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CEL  RAPORTU 

 

Głównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie założeń oraz wyników 

polityki realizowanej przez firmę w zakresie z równoważonego rozwoju, pod kątem 

zagadnień związanych z wyborem produktów przyjaznych dla środowiska zgodnie ze 

standardami GRI. 

 

Nasza koncepcja, to dobrowolne uwzględnienia interesów społecznych i ochrony 

środowiska w strategii i działaniach firmy. 

Spółka dąży do ciągłego doskonalenia swoich produktów mających wpływ na 

środowisko jak również na wydajność. Dokładamy starań, aby nasze produkty 

komputerowe zawierały obniżony poziomu kadmu, ołowiu i rtęci w celu lepszej ochrony 

zdrowia ludzkiego i środowiska.  

Mamy świadomość, iż takie produkty są bardziej energooszczędne, co oszczędza 

pieniądze i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, a co za tym idzie są również 

łatwiejsze w aktualizacji i recyklingu. 

Nasza odpowiedzialność biznesowa to również inwestycja w zasoby ludzkie 

i w ochronę Środowiska, dobry kontakt z otoczeniem, w tym z interesariuszami. 

Tworzenie raportu zrównoważonego rozwoju jest częścią szeregu procesów 

tworzenia strategii organizacji, naszych planów i oceny wyników. Raport przede 

wszystkim pozwala na zaangażowanie się naszych interesariuszy i pozyskiwanie od 

nich ich cennego wkładu w funkcjonowanie procesów organizacyjnych. 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Piotr Bieliński 
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HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY ACTION S.A. 

 

Historia Firmy 

Początki firmy ACTION sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych i warszawskiej giełdy 

komputerowej przy ulicy Batorego. Trzech znajomych, zajmujących się handlem 

komponentami i grami komputerowymi, założyło w 1991 r. spółkę ACTION (byli to Piotr 

Bieliński, Olgierd Matyka i Wojciech Wietrzykowski.  

 

Profil Firmy 

Grupa Kapitałowa ACTION skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji 

urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. 

W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Powiązania biznesowe 

między spółkami w ramach Grupy Kapitałowej bazują na wspólnym rozwoju 

i wykorzystaniu know-how w zakresie logistyki i dystrybucji. ACTION prognozuje 

wyniki na 2016 rok na poziomie 5 mld zł przychodów. Wyniki te mają zostać osiągnięte 

dzięki dalszemu zwiększaniu aktywności w każdym z kanałów dystrybucji, realizacji 

planów sprzedaży oraz zachowaniu dyscypliny kosztowej. 

Dominującą spółką w Grupie jest ACTION S.A. - jeden z największych 

dystrybutorów sprzętu IT i RTV/AGD. Spółka ta odpowiada za cały proces zakupu 

towarów od producentów. Do jej zadań należą również handel, produkcja pod markami 

własnymi, obsługa internetowego kanału sprzedaży, działalność marketingowa, public 

relations oraz całościowe zarządzanie Grupą. 

Działalność handlowa Action S.A. realizowana jest za pośrednictwem własnego 

centrum logistycznego zlokalizowanego w siedzibie spółki w Zamieniu k. Warszawy, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej łączącej Gdańsk z Krakowem. 

Centrum logistyczne liczy ponad 30 tys. metrów kwadratowych powierzchni 

magazynowej. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne, 

w  tym m.in. 22 tys. pojemników w automatycznym magazynie AKL oraz 5 km linii 

przenośników. Dzięki temu magazyn Action S.A. osiąga wydajność na poziomie 100 

tys. paczek dziennie, które docierają w 24h do Polski i w 48h do dowolnego punktu na 

świecie. 
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 Spedycja zamówień realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznych firm 

kurierskich (UPS). Centrala Spółki mieści się w Zamieniu pod Warszawą. Na sieć 

sprzedaży Action, składają się również 2 oddziały zlokalizowane w Katowicach i 

Krakowie, oraz sieć partnerów regionalnych i dealerów. 

ACTION jest Spółką notowaną na GPW.  Gazeta giełdy „Parkiet” uznała jej debiut 

za jeden z najlepszych w 2006 roku. Jest ona jednocześnie jedną z najdynamiczniej 

rozwijających się i cieszących się zaufaniem inwestorów spółek w swojej branży 

notowanych na GPW. ACTION S.A. jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych i od początku stosuje zasady Ładu Korporacyjnego. 

 

Charakterystyka rynku 

 

Początkowo działalność Action S.A. skupiała się głównie na rynku dystrybucji IT. 

Historycznie był to rynek bardzo silnie rozwijający się – regularne premiery coraz to 

nowych, przełomowych urządzeń elektroniki użytkowej, takich jak na przykład tablety 

i smartfony, nieustająco napędzały popyt, tworząc bardzo dobre warunki wzrostu dla 

wszystkich podmiotów działających w branży. W ostatnich latach sytuacja ta uległa 

jednak zmianie, na co złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, rynek nasycił się ze 

względu na mnogość producentów walczących o konsumenta i oferujących podobne 

produkty. Po drugie, brak premier innowacyjnych produktów na przestrzeni ostatnich 

kilku lat znacznie wyhamował popyt. Po trzecie, zmieniły się nawyki zakupowe 

społeczeństwa, przez co obecnie model dystrybucyjny jest stopniowo wypierany przez 

sprzedaż internetową i bezpośrednią. W efekcie rynek IT przeszedł z fazy wzrostowej 

w dojrzałą, a tempo wzrostu sprzedaży zaczęło znacząco spadać.  

 

W przypadku Action S.A., na trudną sytuację w branży nałożyły się niekorzystne 

decyzje Urzędów Kontroli Skarbowej w Olsztynie i Warszawie, które spółka otrzymała 

w lipcu 2016 r. Zgodnie z tymi decyzjami, Urzędy Kontroli Skarbowej zakwestionowały 

wartość podatku VAT uiszczonego przez spółkę w okresach od lipca 2011 r. do 

stycznia 2012 r. oraz od stycznia do lutego 2013 r. Aby chronić miejsca pracy, interesy 

akcjonariuszy oraz płynność finansową firmy, zarząd Action S.A. podjął decyzję 
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o  złożeniu do sądu wniosku o otwarcie wobec tego podmiotu postępowania 

sanacyjnego. Sąd przychylił się do tego wniosku, w związku z czym od dn. 1 sierpnia 

2016 r. spółka ta jest objęta procesem restrukturyzacyjnym. Dało to możliwość 

przekształcenia modelu biznesowego Action S.A. tak, by był on dopasowany do 

współczesnych wymagań rynkowych.  

 

Nowoczesne rozwiązania logistyczne 

Centrum logistyczne Action to jedno z najbardziej nowoczesnych centrów tego typu 

w Europie. Zostało zaprojektowane z myślą o świadczeniu kompleksowych usług 

logistycznych z zakresu dystrybucji, magazynowania i transportu.  

Zaufały nam wiodące sieci handlowe w Polsce: Leroy Merlin,  Auchan,  Jeronimo 

Martins, a także operatorzy sieci: Orange, Play, T-Mobile.  Świadczymy również 

usługi logistyczne na terenie Polski i Unii Europejskiej dla amerykańskiego 

koncernu Amazon. 

Nasze atuty: 

 Własny system WMS to łatwość i szybkość integracji z systemami klienta. 

 Pełna automatyzacja sprawia, że ryzyko popełnienia błędu jest ograniczone do 

minimum. 

 Dzięki nowoczesnemu i wydajnemu magazynowi, jesteśmy w stanie dostarczyć 

towar w każde miejsce w ciągu 24 h w Polsce i w ciągu 48 h na świecie. 
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Certyfikowany  System  Zarządzania. 

 

ACTION S.A. stale doskonali swój  system zarządzania. Czynimy to m.in. przez 

poddawanie się regularnym auditom i potwierdzonych stosownymi certyfikatami: 

ISO   9001:2008 - System Zarządzania Jakością  

ISO 14001:2004 - System Zarządzania Środowiskiem  

ISO 27001:2013 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

ISO 28000:2007 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw  
 
 

 

Nasze certyfikaty są dostępne na firmowej stronie 

http://www.action.pl 

oraz na stronach jednostek certyfikujących: 

http://www.bsigroup.pl/ 

http://www.isoqar.pl/ 

 

 

 

 

             

 

  

http://www.action.pl/
http://www.action.pl/
http://www.bsigroup.pl/pl/Auditowanie-i-certyfikacja/Zarejestrowani-klienci-i-certyfikaty/Wyszukiwanie/
http://www.isoqar.pl/
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STRATEGIA  ROZWOJU  

 

Misja  Spółki 

Naczelna zasada, według której Spółka działa, opiera się na jakości usług i produktów 

oraz stałym budowaniu zaufania i trwałych relacji z klientami i kontrahentami. 

Kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów biznesowych ma wysoka sprawność 

operacyjna, elastyczność i ogromne doświadczenie ACTION jako dystrybutora, 

producenta oraz eksperta z zakresu logistyki oraz rozwiązań dla e-commerce. 

Wizja  Spółki 

ACTION S.A. dzięki dynamicznemu rozwojowi i strategii stał się wiodącym podmiotem 

na rynku dystrybucji. Liderem branży cenionym przez inwestorów i klientów za 

innowacyjność, profesjonalnie i rzetelnie świadczone usługi oraz efektywne 

poszukiwanie nowych kanałów dotarcia do szerokiego spektrum odbiorców usług i 

produktów, poczynając od klienta korporacyjnego, niezależnych sprzedawców, po 

klientów indywidualnych. 

 

Action S.A. posiada w swojej ofercie wysokiej jakości produkty sygnowane własnymi 

markami: Actina (m.in. komputery stacjonarne, serwery), ActiveJet (m.in. zasilacze, 

materiały eksploatacyjne, alternatywne źródła energii – LED, Actis (ekonomiczne 

materiały eksploatacyjne) 

ACTION S.A. odpowiedzialna jest za całościowe zarządzanie Grupą Kapitałową, 

skupiającą spółki z branży produkcji, handlu i dystrybucji. 

 Action Europe (http://www.actioneu.de/) 

 Actina (http://www.actina.pl/) 

 Sferis (http://www.sferis.pl/) 

 Gram.pl (http://www.gram.pl/) 

 Centrum Edukacyjne ACTION (http://www.edukacja.action.com.pl/) 

http://www.actioneu.de/
http://www.actina.pl/
http://www.sferis.pl/
http://www.gram.pl/
http://www.edukacja.action.com.pl/
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 Lapado (https://lapado.de/) 

 Action Games Lab (http://actiongameslab.com/) 

 More4kids (http://more4kids.pl/) 

 Tablety.pl (http://www.tablety.pl/) 

  

https://lapado.de/
http://actiongameslab.com/
http://more4kids.pl/
http://www.tablety.pl/
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ZARZĄDZANIE  ETYKĄ 

 

W celu uregulowania polityki obowiązującej w zakresie etyki wewnątrz organizacji, 

w 2015 r. Action S.A. opracowała i wdrożyła Kodeks etyki. Dokument ten zawiera zbiór 

zasad określających zachowania wewnątrz organizacji oraz relacje z kluczowymi dla 

spółki interesariuszami: uczestnikami rynku kapitałowego, klientami, partnerami 

i  konkurencją. Został wprowadzony, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia 

zachowań nieetycznych, nadużyć oraz wszelkich naruszeń obowiązującego prawa 

i  regulacji wynikających m.in. z obecności spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Kodeks etyki Action S.A. powstał w oparciu o analizy ryzyk związanych 

z prowadzoną działalnością oraz konsultacje z przedstawicielami niemal wszystkich 

działów funkcjonujących w spółce, w tym m.in. handlowcami, menedżerami produktu, 

pracownikami magazynu, HR oraz kadr. Zogniskowane wywiady grupowe pozwoliły 

zdefiniować kluczowe wyzwania i problemy etyczne występujące w codziennej pracy 

firmy.  

 

Kodeks etyki Action S.A. określa kluczowe wartości, jakimi kieruje się firma, 

tj.:  uczciwość, współpraca i aktywność, oraz zawiera zbiór wytycznych 

i  drogowskazów potrzebnych do realizacji codziennych zadań. Reguluje takie 

obszary, jak: zachowanie w miejscu pracy, korzystanie z zasobów firmy, zachowanie 

poufności, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz przyjmowanie i oferowanie 

prezentów. Zawiera także zalecenia dotyczące zachowania w przypadku wystąpienia 

konfliktu interesów, dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji. Aby skutecznie zarządzać 

kwestiami etycznymi, na mocy Kodeksu etyki powołany został Pełnomocnik ds. Etyki.  

 

Wdrożenie Kodeksu było więc szeroko komunikowane. Na przełomie 2015 i 2016 

r. spółka zorganizowała cykl szkoleń poświęcony promowaniu jego zapisów, który 

objął swym zasięgiem zdecydowaną większość pracowników Action S.A. Kluczowe 

zapisy Kodeksu były także przekazywane za pośrednictwem cyklicznego newslettera 

wewnętrznego.  
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Nasze  wartości 

 

Pracownicy – którzy tworzą całą firmę. W firmie Action dbamy o to, aby każdy 

pracownik otrzymał bogactwo możliwości do pełnego wykorzystania swojego 

potencjału. 

 

Doskonałość - Wszystkie nasze działania cechuje nieustępliwe dążenie do 

doskonałości i niesłabnący zapał w opracowywaniu najlepszych produktów i usług 

na rynku. 

 

Zmiana - Dzisiejsza gospodarka, pędząca w zawrotnym tempie, nacechowana jest 

ciągłymi zmianami, zatem innowacja stanowi kluczowy czynnik przetrwania każdej 

firmy. Od ponad 20 lat patrzymy w przyszłość, przewidując potrzeby 

i zapotrzebowanie rynku, tak abyśmy mogli poprowadzić naszą firmę w kierunku 

trwałego sukcesu. 

 

Uczciwość - Postępowanie zgodne z etyką jest podstawą naszych działań. Kierunek 

naszych działań wytycza kompas moralny, który zapewnia uczciwość, szacunek 

dla wszystkich udziałowców oraz całkowitą jawność. 

 

Dobra koniunktura - Firma nie odniesie sukcesu, jeżeli nie tworzy dobrej koniunktury i 

możliwości dla innych. Firma Action pragnie być społecznie odpowiedzialnym, 

dbającym o środowisko obywatelem korporacyjnym każdej społeczności, w której 

prowadzi działalność. 
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SPOŁECZNOŚCI  LOKALNE 

 

 

Mini  Mistrzostwach  Europy  ActiveJet  

Mini Mistrzostwom Europy ActiveJet 

2016, odbyły się 11 czerwca, na stadionie 

w Nowej Woli k. Warszawy. W turnieju, 

zorganizowanym w ramach obchodów 

Święta Gminy Lesznowola, mogły wziąć 

udział wszystkie chętne dzieci z rocznika 

2009. Po niezwykle zaciętej rywalizacji, 

która toczyła się na czterech boiskach jednocześnie, poznaliśmy trzy zwycięskie 

drużyny, które nagrodzone zostały pucharami, dyplomami, medalami oraz innymi 

nagrodami. 

Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC 

Lesznowola, które Action z marką ActiveJet wspiera już od 2014 r. 

– Tego typu inicjatywy doskonale wpisują się w sportowego ducha naszej firmy. – 

powiedział Rafał Ornowski, Pełnomocnik Zarządu Action ds. marki ActiveJet. – 

Chętnie angażujemy się we wszystkie działania, których celem jest rozwijanie i 

pielęgnowanie pasji młodych sportowców, szczególnie jeśli odbywają się w najbliższej 

okolicy naszej siedziby. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć Mini Mistrzostwa 

Europy w charakterze sponsora. Wraz z FC Lesznowola chcemy stworzyć w naszym 

sąsiedztwie optymalne warunki do rozwoju młodych talentów piłkarskich. 

 

 

ACTION S.A.  wspiera  Warszawski  Triathlon  Zimowy 

23 stycznia 2016 w Warszawie odbył się kolejny już, bo 27. Triathlon Zimowy. To 

jedyna taka impreza nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Wydarzenie ze względu 

na swój unikatowy charakter wzbudziło ogromne zainteresowanie publiczności. 
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Sponsorem tej inicjatywy jest marka tuszów i 

tonerów ActiveJet, która wspiera również 

polską drużynę kolarską Verva ActiveJet Pro 

Cycling Team startującą m.in. w tegorocznym 

wyścigu Tour de Pologne. 

Mimo siarczystego mrozu na terenie toru 

łyżwiarskiego „Stegny” wystartowało aż 56 drużyn oraz blisko 200 osób indywidualnie. 

Tradycyjnie zawody objęły 3 konkurencje: bieg terenowy, łyżwy i wyścig kolarski. 

Rywalizacja rozegrała się najpierw w biegu terenowym (4 km), a potem w jeździe na 

łyżwach (2 km) i na rowerze (10 km). Już po raz trzeci Bartosz Banach z Gdańska 

zwyciężył w wyścigu indywidualnym. Drużynowo wygrał Pol-Mot Auto CCC Kawa 

Kamp . 

27. Warszawski Triathlon Zimowy został zorganizowany przez Stołeczne Centrum 

Sportu Aktywna Warszawa oraz Poland Bike przy współpracy z Fundacją Sport, a całe 

wydarzenie ufundowała firma Action S.A., właściciel marki ActiveJet. 

 

- Chętnie angażujemy się w promocję tego typu wydarzeń sportowych. Triathlon 

zimowy jest kwintesencją dyscyplin, które mamy we krwi. Mam tu przede wszystkim 

na myśli bieganie i jazdę na rowerze. W Action sportowy duch jest wpisany w filozofię 

naszego biznesu. Zależy nam, by młodzi ludzie częściej i z większym zapałem 

podchodzili do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. To prawdziwa szkoła życia, 

doświadczenie, które procentuje nie tylko w prywatnym, ale i zawodowym życiu. - 

skwitowała Anna Bielińska, dyrektor ds. marketingu w Action S.A. 
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NAGRODY I  W YRÓŻNIENIA 

 

Marka ActiveJet Konsumenckim Liderem Jakości 2016 

 

ActiveJet, światowej klasy producent alternatywnych 

materiałów eksploatacyjnych, po raz kolejny potwierdził swój 

status lidera rynku. W trwającym plebiscycie Konsumencki 

Lider Jakości, w kategorii „Materiały eksploatacyjne do 

drukarek” marka otrzymała zdecydowaną większość głosów, 

zdobywając tym samym tytuł Złotego Konsumenckiego Lidera 

Jakości 2016. 

Konsumencki Lider Jakości to ogólnopolski program konsumencki, prowadzony przez 

redakcję „Strefy Gospodarki”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z 

„Dziennikiem Gazetą Prawną”. Badanie przeprowadzane jest na reprezentatywnej 

grupie konsumentów, która w tym roku wyniosła rekordowe 11 571 uczestników, a jego 

celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych na 

polskim rynku. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku najwięcej głosów w kategorii 

„Materiały eksploatacyjne do drukarek” oddano na markę ActiveJet, która wyprzedziła 

prawie dwukrotnie laureata drugiego miejsca. Jako uzasadnienie swojego wyboru, 

konsumenci najczęściej podawali doskonałą jakość produktów, ich szeroką 

dostępność oraz dobrą wydajność w stosunku do ceny. 

-Bardzo cenię sobie tego typu niezależne badania rynku, gdyż dostarczają bezcennej 

wiedzy na temat opinii i preferencji zakupowych naszych konsumentów. – powiedział 

Rafał Ornowski, Pełnomocnik Zarządu ACTION S.A. ds. marki ActiveJet. – Cieszymy 

się, że klienci doceniają wysiłek, jaki wkładamy w przygotowanie naszej oferty, czego 

potwierdzeniem jest kolejny, trzeci już tytuł Złotego Konsumenckiego Lidera Jakości w 

naszym dorobku. 
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Activejet z kolejnymi wyróżnieniami od PC World 

Miesięcznik PC World po raz kolejny zorganizował test zamiennych materiałów 

eksploatacyjnych. Tym razem pod lupę wzięto wkłady tonerowe do drukarek HP i 

Brother. W obu kategoriach wyróżnienia otrzymały produkty marki Activejet, którym 

zostały przyznane tytuły „Najlepszy zakup” oraz „Najlepsza wydajność”. 

W kategorii zamienników do drukarek firmy HP, toner Activejet 

ATH-83N okazał się mistrzem opłacalności i otrzymał tytuł 

„Najlepszy zakup”. Produkt ten został doceniony nie tylko ze 

względu na swoją atrakcyjną cenę, ale również doskonałą i 

powtarzalną jakość wydruku. Przy użyciu tonera Activejet koszt 

wydrukowania jednej strony wynosi jedynie 3 grosze, dzięki czemu zdaniem redakcji 

jest to najlepszy wybór w swojej kategorii. 

Z kolei w kategorii alternatywnych materiałów eksploatacyjnych 

do drukarek Brother, produkt Activejet wyróżnił się imponującą 

wydajnością. Toner ATB-2320N pozwolił na wydrukowanie ponad 

2300 stron, a każdy wydruk charakteryzował się wysokim 

kontrastem, ostrością i trwałością. W związku z tym redakcja 

przyznała mu tytuł „Najlepsza wydajność”. Dodatkowym atutem toneru Activejet jest 

bezproblemowa współpraca z drukarkami, które działają równie dobrze, jak z 

oryginalnym wkładem. 

 – Oczywiście cieszę ze zdobytych przez Activejet tytułów. Każde tego typu 

wyróżnienie jest dla nas cenne, bo stanowi potwierdzenie słuszności obranej przez 

nas strategii. – powiedział Rafał Ornowski, Pełnomocnik Zarządu ACTION S.A. ds. 

Marki – Źródło sukcesu ActiveJet tkwi w połączeniu nowoczesnej technologii, 

wydajności oraz wysokiej jakości atramentu, co zapewnia użytkownikom najwyższą i 

powtarzalną jakość wydruku. 
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Activejet ze Złotym Asem IT 

Już po raz czwarty odbył się prestiżowy plebiscyt 

Złote Asy IT, organizowany przez magazyn Reseller 

News oferujący nową jakość dla branży 

informatycznej. Tym razem redakcja oraz czytelnicy 

nagrodzili 14 najlepszych przedstawicieli branży w 11 

kategoriach. Statuetka w kategorii Producent Roku 

trafiła do marki Activejet, która tym samym po raz kolejny potwierdziła swój status 

lidera rynku alternatywnych materiałów eksploatacyjnych.  

- Bardzo się cieszę z przyznanej nagrody. Każde tego typu 

wyróżnienie to dla nas potwierdzenie słuszności realizowanej 

strategii polegającej na oferowaniu produktu, który po prostu 

jest dobry i odpowiada wymaganiom coraz trudniejszego 

rynku. – powiedział Edward Wojtysiak, Wiceprezes Zarządu 

ACTION S.A.,– Statuetka Złotego Asa cieszy tym bardziej, że 

pochodzi także od czytelników, a więc naszych 

użytkowników. 

Warto przypomnieć, że obie marki materiałów eksploatacyjnych Action, czyli Activejet 

i Actis, według badań IDC w 2015 r. zanotowały wzrost sprzedaży, zajmując aż 33,2% 

całego rynku, co oznacza 1,6% wzrostu rok do roku. ActiveJet i Actis pozostają więc 

liderami, i to zarówno w segmencie tuszów, jak i tonerów, a nagrody takie jak Złoty As 

IT poświadcza ich silną pozycję na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. 
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IDEA  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU 

 

Relacje  firmy  z klientami  i partnerami  biznesowymi 

Pragniemy zaoferować naszym klientom szeroki wachlarz produktów 

w najlepszej jakości. 

System zarządzania w naszej organizacji zgodny z normami  ISO 9001, 14000, 27001 

, ISO 28000 oraz  uzyskany statusu AEO (Authorised Economic Operator), pozwalają 

na utrzymywania podejścia procesowego na jak najwyższym poziomie. 

Staramy się, aby we wszystkim co robimy było zaangażowanie i szacunek dla klientów, 

dostawców, pracowników oraz środowiska naturalnego. 

Bardzo ważne dla nas jest długoterminowy udany kontakt z klientami i dostawcami. 

Jesteśmy świadomi, iż dla naszych klientów bardzo ważne są następujące elementy 

współpracy: 

 wysoka jakość usług, 

 dbałość o klienta, 

 atrakcyjna cena usług, 

 oferta produktowa, 

 renomowana marka, 

 terminowość dostaw. 

 

Aby sprostać nawet najwyższym wymaganiom klientów dotyczącym jakości 

i bezpieczeństwa usług, narzuciliśmy sobie surowe wymogi dotyczące standardów 

pracy poprzez wdrożenie wielu norm ISO. 
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Ochrona  środowiska 

 

Ze względu na profil działalności, firma ACTION S.A ma niewielki wpływ na 

środowisko naturalne. Podejmujemy jednak wszelkie działania, które mogą przyczynić 

się do poprawy warunków ochrony środowiska. 

Głównym  naszym kierunkiem  działań w procesie ochrony środowiska jest wdrożona 

norma ISO 14001: 2004 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Podejście 

procesowe, którym się kierujemy w zarządzaniu ochroną Środowiska przedstawiamy 

w aspektach środowiskowych, jak również w ustanowionych mierzalnych celach.  

Cele nasze posiadają mierniki i są na bieżąco monitorowane. Wiele z nich jest 

wspólnych z minimalizacją kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w takich 

obszarach jak zużycie mediów energetycznych i wody. 

Nasza firma ustanowiła i stosuje Politykę Środowiskową, która deklaruje spełnienie 

wymagań interesariuszy jak również przestrzeganie wymagań prawnych oraz 

doskonalenie całego Systemu Zarządzania.  

Staramy się, aby całość dokumentacji była utrzymywana w formie 

elektronicznej, co pozwala na zmniejszenie ilości wykorzystywanego papieru. 

Action posiada również Księgę Systemu Zarządzania, w której umieszczone są 

wszystkie procedury pozwalające na funkcjonowanie zgodnie z normami europejskimi 

jak również wymaganiami prawnymi i interesariuszy. 

W procesach identyfikacji aspektów środowiskowych firma uwzględnia 

planowane zmiany i inwestycje wraz z określeniem przewidywanych ekologicznych 

i ekonomicznych wskaźników poprawy. 

Zapewniamy zasoby niezbędne do funkcjonowania systemów Zarządzania zarówno, 

jeżeli chodzi o komponenty, personel, infrastrukturę, podstawowy sprzęt jak również 

odpowiednio monitorowanie procesów. 

Dokonywane są okresowe oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi 

oraz wyprzedzające śledzenie trendów i zmian prawnych wśród kreowanej przez 

organy administracji polityki środowiskowej. 
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Współpraca z podwykonawcami i dostawcami 

 

Firma ACTION. również przy wyborze swoich dostawców oraz podwykonawców 

kieruje się szeroko rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Zwracamy przede wszystkim uwagę na to, czy firmy, z którymi współpracujemy 

spełniają wymagania, jakie zostały nałożone poprzez wdrożone Normy ISO. 

Spółka wkłada duże zaangażowanie w Systemy Zarządzania poprzez 

zidentyfikowanie wymagań klientów, przepisów prawa w zakresie działalności 

organizacji i przekazanie ich w organizacji.  

Staramy się utrzymywać odpowiednią politykę jakości, cele i zadania, procesy, zasoby, 

środowisko oraz ciągłe ich doskonalenie. 

 

Firma zdaje sobie sprawę, iż w tych czasach zarządzanie łańcuchem dostaw jest 

jednym z kluczowych elementów promowania wzorcowych importerów.  

Dlatego tez w roku 2010 Action wdrożyła oraz certyfikowała System Bezpieczeństwa 

Łańcucha Dostaw wg ISO 28000: 2007 jak również uzyskała status AEO.  

W Polsce Służba Celna przyznała szereg dodatkowych uprawnień przedsiębiorcom 

posiadającym status AEO. 
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CELE, REZULTATY, WSKAŹNIKI - założenia 

 

Podstawowym profilem działalności ACTION jest dystrybucja sprzętu IT, RTV, AGD, 

oświetleniowego, telekomunikacyjnego  oraz  materiałów biurowych. 

Spółka jest znaczącym producentem  materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery do 

drukarek atramentowych i laserowych) oraz energooszczędnych źródeł światła 

(świetlówki kompaktowe, lampy LED). 

 

Sprzedaż rosła każdego roku, aż do połowy 2008r. W roku 2009 z powodu tzw. 

kryzysu, nastąpił spadek obrotów. Rok 2010 był czasem redukcji kosztów, 

przeorganizowania firmy. 

Efekty tych działań widać w latach  2011-2013 kiedy  Spółka osiągnęła rekordowe 

wyniki. Prognozy na rok 2016 zakładające utrzymanie obrotów  na poziomie ubiegłego 

roku okazały się nieaktualne ze względu na wejście w proces restrukturyzacji 

Ostateczny wynik finansowy za rok 2016, to sprzedaż na poziomie 2,7 mld zł. 

 

OBSZAR  ŚRODOWISKOWY 

 

Action S.A. deklaruje stosowanie się do wszystkich przepisów prawa związanych 

z  ochroną środowiska naturalnego.  

 

Działania środowiskowe podejmowane przez Action S.A. koncentrują się na: 

— Ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia oraz racjonalne 

gospodarowanie energią elektryczną oraz energią cieplną, 

— Prowadzeniu polityki recyklingu opakowań i odpadów produkcyjnych, 

— Prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, 

— Wprowadzaniu na rynek opakowań wyrobów marek własnych, które ulegną 

szybkiej biodegradacji nie powodując przy tym zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego, 
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Analiza aspektów środowiskowych wskazuje, że dominującym aspektem nadal 

pozostają opakowania.  

 

Poniższa tabela przedstawia ilości opakowań wprowadzonych w latach 2010 -2016. 

Masa opakowań wprowadzonych na rynek  [tys. kg] 

 

MATERIAŁ 
OPAKOWANIOWY 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Papier, karton 1 623 1 893 1 971 2 102 2 138 1 968 1 319 

Tworzywa sztuczne  6,7 7,4 7,1 7,5 7,5 7,0 4,5 

Palety drewniane 201 222 212 225 224 405 136 

RAZEM 1 831 2 122 2 191 2 334 2 369 2 379 1 459 

 

 

Prognoza na rok 2015  przewidywała 5% wzrost ilości opakowań w stosunku do roku 

ubiegłego,  natomiast  prognoza przychodów - wzrost o 18,3%.  

W rzeczywistości wzrost ilości opakowań w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 

0,44%,  natomiast  spadek przychodów wyniósł 3,6%. 

 

 

 

Program  zmiany ilości opakowań produktów wprowadzanych 

 

Wskaźnik = wprowadzone opakowania  [kg] na jednostkę sprzedaży [1000 PLN] 

Utrzymanie wskaźnika na poziomie zbliżonym do roku 2015 ;  

Wskaźnik = 0,5 [kg/1000 PLN] 

Osiągnięta wartość :Wskaźnik = 0,548 [kg/1000 PLN] 

Cel nieosiągnięty, wskaźnik jest wyższy niż w roku 2015 (był 0,503 kg/1000pln) .  
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Wskaźnik spowodowany dużą sprzedażą artykułów AGD o dużych gabarytach jak 

również zmniejszeniem wartości sprzedaży. 
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Program  zmiany jakości opakowań wyrobów własnych 

 

Utrzymano stosowanie klejów ekologicznych do klejenia obwolut.  Pudła kartonowe są 

zszywane i w odpowiedni sposób składane by nie używać kleju. 

Zmiany następują powoli;  różne wymiary obudów nie pozwalają na masowe 

stosowanie wytłoczek makulaturowych Poza komputerami dla odbiorców końcowych, 

gdzie stosowane są kolorowe obwoluty nie korzystamy z farb. Nasze kartony do 

komputerów są z szarej tektury bez nadruku. Jedynie etykiety są nadrukowane 

czarnym kolorem z wykorzystaniem tonera, którego głównym składnikiem jest sadza 

obojętna dla środowiska. 

 

 

Program oszczędności energii elektrycznej 

 

Wskaźnik = zużycie energii elektrycznej  [kWh] na jednostkę sprzedaży [1000 PLN] 

Utrzymanie wskaźnika na poziomie zbliżonym do  roku 2015 ;  

Wskaźnik = 0,75 [kWh/1000 PLN] 

Osiągnięta wartość:   Wskaźnik = 1,33 [kWh/1000 PLN] 

Cel nie został osiągnięty.  

Przyczyny: 

Przyczyną jest, jak w poprzednich wskaźnikach, zmniejszenie wartości sprzedaży 

(wartość sprzedaży była  znacząco mniejsza od planowanej).  

Należy zwrócić uwagę, że zużycie energii (w liczbach bezwzględnych) nieznacznie 

spadło.  

 

 

Program oszczędności energii cieplnej 

 

Wskaźnik = zużycie gazu [m3] na jednostkę sprzedaży [milion PLN]  

Uzyskanie wskaźnika na poziomie zbliżonym do roku 2015;  

Wskaźnik = 40 [m3/mln PLN]  
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Założenie wynika ze zwiększenia powierzchni użytkowej (budowa budynku 

magazynowego). 

Osiągnięta wartość Wskaźnik =  77,12  [m3/mln PLN] 

  Wyższy niż w roku 2015    ( 33,79 [m3/mln PLN] ) 

Cel nie osiągnięty;  

Na gorszy wskaźnik niż planowany składa się m.in.: 

 zwiększenie zużycia z powodu ostrej zimy 

 zmniejszenie wartości sprzedaży (sprzedaż znacząco mniejsza od 

planowanej).  

 

Program segregacji oraz recyklingu odpadów produkcyjnych   

i  opakowaniowych 

 

W magazynie, dziale produkcji, dziale serwisu są przewidziane odpowiednie miejsca 

do składowania materiałów z tworzyw sztucznych i papieru z możliwością segregacji. 

Odpady metalowe występują w śladowych ilościach. Nadmiarowa ilość śrub i listew  

montażowych  w dziale produkcji jest gromadzona do późniejszego wykorzystania.  

Zużyte kartony,  resztki folii, styropianu są używane jako wypełniacz do paczek; resztą 

zajmuje się wyznaczona firma recyklingowa  

Odpady są składowane w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane do 

recyklingu. 

Odpady komunalne są wrzucane do standardowych koszy na śmieci. 

Zużyty papier (głównie kserograficzny) jest niszczony w niszczarkach indywidualnych. 

Pracownicy, którzy nie mają dostępu do niszczarki w swoim pokoju lub mają większą 

ilość papieru do zniszczenia, korzystają z ogólnodostępnej profesjonalnej niszczarki 

znajdującej się w sekretariacie (parter). 

 

 

Na każdym poziomie zostały ustawione pudła kartonowe z przeznaczeniem na: szkło, 

plastik oraz papier. 
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Na piętrach ustawiono kartony do wrzucania używanej odzieży; kartony są okresowo 

opróżniane przez firmę recyklingową. 

 

 

Program  gospodarowania  zużytym  sprzętem  elektrycznym i elektronicznym,  

świetlówkami,  akumulatorami oraz  materiałami  pomocniczymi 

 

Spółka ma podpisane stosowne umowy od 1 stycznia 2013r. z: 

- Elektro System SA Organizacja Odzysku – w zakresie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

- Remondis Sp. z o.o. – w zakresie zużytych baterii i akumulatorów 

 Współpraca przebiega zgodnie z zawartymi umowami.  

ACTION SA jest zarejestrowana w GIOŚ pod numerem E0001446WZBA jako 

WPROWADZAJĄCY oraz  ZBIERAJĄCY  zużyty sprzęt EiE oraz baterie 

i akumulatory. 

ACTION SA ma podpisaną umowę  z Elektro System SA Organizacja Odzysku umowę 

o przejęciu obowiązków wynikających z Ustawy o ZSEiE z dnia 11 września  2015 roku 

 
 
Program  ochrony  atmosfery 

Pracownicy Sekcji Przyjęć magazynu przypominają kierowcom o gaszeniu silników 

w samochodach. Użytkownicy samochodów służbowych dokonują zakupu paliwa za 

okazaniem karty  w sieci ORLEN. Dział Kontrolingu monitoruje co miesiąc koszty 

zakupionego paliwa. Co roku przed sezonem grzewczym przeprowadzana jest 

regulacja palników i robiona analiza spalin  (potwierdzenie: zlecenie i protokół) 

Action S.A. raportuje wielkości emisji do atmosfery substancji powstałych ze spalania 

gazu ziemnego oraz wielkości zużytych paliw płynnych do Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami.  

  



 

 
 

 
 

 
RAPORT 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU ACTION S.A. 

ZA 2016 ROK 

Strona 27 

Stron  28 

Data wydania:  

2017.01.31 

 

27 

 

Program   ochrony   gleby   i   wód   gruntowych 

 

Stan separatorów jest kontrolowany na bieżąco  przez konserwatora. 

Mamy podpisaną umowę z SEPARATOR SERVICE SP Z O.O. na  "Odbiór i utylizacja 

odpadów tłuszczowych i ropopochodnych”. 

Ponadto pracownicy działu transportu w celu ochrony gleby i wód wszystkie naprawy 

oraz mycie samochodów dokonują poza terenem firmy w wyznaczonych do tego celu 

miejscach. Również kierowcy dostarczający nam towar informowani są o zakazie 

jakichkolwiek napraw bądź innych czynności mogących spowodować wycieki 

substancji ropopochodnych. Prace prowadzone na bieżąco przez firmę HETMAN Sp. z 

o.o. Warszawa. Umowa na  "Odbiór i składowanie odpadów komunalnych 

płynnych i stałych”. 
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PODSUMOWANIE 

 

ACTION S.A. kładzie ogromny nacisk na to, aby wszelkie prowadzone działania 

przebiegały zgodnie ze strategia zrównoważonego rozwoju. 

 

Uważamy, iż zrównoważony rozwoju firmy to słuszna idea, która powinna być 

propagowana wśród wszystkich przedsiębiorstw.  

 

Dążymy do osiągania  jak najwyższych standardów   pod kątem jakości jak również 

ochrony środowiska. 

Ciągłe doskonalenie powoduje ciągłe wyznaczanie sobie celów takich jak: 

 monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów 

 motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego 

wykonywania obowiązków służbowych 

 prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu 

potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia 

zintegrowanego systemu zarządzania  

 wprowadzanie nowych rozwiązań i działań marketingowych 

 stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie 

surowców 

 ciągłe prace na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom. 

 

Liczymy na to, ze nasza praca będzie pokazywała rezultaty, które dadzą 

satysfakcję interesariuszom, władzom firmy a przede wszystkim naszym klientom. 

 

 

 


