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Print&Display (Polska) Sp. z o.o.  

a społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 

Firma Print and Display (Polska), funkcjonująca na rynku polskim od 20 lat, prowadzi 

działalność w taki sposób, aby jednocześnie odpowiadać na potrzeby społeczne                

i ekologiczne. 

Print&Display swojej strategii uwzględnia społecznie odpowiedzialny biznes (CSR)               

i działa zgodnie z prawem oraz międzynarodowymi normami zachowania, które są 

praktykowane we wszystkich przejawach aktywności drukarni: 

 

-     PRAWA CZŁOWIEKA – prowadzenie działalności nie łamiąc tych praw 

- ZARZĄDANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – odpowiedzialne praktyki wobec 

pracowników; przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne 

wynagradzanie pracowników 

-   UCZCIWE PRAKTYKI BIZNESOWE – prowadzenie działalności zgodnie i spójne 
z międzynarodowymi normami prawnymi oraz etycznymi i przeciwdziałanie różnego 
rodzaju nadużyciom 

 
-   SPRAWY KONSUMENCKIE – zapewnia bezpieczne produkty i usługi; prowadzi 

rzetelne kampanie marketingowe; dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów 

-   ZAANGAŻOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA – działania na rzecz poprawy 

życia, edukacji. 

Wspieramy m.in. szkoły i fundacje, w tym: Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, 

UNICEF, św. Mikołaja, „Pożywienie-Darem Serca”. Angażujemy się w 

ogólnopolską Świąteczną Zbiórkę Żywności - przedświąteczną akcję społeczną, 

której celem jest zebranie żywności, która przed świętami zostaje przekazana 

osobom najbardziej potrzebującym. 

Prowadzimy też bezpłatne seminaria dla naszych klientów. Ich celem jest 

poszerzanie wiedzy z zakresu poligrafii, procesów druku i ich specyfiki. Uczestnicy 

otrzymują wiedzę niezbędną w realizacji projektów, przydatną zwłaszcza w działach 

kreatywnych i produkcyjnych. 
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Oferujemy również praktyki dla studentów kierunków poligraficznych lub 

pokrewnych, dzięki, którym mogą poszerzać swoją wiedzę. Praktyki te mają na celu 

dawanie szans na rozwój osobom wykształconym nie mającym doświadczenia 

zawodowego. 

Wyszliśmy też z inicjatywą Konkursu „POSperita Awards”, skierowanego do 

studentów szkół wyższych artystycznych i technicznych. Celem jest wspieranie 

młodych talentów konstruktorskich. 

-  ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ – zarządzanie w sposób etyczny, przejrzysty           

i zgodny z prawem uwzględniająca oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. 

Doskonalimy się na co dzień, widzimy też konieczność doskonalenia systemów 

zarządzania ( w tym CRM), w celu kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze 

wszystkimi interesariuszami.  

- ŚRODOWISKO NATURALNE – minimalizowanie negatywnego wpływu na 

środowisko; odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami. 

Z punktu widzenia działalności naszej firmy, jako producenta w branży poligraficznej, 

największym wyzwaniem są właśnie kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska 

naturalnego, recykling i odpowiednie gospodarowanie odpadami. Dlatego też szczególnie 

ważne i bliskie są nam te kwestie, a odpowiedzialność ekologiczna jest kluczowym 

aspektem naszych działań w trosce o środowisko.  

W związku z tym ograniczamy emisję odpadów i  zanieczyszczeń przez optymalizację 

procesów produkcji, transportu i logistyki. 

Posiadamy niezbędne pozwolenia, m.in. na odpady stałe, wodno-prawne oraz na pyły i 

gazy. 

Dbamy o jakość.  

Print and Display (Polska) posiada Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że System 

Zarządzania przez Jakość funkcjonujący w Spółce spełnia wymagania normy ISO 

9001:2008 w zakresie naszej działalności.  

Posiadamy również system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 

14001:2004, uznaną na całym świecie normą związaną z ochroną środowiska. 

 

Ponadto co roku wykonujemy wewnętrzne audyty, które zlecamy firmie zewnętrznej 

EcoMS Consulting Sp. z o.o., zajmującej się m.in. doradztwem w zakresie środowiska. 
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Każdego roku ponosimy opłaty środowiskowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Nie uchylamy się od odpowiedzialności i wychodzimy z własnymi inicjatywami dbając o 

wizerunek i środowisko, co w naszej branży niestety nie jest takie oczywiste. 

Odzyskowi poddajemy odpady materiałów, na których drukujemy, a także same rolki 

(gilzy), na których trzymamy materiały. Przekładki na materiały, których używamy, jak 

również palety są wielokrotnego użytku. Dzięki belownicom (zgniatarkom) możemy 

znacznie zmniejszać objętość odpadów. 

Regularnie badamy ścieki i zlewki. Zlewki w kontenerach po tuszach stoją na wannach 

ociekowych, co w przypadku wycieku, stanowi dodatkowe zabezpieczenie i ochronę 

przed przedostaniem się odpadu do gruntu/gleby. Wszystkie zlewki są odzyskiwane albo 

utylizowane. 

Zużyte części maszyn, tonery, baterie, plastiki poddawane są recyklingowi. 

Same opakowania po substancjach chemicznych oddawane są wyspecjalizowanym          

w utylizacji firmom. 

Każda substancja ma swoją kartę charakterystyki. 

Segregujemy odpady.   

Pracujemy na energooszczędnych urządzeniach. 

Na tusze, których używamy do wydruków zamieszczanych wewnątrz pomieszczeń (UV, 

latex) posiadamy certyfikaty dopuszczalności i bezpieczeństwa: Greenguard. 

Posiadamy zamontowane czujki przeciwpożarowe. Regularnie przeprowadzamy 

ćwiczenia przeciwpożarowe/ewakuacyjne. 

Jesteśmy też stałym prenumeratorem biuletynu Ochrona Środowiska w Praktyce, gdyż 

chcemy być na bieżąco ze standardami, wymogami, prawem. 

 

Każdy zakres prac u nas w firmie objęty jest dbałością o środowisko, którego ochrona 

stanowi dla nas najwyższą wartość samą w sobie. 

 

       Zarząd Print & Display (Polska) Sp. z o.o. 
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