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Raport społeczny został opracowany zgodnie z wytycznymi organizacji The Global Reporting 

Intiative (GRI). Oparty jest o standaryzujące Raporty społeczne (CSR, Sustainability Reports), 

zawierające wskaźniki ogólne i szczegółowe, w tym te dotyczące obecności firmy w życiu 

społecznym, kwestii środowiskowych, praw człowieka, warunków ekonomicznych działalności 

czy odpowiedzialności organizacji za własny produkt. 

W raporcie nie zostały wprowadzone żadne szczególne ograniczenia objętości lub granic 

raportu.  
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1. Wyróżnienia i nagrody przyznane firmie ASPI  
 

Od roku 1996 firma otrzymała wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia działalności biznesowej 

firmy jak również na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Firma ASPI posiada 

certyfikat rzetelności Krajowego Rejestru Długów, o czym mowa poniżej. 

Marka ASPI rozpoznawalna jest w regionie, m.in., dzięki sponsorowaniu różnych imprez 

kulturalnych, klubów sportowych, tj.: 

- SKRA BEŁCHATÓW – firma sponsoruje wydruk plakatów, banerów, kalendarzy, 

limitowanych podziękowań dla sponsorów 

- Klub piłkarski ZJEDNOCZENI Bełchatów - firma sponsoruje wydruk plakatów, banerów, 

inne działania poligraficzne 

- FESTIVAL MŁODEJ SZTUKI W BEŁCHATOWIE - firma sponsoruje wydruk plakatów, 

banerów, inne działania poligraficzne 

- Przedszkola- firma sponsoruje wydruk plakatów, banerów 

- Młodziki GKS BEŁCHATÓW- firma sponsoruje wydruk plakatów, banerów. 

 

2. Wstęp „Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ASPI 
Joanna Łachacz” 

 

Firma PHU ASPI Joanna Łachacz jest przedsiębiorstwem o profilu działalności usługowo - 

produkcyjnej. Właścicielem firmy jest Pani Joanna Łachacz. Firma od kilkunastu lat działa na terenie 

Bełchatowa i okolic, oraz w Zelowie. Firma swoje początki datuje w roku 1995 rozpoczynając drobnymi 

usługami poligraficznymi, stopniowo zwiększając katalog produktów. Dziś są to różnorodne usługi 

poligraficzne i reklamowe.  
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Firma od ok. 4 lat kreuje własną markę „Magaplex” na terenie Bełchatowa oraz Zelowa. Pod marką 

„Magaplex” wytwarzane są na zlecenie klientów artykuły z folii i tworzyw sztucznych. Magaplex zajmuje 

się działalnością produkcyjną.  

Druga lokalizacja firmy funkcjonuje, jako mały odział w Zelowie. Jest to głównie punkt obsługi 

drobnych usług poligraficznych typu: bindowanie, ksero, oraz sprzedaż artykułów biurowych. W Zelowie 

funkcjonuje także punkt poboru opłat, działający na zasadzie inkasenta. 

 

2.1 Sytuacja finansowa firmy 
 

Przychody Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ASPI Joanna Łachacz ze sprzedaży w roku 

2013 oscylowały na poziomie 1,5 mln PLN. 

Należy podkreślić, że od początku istnienia firma nie miała problemów z płynnością finansową,  

a co za tym idzie, rzetelnie i terminowo regulowała swoje zobowiązania wobec pracowników, 

kontrahentów i Skarbu Państwa.  

Firma ASPI posiada certyfikat rzetelności Krajowego Rejestru Długów. 

 

2.2 Zarządzanie w firmie ASPI 
 

Za bieżące operacyjne zarządzanie w firmie odpowiada właściciel Joanna Łachacz. 

W celu kontroli zgodności poczynań z Kodeksem Etycznym wprowadzony został system– kanał 

komunikacji służący do raportowania nieprawidłowości. Strona internetowa umożliwia pracownikom i 

dostawcom zgłaszanie przypadków łamania zasad etycznych bezpośrednio do kierownictwa. Strona 

pozwala na zachowanie poufności i zapewnia ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia. 

Pracownicy poważnie traktują zapisy kodeksu etycznego, jasno definiujące kwestię przestrzegania 

zasad dotyczących braku dyskryminacji, dlatego nie odnotowano takich przypadków w firmie. 
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ZASADY ETYCZNE PRZEDE WSZYSTKIM 

Firmie zależy by wobec każdej z grup interesariuszy zachowywać się odpowiedzialnie. Dotyczy to też 

wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Dlatego stworzony został własny Kodeks Etyczny, 

obowiązujący wszystkich pracowników. Jest to zbiór zasad odzwierciedlających wartości i 

fundamentalne zasady działania zawarte w szczegółowych dokumentach i procedurach. Zasady są 

zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(ILO), wytycznymi OECD. Szczegółowe zapisy kodeksu każdy nowy pracownik poznaje podczas 

rozmowy wprowadzającej. Obecnie 100% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest 

przeszkolonych z zasad procedur etycznych. Kodeks etyczny jasno definiuje zakaz korupcji, w związku 

z czym firma sporządza raport dotyczący ewentualnych naruszeń naszych zarządzeń w tej materii, 

obejmujący 100% działów. W przypadku nieprawidłowości wszelkie nadużycia, w tym o charakterze 

korupcyjnym, automatycznie uruchamiają procedurę kontroli wewnętrznej i są analizowane  

z odpowiednimi konsekwencjami. W zakresie korupcji w raportowanym okresie nie zdarzył się ani jeden 

przypadek naruszenia najwyższych standardów. Kodeks zabrania wspierania partii politycznych, 

związków wyznaniowych czy organizacji pozarządowych o określonych celach politycznych czy 

religijnych. Założone ustalenia, kodeksy etyczne i wewnętrzne regulacje opierają się na czterech 

zasadach: bliskości, otwartości, entuzjazmie i humanizmie. Pierwsze litery tych słów w wersji angielskiej 

układają się w słowo HOPE, czyli nadzieja. Te wartości określają nasz stosunek do wszystkich 

interesariuszy. 

 

2.3 Łańcuch wartości 
 

Zakup surowców:  

Wpływ:  Na lokalną ekonomię przez zakup surowców u ponad 5 lokalnych polskich dostawców.  

Odpowiedzialność firmy: Zakup surowców po konkurencyjnych cenach, regularne dokonywanie 

płatności, przejrzyste zasady przetargów, uczciwe traktowanie dostawców. Dbałość o zrównoważony 

rozwój współpracujących z ASPI firm poprzez dzielenie się wiedzą, fachowe porady, rzetelną ocenę 
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surowca, a także programy służące podnoszeniu efektywności. Troska o to, by dostawcy ASPI 

przestrzegali Podstawowych Zasad Społecznych uchwalonych przez Międzynarodową Organizację 

Pracy. 

Produkcja: 

Wpływ: Ekonomiczny – w firmie ASPI w 2014 r. zatrudnionych było 12 osób.  

Środowiskowy – wynika ze zużycia energii i wody oraz generowania odpadów w procesie produkcji. 

Odpowiedzialność firmy: Tworzenie produktów wysokiej jakości, w warunkach przyjaznych dla 

środowiska, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Dbałość o rozwój 

pracowników, zapewnienie sprawiedliwej oceny, troska o równowagę między pracą a sferą prywatną. 

Produkowanie produktów z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych. Pomoc organizacjom 

działającym w okolicy zakładów w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Sprzedaż: 

Wpływ: Ekonomiczny – w 2014 r. wartość sprzedaży produktów firmy ASPI wyniosła 1,5 mln zł netto. 

Na środowisko – zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych.  

Odpowiedzialność firmy: Budowa trwałych relacji z klientami. Zrozumienie ich sposobu działania 

i potrzeb. Zapewnienie modelu dystrybucji, który gwarantuje kupującym stały dostęp do naszych 

produktów. 

Koniec cyklu: 

Wpływ: Na środowisko – powstawanie odpadów i wynikające z tego zanieczyszczenie gleby i wody. 

Odpowiedzialność firmy: Wypełnianie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów wprowadzonych na 

rynek, udział w pracach organizacji zajmującej się recyklingiem i odzyskiem zużytych odpadów. 
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2.4 ASPI w organizacjach i stowarzyszeniach 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ASPI Joanna Łachacz podejmuje wszystkie działania 

zmierzające wsparciu organizacji non profit, organizacji, stowarzyszeń, m.in. Festival Młodej Sztuki, 

który odbywa się w Bełchatowie. 

 

2.5 Zaangażowanie interesariuszy 
 

W firmie ASPI dba się o jak najlepsze relacje z interesariuszami, bo to gwarancja rozwoju firmy.  

W ramach tworzenia i realizacji strategii, nie tylko kontynuowano współpracę z poszczególnymi grupami 

interesariuszy, ale i w niektórych obszarach udało się nadać jej bardziej strategiczne formy w postaci 

długofalowych programów współpracy bądź aktywnego zaangażowania w inicjatywy prowadzone przez 

APSI. Proces budowy nowej strategii angażowania interesariuszy prowadzony jest w oparciu 

o nowoczesne standardy. W pierwszym kroku dokonano aktualizacji mapy interesariuszy. Kolejnym 

krokiem był warsztat dla wszystkich pracowników, podczas którego przeprowadzono analizę istotności 

poszczególnych grup. Ponadto włączono interesariuszy w proces definiowania strategii. Na podstawie 

wyników analizy interesariuszy wybrano ekspertów, których zapytano o opinię na temat aktywności 

związanej ze zrównoważonym rozwojem, ale przede wszystkim o tematy kluczowe, które w nowej 

strategii powinny się znaleźć. Sugestie ekspertów były wskazówką podczas analizy istotności 

zagadnień do nowego planu zrównoważonego rozwoju potrzeby klienta poprzez współpracę opartą na 

profesjonalnym wsparciu i ciągłym  doskonaleniu. 
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Tabela pt. Formy dialogu z interesariuszami. 

Formy dialogu z interesariuszami 

Pracownicy 

Regularne spotkania wszystkich pracowników 

z właścicielami.  

Badanie opinii pracowników Intranet, tablice ogłoszeń, 

strona internetowa. 

Klienci Regularne spotkania Kontakt telefoniczny i e-mailowy. 

Badanie satysfakcji klientów. 

Dostawcy 
Regularne spotkania i warsztaty.  

Kontakt e-mailowy i telefoniczny. 

Otoczenie społeczne 

Programy partnerskie Konferencje, seminaria 

i materiały prasowe Spotkania z władzami 

samorządowymi Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi Współpraca w ramach organizacji 

branżowych i biznesowych. 

Konkurencja Współpraca w ramach organizacji branżowych 

i biznesowych Konferencje, strona internetowa. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych firmy ASPI. 

 

Badanie interesariuszy firma ASPI prowadzić będzie corocznie poprzez audyt interesariuszy.  

To badanie jakościowe kluczowych liderów opinii reprezentujących najważniejszych interesariuszy - 

pracowników, klientów, dostawców, mediów oraz organizacji pozarządowych. Zdaniem interesariuszy 

odbiór ASPI jest zasadniczo pozytywny, choć trudno o wyraziste różnice wśród uczestników rynku. 

Odbierają oni ASPI jako firmę odnoszącą sukcesy, a jednocześnie ułatwiającej klientom zakupy, 

oferując m.in. niskie ceny i szeroki asortyment produktów.  



 

    
 

  10 
 

Wnioski z badania są pozytywne: jako czołowy lokalny dostawca usług poligraficznych firma 

wydaje się być dobrze przygotowana do odróżnienia się od konkurencji i bycia liderem zarówno w 

kwestiach traktowania pracowników, cen i jakości produktów, wspierania dostawców i lokalnych 

społeczności a także troski o środowisko naturalne.  

Analiza istotności zagadnień. 

Proces wyboru najistotniejszych zagadnień dla ASPI, które zawarto w raporcie, objął kilka etapów.  

Po pierwsze przyjrzano wyniki badań interesariuszy, które regularnie będą prowadzone. Na tej 

podstawie zbudowano mapę oczekiwań różnych grup interesariuszy, które tematy powinny być 

kluczowe dla firmy, a tym samym znaleźć się w raporcie. 

Jednocześnie stworzono szeroką listy tematów ważnych z punktu widzenia CSR dla sektora 

działalności firmy. Na drodze konsultacji wewnętrznych z pracownikami firmy, w tym z kadrą 

zarządzającą, dokonano wyboru zagadnień, ważnych zagadnień z punktu widzenia biznesu firmy. 

Dodatkowo, wzięto pod uwagę kluczowe tematy, które obejmują Obietnice Społeczne. Uwzględniając te 

wszystkie perspektywy przygotowano matrycę najistotniejszych zagadnień do opisania przez ASPI  

w publikowanym obecnie raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu. W procesie definiowania 

zawartości raportu wykorzystano międzynarodowe wytyczne GRI. Sięgano po nie także w procesie 

zapewnienia istotności, jakości, porównywalności, przejrzystości i wiarygodności publikacji. ASPI 

realizuje także półrocznie badanie wizerunkowe, prowadzone wśród klientów ASPI i klientów 

konkurencji. W oparciu o wyniki tego badania ocenia się realizację celów firmy w obszarach 

Społeczność. Badanie pozwala na identyfikację trendów na rynku jak i bezpośrednie porównanie do 

konkurencji i osądzenie działań w otoczeniu konkurencyjnym. 
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2.6 Polityka równego traktowana 
 

Polityka równego traktowania w miejscu pracy jest dla firmy ASPI ważnym elementem kultury 

organizacyjnej. ASPI dba o zachowanie równego traktowania na wszystkich polach działalności,  

od polityki płacowej, przez drogi awansu po dostęp do programów pomocowych i benefitów.  

W 2014 r. rozpoczęto spotkania podnoszące świadomość i znaczenie różnorodności w miejscu pracy. 

Badania opinii pracowników potwierdzają, że większość z nich uważa, że osiągnięto sukces na tym 

polu: ok. 90% pracowników jest przekonanych, że w firmie nie ma dyskryminacji pod względem płci, 

wieku, pochodzenia etnicznego czy społecznego. 

Od 2014 r. w firmie ASPI każdy pracownik, w ramach swoich celów rocznych ma wyznaczone zarówno 

cele indywidualne (lub zespołowe), jak i tzw. cele firmowe: ekonomiczne i społeczne. Wynika to ze 

strategii, która zakłada, że obok dbania o wyniki ekonomiczne organizacji równie ważna jest troska 

o społeczeństwo, środowisko naturalne i jego zasoby. Takim działaniem ASPI buduje poczucie 

odpowiedzialności za wspólne, a nie tylko indywidualne czy zespołowe cele, a także świadomość 

pracowników, co jest priorytetem dla firmy i jakie są powiązania między ich codzienną pracą, 

efektywnością a zyskownością firmy. 

 


