapytaliśmy uczestników
o ich pomysły na nowe inicjatywy z obszaru zrównoważonego rozwoju. Najciekawsze odpowiedzi nagrodziliśmy,
oto jedna z nich:

Wprowadzenie usługi wymiany
komponentów. Oferowanie klientom
usługi odnowienia lub wymiany zużytych
elementów, zamiast zakupu nowych
wyrobów. Dodatkowo wprowadzenie
odpowiedniego kalkulatora, który będzie
pomagał klientom w decyzji, do którego
momentu taka wymiana jest opłacalna.
Dzięki temu oferta stanie się jeszcze bardziej
pro-kliencka. Z kolei dla Nowego Stylu
będzie to sposób na wprowadzenie nowej
usługi, której realizowanie przyczyniałoby
się do realizacji celów zrównoważonego
rozwoju. Firma generowałaby mniej
odpadów, oszczędzając jednocześnie
miejsce w transporcie.
Grzegorz Kurtyka
Analityk Procesów Biznesowych
Nowy Styl
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2.4

Organizacje i stowarzyszenia

GRI
102-12

GRI
102-13

Jako Nowy Styl, ale również jako spółki działające na rynkach poszczególnych krajów, włą
czamy
się w inicjatywy i organizacje, które wyznaczają i pomagają utrzymywać standardy
dla produktów i praktyk biznesowych.

Organizacje międzynarodowe:

Niemcy:

UN
> 	

IBA
> 	

Global Compact Initiative – od 2012 roku jesteśmy członkami inicjatywy Global Compact – międzynarodowej platformy zrzeszającej firmy i instytucje
przestrzegające uniwersalnych zasad ONZ z zakresu
praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.
Europejski związek stowarzyszeń sektora mebli
> 	
biurowych FEMB (European Office Furniture Federation) – w 2013 roku Nowy Styl dołączył do grona
stowarzyszonych FEMB, czyli organizacji dostarczającej rzetelnych informacji gospodarczych nt. rozwoju branży mebli biurowych oraz działającej na rzecz
standaryzacji branży w Europie. Cieszymy się tym
wyróżnieniem, ponieważ niezwykle rzadko w szeregi
FEMB przyjmowane są prywatne firmy.

Francja:

Polska:

Ameublement Français (Krajowa Izba Francuskiego
> 	

Konfederacja
> 	

ARSEG (Stowarzyszenie Zarządców Miejsc Pracy)
> 	

(Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V.) –
to niemiecka organizacja zrzeszająca producentów
mebli biurowych, która prowadzi badania i statystyki
branżowe, promuje swoich członków, a także reprezentuje branżę w instytucjach normalizacyjnych oraz
inicjuje projekty sektorowe.
DNB (Deutsches Netzwerk Büro) – stowarzyszenie,
> 	
które wspiera i propaguje zdrową, ergonomiczną pracę biurową.
German Design Council – od jesieni 2017 roku je> 	
steśmy członkiem Niemieckiej Rady Designu, jednej
z wiodących europejskich organizacji odpowiedzialnych za rozwój designu.

Przemysłu Meblowego)
Lewiatan – jedna z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, członek
Rady Dialogu Społecznego. Skupia ponad 4100 firm,
zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób.
Executive Club – organizacja biznesowa zrzeszająca
> 	
zarządzających największymi firmami z Polski.
Klub Pro Progressio – zrzesza organizacje z sektora
> 	
Nowoczesnych Usług dla Biznesu oraz ich bezpośredniego i pośredniego otoczenia.
Stowarzyszenie Firm Rodzinnych – organizacja zrze> 	
szająca właścicieli firm rodzinnych, a także wspierających to środowisko ekspertów i pracowników
naukowych. Wierząc, iż firmy rodzinne są trzonem
europejskiego biznesu, Adam i Jerzy Krzanowscy
włączają się w tę dyskusję uczestnicząc w panelach
dyskusyjnych oraz zamkniętych spotkaniach biznesowych.
Podkarpacki Klub Biznesu – organizacja łącząca
> 	
przedsiębiorców i pracodawców Podkarpacia. Jego
współzałożycielem jest Jerzy Krzanowski, Wiceprezes Zarządu Nowego Stylu.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza – organizacja
> 	
samorządu gospodarczego reprezentująca interesy
zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów
gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów.
Polska Rada Biznesu – stowarzyszenie biznesowe
> 	
zrzeszające właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw, oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.
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Holandia:
MVO Nederland (CSR Netherlands) – w sieci firm MVO
> 	
Nederland przedsiębiorcy razem z ekspertami wypracowują narzędzia i dzielą się dobrymi praktykami CSR.
VIP (Vereniging van Interieur Professionals) – orga
> 	
nizacja dla specjalistów z zakresu projektowania
i wystroju wnętrz biurowych. Nowy Styl jest jedną
z głównych firm stojących za dokumentem o rozwoju obiegu zamkniętego, podpisanym przez członków
organizacji.
	
BNI (Bond voor Nederlandse Architecten) – holender>
ska organizacja zrzeszająca architektów wnętrz, która
wspiera ich oraz promuje w Holandii i na świecie.
NEN (The Royal Netherlands Standardization Insti> 	
tute) – organizacja non-profit obsługująca holenderski
Komitet Normalizacyjny. Hans Bloemendaal – Sustai
nability Manager w Rohde & Grahl, jest przewodniczącym komitetu, który przygotowuje nowy standard
mebli związany z gospodarką obiegu zamkniętego –
NPR 8313.

Szwajcaria:
«möbelschweiz»
> 	

(Szwajcarskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorstw Meblowych – Verband Schweizer
Möbelhandel und -industrie)

Spis treści
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3

Projektujemy przestrzenie wyposażone
w odpowiedzialność

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Chcemy uzyskać certyfikat „Wellbeing Quality Certificate 2020”,

dlatego będziemy analizować nasze produkty, starając się poprawić
ich ergonomię i wpływ na wellbeing użytkowników.
> 	Rozwiniemy nasze produkty dla segmentu healthcare, wprowadzimy
wykończenia antybakteryjne i produkty wspierające bezpieczeństwo
pracowników.
> 	Będziemy rozwijać naszą ofertę przeznaczoną dla osób pracujących
zdalnie i w systemie home office.

> 	Zwrócimy szczególną uwagę na intuicyjność obsługi, minimalizując

niepotrzebne lub niejasne funkcje w produktach.
> 	Będziemy wdrażać produkty odpowiadające na zmieniający się styl
pracy w biurach – Agile. Będą to meble łatwe w obsłudze, mobilne
i wielozadaniowe.
> 	Przygotujemy bibliotekę projektów BIM dla wszystkich nowych linii
produktowych i udostępnimy bazy ich modeli.

> 	Aby zoptymalizować czas i liczbę podróży, a w związku z tym –

zmniejszyć także ślad węglowy, będziemy rozwijać platformę
e-learningową i produktowe szkolenia online dla pracowników
i partnerów w krajach, w których działamy.
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Dziennikarze jednego z branżowych magazynów stwierdzili
niedawno, że bracia Krzanowscy „usadzili już cały świat”.
Choć to metafora, doskonale oddaje skalę działalności Nowego Stylu. Od momentu, gdy założyciele firmy własnoręcznie zmontowali pierwsze krzesło, wprowadziliśmy na
rynek setki produktów, trafiających przede wszystkim do
biur oraz obiektów użyteczności publicznej. Część z nich,

3.1

na bieżąco unowocześnianych, obecna jest w portfolio firmy od dawna. To niezbity dowód na to, że tworzymy rozwiązania solidne i ponadczasowe. Równolegle cały czas
pracujemy nad coraz doskonalszymi produktami, idealnie
skrojonymi na miarę zmieniających się dynamicznie potrzeb i trendów.

We know how to make your space

Historia wdrożeń to nasz zbiór doświadczeń. Po wielu latach działalności i kilku udanych akwizycjach możemy
zaaranżować zarówno biuro dużej korporacji, niewielki

GRI
102-2

gabinet, stadion sportowy, szpital czy lotnisko. Nie dostarczamy tylko produktów, ale także bogate know-how
na temat urządzania konkretnych przestrzeni.

Portfolio Nowego Stylu po zmianach brandowych tworzą następujące marki:

Nowy
> 	

Styl z nową identyfikacją wizualną – główny
i kluczowy międzynarodowy brand na rynkach profesjonalnych, który zarazem stał się „marką grupową”,
przejmując rolę Grupy Nowy Styl.

Sitag
> 	

by Nowy Styl – brand profesjonalny (odpowiednik Nowego Stylu) działający wyłącznie na rynku szwajcarskim.

Forum
> 	
Kusch+Co
> 	

by Nowy Styl – międzynarodowy brand
z designerskimi meblami, adresowany przede wszystkim do architektów, posiadający także specjalistyczne produkty dla terminali pasażerskich oraz sektora
opieki zdrowotnej.

by Nowy Styl (wcześniej: Forum Seating) –
międzynarodowy brand z rozwiązaniami dla audytoriów, kin i stadionów.

Stylis
> 	

Hotel Solutions – lokalny brand w krajach
Bliskiego Wschodu z rozwiązaniami dla hoteli.

SOHOS by Nowy Styl – nowy międzynarodowy brand
> 	
obejmujący produkty o podstawowych funkcjonalnościach w bardzo dobrym stosunku jakości do ceny.
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W ciągu najbliższych miesięcy stopniowo scalone
z Nowym Stylem i „wygaszone” zostaną brandy: BN Office
Solution, Rohde & Grahl, Majencia oraz Grammer Office.
Opieką nad portfolio naszej firmy zajmuje się Dział Zarządzania Produktem. Czuwa nad rozwojem i certyfikacją
na wszystkich rynkach geograficznych i dla wszystkich
brandów produktowych. Nowe projekty konsultuje dodatkowo z Radą, składającą się z naszych przedstawicieli ze
wszystkich krajów, w których działamy. Dużą rolę w dopasowaniu produktu do potrzeb danego miejsca pełni także Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. Tworzą go
doświadczeni projektanci wnętrz i architekci, a także psychologowie, socjolodzy i analitycy. Dział prowadzi liczne
badania i doradza w kwestiach urządzania biur, uwzględniając potrzeby pracowników i organizacji.

3.2

W Nowym Stylu dbamy zarówno o jakość, jak i ergonomię, tworząc produkty, które możemy poświadczyć licznymi certyfikatami. Pracujemy także nad przedłużeniem
żywotności naszych mebli i obniżeniem negatywnego
wpływu na środowisko przez cały cykl ich życia. Dbamy
o atrakcyjny design, doceniany w konkursach zagranicznych. Zgodnie z definicją T. Levitta, tworzymy produkt
poszerzony, czyli taki, który zapewnia korzyści dodatkowe, jak potwierdzone bezpieczeństwo, dostępność części
wymiennych czy dodatkowych usług.
O tym, jakie procesy i działania kryją się za produktami Nowego Stylu, opowiemy w dalszej części rozdziału.

Dobrze zaplanowana przestrzeń

Naszych klientów przeprowadzamy przez proces wyposażania nowego biura od A do Z. Przygotowujemy opartą
o analizę potrzeb ofertę i projekt rozmieszczenia produktów, produkujemy meble, a następnie dostarczamy
i montujemy je, uwzględniając możliwości logistyczno-organizacyjne obiektu. Samą firmę obejmujemy opieką
posprzedażową, zapewniając m.in. szkolenia produktowe,
możliwość szybkiego domówienia dodatkowego wyposażenia, a w razie potrzeby sprawny serwis. W taki proces
zaangażowanych jest wielu naszych specjalistów – z pro-

ject managerem, architektami, projektantami wnętrz, akustykami i analitykami na czele.
Mamy za sobą realizację setek dużych, skomplikowanych zleceń. Mimo to projekt zmiany biura za każdym razem traktujemy bardzo poważnie. Wiemy, że będzie miał
przełożenie na codzienną pracę całych zespołów. Przemyślana organizacja przestrzeni pomaga firmie w rozwoju
i osiąganiu kolejnych celów. Z kolei złe rozwiązania utrudniają pracownikom pracę i frustrują, co w rezultacie obniża
efektywność. To udowodnione.

79% pomysłów

71% komunikacji

powstaje poza biurkiem, w wyniku
interakcji ze współpracownikami

na terenie biura to spotkania
2-osobowe

Dla

40% badanych
dostęp do strefy spotkań na stojąco
jest ważny w biurze

Dla

59% przebadanych
pracowników
istotny jest dostęp do chillout roomu

Dla

54% użytkowników biura
bardzo ważne znacznie ma dostępność budki telefonicznej

35

„Szewc bez butów chodzi” – głosi polskie powiedzenie.
Nie chcieliśmy być jego przykładem. Dlatego widząc coraz większą potrzebę integracji pracowników z kilku biur
w Krakowie, zdecydowaliśmy o przygotowaniu dla wszystkich jednej, dopasowanej do ich potrzeb przestrzeni. Ponad
sto osób wcześniej rozproszonych między trzema miejscami, od drugiej połowy 2018 roku współpracuje ze sobą
w jednej lokalizacji przy ul. Jasnogórskiej 9. Biuro jest wyposażone w ergonomiczne meble, posiada także wiele
stref wspierających, jak liczne sale spotkań, focus roomy,
brainstormy i budki telefoniczne. Jego sercem jest ciepło
urządzona kuchnia. Biuro jest naszą wizytówką, którą chętnie pokazujemy także podczas spotkań z klientami. Więcej
o nim pisaliśmy w naszym specjalnym case study: Biuro
Nowego Stylu w Krakowie.
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Natomiast o tym, jak ergonomicznie urządzić przestrzeń, jednocześnie wprowadzając swobodniejszy klimat,
opowiadaliśmy w publikacji dotyczącej biura j-labs w Krakowie. Klientowi zapewniliśmy wygodne stanowiska pracy,
meble konferencyjne, rozwiązania akustyczne, sofy, a nawet podwieszane do sufitu huśtawki.

 liknij i dowiedz się więcej
K
o naszym biurze w Krakowie
 liknij i dowiedz się więcej
K
o biurze j-labs
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3.3

W trosce o zdrowie

Ergonomia w biurze to nie tylko wygodne
krzesło, to całościowe spojrzenie, które
pomaga dostosować urządzenia i narzędzia do fizycznych
i psychicznych cech człowieka. Nasz wkład w tę dziedzinę
GRI
103-2

GRI
416-1

zaczyna się od projektowania mebli z myślą o tym, w jaki
sposób mogą one korzystnie wpływać na zdrowie finalnych użytkowników. Dlatego dbamy, by spełniały ważne
Kliknij i dowiedz się więcej).
normy i certyfikaty (

Usiądź wygodnie
Nasza silna pozycja szczególnie uwidacznia się w obszarze
krzeseł biurowych. Często nazywa się je surowym egzaminatorem, testującym kompetencje produktowe danej firmy.
Krzesła są bowiem kwintesencją wzornictwa użytkowego.
Do ich zaprojektowania, a następnie produkcji, niezbędne
jest połączenie wiedzy z wielu specjalistycznych dziedzin –
inżynierii, ergonomii oraz technologii.
Dla naszych krzeseł opracowaliśmy całą gamę innowacyjnych systemów ergonomicznych, takich jak:
GLIDE-TEC – opatentowane rozwiązanie, które pozwa> 	
la na bezpieczne zmienianie kształtu pleców z wyprostowanych na okrągłe w trakcie siedzenia,
Duo-Back – oparcie, które nie uciska bezpośrednio
>
na kręgi i dyski oraz obniża ucisk kręgosłupa do 50%,
	
S-MOVE – mechanizm z systemem ruchowym, auto>
matycznie dopasowujący się do wagi użytkownika,
X-MOVE – ruchome połączenie oparcia z siedziskiem,
> 	
w trakcie patentowania,
AirShaped – opatentowane rozwiązanie, 4-komoro> 	
wy system dopasowania oparcia do pleców,
AirCare – system komór powietrznych umieszczo> 	
nych wewnątrz siedziska, zapewniający dynamicznie
reagujące podparcie.

Posiadamy także kilka produktów, które szczególnie
wyróżniają się pod kątem ergonomicznym. Wśród nich
warto wymienić linię krzeseł Xilium, która powstała z połączenia sił najlepszych konstruktorów, technologów i specjalistów Nowego Stylu. Xilium podczas regulacji ustawień
może się powiększyć lub zmaleć aż o 30%. Wspiera także
codzienny ruch, poruszając się w trzech płaszczyznach
i znacznie odciążając kręgosłup podczas siedzenia.
Naszym ekspertem na rynku niemieckim w kwestii rozwiązań meblowych w obszarze healthcare jest Kusch+Co.
Doświadczenie, budowane stale od 2006 roku, pozwoliło nam stworzyć specjalną ofertę Kuschmed. Bazuje ona
na ścisłej współpracy ze specjalistami i liczącymi się niemieckimi instytucjami. W jej efekcie wdrożyliśmy produkty
cieszące się dużą popularnością w sektorze medycznym,
jak 2000 uni_verso i 3600/3650 Arn. Także wewnętrzne
wdrożenie techniczne oraz zastosowanie wypróbowanych
i przetestowanych komponentów (np. w kwestii dezynfekcji) pozwala oferować klientom kompleksowe rozwiązania
spełniające wymagania w tym sektorze rynkowym.
Projektujemy również krzesła dla osób z nietypowymi schorzeniami, jak Arthrodesenstuhl with Footrest czy
MediTre. Część naszych modeli jest przeznaczona dla osób
o wadze do 150 kg (Xenium, Denuo, Xpendo Plus) oraz do
użytku w trybie 24/7 (Operator24, Sonata 24/7, Orlando-UP 24/7).
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Biurka, które (się) poruszają
W idealnym dla zdrowia i ruchu dniu pracy powinniśmy
siedzieć tylko przez połowę czasu spędzanego w biurze.
Pozostałą część zaleca się podzielić równo między stanie
i chodzenie. W praktyce w większości biur nawet niewielkie skrócenie czasu siedzenia jest bardzo trudne. Co innego, jeśli pracownicy mają możliwość pracy na stojąco przy
regulowanym biurku.
Na szczęście w ostatnich latach rośnie świadomość
tego, jak dużą rolę w budowaniu ergonomicznego miejsca
pracy pełnią biurka z regulacją wysokości. W latach 2018–
2019 pracowaliśmy nad ich dwoma modelami, które w roku
kolejnym trafiły do sprzedaży. To biurko ekonomiczne eUP

oraz wariant dla bardziej wymagających – eModel 2.0.
Oba produkty posiadają elektryczną regulację wysokości
i umożliwiają wykonywanie codziennych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, odciążając mięśnie kręgosłupa i szyi.
W kontekście ergonomii kluczowa jest wiedza – zarówno przy projektowaniu, doborze produktu, jak i jego
finalnym użytkowaniu. Dlatego każdy pracownik biurowy
naszej firmy przechodzi krótkie szkolenie, podczas którego
uczy się regulować krzesło, z którego na co dzień korzysta.
Edukujemy w tym zakresie także naszych dystrybutorów,
klientów i finalnych użytkowników.

Liczba uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniach Nowego Stylu
na temat ergonomii i produktów w 2019 roku
Szkolenia produktowe

1057

Szkolenia ergonomiczne

965

Szkolenia dla partnerów handlowych

274
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3.4

Komfort akustyczny

Dźwięk to tło naszych codziennych wydarzeń. Nieraz jednak przeradza się w hałas, który nie pozwala zebrać myśli
i przyczynia się do spadku koncentracji i efektywności. Do

takiej sytuacji często dochodzi w biurach, gdzie dziesiątki
rozmów, telefony i szum drukarek nakładają się na siebie.

Aż 85% osób, które pracują w otwartych przestrzeniach
biurowych uważa, że jest w nich zbyt głośno. Chcemy to
zmienić. Wykonując pomiary akustyczne, staramy się
zidentyfikować problemy w biurach i proponujemy nowe
rozwiązania. Czasami wystarczą produkty o większej
chłonności akustycznej, innym razem potrzeba
nowej, kompleksowej aranżacji meblowej.
Adam Stelmach
Specjalista ds. akustyki
Nowy Styl

W latach 2018–2019 utworzyliśmy laboratorium akustyczne, pozwalające nam na przeprowadzanie symulacji
komputerowych z wykorzystaniem naszych produktów.
Rozpoczęliśmy także liczne prace badawczo-rozwojowe,
opracowując nowości spełniające wymagania prywatności
rozmów w pomieszczeniach typu open space (ISO 3382-3,
VDI 2569). Wdrożyliśmy m.in. 3 rodzaje paneli ściennych
Sileo o zmiennej charakterystyce pochłaniania. Są to produkty, które można łatwo dobrać do takiego zakresu częstotliwości, jakiej wygłuszenia dana przestrzeń najbardziej
potrzebuje.
Prowadzimy szkolenia wewnątrz firmy i na zewnątrz,
dla partnerów biznesowych. Nasi eksperci chętnie dzielą
się wiedzą, zabierając głos w prasie branżowej („Harvard

Business Review”, „Outsourcing&More”, „BusinessLife”).
Przygotowaliśmy także specjalny, dostępny dla wszystkich raport dotyczący faktów i mitów związanych z akustyką wnętrz.
Jednocześnie nie rezygnujemy ze współpracy z innymi jednostkami badawczymi. Wspólnie opracowaliśmy
włókninę dźwiękochłonną z odpadów produkcyjnych z fabryk Nowego Stylu. Kontynuujemy też już kilkunastoletnią
współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
i Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. W najbliższych latach planujemy rozpocząć kolejne prace badawczo-rozwojowe i umocnić swoją pozycję eksperta w zakresie
akustyki.

Jak dobrze zaprojektować to, czego nie widać?
Odpowiedzi na to pytanie zebraliśmy w specjalnym raporcie,
który przygotowaliśmy w 2019 roku – „8 mitów o akustyce”.
Dementujemy w nim mity, które obrosły wokół tematów
akustycznych. Obok nich stawiamy potwierdzone badaniami
fakty i sprawdzone sposoby na walkę z hałasem w biurze.

Kliknij i poznaj nasz raport
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3.5

Długie życie produktu

Wraz z upływem lat zmniejsza się dostępność surowców naturalnych. Zmiany klimatyczne stają się
coraz bardziej dotkliwe. Świadomi tego, jaką szkodę przez
lata człowiek wyrządza środowisku, chcemy stopniowo
GRI
103-2

zmieniać nasz model biznesowy z gospodarki liniowej na
znacznie bardziej przyjazną przyrodzie gospodarkę obiegu zamkniętego.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (inaczej gospodarka
cyrkularna lub okrężna) to koncepcja, która polega na
racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz
minimalizowaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych
produktów na środowisko. Zakłada, że surowce i produkty
pozostaną w obiegu tak długo, jak jest to możliwe,
dzięki czemu ich wartość będzie maksymalizowana.
W konsekwencji wydobycie surowców naturalnych
i produkcja śmieci będzie mniejsza, a te, które mimowolnie
powstaną, zostaną ponownie wykorzystane do produkcji.

6 loops of circularity

konserwacja
redystrybucja
naprawy
renowacja
modyfikacja przeznaczenia
recykling

Za nami są już pierwsze pilotażowe projekty. Korzystaliśmy przy nich ze wsparcia Turntoo, firmy konsultingowej wizjonerskiego architekta Thomasa Rau. Bazując na
modelu 6 loops of circularity, przedłużaliśmy życie tysięcy mebli, a części z nich nadawaliśmy nowe funkcje. Tam,
gdzie inne rozwiązania nie są możliwe, recyklingowaliśmy
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materiały. We wspomnianym modelu każdy okrąg ma konkretne znaczenie: im jest mniejszy, tym mniejsza jest także
energia, materiał i emisja rozwiązania, które reprezentuje.
Przykładowo, konserwacja mebla ma dużo mniejszy wpływ
na środowisko niż jego recykling.

Spis treści

Podczas realizacji dla niderlandzkiego rządu podejmowaliśmy działania w zakresie każdego ze wspomnianych okręgów:
Konserwacja
> 	

– to regularne dokręcanie i smarowanie komponentów oraz dokładne czyszczenie siedzisk. Cykliczna konserwacja zapobiegawcza znacznie
przedłuża życie produktu i zmniejsza częstotliwość
napraw. W latach 2018–2019 przeprowadziliśmy konserwację 12 000 mebli dla Ministerstwa Infrastruktury i Niderlandzkiej Administracji Podatkowej i Celnej.

Redystrybucja
> 	

– dzięki niej meble zyskują nowego
właściciela. Za przenoszenie mebli często odpowiadają nasi klienci, a my wspieramy ich w demontażu.

Naprawy
> 	

– wiele naszych produktów jest skonstruowanych modułowo właśnie po to, by dało się je
naprawić za pomocą standardowych narzędzi, bez
konieczności wymiany całego mebla. Gdy jest taka
konieczność, działając w duchu gospodarki cyrkularnej, naprawiamy także produkty innych marek.

Renowacja – w praktyce oznacza odnawianie krzeseł,
> 	
dostosowywanie ram stołów i blatów, pokrycie nowym
kolorem bądź inną warstwą nawierzchnią. Kiedy to
możliwe, podczas renowacji wprowadzamy w produkcie także ulepszenia. W badanych latach odnowiliśmy
ponad 1000 mebli.

Zamówienia niderlandzkiego rządu pozwoliły nam poznać zasady circular economy. Chcemy je stosować w przyszłych projektach, a docelowo wypracować oparty na niej
model biznesowy. W 2018 roku uruchomiliśmy międzynarodową grupę projektową, stworzoną z pracowników firmy, która pracuje nad stopniową poprawą naszych działań
w zakresie obiegu zamkniętego, śladu CO2 i eco-designu.

Modyfikacja przeznaczenia – ma miejsce wtedy, gdy
> 	
oryginalny produkt lub jego części zyskują nowe funkcje. I tutaj dzięki modułowości łatwo możemy zdemontować części naszych mebli i znaleźć dla nich
nowe zastosowanie.
Recykling – gdy użycie produktu nie jest już możliwe,
> 	
staramy się przetworzyć materiały, z których został
wykonany. W 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę
z firmą Unilin, która jest dostawcą płyt wiórowych,
produkowanych z odpadów drzewnych. Ich płyty składają się w około 85% z drewna odzyskanego z recyklingu palet, opakowań i starych mebli. Około 15% to
drewno przerzedzone, pochodzące ze zrównoważonej
gospodarki leśnej i drewno przedkonsumenckie, dostarczane przez przemysł drzewny. Z pomocą Unilin
przy wymianie blatów biurkowych poddaliśmy recyklingowi 20 000 kg drewna, a same blaty pochodzące w 100% z recyklingu włączyliśmy do naszej oferty.
Dzięki nawiązanemu partnerstwu możemy z dumą
powiedzieć, że jesteśmy w stanie całkowicie zamknąć
obieg paneli drewnianych.

Dzięki jej działaniom w 2019 roku uzyskaliśmy certyfikat
CO2 Performance Ladder i przygotowaliśmy karty EPD dla
naszych najważniejszych produktów. Pracujemy nad następnymi Deklaracjami Środowiskowymi, w których szczegółowo opisujemy oddziaływanie produktu na środowisko
podczas całego jego cyklu życia (LCA).

Deklaracja środowiskowa III typu, tzw. EPD
(Environmental Product Declaration) to niezależnie
sprawdzony i zarejestrowany dokument, który
przekazuje przejrzyste i porównywalne informacje
na temat wpływu produktów na środowisko
na poszczególnych etapach ich wytwarzania
i podczas cyklu życia.
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Poniżej przedstawiamy schemat zawarty w naszych kartach EPD, pokazujący przepływ surowców przez
nasze lokalizacje produkcyjne.

Schemat produkcji

stal, farby proszkowe,
komponenty do pianki
wylewanej, inne

regranulat,
inne

drewno okrągłe,
kleje, bejce, emalie,
laminaty, forniry, inne

Zakład Produkcji
Metalowej

Zakład Produkcji
Tworzyw Sztucznych
Jasło

Zakład Przemysłu
Drzewnego

Rzepedź (77 km od Jasła)

podstawy biurek i stołów,
podstawy krzeseł, poduszki
siedzisk, oparć, zagłówków,
podłokietników

komponenty z tworzywa sztucznego:
podstawy krzeseł, podłokietniki,
wewnętrzne szkielety krzeseł,
nakładki podłokietników, inne

szkielety wewnętrzne,
siedziska, oparcia, nogi
drewniane, nakładki
podłokietników, inne

Jasło

płyta MDF,
płyta wiórowa

biurka
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Fabryka Mebli Biurowych

Zakład Produkcji Foteli i Krzeseł

fornir, laminat, obrzeże,
kleje, elementy uzupełniające

podnośniki, podłokietniki, podstawy
krzeseł, mechanizmy, szkielety sof,
komponenty gotowe z tworzywa
sztucznego i tapicerki

Jasło

kontenery

stoły

szafy

Jasło

panele

krzesła
konferencyjne

sofy

krzesła
obrotowe

komponenty
drewniane

Spis treści

W ostatnich latach przybywa projektów, w których działamy zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego. Jednym
z niedawno zakończonych była przemiana przestarzałej

hali technologicznej na Uniwersytecie Twente w nowoczesne, dostosowane do potrzeb studentów Centrum
TechMed.

 liknij i dowiedz się więcej
K
o projekcie

3.6

Dbamy o jakość i bezpieczeństwo produktów

W utrzymaniu jakości, bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naszych produktów, procesów i technologii pomagają nam
wdrożone systemy zarządzania, funkcjonujące w oparciu
o standardy: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz
Zakładową Kontrolę Produkcji, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz FSC®, czy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001. Nasze
zakłady działają zgodnie z tymi regulacjami.
GRI
103-2

GRI
416-1

Nasze produkty poddajemy wewnętrznym testom
we własnym ośrodku badań w Polsce, a także
w certyfikowanych zewnętrznych jednostkach badawczych
w Polsce i za granicą. Meble, które obejmuje dyrektywa
„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, czyli stoły i biurka
z elektryczną regulacją wysokości oraz trybuny teleskopowe i mobilne z napędem elektrycznym, posiadają także
wymagane badania zewnętrzne oraz deklarację CE.
Wszystkie atesty, raporty z badań, certyfikaty czy oświadczenia zbieramy dla naszych pracowników w jednym miejscu, tak aby każdy z nich mógł w dowolnym momencie
łatwo zaczerpnąć aktualnej wiedzy.
GRI
416-1

Normy spełniane przez nasze produkty
Krzesła
stacjonarne

Krzesła
obrotowe

Biurka
pracownicze

Meble do przechowywania
(szafy, kontenery)

Stoły konferencyjne
i kawiarniane

EN 16139
EN 1728
EN 1022
EN 14703
EN 12727
EN 1729-2

EN 1335-2
EN 1022

EN 527-2

Wytrzymałość,
trwałość
i bezpieczeństwo

EN 14073-2
EN 14073-3
EN 14074

EN 15372
EN 1730

Wymiary

EN 1729-1

EN 1335-1

EN 527-1
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Certyfikaty
Wytrzymałość, trwałość, bezpieczeństwo
Jednostki certyfikujące

Kraj

Certyfikat GS (Geprüfte Sicherheit)

TÜV Rheinland, TÜV SÜD, Intertek
Deutschland GmbH

Niemcy

Certyfikat NF Office Excellence

l'Institut Technologique Forêt Cellulose
Bois-construction Ameublement – FCBA

Francja

Certyfikaty oraz raporty z badań potwierdzające normy
dotyczące mebli i krzeseł

Instytut Nadzoru Technicznego

Polska

Instytut Technologii Drewna

Polska

Szutest (Engineering Test Institute)

Czechy

Qualitätsforum

Niemcy

Jednostki certyfikujące

Kraj

Certyfikat Ergonomie Geprüft

TÜV Rheinland

Niemcy

Certyfikat zgodności z niderlandzką normą NPR 1813

TÜV SÜD

Holandia

Certyfikat „Ergonomics Approved”

TÜV SÜD

Niemcy

Protokoły oceny ergonomicznej

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Polska

Certyfikat Quality Office
Wymogi ergonomiczne

Bezpieczeństwo w kontekście substancji niebezpiecznych, emisji lotnych związków organicznych oraz formaldehydu
Jednostki certyfikujące

Kraj

TÜV Rheinland, TÜV SÜD

Niemcy

Certyfikat Blue Angel

RAL GmbH

Niemcy

Atesty higieniczne – potwierdzenie krajowych
wymagań w kwestii bezpieczeństwa dla pomieszczeń
użyteczności publicznej w Polsce

Gdański Uniwersytet Medyczny –
Zakład Toksykologii Środowiska

Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Polska

Raporty z badań potwierdzające klasę higieny E1
(emisja formaldehydu) oraz spełnienie rygorystycznych
niemieckich wymagań w tym zakresie
(German ChemVerbotsV Formaldehyde class E1)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Płyt Drewnopochodnych

Certyfikat Toxproof (Schadstoffgeprüft)

Kliknij i dowiedz się więcej

Polska

Brak substancji niebezpiecznych oraz minimalizowanie wpływu naszych tapicerek na środowisko
Jednostki certyfikujące
Certyfikat EU Ecolabel

Kliknij i dowiedz się więcej
Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100

Kliknij i dowiedz się więcej

Kraj

Europejskie jednostki badawcze uprawnione
do certyfikacji w tym zakresie
Europejskie jednostki badawcze uprawnione
do certyfikacji w tym zakresie

Potwierdzenie wymagań środowiskowych

NF Environnement

Jednostki certyfikujące

Kraj

l'Institut Technologique Forêt Cellulose
Bois-construction Ameublement – FCBA

Francja

Certyfikat FSC®

Kliknij i dowiedz się więcej
Karty EPD

Kliknij i dowiedz się więcej
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Blue Angel
Już 10 naszych linii produktowych, m.in. linia krzeseł Xenium i Denuo, posiada
najstarszy ekologiczny znak na świecie. Certyfikat Blue Angel oznacza, że nasze
produkty mają zdecydowanie lepszą charakterystykę środowiskową w porównaniu
do konkurencji i wspierają działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji.

Forum Seating
Nowy Styl, w ramach marki Forum Seating, wyposaża stadiony i hale sportowe, sale koncertowe, kina, teatry oraz
audytoria w siedziska i trybuny teleskopowe. Są to miejsca, w których meble muszą spełniać szczególne standardy
bezpieczeństwa. Dlatego zawsze badamy ich wytrzymałość
i bezpieczeństwo w instytucjach niezależnych (wg norm
EN 12727, EN 16139, EN ISO 9227, EN 13200-4, EN ISO 3385,
EN 1728, Atest higieniczny).
Dodatkowo weryfikujemy:
> 	zawartość metali ciężkich,
> 	wydzielanie toksycznych produktów spalania (fotele do sprzedaży na rynku polskim wg normy PN-B02855),

GRI
103-2

GRI
416-2

GRI
417-2

GRI
417-3

GRI
419-1

Zależy nam, aby nasi klienci postrzegali nas jako wiarygodnego partnera i producenta. Dlatego bardzo dużą wagę
przywiązujemy do zgodności naszych produktów z obowiązującymi regulacjami oraz do klarownej komunikacji
marketingowej. Naszą uważność w tym temacie potwier-

> 	emisję

lotnych związków organicznych (LZO) (sklejka, pianki poliuretanowe i tapicerki z zewnętrznymi
badaniami producentów),
> 	zapalność (wszystkie produkty klasyfikowane jako
trudnozapalne, wg norm regionalnych, w tym EN ISO
11925-2, EN 1021-1 i EN 1021-2, EN 13501-1; ISO 13823;
ISO 1716, NF D 60-013, DIN 4102; DIN 53438, BS 5852),
> 	akustykę – badania pochłaniania dźwięku w komorze
pogłosowej (wg normy ISO 11654; ISO 354),
> 	wybarwienia tworzyw sztucznych na światło np. według normy EN ISO 4892-2.

dza fakt, że w latach 2018–2019 na Nowy Styl nie nałożono
kar związanych z niezgodnościami w zakresie regulacji
i dobrowolnych kodeksów dotyczących wpływu produktów oraz usług na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie odnotowaliśmy żadnych naruszeń w kwestiach niezgodności
dotyczących oznakowania produktów i usług, rzetelności
informacji marketingowych oraz niezgodności z prawem
lub regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym.
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3.7

Nagradzani za design

W czasach kiedy technologia pozwala zrealizować dosłownie każdy pomysł, a rynek pełen jest niepotrzebnych produktów, największym wyzwaniem dla świata designu jest
zaprojektowanie tylko tego, co ma realny wpływ na życie
człowieka – pomaga mu w codziennej pracy lub chroni
jego zdrowie.
Aby osiągnąć ten cel, w Nowym Stylu zapraszamy do
współpracy uznanych projektantów. To najwięksi fachowcy

w dziedzinie designu mebli biurowych, zdobywcy licznych
nagród wzorniczych, m.in. Red Dot, czyli branżowych
„Oscarów”.
Nasza wspólna praca jest często nagradzana, takimi wyróżnieniami jak: Iconic Award (Xilium, Play&Work
Soft seating), German Design Award (Play&Work, Denuo,
Xilium, LinkUP, CS5040) czy German Innovation Award
(Xilium).

Wybrane nagrody
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Projektanci

WertelOberfell

Andreas Krob

Mac Stopa

Martin Ballendat

2DODESIGN

Daniel Figueroa

Jens Korte

Ray Carter

Hilary Birkbeck

Bernd Crabus

Jerzy Langier

Claudio Bellini

Norbert Geelen

Rebecca Stewart

Arkadiusz Kulon

Luigi Colani

Armin Sander

Françoise-Hélène Jourda

Oscar Buffon

Vincent van der Horst
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4

Razem tworzymy zespół

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Przeprowadzimy programy rozwojowe pod kątem możliwej sukcesji

lub/i objęcia istotnych ról w organizacji dla pracowników biurowych
i produkcyjnych.
> 	Opracujemy program realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych
dla uczniów lokalnych szkół technicznych i branżowych I i II stopnia.
Na program składać się będzie proces rekrutacji, onboarding
i dodatkowe działania rozwojowe na danym stanowisku.
> 	Wdrożymy onboarding managerski dla osób, które po raz pierwszy
podejmują się roli kierowniczej. Przygotujemy je do zarządzania pracą
zespołu poprzez cykl szkoleń z obszaru podstawowych kompetencji
menedżerskich.
> 	Uprościmy system wynagradzania pracowników bezpośredniej

i pośredniej produkcji oraz opracujemy transparentny system oceny.
> 	Wdrożymy nową formułę oceny okresowej, opartej na wartościach

i cechach kultury organizacyjnej w Pionach: Technicznym oraz
Planowania Produkcji i Zaopatrzenia.
> 	W trosce o bezpieczeństwo miejsca pracy wdrożymy wymagania

normy ISO 45001:2018 i certyfikację w Zakładzie Produkcji Foteli
i Krzeseł oraz w Fabryce Mebli Biurowych.
> 	Przeprowadzimy audyt oceny spełnienia wymagań prawnych
dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie
Produkcji Metalowej.
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W Nowym Stylu przed prawie trzydziestoma laty zaczynaliśmy od trzech modeli krzeseł i siedmiu pracowników. Obecnie jesteśmy wiodącym producentem mebli biurowych
w Europie. Oczywiście, pomogła nam inwestycja w technologie i rozwój, budowa nowoczesnych fabryk i centrum
badawczego. Jednak podstawą sukcesu Nowego Stylu są
i zawsze byli ludzie. Ambitni, kreatywni i zaangażowani.
W tym rozdziale opowiemy o tym, jak tworzymy zespół.
Policzymy ile nas jest i zobaczymy, jak różnorodni jesteśmy.

4.1

Nasi pracownicy

Pod koniec 2019 roku w raportowanych spółkach
Nowego Stylu pracowały łącznie 4254 osoby. Pracowników zatrudniamy przede wszystkim lokalnie (w regionie działalności poszczególnych jednostek). Najwięcej –
GRI
102-8

GRI
102-8

3414 osób – w Polsce, z czego 95% w województwie
podkarpackim, w którym mieszczą się nasze największe
fabryki. Jesteśmy jednym z głównych pracodawców w tym
regionie.

Liczba pracowników w Nowym Stylu

2%

3%

6%

Nowy Styl GmbH

Sitag AG

Kusch+Co GmbH

9%

80%

Rohde & Grahl GmbH

Nowy Styl Sp. z o.o.

Ze względu na brak możliwości odnotowania części danych dla niedawno przejętej spółki Nowy Styl –
Majencia SAS, w podrozdziałach „Nasi pracownicy”, „Rekru-
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Zdradzimy, w jaki sposób szukamy pracowników, a także
jak wyglądają ich pierwsze dni w nowej pracy. Opowiemy
o zasadach panujących w Nowym Stylu, kodeksie etycznym, wynagrodzeniach, benefitach i ocenie pracowników.
Skupimy się również na kwestiach bezpieczeństwa i możliwościach rozwoju w naszej firmie. Na końcu opowiemy,
w jaki sposób integrujemy się między sobą, co robimy po
godzinach i jak w naszej firmie dbamy o zdrowie.

tacja” i „Zasady pracy” nie zawieramy jej statystyk w tabelach.

Spis treści

Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Tylko
nieznaczną grupę naszych pracowników stanowią samozatrudnieni oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującym prawem Unii
Europejskiej nie zatrudniamy dzieci.
Większość naszych pracowników to mężczyźni. Stanowią oni ponad 70% wszystkich osób, a zdecydowana
większość jest zatrudniona w zakładach produkcyjnych.

GRI
102-8

Liczebna przewaga mężczyzn wynika z wymagań fizycznych, jakie trzeba spełniać, by podjąć się prac na wielu
stanowiskach w fabrykach. Oczywiście w zakładach zatrudniane są także kobiety. Dla pracownic w ciąży i karmiących mam, na terenie Fabryki Mebli Biurowych i Zakładu
Produkcji Foteli i Krzeseł przygotowaliśmy pokój odpoczynku, w którym mogą wypocząć i ściągnąć pokarm
(
Kliknij i dowiedz się więcej).

Struktura zatrudnienia według typu i rodzaju umowy

2018

Płeć

Forma i typ zatrudnienia

Razem

Pracownicy
tymczasowi

kobiety

mężczyźni

pełny
etat

911

2 376

3 277

10

2 515

772

3 287

0

Nowy Styl GmbH

38

61

82

17

99

0

99

bd

Kusch+Co GmbH

68

169

207

30

222

15

237

bd

Rohde & Grahl GmbH

91

288

330

49

279

100

379

bd

Sitag AG

32

86

104

14

118

0

118

bd

1 140

2 980

4 000

120

3 233

887

4 120

0

Nowy Styl Sp. z o.o.

Razem

2019

Płeć

niepełny
etat

czas
czas
nieokreślony określony

Forma i typ zatrudnienia

Razem

Pracownicy
tymczasowi

kobiety

mężczyźni

pełny
etat

1 014

2 400

3 404

10

2 586

828

3 414

14

Nowy Styl GmbH

38

62

83

17

99

1

100

bd

Kusch+Co GmbH

74

170

211

33

236

8

244

bd

Rohde & Grahl GmbH

86

291

332

45

300

77

377

bd

Sitag AG

31

88

104

15

119

0

119

bd

1 243

3 011

4 134

120

3 340

914

4 254

14

Nowy Styl Sp. z o.o.

Razem

niepełny
etat

czas
czas
nieokreślony określony

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

Poszanowanie różnorodności
Różne kultury, języki, wiek, charakter wykonywanej pracy, wiedzę i doświadczenie pracowników
traktujemy jako wspólne bogactwo. Mimo wielu różnic, łączy nas przecież jedna misja i wyznawane wartości: ambicja, uczciwość, pokora i tolerancja. W Nowym Stylu
staramy się stwarzać takie warunki pracy, by każdy pracownik czuł się szanowany i mógł w pełni rozwinąć swój
potencjał.
Pracujemy w środowisku międzynarodowym, ale zgodnie z dewizą „myślimy globalnie, działamy lokalnie”, prowadzimy politykę lokalnego zatrudnienia. 99% naszych
GRI
103-2

pracowników pracuje lokalnie. Dzięki temu jako organizacja
jesteśmy blisko naszych klientów, ale też przyczyniamy się
do rozwoju rynku pracy w regionach, w których działamy.
Z tego też powodu obcokrajowcy stanowią niewielką część
pracowników – wskaźnik zatrudnienia nie przekracza 2%.
W latach 2018–2019 w żadnej z naszych spółek
GRI
406-1
(Nowy Styl Sp. z o.o., Nowy Styl GmbH, Rohde
& Grahl GmbH, Kusch+Co GmbH, Sitag AG) nie odnotowaliśmy przypadków dyskryminacji.
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GRI
405-1

Odsetek obcokrajowców w łącznej liczbie pracowników organizacji
(w rozumieniu osób pracujących poza krajem pochodzenia)

2018:

1,77%
(73 osoby)

2019:

1,79%
(76 osób)

Struktura kadry pracowniczej wykazuje pewne dysproporcje pomiędzy kobietami a mężczyznami. Wynika
to ze specyfiki produkcji – większość naszych pracowników to osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji krzeseł i mebli.
GRI
405-1

Struktura zatrudnienia według płci

2018

28%

72%

Kobiety

Mężczyźni

29%

71%

Kobiety

Mężczyźni

2019
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Spis treści

Jesteśmy organizacją międzynarodową, która stawia na różnorodność. W Nowym Stylu zatrudniamy osoby w różnym przedziale wiekowym. Dzięki temu nieustannie uczymy się od siebie nawzajem i osiągamy
bardzo dobre wyniki.
GRI
405-1

Struktura zatrudnienia według wieku

22%

21%

21%

2018

21%

2019

58%

57%
<30 lat
30–50 lat
>50 lat

W skład zarządu spółek wchodziło w 2018 roku 10, a w kolejnym – 11 osób, zgodnie z podziałem poniżej.
GRI
405-1

Struktura zatrudnienia kadry zarządzającej

2018

10
Mężczyźni

2019

Skład zarządu

2018

2019

Pracownicy poniżej 30 r. życia

0

0

Pracownicy w wieku 30–50 lat

5

6

Pracownicy powyżej 50 r. życia

5

5

1

10

Kobieta

Mężczyźni
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4.2

Rekrutacja

By móc się rozwijać, musimy pracować z najlepszymi. Dlatego tak ważne jest dla nas dotarcie do właściwych pracowników. Szukamy ich na wiele sposobów, często korzystając z lokalnego rynku pracy. Doświadczeniem i wiedzą
dzielimy się także z młodym pokoleniem. Umożliwiamy zapoznanie się ze strukturą firmy, środowiskiem i kulturą organizacyjną, a najlepszym studentom proponujemy pracę.
W 2018 roku przeprowadziliśmy 110 procesów rekrutacyjnych, a w 2019 – 116. Opracowaliśmy także podręcznik
dotyczący dobrych praktyk w rekrutacji i selekcji dla managerów. Aby zapewnić równość szans i zapobiegać dyskryminacji, każda osoba uczestnicząca w rekrutacji jest
oceniana pod kątem tych samych, wcześniej określonych
kompetencji względem profilu wymagań. Wprowadziliśmy

także ujednoliconą wersję formularza rozmowy kwalifikacyjnej, w którym znajdują się punkty stałe oraz pytania dostosowane pod stanowisko i oczekiwania biznesu.
Dokument został utworzony z uwzględnieniem wcześniej
wypracowanych etapów:
> 	określenie umiejętności i wiedzy niezbędnej na stanowisku – profil wymagań,
> 	przydzielanie punktów zgodnie z kryteriami profilu
wymagań na matrycy oceny kandydata,
> 	ustalenie scenariusza rozmowy telefonicznej – wywiadu wstępnego stosowanego przed zaproszeniem na
spotkanie,
> 	metoda STAR – wywiad kompetencyjny oparty na pytaniach behawioralnych.

W Nowym Stylu okazujemy sobie nawzajem szacunek
i zrozumienie. Szczególnie w tym kontekście ważne
są dla nas opinie osób, które uczestniczą w naszych
rekrutacjach – oto jedna z nich: „Bardzo doceniam
fakt, że mimo iż nie podjęliśmy rozmowy, dostałam
od Państwa informację o zakończeniu procesu
rekrutacji. Rzadko się to zdarza. Utwierdziło mnie
to w przekonaniu, że Nowy Styl to miejsce, w którym
szanuje się człowieka, kandydata, pracownika, klienta”.
Karolina Bolesta
Specjalista ds. HR
Nowy Styl

Jak szukamy naszych pracowników?
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> 	Współpracujemy z uczelniami, współtworząc kierunki

> 	uczestniczymy w targach pracy,

specjalistyczne związane z branżą,
> 	prowadzimy szereg rekrutacji wewnętrznych, tworząc
możliwości rozwoju dla pracowników,
> 	publikujemy ogłoszenia na naszej stronie internetowej,
> 	organizujemy wycieczki po fabrykach dla uczniów
i studentów, podczas których mogą zapoznać się
z technologią, także pod kątem podjęcia podobnej
pracy w przyszłości,

> 	wspieramy przy pisaniu prac dyplomowych,
> 	organizujemy praktyki i staże,
> 	zamieszczamy

oferty na portalach z ogłoszeniami

pracy.

Spis treści

Pomagamy w kształceniu ekspertów
Od 2016 roku współpracujemy z Karpacką Państwową
Uczelnią w Krośnie (wcześniej noszącą nazwę Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia). Pomagamy przy współtworzeniu studiów dualnych na kierunku
mechanika i budowa maszyn, specjalność: projektowanie
i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Dzięki współpra-

cy studenci mają możliwość połączenia teorii z praktyczną nauką zawodu i mają większe możliwości w kształceniu
się na wysoko kwalifikowanych inżynierów. Łącznie w 2018
i 2019 roku w ramach studiów dualnych przyjęliśmy 60 studentów, po 30 w każdym roku na praktyki zapoznawcze.

Nowe zatrudnienia i odejścia
Kadra, która dołączyła do zespołu Nowego Stylu w latach
2018–2019, to w większości osoby mające mniej niż 30 lat,
ok. 10% nowozatrudnionych to osoby pomiędzy 30 a 50

Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

2018

2019

−

+

198

118

Kobiety

−91

+

390

196

Mężczyźni

−

+

360

331

Mężczyźni

Kobiety

Według płci
Mężczyźni
Nowy Styl Sp. z o.o.

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

% nowo zatrudnionych

2018

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

Przyjęcia do pracy
Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

GRI
401-1

−

+

453

% nowo zatrudnionych

GRI
401-1

rokiem życia. Z organizacji najczęściej odchodziły osoby
w wieku poniżej 30 lat.

Według wieku

Kobiety

Wiek <30

Wiek 30–50

Wiek >50

381

16%

166

18%

271

36%

242

12%

34

7%

Nowy Styl GmbH

2

3%

1

3%

1

8%

1

3%

1

2%

Kusch+Co GmbH

3

2%

11

16%

6

22%

4

5%

4

3%

58

20%

13

14%

32

33%

27

19%

12

9%

9

10%

7

22%

4

33%

12

22%

0

0%

453

15%

198

17%

314

35%

286

12%

51

6%

Rohde & Grahl GmbH
Sitag AG
Razem

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.
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2018

Mężczyźni

Nowy Styl Sp. z o.o.

Sitag AG

Razem

56

Kobiety
Wiek 30–50

Według płci

Wiek <30

Wiek 30–50
% odejść pracowników

Wiek <30

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Według płci

% odejść pracowników

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Kobiety

% odejść pracowników

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Mężczyźni

% odejść pracowników

Razem

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Nowy Styl Sp. z o.o.

% odejść pracowników

GRI
401-1

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

% nowo zatrudnionych

Liczba nowo zatrudnionych
pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w danej grupie

2019

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

GRI
401-1

Przyjęcia do pracy (cd.)

Według wieku
Wiek >50

303
13%
175
17%
237
32%
219
10%
22
4%

Nowy Styl GmbH
5
8%
2
5%
5
28%
1
3%
1
2%

Kusch+Co GmbH
9
5%
9
12%
8
27%
7
9%
3
2%

Rohde & Grahl GmbH
29
10%
9
10%
22
22%
13
9%
3
2%

Sitag AG
14
16%
1
3%
6
46%
9
16%
0
0%

360
12%
196
16%
278
31%
249
10%
29
3%

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

Odejścia z pracy

Według wieku

Wiek >50

339

14%

98

11%

222

30%

177

9%

38

8%

Nowy Styl GmbH

1

2%

2

5%

0

0%

2

6%

1

2%

Kusch+Co GmbH

16

9%

3

4%

5

19%

3

3%

11

9%

Rohde & Grahl GmbH

25

9%

13

14%

13

13%

14

10%

11

8%

9

10%

2

6%

1

8%

6

11%

4

8%

390

13%

118

10%

241

27%

202

9%

65

8%

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

Spis treści

Według płci
Mężczyźni
Nowy Styl Sp. z o.o.

% odejść pracowników

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

% odejść pracowników

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

% odejść pracowników

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

% odejść pracowników

% odejść pracowników

2019

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Odejścia z pracy

Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

GRI
401-1

Według wieku

Kobiety

Wiek <30

Wiek 30–50

Wiek >50

281

12%

73

7%

168

22%

142

7%

44

8%

Nowy Styl GmbH

4

6%

2

5%

1

6%

1

3%

4

8%

Kusch+Co GmbH

7

4%

4

5%

5

17%

2

3%

4

3%

Rohde & Grahl GmbH

28

10%

10

12%

17

17%

10

7%

11

8%

Sitag AG

11

13%

2

6%

2

15%

6

11%

5

10%

331

11%

91

7%

193

21%

161

7%

68

8%

Razem

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

Stawiamy na rozmowę
Od kilku lat w Nowym Stylu prowadzimy badania dotyczące przyczyn odejść pracowników. Chcemy wiedzieć, co
zaważyło na ich decyzji i co możemy poprawić w organizacji. Wcześniej takie badanie realizowaliśmy za pomocą
papierowych ankiet, których zwrot był jednak bardzo niski
(3–5%). W związku z tym postanowiliśmy zmienić formę
zbierania informacji zwrotnych. Opracowaliśmy scenariusz
rozmowy, tak aby ustandaryzować proces oraz ujednolicić
uzyskane informacje. Następnie przystąpiliśmy do osobistych lub telefonicznych rozmów z pracownikami, którzy
z własnej inicjatywy rezygnowali z zatrudnienia w naszej organizacji. Między grudniem 2018 a grudniem 2019
przeprowadziliśmy 95 rozmów na 181 osób, które kończyły
z nami współpracę.
Jednym z kluczowych wniosków, jakie wynieśliśmy po
rozmowach było to, jak istotne jest przygotowanie do pracy pracowników stawiających pierwsze kroki w organizacji,
szczególnie na produkcji. Efektem rozmów było wdrożenie planu adaptacji pracownika, który opisujemy w dalszej
części rozdziału. Już teraz wiemy, że po pół roku funkcjonowania programu wskaźnik rotacji wśród pracowników
produkcji na okresie próbnym zmniejszył się z 35% do 23%
(dane na koniec 2019 roku).
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4.3

Pierwsze chwile w Nowym Stylu

Proces adaptacji pracownika produkcyjnego czy też onboarding pracowników biurowych pozwala zrozumieć funkcjonowanie firmy, poznać skalę i obszary działalności oraz
kierunki rozwoju w Nowym Stylu. Poprzez aktywny udział

w szkoleniach i warsztatach pracownicy poznają również
historię i kulturę organizacyjną oraz rozumieją znaczenie
wartości, którymi się kierujemy.

Adaptacja pracownika produkcyjnego
W czerwcu 2019 roku we wszystkich pięciu zakładach w Polsce wdrożyliśmy nowy program adaptacyjny. Kluczową rolę pełni w nim mistrz oraz opiekun.
Mistrz, czyli bezpośredni przełożony, monitoruje cały proces wdrożenia, a opiekun – specjalnie przygotowany do tej
roli doświadczony pracownik, aktywnie pomaga w nabywaniu nowych umiejętności.
Wdrożenie nowego pracownika w zakładach produkcyjnych zaczyna się jednak znacznie wcześniej, już od momenGRI
103-2

tu pierwszego kontaktu z pracodawcą. Wtedy kandydat
otrzymuje ulotkę informacyjną o firmie. Jeśli przejdzie rekrutację, dostaje pisemną deklarację chęci zatrudnienia
wraz z opisem wszystkich niezbędnych do tego kroków.
Trzecim narzędziem, które zostało opracowane w ramach
adaptacji jest niezbędnik, wręczany na początku pracy,
zawierający komplet praktycznych informacji dla nowego pracownika. Pierwsze trzy dni, mają na celu efektywnie zapoznać go z nowym miejscem pracy i obowiązkami:

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

Podstawowe
informacje
i szkolenie BHP

Oprowadzanie
z koordynatorem

Szkolenie
stanowiskowe
z mistrzem

2-godzinne szkolenie
„Witaj w Nowym Stylu”,
prowadzone przez
pracownika Działu HR
oraz 6-godzinne
szkolenie BHP.

Koordynator oprowadza
nowe osoby po zakładzie
pracy i przekazuje informacje
związane z bezpieczeństwem
i kwestiami organizacyjnymi,
aby ułatwić pracownikom
odnalezienie się w nowej
sytuacji.

Mistrz dzieli się praktyczną
wiedzą na temat zadań
i obowiązków, monitoruje
cały proces wdrożenia,
a na zakończenie ocenia
umiejętności i postawy
nowego pracownika.

Przygotowania do programu wdrożeniowego
Przed rozpoczęciem programu dla nowych pracowników wdrożyliśmy w jego zasady kadrę. Szefowie
produkcji, koordynatorzy, mistrzowie i opiekunowie przeszli serię szkoleń, w których poznali szczegóły
swojej roli w adaptacji pracowników.
> 	Szefowie i kierownicy produkcji (14 osób) doskonalili się w tym, jak oceniać postępy pracowników

i udzielać im informacji zwrotnej;
> 	koordynatorzy (11 osób) uczyli się motywować pracowników i przeprowadzać skuteczne prezentacje

w zakładzie;
> 	mistrzowie (80 osób) dowiadywali się, jak przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, oceniać pracę,

modelować właściwe zachowania i sprawnie delegować zadania opiekunom;
> 	opiekunowie (108 osób) zgłębiali umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy związanej

z pracą.
Łącznie w ramach przygotowania i wdrożenia programu adaptacyjnego przeszkolonych zostało 213 osób.
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Onboarding dla pracownika biurowego
Wierzymy, że poznanie naszej firmy od podstaw jest kluczowe do efektywnej pracy. Wychodząc naprzeciw standardom międzynarodowych organizacji, onboarding
przygotowujemy zarówno dla pracowników zatrudnionych
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w Polsce, jak i za granicą. Trwa trzy dni i składa się z cyklu
szkoleń i prezentacji. Warto podkreślić, że w onboardingu
biorą udział także stażyści i praktykanci.

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

Szkolenie
podstawowe

Zwiedzanie
fabryk

Szkolenie produktowe
i zwiedzanie OIC

Podczas szkolenia
przedstawiamy historię
firmy, misję oraz nasze
wartości i cechy kultury
organizacyjnej. Zapoznajemy
pracowników z procesem
produkcji i najważniejszymi
informacjami o firmie.

Pracownicy zwiedzają
zakłady produkcyjne w Jaśle
i Rzepedzi – w sumie 5 fabryk.

Uczestnicy biorą udział
w szkoleniu produktowym
i są oprowadzani po naszym
kluczowym showroomie –
Office Inspiration Centre
w Krakowie.

Spis treści

2018:
Przeszkolenie

92 pracowników
biurowych
na 10 wyjazdach onboardingowych

2019:
Przeszkolenie

150 pracowników
biurowych
na 12 wyjazdach onboardingowych

Adaptacja

272 pracowników
produkcyjnych
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4.4

Zasady pracy

Budując relacje wewnątrz firmy oraz kształtując swój rozwój, staramy się zawsze opierać na czterech wartościach:
ambicji, pokorze, uczciwości i tolerancji. To ich wynikiem
jest przekaz, jaki kierujemy do pracowników w naszych

dokumentach regulujących kwestie związane z pracą
w Nowym Stylu, w tym w regulaminie pracy i w Kodeksie Etycznym.

Kodeks etyczny Nowego
Stylu to rezultat długoletnich
praktyk biznesowych
i prowadzenia działalności
gospodarczej. Dotychczasowe
doświadczenie nauczyło nas,
jak ważne jest rozwijanie
swojej świadomości moralnej,
tak aby działać na rzecz
ochrony pracowników, ale
też przestrzegać ich przed
nieetycznymi zachowaniami.
Adam Krzanowski
Prezes Nowego Stylu

Zgodnie z naszym Kodeksem etycznym, każdy
pracownik ma równe szanse w obszarze zatrudnienia, wynagradzania, świadczeń, awansów i rozwoju zawodowego. Decyzje w tym zakresie są podejmowane
GRI
103-2

w oparciu o wiedzę i kompetencje kandydata lub pracownika, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
orientację seksualną, wyznanie, przynależność polityczną,
pochodzenie, narodowość czy wygląd zewnętrzny.

Kliknij i zobacz Kodeks etyczny
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Wynagrodzenia
Zasady wynagradzania pracowników opieramy na równym traktowaniu kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości, są one dostosowane
GRI
202-1

GRI
202-1

GRI
405-2

do lokalnych przepisów prawa. Wysokość wynagrodzeń
uzależniona jest od doświadczenia, wykształcenia, stażu
oraz charakteru wykonywanej pracy.

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku
do płacy minimalnej według płci
2018
Lokalizacja

2019

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Nowy Styl Sp. z o.o.

Polska

143,5%

152,3%

139,6%

152,7%

Nowy Styl GmbH

Niemcy

177,2%

177,2%

172,8%

172,8%

Kusch+Co GmbH

Niemcy

162,9%

162,9%

160,1%

160,1%

Rohde & Grahl GmbH

Niemcy

127,2%

140,6%

123,7%

138,7%

Sitag AG

Szwajcaria

129,8%

168,4%

123,1%

126,8%

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

GRI
405-2

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia
mężczyzn według kategorii zatrudnienia

2018

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni

Pracownicy pośrednio
produkcyjni

Specjaliści

Kierownicy

Dyrektorzy

Nowy Styl Sp. z o.o.

94,7%

99,8%

96,6%

105,0%

95,0%

Nowy Styl GmbH

98,7%

nd.

nd.

87,2%

nd.

Kusch+Co GmbH

95,7%

70,8%

87,3%

83,9%

nd.

Rohde & Grahl GmbH

75,9%

110,0%

91,4%

nd.

82,6%

Sitag AG

85,8%

81,5%

nd.

73,7%

nd.

Razem

91,3%

93,5%

91,7%

92,0%

88,8%

2019

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni

Pracownicy pośrednio
produkcyjni

Specjaliści

Kierownicy

Dyrektorzy

Nowy Styl Sp. z o.o.

93,8%

92,5%

94,6%

107,5%

108,9%

Nowy Styl GmbH

97,3%

nd.

nd.

83,5%

nd.

Kusch+Co GmbH

93,9%

71,6%

82,1%

91,9%

130,8%

Rohde & Grahl GmbH

76,2%

98,9%

100,9%

nd.

76,0%

Sitag AG

88,8%

81,9%

nd.

74,3%

nd.

Razem

90,3%

87,7%

92,5%

94,3%

105,2%

Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

63

Benefity pracownicze
Nasi pracownicy mają dostęp do wielu benefitów,
które ułatwiają życie, pomagają dbać o zdrowie
i dobre samopoczucie. Z wymienionych poniżej świadczeń
GRI
401-2
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mogą skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni w Nowy
Styl Sp. z o.o., także ci przyjęci w niepełnym wymiarze
godzin.

Ubezpieczenie na życie
i prywatna opieka medyczna

Szczepienia
przeciwko grypie

Karta
MultiSport

Dobrowolne ubezpieczenie grupowe,
do którego przystąpić może pracownik,
jego współmałżonek/partner życiowy
oraz pełnoletnie dzieci. W 2019 roku
przygotowaliśmy nową ofertę
ubezpieczenia, która obejmuje także
prywatną opiekę medyczną.

Dobrowolne i bezpłatne.
Organizowane są jesienią
we wszystkich lokalizacjach
naszej firmy w Polsce.

Współfinansowany
pakiet Multisport dla
pracowników. Od sierpnia
2019 wzbogaciliśmy go
o dodatkowe dwie karty
(Classic i Plus).

Paczki
mikołajkowe

Kolonie
dla dzieci

Świadczenia
pieniężne

Vouchery przekazywane rodzicom dzieci
do 12 roku życia na kwotę 100 złotych
do wykorzystania w sklepach
i księgarniach.

Organizowane latem wyjazdy
dla dzieci w wieku od 8
do 16 lat. Firma dopłaca
do wyjazdu od 50–90%.

Wypłacane dwa razy w roku
dodatkowe benefity
pieniężne.

Rabaty na
nasze produkty

Zapomogi
pieniężne

40% rabatu na produkty
naszych marek.

Bezzwrotna pomoc dla
pracowników, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji
życiowej.

Spis treści

Ocena pracownika
Czuwamy nad rozwojem naszych pracowników.
Aby sprawdzić ich efektywność, jakość pracy i preferowany kierunek dalszego rozwoju, przeprowadzamy
okresowe oceny pracownicze. W 2018 roku rozwijaliśmy je
w Pionie Planowania i Zaopatrzenia Produkcji oraz w Pionie Jakości, dodatkowo zgodnie z planem wdrożyliśmy ten
proces w Pionie Technicznym. W 2019 roku zbadaliśmy
efektywność prowadzonych rozmów okresowych i zdecydowaliśmy o ich kontynuacji. Pracowaliśmy także nad tym,
by dostosować je do obecnych potrzeb – nowych kompeGRI
404-3

GRI
404-3

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

2018

GRI
404-3

tencji i kierunków strategicznych, kładąc akcent na możliwości szkoleniowe. Wdrożenie nowego kształtu rozmów
okresowych planujemy na 2020 rok.
Informację zwrotną i ocenę swoich umiejętności otrzymują również pracownicy produkcyjni. Ocena umiejętności
jest tutaj ściśle powiązana z matrycą umiejętności dedykowaną dla każdego z zakładów produkcyjnych. Poprzez
takie działania pracownicy mają świadomość stopnia, w jakim już posiadają dane umiejętności i kierunku, w którym
powinni je doskonalić.

43,7%

2019

Pracowników
łącznie

36,4%
Pracowników
łącznie

33,8%

47,9%

31,6%

38,6%

Kobiet

Mężczyzn

Kobiet

Mężczyzn

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według kategorii zatrudnienia
59,4%

2018
2019

52,3%
45,4%

38,2%
31,9%
24,4%
21,7%

10,8%

9,8%
5,7%

Dyrektorzy

Kierownicy

Specjaliści

Pracownicy
pośrednio
produkcyjni

Pracownicy
bezpośrednio
produkcyjni
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4.5

Kultura bezpieczeństwa

Wiemy, jak ważne w codziennej pracy jest bezpieczeństwo.
Dlatego w Nowym Stylu dbamy o najwyższe standardy BHP. Na bieżąco eliminujemy potencjalne zagrożenia
poprzez identyfikację, analizę i ocenę ryzyka oraz szans
w procesach i na stanowiskach pracy. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki w celu zapobiegania urazom i chorobom. Chronimy zdrowie i bezpieczeństwo osób
przebywających na terenie naszych lokalizacji oraz klientów
i podwykonawców. Jednocześnie szkolimy pracowników,

podkreślając, jak duże znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa ma ich świadomość i zaangażowanie.
W Nowy Styl Sp. z o.o. bezpieczeństwem
GRI
GRI
103-2
403-1
zarządzamy w oparciu o normę ISO
45001:2018 (w kwietniu 2020 roku otrzymaliśmy certyfikat, który zastąpił dotychczas obowiązujące normy PN-N
18001 i OHSAS 18001), w Sitag AG w oparciu o normę ISO
45001:2018, a w Nowy Styl – Majencia SAS w oparciu o normę OHSAS 18001.

Komisje BHP i przedstawiciele pracowników
To, kto reprezentuje pracowników
w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zależy od danej spółki i regulacji prawnych obowiązujących na terenie danego kraju.
GRI
403-1

GRI
403-3

GRI
403-4

Nowy Styl Sp. z o.o.
W spółce funkcjonuje 6-osobowa Komisja BHP, stworzona
z przedstawicieli pracowników i pracodawcy (po 3 osoby
z każdej ze stron). Ci pierwsi wybierani są w demokratycznych wyborach i reprezentują 100% pracowników. Podczas
konsultacji z przedstawicielami pracodawców można przedyskutować kwestie związane z oceną ryzyka zawodowego, przydziału środków ochrony, monitorowania warunków
pracy i uczestnictwa w programach szkoleń BHP. Przedstawiciele opiniują także podjęte przez pracodawcę środki
zapobiegające wypadkom i chorobom zawodowym. Sama
komisja BHP analizuje warunki pracy i formułuje wnioski
dotyczące ich poprawy, okresowo ocenia stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współdziała z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w tym zakresie. Członkowie Komisji
BHP spotykają się co najmniej raz na kwartał.
Nowy Styl GmbH
Przedstawiciele pracowników reprezentują 78% osób zatrudnionych w spółce. Komisję BHP tworzą 4 osoby, które
odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo w firmie, przeprowadzając kontrole stanu bezpieczeństwa dwa razy
w roku.
Kusch+Co GmbH
W spółce działają związki zawodowe i reprezentują stronę robotniczą. Wybierana przez pracowników Rada Zakładowa reprezentuje 96,7% z nich. Spółka posiada także
6-osobową Komisję BHP. Jej członkowie są wybierani z poszczególnych działów zgodnie z niemieckimi regulacjami
prawa bezpieczeństwa pracy. Komisja doradza w kwestiach
BHP i zapobiegania wypadkom, ocenia ryzyko i przeprowadza audyty wewnętrzne. Bierze także udział w proponowaniu ulepszeń i wdrażaniu innowacji w zakresie BHP.
Spotyka się co najmniej raz na kwartał. Aspekty dotyczące
bezpieczeństwa nie są uzgadniane ze związkami zawodowymi, ale z Radą Zakładową.
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Rohde & Grahl GmbH
W spółce funkcjonuje Komisja BHP składająca się w 2018
roku z 16 osób, a w 2019 – z 17. Jej skład, podobnie jak
przedstawicieli pracowników, wybiera pracodawca. Komisja analizuje potencjalne ryzyko i proponuje rozwiązania,
szuka także przyczyn choroby zawodowej lub jej potencjalnego ryzyka. W ramach spotkań odbywają się przejścia po
halach produkcyjnych, identyfikowane są środki i cele BHP.
Sitag AG
W spółce obowiązuje GAV – zbiorowa umowa o pracę
szwajcarskiego przemysłu meblowego. Sitag AG posiada
2-osobową Komisję BHP. Jej członkami zostają pracownicy, którzy ukończyli praktyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla oficerów i przełożonych. Komisja
przeprowadza kontrole stanu bezpieczeństwa.
Nowy Styl – Majencia SAS
W spółce działają związki zawodowe. Pracownicy wybierają członków związków zawodowych, którzy reprezentują
100% zatrudnionych w spółce. Funkcjonuje także 6-osobowa Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Warunków Pracy
(CSSCT), po 2 osoby na każdą lokalizację. Przedstawiciele pracowników w Komitecie ds. zdrowia, bezpieczeństwa
i warunków pracy (CSSCT) są wybierani przez Komitet
Społeczno-Ekonomiczny (CSE) spośród członków tego
komitetu.
Zadaniem Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (CSE),
jest zajmowanie się m.in. kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa. Komitet łączy funkcje komisji BHP, przedstawicieli
pracowników i rady zakładowej. Rolą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Warunków Pracy (CSSCT) w zakresie bezpieczeństwa pracy jest m.in. ocena ryzyka, propozycje działań
zapobiegających mobbingowi, molestowaniu seksualnemu
i działaniom seksistowskim, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. Członkowie komisji wykonują co najmniej
4 kontrole rocznie.
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Badanie wypadków przy pracy
Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018
i 2019 w żadnym z naszych zakładów nie odnotowano wypadków śmiertelnych przy pracy. W większości
naszych spółek (Nowy Styl Sp. z o.o., Nowy Styl GmbH,
Sitag AG, Kusch+Co GmbH) nie odnotowano także wypadków ciężkich.
GRI
403-2

Łączna liczba wypadków
przy pracy

Raportowanie i analiza wypadków prowadzona jest
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa pracy kraju, na terenie którego zlokalizowana jest spółka. Dlatego
niektóre spółki rejestrują wypadki bez odrębnego podziału
na wypadki przy pracy i wypadki w drodze do lub z pracy.
Z kolei liczba wypadków nie jest równa liczbie poszkodowanych, gdyż więcej niż jeden raz wypadkowi uległa ta
sama osoba.

Łączna liczba poszkodowanych
w wypadkach

Łączna liczba dni
absencji
1777,5

1628
89
69
57
40
15

12

2018

2019

2018
Kobiety

2019
2018

Mężczyźni

2019

W wyliczeniach za 2018 brakuje spółek Kusch+Co GmbH i Nowy Styl – Majencia SAS, które dołączyły do Nowego Stylu w kolejnym roku.

Na bieżąco monitorujemy stanowiska pracy zagrożone czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Chcemy ograniczyć narażenia, dlatego inwestujemy w poprawę warunków
pracy, wprowadzamy środki bezpieczeństwa zbiorowego,
oceniamy ryzyko i szkolimy pracowników. Prowadzimy

GRI
403-2

liczne działania profilaktyczne i prozdrowotne. W naszych
corocznych analizach wypadkowości wyliczamy współczynniki, które pomagają mierzyć i monitorować poziom
bezpieczeństwa w naszych zakładach:

Współczynnik częstotliwości wypadków (IR)
2018

2019

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Nowy Styl Sp. z o.o.

6,59

8,00

7,61

1,97

4,58

3,81

Nowy Styl GmbH

0,00

32,3

20,00

0,00

32,80

20,00

Rohde & Grahl GmbH

43,96

55,56

52,77

1,00

44,67

37,14

Sitag AG

62,50

34,90

42,40

32,26

68,18

58,80

Kusch+Co GmbH

bd

bd

bd

13,50

58,80

45,10

Nowy Styl – Majencia SAS

bd

bd

bd

138,90

150,00

146,80

28,26

32,67

30,69

33,05

59,84

51,95

Razem

Liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie × 1000.
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GRI
403-2

Wskaźnik ciężkości wypadków
2018

2019

Kobiety
Nowy Styl Sp. z o.o.

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

31,33

51,95

47,00

51,00

59,64

58,31

Nowy Styl GmbH

0,00

29,00

29,00

0,00

114,00

114,00

Rohde & Grahl GmbH

2,80

17,63

14,54

1,00

11,85

11,07

Sitag AG

1,00

14,30

7,70

12,00

33,80

30,60

Kusch+Co GmbH

bd

bd

bd

23,00

20,10

20,40

Nowy Styl – Majencia SAS

bd

bd

bd

14,92

0,14

4,71

8,78

28,23

24,55

13,15

39,91

39,50

Razem

Liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku / liczba wypadków.

GRI
403-2

Wskaźnik łącznej liczby dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR)
2018

2019

Kobiety
Nowy Styl Sp. z o.o.

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

21,4

41,9

36,3

10,7

27,7

22,8

0,0

97,1

65,3

0,0

392,4

116,9

Rohde & Grahl GmbH

19,6

128,7

105,2

1,5

57,2

45,9

Sitag AG

10,1

53,9

42,0

41,8

248,4

194,6

bd

bd

bd

14,2

332,5

101,0

12,8

80,4

62,2

13,6

211,6

96,2

Nowy Styl GmbH

Kusch+Co GmbH
Razem

Liczony jako łączna liczba dni straconych/liczba planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie × 200 000.
Brak danych dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS.

Wskaźnik częstotliwości wypadków z tytułu utraconego czasu pracy (LTI)
2018

2019

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Nowy Styl Sp. z o.o.

4,4

4,8

4,7

1,4

2,8

2,4

Nowy Styl GmbH

0,0

22,1

15,1

0,0

22,8

16,2

Rohde & Grahl GmbH

36,7

37,2

37,1

7,4

24,0

20,7

Sitag AG

58,8

21,9

31,9

20,0

42,2

36,5

Kusch+Co GmbH

bd

bd

bd

4,4

142,6

37,2

Nowy Styl – Majencia SAS

bd

bd

bd

bd

bd

96,9

25,0

21,5

22,2

6,6

46,9

35,0

Razem

Dla pracowników bezpośrednich liczony jako całkowita liczba wypadków związanych z wypadkami spowodowanymi utratą czasu pracy × 1 000 000 / łączna liczba
przepracowanych godzin w całej firmie.
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Wskaźnik ciężkości obrażeń z tytułu utraconego czasu pracy (LTI)
2018

2019

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Nowy Styl Sp. z o.o.

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

Nowy Styl GmbH

0,0

0,6

0,4

0,0

2,6

1,8

Rohde & Grahl GmbH

0,1

0,7

0,5

0,0

0,3

0,2

Sitag AG

0,1

0,3

0,2

0,2

1,4

1,1

Kusch+Co GmbH

bd

bd

bd

0,1

2,9

0,8

Nowy Styl – Majencia SAS

bd

bd

bd

bd

bd

0,5

Razem

0,1

0,5

0,4

0,1

1,5

0,7

Dla pracowników bezpośrednich liczony jako liczba dni straconych z powodu obrażeń × 1 000 / łączna liczba przepracowanych godzin.

Analiza chorób zawodowych
Wśród wszystkich naszych spółek w badanych latach wystąpiły 2 przypadki chorób zawodowych – jeden
w Sitag AG i jeden w Nowy Styl – Majencia SAS.

GRI
403-2

Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR)
2018

2019

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Sitag AG

0,0

1,5

1,1

0,0

0,0

0,0

Nowy Styl – Majencia SAS

0,0

0,0

0,0

bd

bd

0,5

Razem

0,0

1,5

1,1

0,0

0,0

0,5

Liczony jako liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych / całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie × 200 000.

Ochrona przed czynnikami szkodliwymi
Jesteśmy świadomi, że w zakładach naszych spółek Nowy Styl Sp. z o.o., Kusch+Co GmbH i Rohde
& Grahl GmbH występują stanowiska pracy, na których odnotowano przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń i stężeń szkodliwych czynników środowiska pracy:
hałasu, pyłu przemysłowego, pyłu drewna, drgań mechaGRI
403-3

nicznych i związków chemicznych. W spółce Nowy Styl
Sp. z o.o. i Rohde & Grahl GmbH pomiary poziomów natężenia i stężenia czynników szkodliwych są przeprowadzane przez instytucje zewnętrzne. W spółce Kusch+Co GmbH
dokonuje ich stowarzyszenie zawodowe.
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GRI
403-3

Wykaz liczby osób pracujących w narażeniu na następujące czynniki

Związki
chemiczne

Pracownicy narażeni
na 2 lub więcej
czynników

Wszystkich
zatrudnionych
pracowników

Nowy Styl Sp. z o.o.

123

78

6

471

3287

Rohde & Grahl GmbH

84

51

0

31

166

379

Pył drewna/pył
przemysłowy

264

Hałas

Drgania
mechaniczne

2018

Związki
chemiczne

Pracownicy narażeni
na 2 lub więcej
czynników

Wszystkich
zatrudnionych
pracowników

120

79

4

435

3414

Rohde & Grahl GmbH

87

40

0

42

169

377

Kusch+Co GmbH

13

12

0

4

29

244

Nowy Styl Sp. z o.o.

Pył drewna/pył
przemysłowy

232

Hałas

Drgania
mechaniczne

2019

Zależy nam na tym, by zmniejszyć ryzyko związane z pracą w niesprzyjających warunkach. Na
wszystkich stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe, pracownicy wyposażani są w odzież roboczą lub
ochronną, odpowiednie obuwie i środki ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu, okulary ochronne, maski, przyłbice ochronne, itp.). Dodatkowo podejmujemy działania
promujące zdrowie i bezpieczeństwo, na przykład: oferty sportowe dla pracowników, bezpłatnie dostarczane owoce i posiłki w stołówce. Bardzo cenimy zdrowie, stąd jedna
z naszych spółek – Rohde & Grahl GmbH, przeprowadza
dodatkowe, regularne kontrole stanu zdrowia pracowników przez lekarza firmowego i organizuje indywidualne
porady dotyczące ergonomii w miejscu pracy. Dodatkowo
posiada specjalny zespół BGM, który promuje zdrowe praktyki w firmie. Działań, które podejmujemy na rzecz pracownika, jest znacznie więcej, o czym szerzej piszemy
w dalszej części rozdziału.
GRI
403-4
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4.6

Dobre miejsce rozwoju osobistego

Naszą firmę tworzą ludzie ambitni, młodzi duchem, którzy nieustająco udoskonalają swój sposób działania i szukają nowych rozwiązań, aby osiągać coraz lepsze wyniki.
Organizujemy wiele szkoleń i przeprowadzamy progra-

my rozwojowe, które wspierają pracowników w codziennej
pracy i pomagają osiągnąć zarówno cele indywidualne, jak
i przedsiębiorstwa.

Edukacja i szkolenia
Nowy Styl pomaga pracownikom rozwinąć umiejętności
specjalistyczne, przywódcze i miękkie. Mogą oni uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, warsztatach, konferencjach i targach międzynarodowych. Pra-

cownicy działów związanych bezpośrednio z produktem
i handlem mają do dyspozycji platformę e-learningową,
bogatą w filmy szkoleniowe, prezentacje i inne materiały
dotyczące produktów i usług.

Najważniejsze programy szkoleniowe w latach 2018–2019:

Warsztaty
know-how

Warsztaty
ogólnorozwojowe

Warsztaty
specjalistyczne

krajowe i międzynarodowe
spotkania, na których
dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem pracy
z klientami na danym rynku

efektywne spotkania,
wystąpienia publiczne,
profesjonalne rozmowy
oceniające

z zakresu produkcji, logistyki,
jakości, handlu, finansów,
projektowania miejsc pracy,
strategii optymalizacji
miejsc pracy, zarządzania
projektem zmiany biura

Szkolenia Lean
Manufacturing

Szkolenia
techniczne

Szkolenia
sprzedażowe

prowadzone przez
Dział Procesów Ciągłego
Doskonalenia

związane z wprowadzaniem
innowacyjnego oprogramowania wykorzystywanego
w pracy konstruktorów

negocjacje handlowe,
techniki sprzedaży

Szkolenia
produktowe

Szkolenia
językowe

oferta projektowa krzeseł,
soft seatingu, akustyka,
zmiany w produktach

dopasowane do potrzeb
stanowiska pracownika
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GRI
404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych
przypadających na pracownika
w Nowy Styl Sp. z o.o.

14,9

13,8
12,6

15,3
13,4
11,4

2018

2019

Kobiety
Mężczyźni
Średnio na pracownika

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
według struktury zatrudnienia w Nowy Styl Sp. z o.o.

GRI
404-1

2018
2019

35,1

32,9
26,9

32,6
28,3

24,4

9,5
6,2
3,7

Dyrektorzy

Kierownicy

Specjaliści

Na wykresie prezentujemy dane jedynie dla Nowy Styl Sp. z o.o.
ze względu na brak jednolitych procedur zbierania danych
dotyczących szkoleń w pozostałych spółkach.
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Pracownicy
pośrednio
produkcyjni

4,7

Pracownicy
bezpośrednio
produkcyjni
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Programy rozwojowe
W Nowym Stylu przykładamy dużą wagę do rozwoju pracowników. Dajemy możliwość indywidualnego rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Głównym celem organizowanych szkoleń jest nie tylko
zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ale również wspieranie ich osobistego rozwoju.

GRI
404-2

Dlatego też, zachowując zasady równego i powszechnego dostępu do szkoleń, dążymy do pogłębiania przez
pracowników specjalistycznej wiedzy wymaganej na określonych stanowiskach, jak również zapewniamy możliwość
rozwoju kompetencji osobistych i kierowniczych.

Programy, które realizowaliśmy w latach 2018/2019

Efektywne spotkania

Projekt adresowany do wszystkich pracowników prowadzących lub
uczestniczących w spotkaniach o charakterze międzydziałowym.

339 uczestników
37 dni szkoleniowych

Program adaptacyjny
pracowników
produkcyjnych

Specjalny program szkolący opiekunów, mistrzów i koordynatorów
do skutecznego wdrożenia nowego pracownika.
Kliknij i dowiedz się więcej

213 uczestników
26 dni szkoleniowych

Drużyna Miesiąca
Drużyna Roku

Program motywacyjny dla pracowników magazynów, nastawiony
na rozwój kompetencji interpersonalnych i współpracę. Co miesiąc
z każdego z zespołów na podstawie ustalonych wskaźników
wybierana była zwycięska drużyna. Na bazie punktacji rocznej
wyłoniona została także Drużyna Roku.

176 uczestników
15 zespołów

Program doskonalenia
kompetencji managera
produkcji

Projekt kierowany do szefów produkcji, kierowników i mistrzów.
Jego celem było doskonalenie umiejętności zarządzania ludźmi
i komunikacji menedżerskiej.

150 uczestników
40 dni szkoleniowych

Segmentacja klientów

Szkolenia dla pracowników Działu Customer Service, pomagające
we wdrożeniu procesu segmentacji klientów.

119 uczestników
13 dni szkoleniowych

RODO w procesie
rekrutacji

Przewodnik postępowania dla managerów wraz ze zbiorem
dobrych praktyk oraz odpowiednią dokumentację dla działań
w zakresie miękkiego obszaru HR. Dodatkowo przygotowaliśmy
szkolenia dla managerów z zakresu RODO w rekrutacji.

18 uczestników
3 dni szkoleniowe
149 managerów
otrzymało przewodnik
postępowania

Program rozwojowy „Przywództwo w nowym stylu”
W 2019 roku rozpoczęliśmy prace nad nowym programem
rozwoju kompetencji menedżerskich. Program kierowany jest do
pracowników, których wybraliśmy używając kwestionariusza Harrison
Assessments – narzędzia, które spełnia standard ISO 10667 w zakresie
procedur i metod oceny ludzi w organizacjach. Z jego pomocą
wybraliśmy trzy grupy pracowników, dla których został przygotowany
dedykowany program rozwojowy. Na tym zakończył się pierwszy
etap projektu. Kolejne działania – rozpoczęte w I kwartale 2020 roku,
wiążą się z konkretnymi szkoleniami i warsztatami, mentoringiem
i indywidualnym coachingiem dla uczestników projektu.
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Program rozwojowy „Mistrz w nowym stylu”
Końcem 2019 roku rozpoczęliśmy projekt adresowany do pracowników produkcyjnych.
Jego efektem ma być zbudowanie kadry rezerwowej mistrzów. Rozpoczęliśmy wieloetapową
rekrutację, podczas której chętni kandydaci (44 pracowników) mieli okazję wziąć udział
w szkoleniach przygotowujących oraz zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę.
Kolejnym etapem, po wybraniu ostatecznej grupy uczestników, będzie przygotowanie
i przeprowadzenie procesu rozwojowego, który planujemy na lata 2020–2021.

74

Spis treści

4.7

Zdrowie i integracja

Zintegrowanie kilku tysięcy pracowników, pochodzących
z różnych krajów, kultur i środowisk, nie jest łatwym zadaniem. Mimo to podejmujemy wiele działań, które służą zarówno integracji, jak i propagowaniu zdrowego trybu życia

wśród naszych pracowników. Widzimy także efekty wielu
dobrych praktyk, które wdrożyliśmy w Nowym Stylu. Poniżej opisujemy niektóre z nich.

Dobre praktyki
Zakupiliśmy dodatkowe defibrylatory AED, które od 2019
roku znalazły się w wyposażeniu naszych biur w Krośnie
i Krakowie, oraz w Office Inspiration Centre.
Wszyscy goście przed wejściem na obszar zakładów
produkcyjnych są informowani o zagrożeniach i o tym, czego powinni przestrzegać podczas wizyty. Zasady i procedury wyświetlane są w formie łatwych w odbiorze filmów.
Od 2014 roku działa w firmie Program Sugestii Pracowniczych, który dotyczy m.in. usprawnień technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu, ale też kwestii
bezpieczeństwa. W roku 2018 na jednego pracownika fabryki przypadło średnio 3,4 sugestii, a w 2019 – 3,3 sugestii. Aż 68% z nich zostało od razu wdrożonych lub jest
w trakcie realizacji.
Prowadzimy Program Zgłaszania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (ZPW). Od początku uruchomienia
programu zgłoszono 770, a w badanych latach 324 zdarzeń, które pomogły w zapobieganiu wypadkom w pracy.
We wszystkich naszych zakładach celebrujemy 365
dni bez wypadku.
Wyposażyliśmy 854 pracowników w dopasowane do
indywidualnych potrzeb okulary korekcyjno-ochronne.

Kontynuowaliśmy profesjonalne szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Pracownicy, którzy wzięli w nich
udział i pozytywnie przeszli egzamin (35 osób w 2018
roku), otrzymali certyfikaty poświadczające uzyskanie tytułu Ratownika. W wyniku szkoleń powstało 6 Zespołów
Ratowniczych, które wyposażyliśmy w zestawy ratownictwa medycznego i które w sytuacji zagrożenia są gotowe
udzielić natychmiastowej pomocy. W 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie przypominające dla 48 pracowników.
Wszystkie fabryki w Polsce są objęte audytami kaskadowymi BHP. W latach 2018–2019 przeprowadziliśmy
ich 416.
W latach 2018–2019 przeprowadziliśmy 416 audytów
kaskadowych BHP. Ich uczestnicy to dyrektorzy zakładów,
szefowie produkcji, mistrzowie, technolodzy, pracownicy
SUR i BHP, operatorzy na danym stanowisku. Audyty poprawiają stan BHP miejsc pracy, mocno angażując pracowników do wspólnej dbałości o bezpieczeństwo.
Integrujemy pracowników z fabryk i biur, zapraszając ich na wspólny, coroczny Dzień Otwarty, prowadząc
magazyn „LinkUP” i dzieląc się na bieżąco komunikatami i nowinkami w języku polskim, angielskim, niemieckim
i francuskim przez dostępny dla pracowników, firmowy
intranet.
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Dzień Otwarty
Co roku w wakacje organizujemy wielkie wydarzenie –
Dzień Otwarty dla pracowników Nowego Stylu i ich rodzin.
W jednym miejscu spotykają się pracownicy wszystkich lokalizacji: zakładów produkcyjnych i biur firmy. Zaproszone
są także osoby z firm sprzątających i ochrony obiektów,
które spotykamy na co dzień, ale nie są zatrudnione u nas
bezpośrednio. W 2019 roku podczas wydarzenia promowaliśmy zdrowie i aktywność fizyczną pod hasłem „Sport
to zdrowie”. Wzięło w nim udział ponad 1300 dorosłych
i 1000 dzieci.
Naszą tradycją podczas Dnia Otwartego stał się Rodzinny Bieg Bezpieczeństwa. Jego trasa prowadzi przez
ścieżki ewakuacyjne wokół naszych fabryk. Chcemy w ten

sposób podkreślić, że bezpieczeństwo to nasza wspólna
sprawa. W 2019 roku w Rodzinnym Biegu Bezpieczeństwa
wzięły udział 542 osoby.
Stałym punktem podczas Dnia Otwartego jest przyjazd
krwiobusu. W 2019 roku pod hasłem „Zrób przelew życia,
oddaj krew!” zarejestrowaliśmy w nim 106 chętnych krwiodawców. Łącznie zebraliśmy aż 33,3 litra krwi.
Staramy się, aby każdego roku organizowane przez nas
wydarzenie mimo kilku stałych punktów programu, wiązało się z nowym doświadczeniem. Dla przykładu – w 2018
roku zorganizowaliśmy Turniej Pierwszej Pomocy, gdzie
nasi kwalifikowani ratownicy sprawdzili swoje umiejętności
ratownicze w symulacji wypadku drogowego.

Od 8 lat otwieramy nasze
zakłady, żeby pokazać
rodzinom pracowników, jak
pracują ich ojcowie, mamy,
siostry, bracia. Jest to okazja
do spędzenia razem czasu
i zintegrowania się, oraz
poznania miejsca pracy
z nieco innej strony.
Dariusz Frydrych
Członek Zarządu i Dyrektor
Operacyjny w Nowym Stylu
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„LinkUP”
Tak nazywa się nasz wewnętrzny magazyn, pisany przez
pracowników i dla pracowników. Pismo wychodzi w języku
polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Jest uzupełnieniem magazynu „Spinacz”, który kierujemy do naszych
pracowników produkcyjnych. Przy jego tworzeniu współpracuje międzynarodowy zespół, zbierający treści dotyczące spraw danej spółki lub regionu. Wśród artykułów
znajdują się zarówno treści uniwersalne, jak i takie opowia-

dające o historii i kulturze danego miejsca. W ten sposób
nasi pracownicy poszerzają horyzonty, integrują się, czują,
że przynależą do jednej organizacji. W pierwszym numerze
przybliżyliśmy pracownikom najważniejsze tematy danego roku, takie jak akwizycje i rebranding. Aby uatrakcyjnić
publikację, treści podzieliliśmy na „pomieszczenia biurowe”, np. pokój konferencyjny, kuchnię czy chill out room,
co spotkało się z ciepłym przyjęciem.

Kawałek domu w fabryce
Na terenie Fabryki Mebli Biurowych i Zakładu Produkcji
Foteli i Krzeseł wydzieliliśmy specjalne miejsca na Pokój
Odpoczynku i Pokój Pierwszej Pomocy. Pierwszy z nich
jest przeznaczony dla pracownic w ciąży i mam karmiących. Pokój jest pomalowany na uspokajające, pastelowe
kolory. Można w nim wyciszyć się i zrelaksować, a także
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przechować pokarm w specjalnej lodówce do czasu zakończenia pracy. Pokój Pierwszej Pomocy jest dostępny
dla wszystkich i wyposażony w apteczkę, ciśnieniomierz,
termometr, medyczną leżankę oraz fotel dla osób, które
cierpią na schorzenia kardiologiczne.

Spis treści

Klub Sportowca
Dzięki pasji i determinacji, członkowie Klubu Sportowca
corocznie startują w lokalnych i międzynarodowych zawodach, wspólnie trenują i motywują się do kolejnych sukcesów. Klub jest miejscem integracji pracowników, budowania

kultury fizycznej i promocji zdrowego trybu życia. W 2018
roku członkowie Klubu przebiegli łącznie 34 590 kilometrów, a w 2019 po raz trzeci z rzędu zdobyli tytuł drużynowego mistrza Ultramaratonu Magurskiego.
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5

Budujemy zrównoważony łańcuch dostaw

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Zaktualizujemy obecne dokumenty – Kodeks dostawców Nowego Stylu

i Ogólne warunki współpracy, oraz utworzymy nową Politykę zakupową.
> 	Zwiększymy wagę kryteriów etycznych i środowiskowych w ocenie

naszych dostawców.
> 	Będziemy rozwijać dobre praktyki w obszarze łańcucha dostaw, żeby

przygotować się do procesu certyfikacji FEMB level oraz Mobelfakta.

Zasięg i skala naszych działań czynią nas
wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym zarówno dla klientów, jak i dostawców, którym
gwarantujemy pewność kooperacji na uczciwych warunkach. Od początku współpracujemy wyłącznie z partneraGRI
102-9

GRI
103-2

mi, którzy podzielają naszą wizję oraz sposób prowadzenia
biznesu w zakresie standardów etycznych, przestrzegania
praw człowieka czy mechanizmów przeciwdziałania korupcji.
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Łańcuch dostaw w Nowym Stylu

PODDOSTAWCY
Bezpośrednia współpraca z producentami,
aby obniżać koszty i minimalizować ryzyka

SUROWCE

PARK
MASZYNOWY

KOMPONENTY

NOWY STYL
Produkcja w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Francji

B+R

Produkcja

PRODUKTY I USŁUGI

Informacja zwrotna

Środki finansowe

Rozwój
produktu

PARTNERZY LOGISTYCZNI

3500 DYSTRYBUTORÓW

KLIENCI RYNKU
PROJEKTOWEGO

KLIENCI DETALICZNI
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5.1

Wyznaczamy standardy

Chcemy, aby zasady ustalone w obrębie
łańcucha dostaw miały charakter powszechny i dotyczyły także organizacji, z którymi współpracujemy. Dlatego cieszymy się, że w poczuciu wspólnego zaangażowania w zdrowe zasady prowadzenia biznesu,
spotykamy się z pełnym zrozumieniem drugiej strony. Nasze działania opieramy o wysokie wymagania standardu
ISO 9001:2015.
Wprowadziliśmy Kodeks dostawców Nowego
GRI
103-2
Stylu, aby rozszerzyć standardy etyki oraz odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej i ekologicznej dla
naszych dostawców, których działalność jest kluczową częścią łańcucha dostaw.
Tylko takie podejście pozwoli nam prawdziwie zrównoważyć procesy produkcyjne i wziąć za nie pełną odpowiedzialność. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że
prowadzenie biznesu zgodnie z najwyższymi standardami jest podstawą długofalowej konkurencyjności i bezpieczeństwa organizacji.
Kodeks dostawców Nowego Stylu to globalny dokument, obowiązujący wszystkich naszych dostawców. Przestrzeganie standardów określonych w Kodeksie jest jednym
z kryteriów oceny w procesie wyboru dostawcy. Kodeks
GRI
308-1

GRI
414-1

określa standardy etyczne (w tym społeczne i środowiskowe) i praktyki biznesowe stosowane przez pracowników Nowego Stylu i jest zgodny z wartościami, które
nasza firma przyjęła za podstawę swojego rozwoju. Treść
dokumentu została stworzona z poszanowaniem prawodawstwa oraz kultury krajów, w których działa Nowy Styl.
W latach 2018–2019 100% nowych dostawców zostało
poddanych weryfikacji pod względem kryteriów środowiskowych i społecznych (9 w 2018 oraz 13 w 2019 roku).
Pod koniec 2019 roku zaktualizowaliśmy arkusz oceny naszych dostawców tak, aby zwiększyć wagę kwestii etycznych i środowiskowych. Naszym celem jest cykliczna (co 2
lata) weryfikacja kluczowych i najbardziej aktywnych dostawców, zgodnie ze zmienionymi wymaganiami. Dzięki
temu stale utrzymujemy wysokie standardy środowiskowe w łańcuchu dostaw.
W 2019 roku współpracowaliśmy z 2570 firmami z całego świata.

 liknij i zobacz Kodeks
K
dostawców Nowego Stylu

Liczba dostawców Nowego Stylu w roku 2019 według kraju pochodzenia
1103
792
382
80

Niemcy

Szwajcaria

Włochy

37

Austria

25

Wielka Brytania

23

Holandia

21

Słowacja

16

Chiny

15

Dania

11

Szwecja

11

Hiszpania

10

Czechy

8

Francja

6

Węgry

6

Tajwan

6

Belgia

18

Polska

Turcja, Korea, Ukraina, Słowenia, Irlandia, Rumunia, Łotwa, Stany Zjednoczone, Rosja, Litwa, Singapur, Grecja
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5.2

Dbamy o wspólny wzrost

Ciągły rozwój Nowego Stylu, w tym rozszerzenie
działalności poprzez akwizycje, spowodował
zmiany również w strukturze zakupowej. Organizacja Działu Zakupów Strategicznych ewoluowała w stronę zasady:
myśl globalnie, działaj lokalnie.
Zasada globalnego podejścia odzwierciedlona jest
w obszarze Zakupów bezpośrednich, gdzie managerowie
poszczególnych kategorii odpowiedzialni są za zarządzanie całą bazą dostawców dla wszystkich lokalizacji, tworząc międzynarodowy zespół. Aspekt lokalności z kolei
realizowany jest głównie w obszarze zakupów pomocniczych i usług typu ochrona, utrzymanie czystości, inwestycje lokalne.
Ze względu na specyfikę rynku i naszej organizacji, za
dostawców lokalnych uznajemy firmy wytwarzające proGRI
204-1

dukty lub usługi na terenie Polski oraz Niemiec (dla spółek
działających na tym rynku: Rohde & Grahl GmbH, Nowy Styl
GmbH, Sitag AG, Kusch+Co GmbH). W latach 2018–2019
udział wydatków na produkty i usługi od dostawców lokalnych na polskim rynku wyniósł odpowiednio 48% i 46%,
a na niemieckim utrzymał się na poziomie 68%.
Nasz rozwój pełni funkcję akceleratora wzrostu również
dla naszych partnerów. Często na potrzeby współpracy
z Nowym Stylem firmy wprowadzają nowe rozwiązania,
tym samym poszerzając swoje portfolio usługowe i technologiczne, z którego mogą korzystać przy współpracy
z innymi klientami. Dobrym przykładem jest firma Wuppermann, która została wybrana na dostawcę rur do kolumn
elektrycznych, używanych w naszych biurkach z regulowaną wysokością.

Od samego początku, kiedy w połowie
2018 roku Marcin Kozioł (z Działu Zakupów
Strategicznych Nowego Stylu) skontaktował
się ze mną, wiedziałem, że czeka nas nie tylko
ciekawy projekt, ale również dużo twórczej
pracy. Firma Wuppermann, jako jeden z liderów
produkcji oraz uznany dostawca rur i kolumn
precyzyjnych, z zapałem przystąpiła do realizacji
projektu. Pierwszym krokiem była modyfikacja
potrzebnych narzędzi, aby dostosować
komponent do potrzeb produktowych Nowego
Stylu. Następnie uruchomiliśmy produkcję partii
próbnej. Wyzwaniem dla nas okazał się parametr
chropowatości, któremu ostatecznie zaradziliśmy
wprowadzając modyfikację technologii produkcji.
Dzięki tej współpracy wzbogaciliśmy nasze
portfolio, zawarliśmy nowe znajomości oraz
zdobyliśmy doświadczenie, które będziemy
wykorzystywać w kolejnych projektach.
Jacek Olesiński
Przedstawiciel handlowy
Wuppermann
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5.3

Łańcuch dostaw w Nowym Stylu

Zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden
z najtrudniejszych obszarów działalności
każdej firmy. Im dłuższy, tym więcej pojawia się potencjalnych powodów jego przerwania. Łańcuch dostaw to coś
GRI
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GRI
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Zakup
surowców

Zaopatrzenie

Kontrola
jakości

więcej niż tylko dostawy materiałów na potrzeby produkcji. To również organizacja, magazynowanie, planowanie
produkcji, proces technologiczny, transport wewnętrzny
i logistyka wysyłek.

Produkcja

Logistyka

Usługi
dodatkowe

Zakup surowców
Zakup surowca to skomplikowany proces, który obejmuje
wybór nowych dostawców, audyt i ocenę ryzyka współpracy, poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie materiałów
i wyrobów spełniających wymagania klientów, optymalizację parametrów zakupowych, jakościowych i logistycznych,
analizę wskaźników zakupowych, oraz proces reklamacji
i rozwoju dostawców.
W Nowym Stylu za ten element łańcucha dostaw odpowiada Dział Zakupów Strategicznych, ulokowany w centrali
firmy w Polsce. Szczegóły dotyczące współpracy z nami
są opisane w Polityce zakupowej Nowego Stylu, której
podstawy przygotowywaliśmy w ostatnich dwóch latach.
W raportowanym okresie nowym wyzwaniem płynącym
z rynku stała się bieżąca analiza wszystkich zmiennych i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. W tym celu wprowadziliśmy kluczowe zmiany, polegające na wyodrębnieniu

z dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii
i przypisaniu im odpowiedzialności nie tylko za realizowanie zleconych zadań, ale przede wszystkim kreatywne
podejście do pracy nad strategiami zakupowymi indywidualnie dla każdej z nich. Powołanie samodzielnych managerów poszczególnych kategorii zaowocowało kluczowym
efektem – osoby te oprócz stania się liderami zespołów,
wniosły do organizacji ekspercką wiedzę i doświadczenie
z zakresu swoich branż. Managerowie kategorii odpowiadają za globalne podejście do procesu zakupowego w poszczególnych departamentach.

 liknij i zobacz Politykę
K
zakupową Nowego Stylu

Negocjacje z dostawcami są naszą codziennością,
a narzędzia IT, którymi posługujemy się na
co dzień, pomagają nam w sprawny sposób
komunikować się i koordynować współpracę
z kolegami z Francji, Niemiec i Szwajcarii.
Bogdan Hawrot
Kierownik Działu Zakupów Pomocniczych
Nowy Styl
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Zaopatrzenie
Aby ułatwić kontrolę nad wydatkami w całej firmie, centralizujemy proces zaopatrzenia. Wykorzystujemy efekt
synergii, dzięki czemu cała organizacja jest objęta tą samą
strategią zakupową. Ustalamy identyczne warunki dla
wszystkich naszych lokalizacji. Współpracę ułatwiają nam
wdrożone działania w obszarze procesów zakupowych na
platformach IT, takie jak: system zarządzania IFS, narzędzie
komunikacyjne Office 365 czy systemy raportowania dla
parametrów zakupowych i konsolidacji danych zakupowych dla wszystkich spółek Nowego Stylu.
Nasi specjaliści stale kontrolują i analizują parametry logistyczne. Dzięki temu możemy mieć pewność, że na całej

długości łańcucha dostaw w Nowym Stylu zachowana jest
troska o jakość i optymalizację.
Nowy Styl korzysta z 106 786 m2 powierzchni magazynowej w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej
Brytanii, Rosji, Ukrainie, Turcji i na Węgrzech. W Polsce
wyroby gotowe oraz duże eksportowe komponenty przechowywane są w magazynach zewnętrznych w Pilźnie
i Rzeszowie. Posiadamy także własne magazyny materiałowe przy wszystkich czterech fabrykach w Jaśle, o łącznej
powierzchni 32 194 m2. Dzięki tym lokalizacjom możemy
zmagazynować materiały na trzy miesiące stabilnej produkcji.

Kontrola jakości
W całej organizacji wdrożyliśmy jednolite standardy i pracujemy zgodnie z wymaganiami normy
ISO 9001:2015.
Na jakość produktów, poza jakością surowców i materiałów, w dużym stopniu wpływają warunki panujące w środowisku pracy, np. zrozumienie odbywających się na hali
procesów, odpowiedni przepływ informacji między praGRI
103-2

cownikami, regularne szkolenia, przejrzyste zasady wynagrodzeń, a przede wszystkim porządek i bezpieczeństwo.
Każdy z tych elementów obejmuje lean management – koncepcja zarządzania procesem produkcji, dzięki której praca
w fabryce przebiega zgodnie ze ściśle określonymi standardami, gwarantującymi odpowiednią jakość i wydajność.

Produkcja
Jedną z mocnych stron Nowego Stylu jest autonomia
produkcyjna. Posiadamy własne fabryki o powierzchni
220 tys. m2, zlokalizowane w 7 europejskich krajach. Naszą
produkcję opieramy o nowoczesne technologie produkcyjne i informatyczne. Dysponujemy własną narzędziownią
i wielofunkcyjnym parkiem maszynowym do całościowej obróbki drewna, metalu oraz przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Posiadamy także własne Centrum Badawczo-Rozwojowe i inwestujemy w rozwiązania przemysłowe
czwartej generacji, by coraz lepiej odpowiadać na potrzeby
klientów – produkować w sposób wydajny, przyjazny środowisku i idealnie dopasowany do preferencji odbiorców.
W Nowym Stylu od kilkunastu lat stosujemy narzędzia
lean we wszystkich swoich fabrykach. Nad ich wdrażaniem
i przestrzeganiem czuwa międzynarodowy zespół ekspertów, który wypracował własny model działania, dostosowany do naszych potrzeb i nastawiony na zwiększanie efektu
synergii w obszarze produkcji.
Lean pozwala nam także szybko zareagować na zmieniającą się koniunkturę na rynku. Obecnie obserwujemy
np. duże rozdrobnienie produkcji. Nie jest to dla nas problemem, ponieważ jesteśmy w stanie szybko wykonać
przezbrojenia i przystąpić do takiego zamówienia, bez
wydłużenia czasu oczekiwania na realizację.

86

Spis treści

87

Logistyka
Będąc jednym z czołowych producentów mebli i krzeseł
w Europie, organizujemy setki tysięcy dostaw do naszych
klientów na całym świecie.
Dystrybucja naszych produktów do klientów odbywa
się za pomocą własnej i zewnętrznej floty samochodowej. Polityka transportowa Nowego Stylu zakłada minimalizację miejsca, które zajmują przewożone produkty
oraz unikanie pustych przebiegów. Produkując większość
podzespołów w naszych fabrykach optymalizujemy warunki transportowe, ograniczając negatywny wpływ na
środowisko.
Transport produktów na czas ma kluczowe znaczenie
w przypadku realizowanych przez nas projektów. W ramach standardowej procedury zapewniamy przeszkoloną
ekipę montażową, posługującą się lokalnym językiem. Prace montażowe poprzedzamy wizją lokalną, podczas której
upewniamy się, na jakim etapie są prace innych zespołów,

88

ustalamy z zarządcami szczegóły dotyczące wejścia i przebywania na danym terenie, oraz uzgadniamy ze służbami
np. maksymalny tonaż aut, którymi dowieziemy wyposażenie. Każda z tych czynności oszczędza cenny czas i pozwala uniknąć niespodzianek. Dzięki temu mamy pewność,
że prace uda się skończyć w wyznaczonym terminie.
Jeszcze niedawno utylizacja opakowań stanowiła duży
problem w każdym projekcie. Dzięki zmianie podejścia do
sposobu pakowania udało nam się zadbać o środowisko,
a także ograniczyć koszty, czas dostaw i montażu. Meble
na czas magazynowania i transportu są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą nakładek na
kółka i podłokietniki, oraz pokrowców ochronnych wielokrotnego użytku. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na
potrzeby klientów, dla których ważną kwestią jest ekologia i poszanowanie środowiska naturalnego, a także dla
tych posiadających restrykcyjną politykę przeciwpożaroKliknij i dowiedz się więcej).
wą (
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Tak zabezpieczone produkty wozimy samochodami
z podwójną podłogą (double deck), co umożliwia ulokowanie towaru na dwóch poziomach. Sztywna zabudowa podłóg o wysokościach 2 × 180 cm oraz zastosowanie
podnośnika hydraulicznego umożliwia pewne zabezpieczenie towaru oraz sprawny proces dystrybucji. W ten sposób zwiększamy pojemność ładunkową dla palet euro aż
o 63% i redukujemy emisję szkodliwych spalin (
Kliknij
i dowiedz się więcej).

Nasze logistyczne know-how
to wiedza jak skoordynować
wszystkie ogniwa
logistyczne w procesach
magazynowania,
dystrybucji i montażu
wyrobów gotowych,
tak aby profesjonalnie
i terminowo zrealizować
zamówienia klientów na
wyposażenie biur, hoteli, kin
czy stadionów w różnych
zakątkach świata.
Rafał Siwek
Dyrektor Logistyki
Nowy Styl

Usługi dodatkowe
Z logistyką ściśle związany jest serwis. W Nowym Stylu
oprócz realizowania dostaw nowych produktów, świadczymy także usługi dodatkowe – m.in. odbiór starego wypoKliknij
sażenia, a następnie konserwacja i naprawa (
i dowiedz się więcej).
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6

W trosce o zmiany klimatyczne

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Zwiększymy udział zielonej energii elektrycznej w naszym miksie

energetycznym do 2025 roku. Obecnie zawartość energii zielonej
kształtuje się na poziomie 9,8%, natomiast w 2025 roku chcemy
zwiększyć jej udział w zakładach w Polsce do 30%. Proces będziemy
realizować etapowo w poszczególnych latach po min. 5% rocznie.

> 	Obniżymy emisję CO2 o 2,1% rocznie do 2025 roku. Cel ten jest

powiązany z rocznym obrotem firmy.
> 	Zbudujemy energooszczędną halę magazynową o powierzchni

10 000 m2. Hala budowana jest przy fabrykach na potrzeby logistyki
(magazyn i dystrybucja wyrobów) i spełnia energooszczędne
parametry (odpowiednia grubość ścian oraz dachu, oświetlenie typu
LED, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła).
> 	Zredukujemy emisję CO2 w transporcie międzynarodowym, poprzez
zwiększenie floty samochodów napędzanych gazem ziemnym.

> 	Zmniejszymy ilość materiałów pakunkowych w transporcie, dzięki

dostarczaniu produktów za pomocą systemów BDF.

Jako firma produkcyjna jesteśmy w pełni świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby minimalizować
i w konsekwencji wyeliminować potencjalny negatywny
wpływ. W całej organizacji pracujemy zgodnie z certyfikowanym Zintegrowanym systemem zarządzania jakością,
środowiskiem i BHP, opartym na wymaganiach norm ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 (certyfikat
otrzymany w kwietniu 2020 r.). Wdrożona i ogłoszona
Polityka zintegrowanego systemu zarządzania zawiera
m.in. zobowiązania do racjonalnego zużycia surowców,
stosowania technologii redukujących ilość odpadów produkcyjnych oraz minimalizowania niekorzystnego wpływu
na środowisko, tworząc tym samym ramy do budowania
dalszych szczegółowych celów środowiskowych.
Oprócz obowiązującego systemu zarządzania środowiskowego, opartego na ISO 14001:2015, w naszym zakładzie
Rohde & Grahl GmbH w Steyerberg wdrożyliśmy również
GRI
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dobrowolny system ekozarządzania i audytu EMAS, nakładający dodatkowe wymagania związane m.in. z aktywnym zaangażowaniem pracowników oraz szeroko pojętą
jawnością działania.
Ponadto w Nowy Styl Sp. z o.o., Rohde & Grahl B.V.
i Kusch+Co GmbH obowiązuje System Kontroli Pochodzenia Produktu FSC® CoC (Polityka poparcia dla wartości
FSC), przez co aktywnie wspieramy świadome gospodarowanie drewnem jako surowcem naturalnym. Dodatkowo w Kusch+Co GmbH funkcjonuje równolegle system
kontroli pochodzenia produktu wdrożony i certyfikowany w oparciu o standard PEFC® (
Kliknij i dowiedz się
więcej). Tym samym przyczyniamy się do zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami drewnopochodnymi. Potwierdza to również wdrożony System
Zasad Należytej Staranności według wymagań EU Timber
Regulation – EUTR.
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W ramach zarządzania środowiskowego dokonujemy
cyklicznej identyfikacji, analizy i oceny aspektów środowiskowych, a także prowadzimy analizę ryzyka oraz monitoring procesów związanych z wpływem środowiskowym.
Działania te umożliwiają nam prewencję oraz szybką reakcję w przypadku wystąpienia ewentualnych przekroczeń.
Nasze proekologiczne cele definiujemy i na bieżąco kontrolujemy w opracowywanych Programach działań środowiskowych. Zawierają one konkretne zadania podejmowane
w ramach realizacji celów, definiują jednostki odpowiedzialne oraz niezbędne środki finansowe i ramy czasowe.
W 2019 roku w celu redukcji naszego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne wdrożyliśmy w naszych spółkach (Nowy Styl Sp. z o.o., Rohde & Grahl GmbH
oraz w Rohde & Grahl B.V.) CO2 Performance Ladder. Jest
to holenderski system do wspierania zrównoważonego rozwoju, służący do obniżania emisji CO2 i kosztów, zarówno
w działalności operacyjnej, jak i w projektach, oraz łańcuchu sprzedaży. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie
określić przepływy energii i emisji CO2, ale również stawiamy sobie ambitne cele w zakresie jej redukcji (
Kliknij
i dowiedz się więcej).
Identyfikujemy oraz spełniamy wszystkie wymogi
prawne w zakresie ochrony środowiska. W 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z niezależną zewnętrzną jednostką
weryfikacyjną, przeprowadzającą cykliczne audyty oce-

ny zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, zarządzania substancjami chemicznymi,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
Lata 2018–2019 były kolejnymi latami, gdy na żadGRI
307-1
ną z naszych spółek nie nałożono kar czy innych
sankcji z tytułu niespełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, a prowadzone cyklicznie
przez zewnętrzne firmy certyfikujące audyty naszych systemów zarządzania, zawsze kończyły się rekomendacją
i utrzymaniem posiadanych certyfikatów.
Przestrzegania standardów środowiskowych wymagamy też od wszystkich naszych dostawców. Weryfikujemy
je na początku współpracy, a następnie podczas systemaKliknij i dowiedz się więcej).
tycznych kontroli (
Jako świadoma i dojrzała organizacja o zasięgu międzynarodowym, śledzimy wszelkie prośrodowiskowe trendy
rynkowe oraz rosnące wymagania naszych klientów w tym
zakresie. Poszliśmy także o krok dalej, wdrażając myślenie
proekologiczne już na etapie projektowania nowych wyrobów, czego efektem są produkty stworzone w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym czy dokonywana analiza
cyklu życia produktu i w ślad za nią opracowywane karty
EPD (Environmental Product Declaration) (
Kliknij
i dowiedz się więcej).

Wpływy środowiskowe
w procesach produkcyjnych

Energia

Surowce

PRODUKCJA

i materiały

Woda
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6.1

Zużycie surowców i materiałów

Do produkcji wykorzystujemy drewno i materiały drewnopochodne, stal, tkaniny, tworzywa sztuczne oraz gąbki
tapicerskie.
Naszą odpowiedzialnością jest:
> 	śledzenie pochodzenia wykorzystywanych surowców
i materiałów – dbałość o to, by ich wydobycie odbywało się w sposób zrównoważony i bez naruszania
praw człowieka; gwarancją tego jest pozyskiwanie
surowców z certyfikatami;

GRI
301-1

> 	racjonalne użytkowanie surowców – stosowanie tech-

nologii redukujących ilość odpadów produkcyjnych,
przez to zmniejszających wykorzystanie materiałów;
> 	projektowanie zgodne z modelem gospodarki okrężnej;
> 	redukcja emisji CO2.

Wykorzystane surowce i materiały według wagi i objętości

2018

Drewno i materiały drewnopochodne
(m3)
Płyty
pilśniowe,
wiórowe
i podobne

Tworzywa
sztuczne (t)

Tkaniny (m2)

Stal (t)

Gąbki (kg)

Drzewo łuszczarskie
z certyfikatem FSC

bez certyfikatu FSC

19 676,7

4 494,6

18 134,9

2 688,9

12 262,4

1 807 376,0

987 997,0

18,8

nd

nd

29,0

11,5

nd

nd

Rohde & Grahl GmbH

2 839,7

nd

100,0

918,2

24,2

31,5

117 520,0

Sitag AG

1 182,0

nd

nd

nd

26,5

nd

nd

23 717,2

4 494,6

18 234,9

3 636,1

12 324,6

1 807 407,5

1 105 517,0

Nowy Styl Sp. z o.o.
Nowy Styl GmbH

Razem

2019

Drewno i materiały drewnopochodne
(m3)
Płyty
pilśniowe,
wiórowe
i podobne

Tworzywa
sztuczne (t)

Tkaniny (m2)

Stal (t)

Gąbki (kg)

Drzewo łuszczarskie
z certyfikatem FSC

bez certyfikatu FSC

21 199,2

4 827,8

15 074,9

2 665,7

11 498,9

1 727 003,0

916 893,0

19,4

nd

nd

34,8

nd

nd

nd

Rohde & Grahl GmbH

2 392,3

nd

100,0

58,6

1,8

23,6

154 100,0

Sitag AG

1 740,0

nd

nd

nd

15,0

nd

nd

25 350,9

4 827,8

15 174,9

2 759,1

11 515,7

1 727 026,6

1 070 993,0

Nowy Styl Sp. z o.o.
Nowy Styl GmbH

Razem

W tabeli pominięto dane dla spółki Kusch+Co GmbH oraz Nowy Styl – Majencia SAS ze względu na śladowe znaczenie w skali organizacji.

Wzrost produkcji, który jest wynikiem rozwoju firmy,
wiąże się ze zwiększeniem objętości zużywanych przez nas
surowców i materiałów. Aby minimalizować nasz wpływ na
otoczenie, wybieramy jednak tylko te surowce i materiały,

które pochodzą ze zrównoważonych źródeł, a jednocześnie nieustannie wprowadzamy technologie, dzięki którym
ograniczamy ich ogólne zużycie.
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Drewno i materiały drewnopochodne
Drewno używane przez Nowy Styl pochodzi z lasów Unii
Europejskiej i jest zgodne z rozporządzeniem EUTR 995/
2010, którego główne założenia dotyczą zakazu wprowadzania do obrotu na rynek nielegalnie pozyskanego
surowca. Podczas produkcji wykorzystujemy także drewno
lite i materiały drewnopochodne, takie jak np. płyty wiórowe, pilśniowe, kołki – certyfikowane według standardu FSC® (FSC-C120977). Certyfikat ten został w ostatnich
latach rozszerzony na wszystkie lokalizacje produkcyjne

Nowego Stylu w Polsce. Wszystkie linie produktowe, w których jest użyte drewno lub materiały drewnopochodne naszej marki Kusch+Co, posiadają oznaczenie PEFC lub FSC.
W 2020 roku Nowy Styl Sp. z o.o. planuje wprowadzenie
pierwszych linii krzesłowych posiadających certyfikat FSC
jako standard. Wszystkie materiały FCS pozyskiwane są od
certyfikowanych dostawców, którzy także deklarują zgodność z oznaczeniem FSC.

Forest Stewardship Council® (FSC®)
to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju lasów, jak i dbałość o uwzględnienie podczas ich
eksploatacji kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC®)
to największa międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się certyfikacją
leśnictwa i promująca zrównoważoną gospodarkę leśną.
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Tkaniny
Każdego roku do produkcji naszych krzeseł i sof zużywamy ok. 1,7 mln m2 tkanin. W naszym portfolio wykończeń
poszerzamy stopniowo udział tkanin pochodzących albo
z recyklingu albo z odnawialnych źródeł. I tak wprowadzamy tkaniny poliestrowe, które w swoim składzie zawierają głównie (97–100%) poliester pokonsumpcyjny
(post-consumer). Poliester pochodzący z recyklingu pokonsumenckiego jest wytwarzany z odpadów pokonsumenckich, takich jak plastikowe butelki PET, które w innym
przypadku zostałyby spalone lub trafiły na wysypiska śmieci. Proces recyklingu powoduje niższą emisję CO2 niż proces

wytwarzania pierwotnych włókien poliestrowych i eliminuje potrzebę zakupu nowych surowców. Pod koniec okresu
użytkowania tkaniny poliestrowe pochodzące z recyklingu
poużytkowego można ponownie poddać recyklingowi.
W naszym portfolio znaleźć można także szeroki wybór
tkanin wełnianych. Wełna „z natury” jest surowcem szybko
odnawialnym, jako materiał cechuje się wysoką trwałością
i długim cyklem życia, pod koniec którego nadaje się do recyklingu. Przekształcenie wełny w nadające się do użytku
włókno tekstylne wymaga najmniejszego zużycia energii
ze wszystkich głównych grup włókien.

Panele w systemie modułowym Tepee
wykonane są z prasowanego filcu, czyli materiału
pochodzącego w całości z recyklingu. Włókna
powstają z przetworzonych w 100% butelek typu PET.
Z 22 zmielonych plastikowych butelek o pojemności
500 ml powstaje 1 metr tej tkaniny.

Zużycie filcu (m2)

2018

2019

5400

7700
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W naszej ofercie mamy też tkaniny certyfikowane EU
Ecolabel, wyroby tekstylne z certyfikatem Oeko-Tex®, Cradle to Cradle Bronze oraz wełnę posiadającą znak Wools
of New Zealand.

Resztki tkanin wykorzystujemy m.in. do szycia toreb,
które służą nam jako materiały promocyjne. Dzięki temu
do zewnętrznej utylizacji trafia mniej odpadów tekstylnych.

Oeko-Tex®
Certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają
bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja Oeko-Tex® przydziela certyfikat
produktom, na których zostały przeprowadzane badania mające na celu zweryfikować
obecność stu najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających konsumentom.

EU Ecolabel
Certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów i usług,
które przez cały cykl życia mają śladowy wpływ na środowisko naturalne.

Cradle to Cradle Bronze
Program certyfikacji, który opiera się na pięciu kryteriach: materiały bezpieczne
dla zdrowia, ponowne wykorzystanie surowców, korzystanie ze źródeł energii
odnawialnej, emisja dwutlenku węgla, zarządzanie zasobami wodnymi
oraz odpowiedzialność społeczna.

Wools of New Zealand
Certyfikat gwarantujący zrównoważony chów owiec. Organizacja doskonali metody,
stale poszukuje nowych sposobów na poprawę jakości włókien oraz dąży do
pozostawienia trwałego dziedzictwa w tej dziedzinie.

Gąbki tapicerskie
W naszych produktach używamy trzy rodzaje pianki poliuretanowej – gąbkę ciętą, którą w postaci bloków dostarczają nam wiodący na rynku producenci, mieloną gąbkę
pochodzącą z recyklingu produkowaną z odpadu produkcyjnego, oraz piankę wtryskową wytwarzaną na miejscu
w naszym zakładzie.
Dzięki automatyzacji procesu rozkroju ręcznego gąbki zyskaliśmy na ergonomii pracy oraz jakości wykonania
wyrobu. Dodatkowo odpady tego materiału nie są utylizowane, ale poddawane dalszej obróbce, by ostatecznie
wrócić do zakładu w postaci specjalnego rodzaju wyrobu – gąbki mielonej.
Nasze gąbki tapicerskie posiadają świadectwo jakości zdrowotnej, kartę bezpieczeństwa wyrobu oraz atest
higieniczny.
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Tworzywa sztuczne
Większość odpadów z produkcji tworzyw sztucznych przetwarzamy na elementy naszych krzeseł. Część podłokietników, osłon i szkieletów powstaje z regranulatu, który
sami wytwarzamy w naszym Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle. Dzięki bogatemu doświadczeniu
w produkcji kolorowych plastików, oferujemy pełen zakres
palet barw RAL, NCS i Pantone. Tworzywa oraz elementy
produkowane w fabryce podlegają kontroli w naszym laboratorium badawczym w zakresie trwałości i zgodności
kolorystycznej, a 100% z nich nadaje się do ponownego
przetworzenia.

Opakowania
Na przestrzeni dwóch ostatnich lat z opakowań naszych
produktów sukcesywnie eliminujemy tekturę i tworzywa
sztuczne. Wykorzystujemy opakowania zwrotne, takie jak:
> 	szyte u nas z pozostałości tkanin pokrowce ochronne wielokrotnego użytku, zabezpieczające produkty
w obiegu wewnętrznym i w drodze do klienta,
> 	drewniane skrzynie do transportu komponentów
zbiorczych między fabrykami,
> 	koce transportowe do przewozu szaf, produkowane
z przetworzonych tkanin i włóknin.
Ochronne narożniki z tworzywa sztucznego zastąpiliśmy tekturowymi. Dodatkowo dzięki zbiorczemu pakowaniu produktów możemy zaoszczędzić aż 1,8 kg tektury na
1 biurku. Dla nas to oszczędność kosztów, a dla odbiorców
naszych produktów – mniejsza ilość odpadów.

W 2019 roku na potrzeby Zakładu Produkcji Foteli
i Krzeseł w Jaśle zakupiliśmy kolejne cztery urządzenia
do owijania palet folią z możliwością jej rozciągu do 250%.
Pozwoliło to ograniczyć zużycie folii o 15% na gniazdach
produkcyjnych oraz w znaczący sposób zmniejszyć ilość
odpadów opakowaniowych na rynku. Niewykorzystaną
w procesie pakowania folię stretch sprzedajemy firmie zewnętrznej, która odpowiednio przygotowuje ją dla firm
recyklingowych.
Staramy się wykorzystywać takie materiały, które nie
zawierają szkodliwych substancji, a w procesie degradacji
ich wpływ na środowisko jest ograniczony. Zarządzamy
użyciem chemikaliów zgodnie z dyrektywą REACH i znakujemy nasze produkty oraz opakowania zgodnie z zasadami rozporządzenia CLP.
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6.2

Zmniejszanie emisji

W Nowym Stylu zdajemy sobie sprawę z wpływu emisji
CO2 na zmiany klimatyczne. W poczuciu odpowiedzialności dbamy więc, aby działalność naszej firmy i jej produkty
były wytwarzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest
jednym z naszych najważniejszych postanowień. Poziom

emisji w naszych zakładach każdego roku jest mierzony
przez akredytowane laboratorium, zgodnie z wymogami
Prawa ochrony środowiska.
W lipcu 2017 zakończyliśmy eksploatację instalacji kotłowni, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie emisji
z wytwarzania ciepła w raportowanym okresie.

CO2 Performance Ladder
Holenderski pięciopoziomowy system do wspierania i zarządzania zrównoważonym rozwojem, służący
firmom do obniżania emisji CO2. W 2019 roku Nowy Styl uzyskał certyfikat potwierdzający osiągnięcie
trzeciego poziomu (do poziomu 3. włącznie organizacja skupia się na własnej emisji; od poziomów 4. i 5.
zajmuje się także emisją CO2 w łańcuchu sprzedaży i w ramach całej branży).
Wymagania poszczególnych stopni wynikają z czterech założeń:
> 	Zrozumienie: określenie przepływów energii i emisji CO2.
> 	Redukcja: opracowanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2.
> 	Transparentność: strukturalna komunikacja polityki w zakresie CO2.
> 	Uczestnictwo: zaangażowanie w inicjatywy w danej branży służące redukcji emisji CO2.
Realizacja założeń systemu pozwoli nam znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji, wynikającą
z działalności firmy. W ramach systemu określiliśmy także cele szczegółowe:
> 	Korzystanie ze zrównoważonej energii elektrycznej, wytwarzanej przez turbiny wiatrowe
lub pochodzącej z biomasy w zakładach produkcyjnych w Polsce.
> 	Zakup energooszczędnych maszyn w celu optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wyższa
efektywność energetyczna w zakresie ogrzewania biur.
> 	Zwiększenie liczby samochodów elektrycznych wchodzących w skład floty Nowego Stylu oraz
zmniejszenie liczby lotów biznesowych dzięki optymalnemu wykorzystaniu wideokonferencji.

Nasz ślad węglowy
W poprzednim raporcie skupiliśmy się na określeniu podstawowej emisji związanej z działalnością firmy. W tym raporcie zrobiliśmy duży krok naprzód i zbieramy znacznie
dokładniejsze dane o zużyciu energii, paliw i wszystkich lotach, które odbyliśmy w latach 2018 i 2019 dla spółek: Nowy
Styl Sp. z o.o., Rohde & Grahl GmbH, Rohde & Grahl B.V.

Emisja CO2 (t)

98

2018

2019

Zakres 1

15 283

11 726

Zakres 2

19 157

16 301

Razem

34 440

28 027
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Emisje – zakres 1

1%

1%

Emisje – zakres 2

2%
6% 1%

7%

4%

3%

2019

41%

2019

86%

48%

Konsumpcja energii – produkcja Polska

Konsumpcja elektryczności – produkcja Polska

Konsumpcja energii – biura i produkcja Niemcy

Konsumpcja elektryczności – biura Polska

Konsumpcja energii – biura Polska

Konsumpcja elektryczności – biura i produkcja Niemcy

Konsumpcja energii – biura Holandia (poniżej 1%)
Zużycie paliwa – flota samochodowa Polska
Zużycie paliwa – flota samochodowa Holandia

Transport lotniczy

Zużycie paliwa – flota samochodowa Niemcy

Zakres 1, czyli emisja bezpośrednia, to emisja z instalacji należących do organizacji lub przez nią kontrolowanych,
np. pochodząca z własnego zużycia gazu (kotły gazowe,
instalacje elektrociepłownicze i piece) oraz z firmowej floty pojazdów.
Zakres 2, czyli emisja pośrednia, to ta generowana
przez wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, oraz
chłodzenie i parę wodną w instalacjach, które nie należą do firmy, ale są przez nią wykorzystywane (np. emisja powstająca podczas wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach).
Naszym celem jest obniżenie emisji CO2 o 2,1% rocznie
do 2025. Cel ten jest powiązany z rocznym obrotem firmy.
W 2019 roku względna emisja CO2 spadła o 29% w porównaniu z wynikami z 2018 roku. Głównie ze względu
na mniejsze całkowite zużycie energii oraz większy obrót
firmy, co doprowadziło do lepszego stosunku emisji CO2
względem naszych obrotów.

Względna emisja CO2
2018

2019

Względna emisja CO2

133,9

94,8

Względna emisja CO2 w %

100%

71%

100%

98%

Prognozy

Na obniżkę CO2 wpłynęło m.in. zakup energooszczędnych maszyn, optymalizacja procesu produkcyjnego oraz
zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania biur, a także zwiększenie liczby samochodów elektrycznych wchodzących w skład floty Nowego Stylu oraz
zmniejszenie liczby lotów biznesowych, dzięki optymalnemu wykorzystaniu wideokonferencji.
Jesteśmy świadomi faktu, że transport wiąże się z wysoką emisją spalin, które mogą mieć negatywny wpływ
na otaczające nas środowisko. W związku z tym Nowy
Styl podjął szereg działań mających na celu redukcję emisji szkodliwych substancji w obszarze logistyki i realizację
transportów przyjaznych środowisku. Tabor realizujący
usługi transportowe spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin (Euro 6), a flota dodatkowo uzupełniona jest o samochody napędzane gazem ziemnym (LNG).
W celu minimalizacji pustych przebiegów, dbamy
o optymalne wypełnienie przestrzeni ładownej oraz optymalizację przebiegu tras za pomocą specjalistycznych rozwiązań IT. Przewozimy produkty przystosowanymi przyczepami i samochodami do transportu kombinowanego,
gdzie nadwozia łączą funkcję środka transportu i mobilnego modułu magazynowego (tzw. BDF). Pozwala to na pionowe składowanie załadunku i w efekcie obniżenie kosztów
transportu (
Kliknij i dowiedz się więcej).
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Redukcja emisji lotnych związków organicznych
Kontynuujemy nasze działania na rzecz redukcji emisji lotnych związków organicznych (LZO). Zmniejszamy zużycie
klejów w naszych produktach i zastępujemy kleje rozpuszczalnikowe wodnymi, niezawierającymi LZO.
W 2018 roku w Zakładzie Produkcji Metalowej w Jaśle
stosowany dotychczas w procesie produkcji pianek poliuretanowych środek oddzielający oparty na rozpuszczalnikach
zastąpiliśmy bezpieczniejszym w eksploatacji środkiem
wodnym. Dzięki tej zmianie uzyskaliśmy podwójne korzyści – zmniejszenie jego zużycia o ok. 40% oraz redukcję
ilości LZO do atmosfery aż o 77 %.
Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów i minimalizować ich wpływ na środowisko, nie zapominamy o doborze odpowiednich surowców i komponentów. Kluczowym
elementem jest tutaj restrykcyjna kontrola poziomu emisji formaldehydu. Od 2016 roku przy Zakładzie Przemysłu
Drzewnego w Rzepedzi działa wewnętrzne laboratorium,
dzięki któremu możemy na bieżąco badać sklejkę i kom-

ponenty drewnopochodne pod kątem ich bezpieczeństwa.
Dodatkowo wewnętrzne badania weryfikujemy okresowo
przez niezależnego audytora.
Emisja formaldehydu w produkowanej przez nas sklejce
oraz zakupowych materiałach drewnopochodnych została obniżona o połowę w stosunku do wymaganej wartości
w europejskiej standardowej klasie emisyjności E1, spełniając tym samym restrykcyjne wymogi niemieckiego rozporządzenia w sprawie zakazanych substancji chemicznych
(ChemVerbotsVO). Także od dostawców komponentów
drewnopochodnych wymagamy potwierdzenia obniżonej
zawartości emisji formaldehydu w ich produktach.
Nasze systemy meblowe oraz krzesła posiadają atesty
higieniczne PZH, które potwierdzają, że są bezpieczne dla
zdrowia i przyjazne dla środowiska, i mogą być użytkowane w przestrzeniach biurowych i użyteczności publicznej.
9 linii produktowych zostało poddanych Certyfikacji Schadstoffgeprüft, przeprowadzonej przez TÜV SÜD.

Toxproof (Schadstoffgeprüft)
Udokumentowany standard bezpieczeństwa, potwierdzający brak substancji niebezpiecznych
w materiałach i tekstyliach domowych.

Wielu z naszych partnerów handlowych w sposób systemowy zarządza wpływem na środowisko i monitoruje go
we wszystkich aspektach swojej działalności. Gromadzimy
deklaracje materiałowe dostawców, dzięki czemu możemy
całościowo raportować zużycie surowców, a także tworzyć
GRI
305-1

GRI
305-3

profile środowiskowe produktów. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy nie wykorzystują szkodliwych dla
warstwy ozonowej freonów (CFC i HCFC) oraz metali ciężkich i substancji bromowych w piankach.

Łączne pośrednie i bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (tCO2e)
2018

2019

182,5

165,8

Emisja związana z wytwarzaniem ciepła i procesami technologicznymi*

1 234,2

1 636,0

Emisja z procesów chłodniczych i wytwarzania pary

1 298,4

1 225,1

600,5

606,7

3 315,6

3 633,6

2 750,5

3 800,3

Emisje bezpośrednie
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej

Emisje związane z transportem materiałów, produktów
i odpadów (transport wewnętrzny)**
Razem
Emisje pośrednie
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów – przewoźnicy
zewnętrzni (dane szacunkowe obejmujące 7 głównych przewoźników)**
* Dane na podstawie pomiarów emisji, wskaźników emisji KOBIZE, zużycia surowców oraz czasu pracy instalacji.
** Dane oszacowane na podstawie zużycia paliw oraz wskaźników emisji KOBIZE.
W tabeli pominięto dane dla spółki Nowy Styl GmbH, Kusch+Co GmbH oraz Nowy Styl – Majencia SAS
ze względu na śladowe znaczenie w skali organizacji.
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W lipcu 2017 roku zakończyliśmy eksploatację instalacji
kotłowni, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie emisji

GRI
305-7

pochodzących z wytwarzania ciepła, w porównaniu do danych prezentowanych w poprzedniej publikacji.

Emisja NOx, SOx i innych istotnych związków
emitowanych do powietrza (t)
2018

2019

NOx

30,8

31,8

SOx

2,5

3,7

Lotne związki organiczne (LZO/VOC)

52,7

59,8

Pyły (PM)

33,7

31,4

Dane na podstawie pomiarów emisji, wskaźników emisji KOBIZE, zużycia surowców oraz czasu pracy instalacji.

W Zakładzie Produkcji Metalowej w Jaśle w 2018 roku
uruchomiliśmy wysokiej klasy linię do malowania proszkowego ML02, którą wyposażyliśmy w technologie gwarantujące nie tylko jakość malowanych elementów, ale również
wpływające na poprawę środowiska pracy i środowiska
naturalnego.
Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania tej linii
produkcyjnej to:
możliwość ponownego wykorzystania powietrza
> 	
w celach grzewczych – poszczególne strefy ograniczają emisję gorącego powietrza i umożliwiają wykorzystanie oddawanego ciepła do ogrzania innych

pomieszczeń, np. hal;
> 	obniżenie zużycia farby w zależności od koloru o 30–

40% – w całym procesie malowania proszkowego
zastosowano układ recyklingu farby, umożliwiający
ponowne wykorzystanie barwnika, który nie osiadł
na malowanym detalu, tylko opadł na dno kabiny;
> 	ograniczenie straty ciepła – do izolacji wszystkich stref
linii lakierniczej ML02, w których panuje podwyższona temperatura, użyto najwyższej jakości wełny mineralnej układanej na „zakładkę”, w celu eliminacji
tzw. mostków cieplnych.
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Linia do malowania proszkowego ML02

Filtr

6.3

Cyklon

Kabina lakiernicza

Kuchnia proszkowa

Zarządzanie odpadami

Odpady pochodzą głównie z procesów produkcyjnych. Dbamy o ich redukcję poprzez ograniczanie zużywanych materiałów, ich ponowne wykorzystanie
w procesie produkcji oraz recykling. Dzięki temu w ostatnich latach udało nam się znacząco ograniczyć ilość odpadów.
Odpady niebezpieczne oraz produkty niedające się dalej wykorzystać, czy przetworzyć są odbierane przez firmy zewnętrzne.
Zgodnie z modelem gospodarki cyrkularnej prowadzimy szereg działań, których głównym celem jest minimaliKliknij i dowiedz się więcej).
zacja odpadów (
W 2018 roku w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych w Jaśle zastosowaliśmy młynek stanowiskowy do zawracania odpadów produkcyjnych bezpośrednio
podczas produkcji. Umożliwia on rozdrobnienie odpadów –
braków jakościowych oraz nadlewów technologicznych,
powstających podczas produkcji elementów plastikowych.
Możliwe jest zużycie do 100% tego typu odpadów. Rozdrobnione mogą być używane do produkcji jako pełnowartościowy materiał. Unikamy tym samym produkcji części
odpadów przemysłowych.
Pianki, resztki skór i tkanin – w wielu przypadkach, jesteśmy w stanie użyć ich powtórnie w procesie produkcji.
W celu odzyskania energii cieplnej w zakładowych kotłowniach spalamy m.in. wióry i trociny, a nadwyżkę przekazujemy osobom fizycznym w celu ogrzania gospodarstw
domowych.
GRI
103-2
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Redukcja odpadów płyty wiórowej
Zastosowanie w produkcji krótszych płyt pozwoliło ograniczyć ilość odpadów płyty wiórowej
o około 33%. Pozostałości sprzedajemy firmie zewnętrznej, która odpowiednio je przetwarza
i przygotowuje do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji.

Blat 1400 mm
Blat 1600 mm

33%

Standardowo dostępna płyta
o długości 2800 mm

Blat 1400 mm
Blat 1600 mm

Płyta niestandardowa
o długości ok. 1870 mm

Odpad

Dzięki naszym działaniom udało nam się znacząco
obniżyć wielkość odpadów w stosunku do lat 2016–2017
Kliknij i dowiedz się więcej).
(
Równolegle dbamy o najwyższe standardy odzysku
i utylizacji odpadów, których nie jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać. Przekazujemy je uprawnionym firmom
zewnętrznym, zapewniającym kompleksowe rozwiązania
dotyczące gospodarki odpadami i recyklingu.

Prowadzimy uporządkowaną gospodarkę zużytymi
olejami oraz świetlówkami, które są utylizowane zgodnie
z wymogami prawnymi.
Pomagamy także klientom w utylizacji naszych produktów. Określamy, w jakim stopniu produkt nadaje się do recyklingu, m.in. znakując go zgodnie z ISO 11469 pod kątem
wykorzystanych w nich tworzyw sztucznych. Oznaczamy
komponenty, by ułatwić ich segregację.

Krzesło przyjazne środowisku
W procesie produkcji naszych mebli kierujemy
się ekologią. Dobrym przykładem jest
linia krzeseł Xilium, która była wdrażana
z uwzględnieniem Bill of Materials, zawierającym
wymagania dla dostawców dotyczące aspektów
zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika
(środowisko, toksyczność, emisyjność). Bardzo
ważnym etapem wdrożenia tego produktu była
analiza struktury, pochodzenia i możliwości
recyklingu wszystkich materiałów. Około 96%
z nich nadaje się do recyklingu po zakończeniu
użytkowania krzesła.
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Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania (t)
2018

2019

Odpady inne niż
niebezpieczne
Ponowne wykorzystanie

Odpady
niebezpieczne

Odpady inne niż
niebezpieczne

Odpady
niebezpieczne

300,0

0

230,0

0

Recykling

6 458,3

344,1

6 966,7

416,8

Odzysk (w tym odzysk energii)

3 248,6

38,7

3 746,4

23,7

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

101,8

0

129,0

1,2

Składowanie na składowiskach odpadów

18,5

0

5,7

0

Magazynowanie na terenie zakładu

20,5

0

13,5

0

10 147,8

383,4

11 091,4

441,8

Razem

W tabeli pominięto dane dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS ze względu na śladowe znaczenie w skali organizacji.

W latach 2018–2019, w stosunku do poprzedniego raportu, znacznie zmniejszyła się ilość wytwarzanych odpadów poddawanych odzyskowi (wytwarzanie energii
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cieplnej na potrzeby CO, CWU i procesów technologicznych). Spadek ten wynika ze sprzedaży instalacji kotłowni
zakładowej zasilanej biomasą drzewną.

Spis treści

6.4

Ścieki

Dbamy o odpowiednie zagospodarowanie oraz
redukcję ścieków powstałych w procesie produkcji. Ścieki sanitarne odprowadzane są do instalacji Miejskich
Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej. Dwa zakłady zlokalizowane w Polsce posiadają własne oczyszczalnie ścieków. W Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, po
oczyszczeniu we własnej oczyszczalni, ścieki bytowe kierowane są do rzeki Osławicy. Natomiast ścieki przemysłowe powstające w Zakładzie Produkcji Metalowej, po
wcześniejszym oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni
ścieków przemysłowych, trafiają do rzeki Jasiołki.
GRI
103-2

GRI
306-1

W Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi do
oczyszczania ścieków przemysłowych uruchomiliśmy instalację mieszającą, która służy do procesu koagulacji,
podczas którego następuje oddzielenie rozpuszczonej mieszanki klejowej od wody. Stałe odpady klejowe są przekazywane do utylizacji, a woda powtórnie wykorzystywana.
Wdrożenie to pozwoliło na zmniejszenie odpadów klejowych przekazanych do utylizacji średnio o 60%.

Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia (m3)

Miejsce odprowadzenia ścieków

Sposób

2018

2019

Do wód podziemnych

Przez organizację

1 029

11 762

Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) Przez organizację

29 861

41 504

Do przedsiębiorstw komunalnych

25 102

53 457

55 992

106 723

Przez zakład oczyszczania ścieków

Razem
W tabeli pominięto dane dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS ze względu na śladowe znaczenie w skali organizacji.

6.5

W stronę zielonej energii

Konsumpcja energii jest jednym z kluczowych obszarów
oddziaływania na środowisko. Monitorujemy ją w następujący sposób:
> 	liczymy na podstawie faktur,
> 	kontrolujemy ilość energii grzewczej,
> 	sprawdzamy pomiar z naszych fabryk,
> 	punktowo sprawdzamy zużycie przez kluczowe maszyny i procesy.

Poprzez nasze działania włączamy się
w globalną walkę z ociepleniem klimatu
i działania na rzecz ograniczenia zużycia energii ze źródeł
nieodnawialnych. Naszym celem jest zwiększanie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i budynków
fabryk, wykorzystanie energii odnawialnej, oraz redukcja
zużycia paliwa i emisji spalin w logistyce.
GRI
103-2

GRI
302-4

Energia cieplna z biomasy i biogazu
W naszych zakładach w Polsce znaczną część energii cieplnej pozyskujemy z dwóch kotłowni zasilanych biomasą,
pochodzącą z czystych odpadów drzewnych. Dostarczają energię cieplną na potrzeby procesu technologicznego
oraz centralnego ogrzewania.

W fabryce Rohde & Grahl w Steyerberg energię cieplną
dostarcza zlokalizowana na terenie zakładów biogazownia
o mocy 230 kW, obsługiwana przez lokalnych rolników.

100% zielonej energii
W zakładzie Rohde & Grahl oraz biurach zlokalizowanych
w Voigtei i Steyerberg w Niemczech, 100% zużywanej energii to tzw. zielona energia, pozyskiwana ze źródeł odna-

wialnych, głównie skandynawskich elektrowni wodnych.
Certyfikat Ökostrom potwierdzili audytorzy TUV SÜD.
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Energooszczędny park maszynowy
Na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego i Zakładu
Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi w 2018 roku zakupiliśmy
dwie maszyny CNC do obróbki drewna litego i tworzyw
drewnopochodnych. Sprzęt wyposażony jest w innowacyjne rozwiązania technologiczne, pozwalające skrócić czas
obróbczy detali, co przekłada się na zmniejszenie zużycie
energii elektrycznej. Tylko dzięki zastosowaniu w systemie
sterowania obrabiarką funkcji safety power, zaoszczędziliśmy 10–15% energii.

GRI
302-1

W Zakładzie Produkcji Foteli i Krzeseł w Jaśle uruchomiliśmy automatyczną krojownię do cięcia tkanin i skór
oraz zmodernizowaliśmy oprogramowanie do zarządzania przygotowaniem układów kroju. Dzięki temu zmniejszyliśmy czas przygotowania procesu rozkroju – nestingu
o 80%. Efektem jest znacząca redukcja zużycia energii
elektrycznej w przeliczeniu na wyrób oraz zmniejszenie
wykorzystania materiału – średnio o 2,14% na jednym zleceniu. Finalnie do zewnętrznej utylizacji trafia więc mniej
odpadów tekstylnych.

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem
rodzaju surowców

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych
(własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca

2018
Wartości (MWh)

Węgiel
Gaz ziemny

726

689

7 100

9 367

243

1 131

8 070

11 187

2018

2019

Olej opałowy
Razem
Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych
(własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca
Biomasa
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej
w podziale na elektryczną, cieplną
Energia elektryczna
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii
chłodniczej)
Razem

Całkowite zużycie energii

2019

Wartości (MWh)
35 242

33 273

2018

2019

Wartości (MWh)
29 633

30 755

8 965

8 800

38 598

39 555

2018

2019

81 910

84 016

W tabeli pominięto dane dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS ze względu na śladowe znaczenie
w skali organizacji.
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6.6

Gospodarka wodna

Woda jest najcenniejszym zasobem na Ziemi, dlatego czujemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni
za każdą kroplę, którą zużywamy w naszych fabrykach.
Nieustannie dbamy o poprawę standardów, usprawnienie
procesu i racjonalizację poboru wody. Jej zasoby wykorzystujemy do procesów technologicznych i na cele socjalno-bytowe.
Wodę pobieramy z dwóch źródeł – miejskiej sieci wodociągowej oraz za pomocą ujęcia wody powierzchniowej
w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, który posiada własną pompownię.
GRI
103-2

GRI
303-1

Duży wzrost zużycia wody w roku 2019 wynika z awarii
sieci wodociągowej oraz z częstszych okresów bezdeszczowych. Wykorzystywane przez nas w produkcji drewno
okrągłe (mygła) wymaga utrzymywania odpowiedniej wilgotności, co w porach suchych przekłada się na obowiązek zraszania wodą, w tym przypadku ze studni zbiorczej.
W Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle w 2019 roku wdrożyliśmy nowy, energooszczędny układ
chłodzenia wytłaczarek, wykorzystujący chłodnię kominową oraz pompy o mniejszym zużyciu energii. Zastosowany
zbiornik plastikowy, jak i cały układ chłodzenia funkcjonuje
w obiegu zamkniętym, co eliminuje straty wody.

Łączny pobór wody w podziale
na źródła (m3)

Łączny pobór wody
w podziale na źródła (m3)

2018

2019

Wody powierzchniowe

43 007

109 892

Dostawy wody z sieci miejskiej

59 971

66 662

102 978

176 554

Razem

W tabeli pominięto dane dla spółki Nowy Styl – Majencia SAS ze względu na śladowe
znaczenie w skali organizacji.
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7

Dajemy impuls do lokalnego rozwoju

Zobowiązania na lata 2020–2021:

> 	Będziemy dalej popularyzować sport, który zostanie tematem

Noworocznego Balu Charytatywnego.
> 	Będziemy kontynuować zaangażowanie w lokalny rozwój i wspierać

organizacje z województwa podkarpackiego.
> 	Zwiększymy dofinansowanie stypendiów edukacyjnych, fundowanych

w ramach Fundacji im. Janusza Korczaka.

Nowy Styl to firma międzynarodowa. Nie
zapominamy jednak o swoich korzeniach,
dlatego nasze zaangażowanie koncentrujemy na lokalnych
społecznościach, głównie z terenu województwa podkarpackiego. Chcemy być aktywnym członkiem środowiska
społecznego, w którym funkcjonują nasze biura i fabryki,
na które działalność firmy ma na co dzień silny wpływ.
GRI
103-2

GRI
413-1

Naszym zaangażowaniem społecznym kierują zasady:
lokalności – koncentrujemy swoje zaangażowanie
>
społeczne na inicjatywach realizowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym – w miejscach związanych
z działalnością firmy;

kontynuacji – wiemy, jak duże znaczenie dla lokalnej
> 	
społeczności ma stałość i przewidywalność naszego
zaangażowania, dlatego dążymy do utrzymania raz
nawiązanych relacji.
Priorytety zaangażowania wybraliśmy odnosząc się do najbardziej istotnych potrzeb lokalnych społeczności. Braliśmy
pod uwagę także możliwości i efektywność oddziaływania Nowego Stylu w danym obszarze. Decyzje o wsparciu
nowych przedsięwzięć podejmujemy w oparciu założenia
naszej Polityki darowizn i zaangażowania społeczno-sponsoringowego.
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7.1

Nasze zaangażowanie społeczne

Największa społeczność lokalna, w której życiu uczestniczymy już od 28 lat, to mieszkańcy Podkarpacia. Korzystamy z zasobów naturalnych tego regionu i jesteśmy
jednym z jego największych pracodawców, zatrudniając
ponad 3000 pracowników z Krosna, Jasła, Rzepedzi i okolicznych miejscowości. Dzięki płaconym lokalnie podatkom mamy coraz większy udział w budowaniu gospodarki
województwa podkarpackiego. Wpływamy na nią także
pośrednio dzięki naszym dostawcom – około 50% z nich
to lokalni przedsiębiorcy, którzy rozwijają swój potencjał

dzięki współpracy z Nowym Stylem (
Kliknij i dowiedz
się więcej).
Zakorzenienie w życiu Podkarpacia sprawia, że rozumiemy jego potrzeby i problemy. Wierzymy, że mamy
realny wpływ na kształtowanie potencjału lokalnej społeczności.
Wsparcia udzielamy poprzez długofalowe projekty
strategiczne oraz większe i mniejsze inicjatywy realizowane przez naszych partnerów społecznych. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

Wielkość darowizn
Nowy Styl Sp. z o.o.

2018

2019

Rzeczowe

42 753

66 235

Pieniężne

491 544

536 920

Razem

534 297

603 155

Edukacja dzieci i młodzieży
Wiedząc jak ważny jest rozwój od najmłodszych lat, podejmujemy
działania, które wyrównują szanse w dostępie do edukacji dzieci
i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych. Angażujemy się
także w inicjatywy promujące przedsiębiorczość.

Wsparcie kultury
Mając świadomość znaczenia kultury jako elementu
rozwoju społecznego, wspieramy wybrane organizacje
oraz przedsięwzięcia kulturalne.

Popularyzacja i wsparcie sportu
Promujemy wysiłek fizyczny jako narzędzie profilaktyki zdrowia.
Wierzymy, że sport pomaga kształtować charakter, a młodych
zawodników wspieramy w ich sportowych wyzwaniach.
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7.2

Wspieramy edukację

Fundacja im. Janusza Korczaka
Ufundowana przez Adama i Jerzego Krzanowskich jasielska Fundacja im. Janusza Korczaka od 2001 roku wspiera
rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży z Podkarpacia. Fundujemy stypendia dla uczniów oraz studentów, z których
co roku korzysta kilkadziesiąt osób. W ostatnich dwóch latach było to od 45 do 50 osób. Stypendyści to często osoby
kształcące się jednocześnie na dwóch kierunkach studiów
i nie mające czasu na pracę zarobkową. Od Nowego Stylu
otrzymują pokrycie kosztów nauki na uczelniach wyższych
lub, w przypadku uczniów szkół średnich, celowe środki na
kursy przygotowawcze na studia. Pierwsi stypendyści już

dawno skończyli studia, a część z nich znalazła zatrudnienie w naszej firmie. Pracują m.in. na stanowiskach inżynierskich i na co dzień opracowują nowe technologie oraz
rozwiązania przyczyniające się do rozwoju ergonomicznego środowiska pracy dla tysięcy osób, które codziennie
korzystają z krzeseł i mebli Nowego Stylu.
Dzięki stypendiom studenci mają szansę na lepsze życie, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Mamy
nadzieję iż fakt, że otrzymali pomoc, jest dla nich dodatkowym motywatorem do nauki, a później także powodem
do szerzenia „łańcucha dobra”.

Stowarzyszenie Siemacha
Działające od 25 lat krakowskie Stowarzyszenie Siemacha
należy do największych w Polsce organizacji, które w systemowy sposób pomagają dzieciom i młodzieży. Filarami
długotrwałego i kompleksowego wsparcia są wychowanie,
sport oraz terapia. Jednym z flagowych projektów stowarzyszenia jest Nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie
k. Tarnowa. Placówka powstała i rozwija się dzięki spon-

sorom. Do ich grona należy Nowy Styl, który ma udział
w wybudowaniu boiska piłkarskiego, służącego zarówno wychowankom, jak również okolicznym mieszkańcom.
Firma przekazała także meble do obiektu oraz pomogła
w organizacji wyjazdu dzieci na majówkę w 2018 roku do
Lwowa i w urządzeniu Akademii Kulinarnej.
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Bal Charytatywny
Charytatywny Bal Noworoczny to inicjatywa dobrze znana na Podkarpaciu. Już od 20 lat Nowy Styl zaprasza
podopiecznych domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczych, organizacji pracujących z niepełnosprawnymi i rodzin zastępczych do
wspólnego świętowania. Wydarzenie jest okazją nie tylko do zabawy, ale również integracji i nauki. Co roku firma stara się zapewnić ciekawy motyw przewodni, który
rozbudzi w gościach nowe pasje i zachęci do ich rozwoju. Podczas Charytatywnego Balu Noworocznego obecny
jest także Święty Mikołaj, który wręcza prezenty, o które
goście proszą w listach. Często jest to wsparcie finansowe przeznaczone na działalność statutową pomagającej
dzieciom fundacji, organizacje wycieczek czy wyposażenie placówek.

Edycja z 2018 roku to „Bal tolerancji”, w którym udział
wzięło ponad 1150 gości. Wybraliśmy ten temat, obserwując pojawiające się wokół oznaki braku szacunku dla
odmienności kulturowej oraz poszanowania poglądów drugiego człowieka. Hasło przewodnie balu i atrakcje z nim
związane miały za zadanie pokazać uczestnikom, że odmienność powinna budzić ciekawość i chęć poznania, a nie
oznaczać obcość.
Z kolei w 2019 roku zabawie towarzyszyła tematyka
Unii Europejskiej, a udział w niej wzięło ponad 1100 wychowanków z kilkudziesięciu placówek opiekuńczych z Podkarpacia.
Regularność imprezy cieszy nie tylko kierowników placówek, ale również podopiecznych. Bal zajmuje w życiu
uczestników wyjątkowe miejsce, o czym przekonujemy
się każdego roku.

Podczas balu zawsze łączymy zabawę z nauką, dlatego
poszczególne gry i konkursy stanowią dla uczestników
atrakcyjną formę zdobywania wiedzy. W 2019 roku
poznawaliśmy wspólnie państwa członkowskie oraz ich
zwyczaje, a także zastanawialiśmy się nad korzyściami, jakie
daje nam obecność w Unii, m.in. swobodę podróżowania czy
łatwość kontaktu z przedstawicielami innych państw i kultur.
Przemysław Różowicz
Dyrektor Działu Zarządzania
Brandami, PR i CSR
Nowy Styl
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Edukacja ekonomiczna
Przedsiębiorczość jest jedną z cech naszej kultury organizacyjnej. Wierzymy, że dobre zrozumienie podstaw ekonomii
pomaga we właściwym podejmowaniu decyzji życiowych,
dlatego warto uczyć się ich od najmłodszych lat.
W 2014 roku z inicjatywy Patrycji Krzanowskiej – córki
Jerzego Krzanowskiego, na rynek trafił podręcznik „Świat
pieniądza”. To barwna opowieść kierowana do najmłodszych o historii i znaczeniu pieniądza (ilustracje do niej
stworzyła znana ilustratorka Magda Grabowska-Wacławek
vel Grabovska). Książką zachwycili się przedsiębiorcy
i dzieci. Dodruk na własne potrzeby zamówiło kilka największych polskich firm, a do popularyzacji wydawnictwa
powołaliśmy fundację „Świat Pieniądza”. Dotychczasowy

nakład osiągnął co najmniej poziom 50 tys. egzemplarzy.
Fundacja w porozumieniu z władzami Krosna i miejscowym
kuratorem oświaty uruchomiła pilotażowe zajęcia ekonomii w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie, a w roku szkolnym 2018/2019 projekt rozszerzono na niemal wszystkie
krośnieńskie podstawówki. Lekcje dla piątoklasistów odbywają się raz w tygodniu i prowadzą je przeszkoleni nauczyciele, w oparciu o podręcznik Patrycji Krzanowskiej.
To interaktywne zajęcia, wypełnione grami i konkursami.
Podczas nich dzieci w atrakcyjny sposób dowiadują się
czym są odsetki, kursy walut i inne pojęcia z ekonomii.

World Solar Challenge
Impreza o wieloletnich tradycjach, łącząca konstruktorską
pasję młodych ludzi z troską o środowisko naturalne. Cel,
jaki stoi przed drużynami z całego świata, to zbudowanie
pojazdu, który przejedzie jak największą liczbę kilometrów
na zaledwie jednym litrze paliwa, benzyny, gazu lub etanolu. Solar Team Twente – grupa młodych konstruktorów
i entuzjastów energii odnawialnej związanych z Uniwersy-

tetem w Niderlandach połączyła siły, aby wspólnie zbudować super ekologiczny pojazd o nazwie RED. Jednym
z partnerów przedsięwzięcia jest należąca do Nowego Stylu firma Rohde & Grahl B.V., która koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych ergonomicznie i zgodnych z polityką
odnawialności rozwiązań biurowych. Spółka wspiera Solar
Team już od 4 lat.
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7.3

Nasz wkład w kulturę

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Są rzeczy, które trzeba usłyszeć i zobaczyć. Jedną z nich
jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Przez 6 lat Nowy Styl z dumą wspierał
działalność Centrum jako Mecenas Programów Edukacyjnych i Koncertowych. W organizowanych w ich ramach
kursach wzięły udział tysiące uczestników, których koncerty gromadziły co roku kilkudziesięciotysięczne publiczności. Pomogliśmy także wyposażyć wnętrza imponującego
obiektu Centrum w fotele, dzięki którym słuchacze mogą
się w pełni delektować pięknem muzyki.

1 człowiek,

177 kilometrów.
Tyle dzieli katowicki NOSPR od ECM
w Lusławicach. A co je łączy? Piękna architektura,
niezwykłe koncerty i siedziska jednej z marek
Nowego Stylu – Forum Seating.

119 kursów
mistrzowskich
odbyło się w ECM, a ukończyło je

2 800 osób.

Ideą powstania tego wyjątkowego obiektu było stworzenie warunków umożliwiających zarówno konfrontację
z rówieśnikami, jak również kontakt z niekwestionowanymi
autorytetami polskiego i europejskiego świata muzycznego. Centrum tętni muzycznym pulsem przez cały rok, zapraszając artystów i publiczność do udziału w koncertach,
festiwalach, kursach, seminariach, spotkaniach i warsztatach muzycznych.

Krzysztof Penderecki, stał się patronem dla

ponad 80 uczniów,
młodych muzyków biorących udział w lusławickiej
orkiestrze talentów.

Co roku w ramach festiwalu Emanacje, możemy uczestniczyć

w ponad 40 koncertach,
nie tylko w Lusławicach, ale również w okolicznych Gorlicach,
Bochni czy Nowym Wiśniczu.

450 uczestników

182 koncerty
i spektakle

wzięło udział w Zimowej Akademii Muzyki.

obejrzało

60 000 melomanów.

Wszyscy siedzieli

w 650 fotelach
dostarczonych przez Nowy Styl, co oznacza, że
sala koncertowa może pomieścić 65% populacji
całych Lusławic, gdzie mieszka 996 osób!
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Young Arts Festival w Krośnie
Częścią festiwalu Emanacje organizowanego przez Centrum w Lusławicach jest festiwal Young Arts – wydarzenie
na kulturalnej mapie nie tylko Krosna, ale i całego regionu,
promujące muzykę klasyczną. Od samego początku organizatorzy mogą liczyć na wsparcie Nowego Stylu, dzięki czemu festiwal utrzymuje darmową formułę. Pierwsza edycja
odbyła się latem 2016 roku i dzięki bardzo ciepłemu przyjęciu i ogromnej frekwencji, w kolejnych latach doczekała się
kontynuacji. Trwający kilka dni festiwal składa się z otwartych koncertów dla publiczności oraz warsztatów dla młodych muzyków z całej Polski (Young Arts Masterclass),
odbywających się pod okiem wybitnych artystów-pedagogów, a także rozmaitych akcji dodatkowych, w tym happeningów organizowanych w przestrzeni publicznej miasta.
W 2019 roku na scenie Young Arts Festival wystąpili:
Kronos Quartet, projekt „UrbSymphony”, Septura Brass
oraz Eskaubei & Tomek Nowak Quartet.
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7.4

W duchu fair play

Poland Business Run
Od pięciu lat bierzemy udział w charytatywnym biegu
Kraków Business Run. W 2019 roku Nowy Styl reprezentowały dwa pięcioosobowe zespoły: Nowy Styl Group Running Team i Nowy Styl Group Running Team 2. W ramach
sztafety każdy zawodnik miał do pokonania 3,8 km trasy
w centrum Krakowa. Fundusze zebrane podczas biegu pozwalają Fundacji Poland Business Run na pomoc osobom
po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu.
Co roku wydarzeniu towarzyszy zbiórka „Pomagam
Bardziej”, pozyskująca dodatkowe środki na protezy kończyn, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla benefi-

cjentów sztafety. Pracownicy krakowskiego biura Nowego
Stylu w ramach wolontariatu dołączyli do akcji, organizując zbiórkę w formie „Cichej aukcji”, na której można było
licytować w ciemno oferty koleżanek i kolegów z biura –
m.in. naukę żonglerki, ręcznie robioną ceramiczną misę,
trzydniowy detoks sokowy lub lekcję haftu. Cały dochód
z akcji został przeznaczony na rzecz beneficjentów biegu. Dzięki oryginalnemu pomysłowi na zbiórkę, w akcję
zaangażowało się mnóstwo osób, dzięki czemu zebraliśmy ponad 4 tysiące złotych, co uplasowało Nowy Styl na
4. miejscu klasyfikacji charytatywnej.

Sponsoring
W świecie sportu jesteśmy obecni zarówno biznesowo,
jak i ze względu na pasję i ducha aktywności fizycznej,
które chcemy szerzyć jako organizacja. Łączymy cele biznesowe i chęć wspierania regionalnych inicjatyw, sponsorując instytucje i projekty sportowe. W minionych latach
pomagaliśmy m.in. Krośnieńskiemu Klubowi Koszykówki,
Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu Krośnieńskiego, Klubowi
Uczelnianemu AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Kro-
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śnieńskiemu Klubowi Biegacza. Dodatkowo jesteśmy jednym ze sponsorów klubu rugby Juvenia Kraków, którego
zawodnicy odnoszą sukcesy w polskiej Ekstralidze Rugby.
Od kilku lat wspieramy także organizację Ultramaratonu
Magurskiego w Krempnej oraz bieg Łemkowyna UltraTrail.
Naszą platformą popularyzacji aktywności fizycznej
wśród pracowników jest Klub Sportowca (
Kliknij
i dowiedz się więcej).
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Zawodnicy indywidualni – Franek Palmirski i Tom Lüthi
Od 2014 roku Sitag sponsoruje Toma Lüthiego. Naszą szwajcarską markę i rajdowca łączy
ponadprzeciętna wytrzymałość i determinacja w osiąganiu doskonałości. Te podobieństwa Sitag z dumą komunikuje w różnych
kanałach: podczas wydarzeń marketingowych,
w mediach społecznościowych i w reklamach.
Z Tomem Lüthi prezentujemy serię krzeseł obrotowych SitagWave i biurko SitagActive Liftmatic z automatyczną regulacją wysokości.

Franciszek Palmirski to z kolei jeden z najzdolniejszych kierowców kartingowych młodego pokolenia, którego przygoda z wyścigami
trwa już siedem lat. W sezonach 2018–2019
Nowy Styl wspomagał rozwój jego kariery
na polskiej i międzynarodowej arenie. Franek
z powodzeniem bierze udział w najważniejszych rozgrywkach kartingu wyczynowego.
Osiąga wyniki, które plasują go w ścisłej czołówce stawki, już nie tylko juniorskiej.

Udzielone wsparcie w liczbach
Edukacja

301 003 zł przekazane na stypendia Fundacji im. Janusza Korczaka
6 szkół podstawowych objętych programem „Świat pieniądza”
2250 uczestników Balu Charytatywnego

Sport

34 590 km przebiegniętych przez Klub Sportowca Nowego Stylu
4382 zł zebrane podczas Kraków Business Run 2019
5 drużyn i 2 indywidualnych sportowców sponsorowanych przez
Nowy Styl w sezonach 2018–2019

Kultura

182 koncerty, 119 kursów mistrzowskich oraz 650 siedzisk
dostarczonych przez Nowy Styl do Europejskiego Centrum Muzyki
w Lusławicach
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O raporcie

GRI
102-10

GRI
102-49

GRI
102-50

GRI
102-51

GRI
102-52

GRI
102-54

GRI
102-56

To już nasz czwarty raport zrównoważonego rozwoju. Prezentujemy w nim wyniki działalności Nowy Styl Sp. z o.o.
i jej wybranych spółek zależnych w okresie od 01.01.2018
do 31.12.2019 roku. Raport publikujemy w cyklu dwuletnim.
Zdecydowaliśmy się objąć raportowaniem nowe spółki,
które dołączyły do firmy w 2019 roku (Kusch+Co GmbH
oraz Nowy Styl – Majencia SAS – dane dla tej spółki jedynie w ograniczonym zakresie).
Poprzedni raport „CSR Code”, za lata 2016–2017, został
opublikowany w 2018 roku.
 liknij i zobacz raport
K
„CSR Code” 2016–2017

GRI
102-5

GRI
102-45

GRI
102-46

Nowy Styl jest przedsiębiorstwem prywatnym. Zgodnie
z zasadą istotności oraz wpływu w raporcie prezentujemy dane dotyczące spółek prowadzących działalność
produkcyjną: Nowy Styl Sp. z o.o. i spółek zależnych: z Niemiec (Nowy Styl GmbH, Rohde & Grahl GmbH, Kusch+Co
GmbH – dla tej ostatniej dane jedynie za rok 2019), Szwajcarii (Sitag AG) i Francji (Nowy Styl – Majencia SAS – dane

GRI
102-47

Tak jak poprzedni raport „CSR Code”, niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o opcję podstawową
(Core) wytycznych Global Reporting Initiative Standards.
Raport został poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej
Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. Weryfikacji poddano wybrane wskaźniki GRI (oznaczone „*” w tabeli GRI). Dane finansowe pochodzą z raportów finansowych audytowanych
przez niezależnych biegłych rewidentów (Ernst&Young
Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.). To gwarantuje nam i odbiorcom raportu wiarygodność i kompletność zawartych w nim danych z kluczowych
obszarów zrównoważonego rozwoju: relacji z pracownikami, oddziaływania na środowisko, społeczność lokalną
i rynek, a także efektywność zarządzania tymi aspektami.

cząstkowe, ponieważ spółka dołączyła do nas w czerwcu
2019 roku).
Wskaźniki zaprezentowane w tym raporcie zostały
wybrane w oparciu o oczekiwania kluczowych grup interesariuszy, pracowników, partnerów, dziennikarzy oraz
dostawców, a także benchmarking konkurencji i politykę
Nowego Stylu.

GRI
103-1

Zgodnie z zasadami raportowania GRI istotne dla naszej
firmy aspekty i zagadnienia zrównoważonego rozwoju wybraliśmy w drodze kilkuetapowego procesu:
identyfikacji istotnych dla całej branży wskaźników, na
>
podstawie benchmarkingu konkurencji i poprzednich
raportów Nowego Stylu,

>

>
>

oceny istotności aspektów w oparciu o dialog z interesariuszami (otwarte badanie ankietowe dla pracowników i partnerów biznesowych),
ewaluacji na podstawie potrzeb klientów i wyników
oceny EcoVadis,
walidacji z kadrą zarządzającą, podczas której zaakceptowaliśmy zakres raportu i szczegółowe wskaźniki.
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GRI
102-47

GRI
103-1

Analiza istotności

pośredni wpływ
ekonomiczny
komunikacja marketingowa

7

społeczności
lokalne
ocena środ. i społ. dostawców
łańcuch
dostaw

obecność na rynku

zdrowie i bezpieczeństwo klientów
BHP

oznakowanie
produktów i usług

6

energia i emisja
surowce i materiały

relacje
warunki pracy
z klientami
zatrudnienie

5

ścieki i odpady
woda
dyskryminacja

edukacja
i szkolenia

różnorodność
i równość szans

4

Tematy istotne dla otoczenia

etyka
i przeciwdziałanie
korupcji

3

benefity dla
pracowników

zgodność
z regulacjami

wyniki
ekonomiczne
transport
3

4

5

6

7

Tematy istotne dla firmy

Raport zrównoważonego rozwoju Nowego Stylu należy do dokumentów niezwykle analitycznych i przekrojowo
opisuje działania organizacji, dlatego w jego przygotowaniu wzięli udział pracownicy ze wszystkich pionów organizacji, a także interesariusze zewnętrzni. Raport ma wymiar
globalny, dlatego prezentując wyniki naszej działalności,
wykorzystaliśmy inicjatywy prowadzone na wszystkich
naszych głównych rynkach. W ich opracowanie zaanga-

GRI
102-53
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Jeśli masz pytania
dotyczące tego raportu,
zapraszam do kontaktu:

żowaliśmy pracowników ze spółek z Niemiec, Holandii,
Szwajcarii i Francji. Niestety nie zawsze byliśmy w stanie
przedstawić dane zbiorcze dla całej grupy. Tam gdzie nie
było to możliwe, prezentujemy dane dla wybranych spółek,
biorąc za cel na kolejne lata, zebranie zbiorczych informacji.

Barbara Kokoszka-Bugla
Brand & CSR Strategy Coordinator
csr@nowystyl.com
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Dziękujemy wszystkim, bez których zaangażowania ten raport by nie powstał:

Anna

Agnieszka

Rafał

Karolina

Iwona

Marek

Agata

Izabela

Katarzyna

Sylwia

Joanna

Dariusz

Janusz

Marcin

Agnieszka

Daniel

Jeremiasz

Adrianna

Jan

Bogusław

Tomasz

Daria

Basia

Przemysław

Dominika

Dawid

Piotr

Emilia

Agata

Laura

Christine

Gerhard

Evelyn

Ingo

...i wielu innym.
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Raport poświadczający

Deloitte Advisory Sp. z o.o sp. k.
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 511 08 11
fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników
przedstawionych w Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy Nowy Styl za lata 2018-2019.
Do Zarządu NSG TM sp. z o.o.
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno
Zakres zrealizowanych prac
Podjęliśmy się realizacji usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w
Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy Nowy Styl „Make your space responsible 2018-2019” za okres
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (zwanym dalej „Raportem społecznym”), opracowanym przez NSG TM
sp. z o.o. („Spółka”) i oznaczonych symbolem „*” w kolumnie „Numer wskaźnika” w tabeli „Indeks GRI” tj. wskaźników
profilowych oraz materialnych wskaźników wynikowych: 204-1, 205-3, 301-1, 302-1, 303-1, 305-1, 305-7, 306-1,
306-2, 308-1, 401-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 406-1, 413-1, 414-1, 416-1, 416-2, 417-2 oraz 417-3 (zwane
dalej „Wskaźniki podlegające przeglądowi”). Wskaźniki zostały zaraportowane w opcji „Core” zgodnie z Wytycznymi
GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju, wydanymi przez Global Reporting
Initiative (GRI).
Zakres odpowiedzialności Zarządu Spółki
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie i zaprezentowanie wskaźników przedstawionych w Raporcie
społecznym zgodnie z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla
opcji „Core”, wydanymi przez Global Reporting Initiative. Odpowiedzialność Zarządu Spółki obejmuje ustanowienie
i utrzymywanie właściwego systemu zarządzania efektywnością oraz systemu kontroli wewnętrznej, z których
pozyskane zostały informacje zamieszczone w Raporcie społecznym. Zarząd Spółki ponosi również odpowiedzialność
za wiarygodność, prawidłowość i rzetelność informacji oraz za prawidłowe przygotowanie dostarczonej nam
dokumentacji.
Nasza niezależność i kontrola jakości
Podczas realizacji usługi przestrzegaliśmy postanowień Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych wydanego przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, który zawiera wymogi w zakresie niezależności oraz inne
wymogi, których podstawę stanowią uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe i należyta staranność, poufność
oraz profesjonalne postępowanie.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Kontroli Jakości 1, opublikowanym przez Międzynarodową Federację
Księgowych IFAC, Deloitte utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki
i procedury dotyczące zapewniania zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz znajdującymi
zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Zakres naszej odpowiedzialności
Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku o ograniczonej pewności dotyczącego wskaźników podlegających
przeglądowi zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie społecznym, na podstawie procedur, które
przeprowadziliśmy oraz dowodów, które uzyskaliśmy. Usługę atestacyjną dającą ograniczoną pewność wykonaliśmy
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych 3000 (wersja poprawiona): Usługi atestacyjne inne
niż audyty lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanymi przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standard ten wymaga zaplanowania i przeprowadzenia działań
w celu uzyskania ograniczonej pewności, że wskaźniki przedstawione w Raporcie społecznym są wolne od istotnych
błędów.
Procedury, które wykonaliśmy opierały się na naszym zawodowym osądzie, obejmowały wywiady, obserwacje
realizowanych procesów, badanie dokumentów, procedury analityczne, oceny stosowności metod obliczeniowych oraz
zasad sprawozdawczości, a także dokonywanie uzgodnień z kluczową dokumentacją. Usługę atestacyjną dającą
ograniczoną pewność cechuje istotnie ograniczony zakres w porównaniu z usługą atestacyjną dającą uzasadnioną
pewność zarówno w odniesieniu do procedur oceny ryzyka, obejmujących zrozumienie kontroli wewnętrznej, jak
i procedur przeprowadzonych w odpowiedzi na ocenione ryzyka.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is
a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited and its member firms.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
District Court for the city of Warsaw KRS, No. 0000761948, NIP: 525-27-43-619, REGON: 369711637
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W celu sformułowania naszego wniosku na temat wskaźników zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie
społecznym, w okresie od 25.05.2020 do 26.10.2020 przeprowadziliśmy następujące procedury:


W drodze wywiadów, uzyskaliśmy wiedzę na temat środowiska kontroli i systemów NSG TM sp. z o.o.
istotnych dla zaraportowania wskaźników będących przedmiotem przeglądu, lecz nie dokonaliśmy oceny
sposobu zaprojektowania poszczególnych czynności kontrolnych, nie uzyskaliśmy dowodów ich wdrożenia
ani nie przeprowadziliśmy testów ich skuteczności.



Uzyskaliśmy zrozumienie - poprzez wywiady, procedury analityczne, obserwacje i inne znajdujące
zastosowanie procedury gromadzenia dowodów oparte na badaniu próby – w zakresie istotnych struktur,
systemów, procesów, procedur i mechanizmów kontrolnych dotyczących porównywania, agregowania,
potwierdzania i raportowania danych na potrzeby wskaźników będących przedmiotem przeglądu.



Oceniliśmy czy metody zastosowane przez NSG TM sp. z o.o. do celów związanych z opracowywaniem
oszacowań są odpowiednie i zostały konsekwentnie zastosowane. Nasze procedury nie obejmowały
przeprowadzania testów dotyczących danych, na których opierały się powyższe oszacowania ani odrębnego
dokonywania własnych oszacowań służących ocenie szacunków NSG TM sp. z o.o.



Porównaliśmy informacje zawarte w Raporcie społecznym z wewnętrzną dokumentacją Spółki.

Ograniczenia
Procedury przeprowadzone w ramach usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność różnią się w swojej naturze
i są ograniczone pod względem zakresu w porównaniu z przeglądem dającym uzasadnioną pewność. W związku
z powyższym poziom pewności uzyskany w ramach przeglądu dającego ograniczoną pewność jest znacząco niższy od
poziomu pewności, który mógłby zostać uzyskany w wyniku wykonania usługi atestacyjnej dającej uzasadnioną
pewność.
Nasza usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność została ograniczona do wskaźników podlegających przeglądowi
zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie społecznym i nie odnosiła się do pozostałych informacji ujętych
w tym raporcie ani też do tego raportu rozumianego, jako całość. W związku z powyższym nasz wniosek przedstawiony
poniżej dotyczy wyłącznie tych wskaźników, nie zaś wszystkich przedstawionych danych czy innych informacji
zawartych w Raporcie społecznym.
Sposób, jaki przyjęła Spółka dla określenia, zgromadzenia i zaraportowania danych dotyczących jej wyników
pozafinansowych nie podlega formalnym procesom przyjętym dla celów sprawozdawczości finansowej. Dlatego też
dane o tym charakterze mogą różnić się pod względem definicji, metodyk ich gromadzenia i raportowania, przy braku
spójnego, zaakceptowanego standardu. Może to skutkować brakiem porównywalności informacji pomiędzy
organizacjami, a także w ramach Spółki w poszczególnych latach, gdyż stosowane metody mogą ulegać zmianom.
Dokładność i kompletność informacji ujawnionych w Raporcie społecznym podlegają ograniczeniom wynikającym z
ich charakteru i metod stosowanych w celu określenia, obliczenia i szacowania takich informacji.
Wniosek
Na podstawie przeprowadzonych prac uzyskaliśmy ograniczoną pewność, że informacje dotyczące wskaźników
podlegających przeglądowi, przedstawionych w Raporcie społecznym opracowanym przez NSG TM sp. z o.o. nie są
niezgodne z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla opcji
„Core” wydanymi przez Global Reporting Initiative, a naszej uwagi nie zwróciły żadne kwestie, które mogłyby
spowodować uznanie, że wskaźniki podlegające przeglądowi, przedstawione w Raporcie społecznym, zawierają istotne
błędy.

Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
Warszawa, 26 października 2020
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Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Strony

WSKAŹNIKI PROFILOWE
Profil organizacji 2016
GRI 102-1*

Nazwa organizacji

11

GRI 102-2*

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

11, 18, 34

GRI 102-3*

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

12, 127

GRI 102-4*

Lokalizacja działalności operacyjnej

12

GRI 102-5*

Forma własności i struktura prawna organizacji

13, 119

GRI 102-6*

Obsługiwane rynki

12

GRI 102-7*

Skala działalności

8–9, 11, 17

GRI 102-8*

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

50, 51

GRI 102-9*

Opis łańcucha dostaw

81, 82, 85

GRI 102-10*

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy
własności lub łańcucha wartości

19, 119

GRI 102-11*

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

2–3

GRI 102-12*

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

5, 25, 30

GRI 102-13*

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

30

GRI 102-14*

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

2–3

GRI 102-15*

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

2–3

Strategia 2016

Etyka i integralność 2016
GRI 102-16*

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań.

14

GRI 102-17*

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań
w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

14

Ład organizacyjny 2016
GRI 102-18*

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ
nadzorczy

16

Zaangażowanie interesariuszy 2016
GRI 102-40*

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

27

GRI 102-41*

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

Brak umów
zbiorowych

GRI 102-42*

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

27

GRI 102-43*

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

28

GRI 102-44*

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

28
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Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Strony

Praktyka raportowania 2016
GRI 102-45*

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

119

GRI 102-46*

Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

119

GRI 102-47*

Zidentyfikowane istotne tematy

119, 120

GRI 102-48*

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

Brak korekt
informacji
z poprzednich
raportów

GRI 102-49*

Zmiany w raportowaniu

119

GRI 102-50*

Okres raportowania

119

GRI 102-51*

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

119

GRI 102-52*

Cykl raportowania

119

GRI 102-53*

Dane kontaktowe

120

GRI 102-54*

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core
lub Comprehensive

119

GRI 102-55*

Indeks GRI

124–127

GRI 102-56*

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.

119, 122–123

Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1*

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

119, 120

GRI 103-2*

Podejście do zarządzania i jego elementy

14, 20, 25, 26, 37,
40, 43, 45, 51, 58,
62, 66, 81, 83, 85,
86, 91, 102, 105,
107, 109

GRI 103-3*

Ewaluacja podejścia do zarządzania

6–7, 14, 27

TEMATY EKONOMICZNE
Wyniki ekonomiczne 2016
GRI 201-1

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)

17

Obecność na rynku 2016
GRI 202-1

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku
do płacy minimalnej

63

Pośredni wpływ ekonomiczny 2016
GRI 203-2

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

26

Praktyki dotyczące zamówień 2016
GRI 204-1*

Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych

84

Przeciwdziałanie korupcji 2016
GRI 205-3*

Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

27
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Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Strony

TEMATY ŚRODOWISKOWE
Materiały 2016
GRI 301-1*

Wykorzystane surowce i materiały według wagi i objętości

93

GRI 302-1*

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

106

GRI 302-4

Redukcja zużycia energii

105

Łączny pobór wody w podziale na źródła

107

GRI 305-1*

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

100

GRI 305-3

Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

100

GRI 305-7*

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

101

Wskaźnik własny

Emisja CO2 w t

98

Wskaźnik własny

Względna emisja CO2

99

Energia 2016

Woda 2016
GRI 303-1*
Emisje 2016

Ścieki i odpady 2016
GRI 306-1*

Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia

105

GRI 306-2*

Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania

104

Zgodność z regulacjami środowiskowymi 2016
GRI 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie
prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska

92

Ocena środowiskowa dostawców 2016
GRI 308-1*

Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie według kryteriów środowiskowych

83

TEMATY SPOŁECZNE
Zatrudnienie 2016
GRI 401-1*

Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia

55, 56, 57

GRI 401-2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są
dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

64

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016
GRI 403-1*

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

66

GRI 403-2*

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

67, 68, 69

GRI 403-3*

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

66, 69, 70

GRI 403-4*

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

66, 70

Wskaźnik własny

Wskaźnik częstotliwości wypadków z tytułu utraconego czasu pracy (LTI)

68

Wskaźnik własny

Wskaźnik ciężkości obrażeń z tytułu utraconego czasu pracy (LTI)

69
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Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Strony

Edukacja i szkolenia 2016
GRI 404-1*

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

72

GRI 404-2*

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

73

GRI 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom
rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

65

Różnorodność i równość szans 2016
GRI 405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników
według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności**

52, 53

GRI 405-2

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według
zajmowanego stanowiska

63

Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016
GRI 406-1*

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte
w tej kwestii

51

Społeczność lokalna 2016
GRI 413-1*

Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie
wpływu i programy rozwojowe

109

Ocena społeczna dostawców 2016
GRI 414-1*

Nowi dostawcy, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych

83

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 2016
GRI 416-1*

Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

37, 43

GRI 416-2*

Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu
produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

45

Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 2016
GRI 417-2*

Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi
oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
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GRI 417-3*

Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi
komunikacji marketingowej
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Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi 2016
GRI 419-1

Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi

27, 45

* Wskaźniki podlegające niezależnej weryfikacji zewnętrznej Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
** Wskaźnik zaraportowany częściowo.

GRI
102-3

Adres firmy:

Nowy Styl Sp. z o.o.
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. (13) 43 76 100
Fax (13) 43 62 732
info@nowystyl.com

127

www.NowyStyl.com

