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CSR-zespół

prowadzenie kontroli
wewnętrznych

Wstęp

Czym jest dla nas rozwój
zrównoważony
Świat stawia czoła wielu wyzwaniom związanym z rozwojem zrównoważonym
–są to wyzwania zarówno społeczne jak i gospodarcze. Naszym zdaniem
odpowiedzialność za wpływy globalne staje się z każdym rokiem coraz
ważniejsza.
ew Wave Group działa w obrębie zagadnień związanych z
rozwojem zrównoważonym pod nazwą CSR (Corporate Social
Responsibility- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza
że dążymy do takich rozwiązań biznesowych, które są korzystne
finansowo ,a jednocześnie nie naruszają równowagi społecznej i
ekologicznej.
TPoniższy katalog udziela naszym klientom, inwestorom i
pozostałym ważnym udziałowcom obszerniejszych informacji na
temat naszej działalności i ambicji związanych z CSR, ponieważ
komunikowanie tego w jaki sposób osiągamy trwały wzrost
jest dla naszej firmy szczególnie istotne. Chcielibyśmy również
zwrócić uwagę na osiągnięcia New Wave Group, a także na
możliwości doskonalenia naszych działań.
Wyróżniliśmy trzy główne punkty, które, jak uważamy, są kluczowe w wymiarze społecznej i ekologicznej odpowiedzialności w
obrębie naszych działań. Powyższe zagadnienia zostały wybrane

w celu osiągnięcia synergii pomiędzy wszystkimi firmami
należącymi do New Wave Group.
Nasze trzy główne punkty to:
•
Projekt i Rozwój Produktu
•
Kupno i Produkcja
•
Transport i Logistyka
Wyżej wymienione zagadnienia stanowią istotną część naszej
codziennej działalność. W taki sposób staramy się skutecznie
wprowadzać w życie społeczne i ekologiczne strategie wewnątrz
naszej firmy.

Nasz symbol CRS poprowadzi Państwa
w kierunku większej troski o sprawy.
połeczne i ekologiczne.

oświadczenie DYREKTORA GENERALNEGO
Powodzenie biznesu w dłuższej perspektywie będzie zależało od
zrównoważonych działań biznesowych. Stąd też integracja naszej
odpowiedzialności finansowej z zagadnieniami społecznymi
i ekologicznymi jest naturalną częścią naszego
długoterminowego myślenia.

“Silnikiem firmy
jest wzrost- rozwój
zrównoważony jest jej
nawigatorem”

New Wave Group może przyczynić się do
zmian poprzez nasze globalne działania.
Jestem z tego dumny. Zawsze staramy
się osiągać lepsze i inteligentniejsze
rozwiązania dla wyzwań, którym stawiamy czoła. Jednakże, działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju to nieustające
poszukiwania – podróż New Wave Group
dopiero się zaczęła.

Torsten Jansson, Dyrektor Generalny.
NEW WAVE GROUP / CSR 3

Projekt i Rozwój Produktu

Produkty ekologiczne
New Wave Group posiada rozległe doświadczenie
w zakresie projektowanie i rozwoju produktu, co jest
pierwszym krokiem w kierunku powstania produktów
trwałych – od dobrze zaprojektowanej odzieży promocyjnej, po znane wyroby z kryształu.
Wierzymy w klasyczne projekty i dobrą jakość produktu –
dwa pojęcia, które nigdy nie wyjdą z mody. Jakość zapewnia
długotrwałe użytkowanie produktu. Podczas gdy moda cały czas
się zmienia, jakość pozostaje wartością niezmienną.

MATERIAŁY PRZYJAZNE D LA ŚRO D OWISKA
Aby zapewnić dobrą jakość produktu niezbędny jest dobry
materiał. New Wave Group stara się wprowadzać do produkcji
swoich wyrobów coraz więcej materiałów odnawialnych i
przyjaznych środowisku. Chcielibyśmy zwiększyć liczbę produktów powstających ze źródeł odnawialnych, aby zwrócić uwagę
naszych klientów na zagadnienia społeczne i ekologiczne podczas dokonywania zakupów.
Bawełna organiczna jest dobrym przykładem materiału, który jest

przyjazny środowisku. Uprawia się ją bez użycia chemicznych pestycydów czy syntetycznych
nawozów rolniczych, co sprawia, że bawełna ekologiczna jest
mniej szkodliwa dla ludzi i środowiska.
Niestety, tylko poniżej 1% upraw bawełny na świecie stanowi
uprawa bawełny organicznej. Ta sytuacja nie koresponduje z
rosnącym zapotrzebowaniem, co może zagrozić dostawom
surowca. Aby wesprzeć rozwój produkcji organicznej, New Wave
Group współpracuje z organizacją Textile Exchange. Textile
Exchange jest organizacją non-profit, działającą na całym świecie
w celu odpowiedzialnego rozpowszechnienia produkcji bawełny
organicznej. Dzięki naszemu członkostwu mamy możliwość
skorzystania ze wskazówek, cennych dla naszego poszukiwania bardziej zrównoważonych produktów. Mamy nadzieję,
że ta podróż w poszukiwaniu lepszych rozwiązań spotka się z
aprobatą naszych klientów.
Bawełna jest tylko jednym z wielu przykładów materiałów, które
mogą zmniejszyć niekorzystny wpływ na środowisko. Kolejnym
ważnym materiałem jest szkło, które z historycznego punktu
widzenia, mogło zawierać kilka niebezpiecznych substancji. Orrefors Kosta Boda od wielu lat prowadzi aktywną działalność na
rzecz środowiska naturalnego, mając za główny cel produkcję
kryształu bez użycia ołowiu i arszeniku. Takie szkło często
nazywane jest „eko-kryształem”, ale w Kosta Glasswork –  to
po prostu materiał, który wybraliśmy dla wszystkich naszych
wyrobów ze szkła Kosta.

Textile Exchange to międzynarodowa organizacja, działająca na rzecz odpowiedzialnej
ekspansji przemysłu włókienniczego.
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Projekt i Rozwój Produktu

Substancje chemiczne
Dla New Wave Group bardzo ważne jest to, aby nasze produkty były
bezpieczne i nie zawierały szkodliwych substancji chemicznych. Jest to
dla nas priorytetem, zarówno w naszych działaniach jak i zasobach
Wszyscy dostawcy w obrębie New Wave Group muszą stosować
się do wymogów zawartych w Wykazie substancji objętych
ograniczeniem (Restricted Substance List). Wykaz został stworzony zgodnie z wieloma przepisami, takimi jak REACH oraz
innymi ważnymi dyrektywami Unii Europejskiej, a także mając
na uwadze rekomendacje i standardy przemysłu. W rezultacie
tych działań, nasze wymagania są niejednokrotnie bardziej restrykcyjne niż przepisy.
Wykaz substancji objętych ograniczeniem jest cały czas aktualizowany z pomocą zaprzyjaźnionego laboratorium SGS.
Dzięki renomowanym laboratoriom i instytucjom badawczym,
przeprowadzamy wyrywkowe kontrole, aby upewnić się że nasze
wymogi są przestrzegane.

Niektóre produkty New Wave Group posiadają certyfikat OEKO
TEX. Metka OEKO TEX wskazuje, że produkt przeszedł niezależną
kontrolę całego łańcucha wartości i otrzymał certyfikat ubrań przyjaznych dla skóry. Taka metka może być pomocnym narzędziem
przy podejmowaniu decyzji o kupnie materiałów bardziej przyjaznych środowisku. Do ubrań z certyfikatem OEKO TEX należą
m.in. nasze produkty z linii PROJOB i JOBMAN.

SIŁA WIE DZY
Substancje chemiczne są częścią naszego codziennego życia, i
większość z nich jest obecna w otaczającym nas środowisku. Jest
to ważne dla naszego nowoczesnego stylu życia i nie powinno
być odruchowo kojarzone z niebezpieczeństwem. Aczkolwiek,
żeby obchodzić się z substancjami chemicznymi we właściwy i
bezpieczny sposób, niezbędna jest odpowiednia wiedza.
New Wave Group jest członkiem szwedzkiej organizacji The
Swedish Chemicals Group at Swerea IVF. Dzięki naszemu
członkostwu otrzymujemy najbardziej aktualne informacje
dotyczące przepisów i osiągnięć w dziedzinie przemysłu, co wspiera nasze aktywne działania na rzecz zmniejszenia lub zastąpienia
substancji chemicznych zgodnie z najlepszymi dostępnymi
metodami.

The Chemicals Group regularnie
organizuje spotkania, na których
omawiane są zagadnienia z
zakresu chemii i REACH.

Ważność certyfikatu OEKO TEX
zawsze można sprawdzić dzięki
unikalnemu numerowi certyfikatu
na produkcie.

Farbowanie tekstyliów może odbywać się z użyciem wielu substancji chemicznych. Tirpur -miejscowość położona na południu Indii, przez długi czas
prowadziła walkę z farbiarnią, z której wydobywała się zanieczyszczona woda.
Dzisiaj wszystkie farbiarnie muszą zapewnić zerowe wycieki, a woda jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana w zamkniętym systemie.
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ZAKUP i Produkcja

Poprawa warunków pracy
Jako New Wave Group musimy mieć pewność, że nasza działalność biznesowa
odbywa się zgodnie z normami prawnymi różnych państw, w poszanowaniu
praw człowieka i warunków pracy. Dotyczy to również działań biznesowych
naszych dostawców.
Większość naszych wyrobów produkowana jest przez wysoko
wyspecjalizowanych dostawców. W obrębie New Wave Group
dysponujemy szeroką gamą produktów, co wymaga różnych
umiejętności i metod produkcyjnych. Nie posiadamy fabryk w
krajach wysokiego ryzyka, ale dysponujemy własnymi jednostkami produkcyjnymi w Europie. Więcej szczegółów poniżej.

gdz i e dz i a ł a my
New Wave Group jest zawsze blisko produkcji swoich wyrobów.
Posiadamy własne oddziały zakupów, które odpowiadają za
zaopatrzenie i kupno. Posiadanie przedstawicieli na miejscu
umożliwia nam bliską współpracę z naszymi dostawcami oraz
aktywne monitorowanie ich działań.
Chiny są największym krajem, w którym produkowane są nasze
wyroby, i w którym znajduje się nasza główna siedziba. Ponadto,
posiadamy cztery mniejsze oddziały w

“Największą
siłą New Wave Group są
partnerskie relacje z naszymi
dostawcami, którzy wiedzą, że
mogą liczyć na naszą pomocną dłoń
i szczerą chęć współpracy. Jest jeszcze
wiele do zrobienia w Bangladeszu, ale
stopniowo będziemy mierzyć się z
tym wyzwaniem.”
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Qingdao, Shijiazhuang, Xiamen i Nanchang, które reprezentują
ważne regiony produkcji. Nasza strategia zaopatrzenia polega na
kupowaniu produktów bezpośrednio od naszych dostawców,
aby uniknąć pośredników, którzy mogliby narazić nasz łańcuch
dostaw na niebezpieczeństwo.
W Chinach pracuje dla nas ok. 100 osób. Zespół tworzą pracownicy na wszystkich szczeblach- od handlowców i kontrolerów jakości, po logistyków i pracowników z zakresu CSR. New
Wave Group posiada również oddziały zakupów w Indiach, Wietnamie i Bangladeszu. Są one jednak mniejsze, i łącznie pracuje w
nich ok. 75 osób.

PRAWA CZŁOWIEKA I WARUNKI PRACY
Mamy świadomość odpowiedzialności, która wynika z produkcji
naszych wyrobów w krajach o innej kulturze i warunkach pracy.
Dlatego też działalność związana z odpowiedzialnością społeczną
skupia się głównie na warunkach pracy w Azji.
Nasz zespół CSR pracuje w różnych działach zakupów- są to
pracownicy zatrudnieni na pełen etat, których głównym zadaniem
jest monitorowanie i wspieranie działalności dostawców w wymiarze społecznym i ekologicznym. Posiadanie dobrych dostawców
jest kluczowe dla biznesu, dlatego też dbamy o warunki pracy w
fabrykach i sprawdzamy czy pracownicy są traktowani z należytym
szacunkiem i zgodnie z prawem.

Mizanur Rahman – manager
CSR w oddziale New Wave
Group w Bangladeszu, posiada
17-letnie doświadczenie w
branży i jest licencjonowanym
inspektorem BSCI.

W ciągu 6 miesięcy

W ciągu 3 1/2 lat

+ 3 lata

1/3 wyników „Dobry” lub
„Wymaga poprawy’

BSCI opracowuje listę
swoich dostawców i
rozpoczyna wdrażanie
procesu BSCI

Pozostali
dostawcy BSCI

Wszyscy dostawcy w krajach wysokiego ryzyka

1/3 dostawców w krajach
wysokiego ryzyka

KO D EKS POST Ę POWANIA
New Wave Group stosuje zasady Kodeksu Postępowania BSCI,
który zawiera wymagania odnośnie minimalnej płacy, godzin
pracy, zakazu pracy dzieci, oraz wielu innych wymagań zawartych
w konwencjach ILO i Deklaracji Praw człowieka ONZ. Kodeks
postępowania zawiera nasze podstawowe oczekiwania w stosunku do naszych dostawców w wymiarze odpowiedzialności
społecznej i ekologicznej.
Jesteśmy członkiem BSCI (Business Social Compiance Initiative),
organizacji będącej światową inicjatywą stworzoną dla firm, które
poświęcają się poprawie warunków pracy w łańcuchu dostaw.
Firmy z całego świata prowadzą wspólną walkę z niedostatecznymi warunkami pracy w krajach rozwijających się.
Wszyscy członkowie BSCI stosują ten sam Kodeks Postępowania,
co oznacza, że został on przyjęty przez ponad 1200 firm. Jednolity
Kodeks Postępowania pomaga nam tworzyć przejrzyste i konkretne wymagania, których oczekujemy od naszych dostawców.
Współpraca z innymi markami jeszcze bardziej doskonali naszą
umiejętność wprowadzania zmian, ponieważ nasz wspólny głos
jest silniejszy. Jednocześnie, zmniejszamy koszty i administrację,
związaną z monitorowaniem działań prowadzonych zarówno
przez członków BSCI jak i dostawców.
Liczba członków BSCI z każdym rokiem dynamicznie wzrasta.
Coraz więcej firm realizuje zasadę współpracy w celu zwalczania
globalnych problemów.

W ciągu 5 1/2 lat

+ 2 lata
2/3 wyników
„Dobry” i „
Wymaga poprawy”

2/3 dostawców w krajach
wysokiego ryzyka

wysokiego ryzyka. W ciągu 3 ½ lat od wstąpienia do BSCI, co
najmniej 1/3 towarów kupowanych w krajach wysokiego ryzyka
musi mieć wynik „Dobry” albo „Wymaga poprawy”. A w ciągu 5
½ lat, ta liczba powinna wzrosnąć do 2/3 kupowanych towarów
(patrz wykres).
Kontrola przeprowadzona przez BSCI może zakończyć się
następującymi wynikami: „Dobry” (Good), „Wymaga poprawy”
(Improvement Needed) i „Nieodpowiedni” (Non-Compliant).
„Dobry” oznacza nie więcej niż dwie nieprawidłowości wg standardów BSCI, które zawierają ponad 100 różnych wytycznych.
„Wymaga poprawy” oznacza, że wykryto kilka nieprawidłowości,
które nie są jednak kluczowe. „Nieodpowiedni” wskazuje na
poważne uchybienia, które należy pilnie usunąć.
Wynik „Dobry” jest ważny przez 3 lata, natomiast otrzymanie wyniku „Wymaga poprawy” i „Nieodpowiedni” oznacza
ponowną kontrolę w ciągu roku. Tak więc system BSCI jest
narzędziem, które wymaga od firm nieustannego doskonalenia.
Nie jest to system „stały”-tak jak to jest w przypadku otrzymania certyfikatu. Aby zrozumieć wartość systemu BCSI należy
przyjrzeć się wszystkim osiągnięciom i wysiłkom podjętym w
celu zwiększenia troski o sprawy społeczne w łańcuchu dostaw.
Członkostwo w BSCI oznacza, że pracujemy nad tym zagadnieniem każdego dnia.
Logo BSCI nie może być używane jako certyfikat towaru lub w
celu promowania towaru jako wyprodukowanego wg standardów BSCI. Może być jedynie używane jako znak przynależności
firmy do BSCI.

Z a a n g a żo wa n i e
Członkostwo w BSCI to coś więcej niż tylko nakładanie wymagań
na naszych dostawców-to także wymagania od nas samych. New
Wave Group angażuje się również w przeprowadzanie inspekcji
przez osoby trzecie ( firmy zewnętrzne). Tym samym, w New
Wave Group przeprowadzane są zarówno kontrole wewnętrzne,
jak i zewnętrzne.
Ta działalność związana jest z zakupem towarów w krajach

BSCIBSCI jest światową
inicjatywą stworzoną dla
firm, które poświęcają się
poprawie warunków pracy
w łańcuchu dostaw.
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“Pragnę zwrócić
szczególną uwagę na codzienną
działalność naszego zespołu
CSR, który pracuje z nieustającą
determinacją i zaangażowaniem, co
przyczynia się do sukcesu naszej
firmy. ”

Rebecka Svensson, Korporacyjne Doradztwo PrawneOdpowiedzialność Społeczna i
Ekologiczna.

POSTĘPY PRACY
Na chwilę obecną New Wave Group wypełniła swoje
zobowiązania na rok 2015. Jednakże te liczby nie są stałe i
zakładając, że zobowiązania opierają się na kupnie dużych ilości,
możliwe są jeszcze wahania. Mimo wszystko, jesteśmy dumni z
postępów osiągniętym w tak krótkim czasie.

FLA i C-TPAT
New Wave Group współpracuje również z Fair Labour Association- FLA   (Zrzeszeniem Sprawiedliwego Traktowania Siły Roboczej) poprzez naszą spółkę Cutter&Buck. Nasza współpraca z FLA
dotyczy wszystkich dostawców produkujących towary na rynek
amerykański. FLA jest niezależną organizacją działającą w obrębie
odpowiedzialności społecznej, porównywalną z BSCI, ale mającą
siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Co roku FLA  wybiera dostawców z naszego łańcucha dostaw w celu
przeprowadzenia kontroli dotyczącej odpowiedzialności społecznej.
Wyniki kontroli są publikowane na stronie internetowej FLA,
umożliwiając aktywne uczestnictwo w monitorowaniu zarówno
postępów jak i nieprawidłowości w różnych fabrykach.
Amerykańscy dostawcy są zobowiązani do uczestniczenia w naszych
działaniach dotyczących bezpiecznego transportu i zwalczania terroryzmu. Customs-Trade Partnership Against Terrorism – C-TPAT jest
inicjatywą społeczną Biura Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (U.S. Customs and Border Protection) ,której zadaniem jest
budowanie relacji i wzmacnianie międzynarodowych łańcuchów
dostaw oraz poprawa bezpieczeństwa granicznego Stanów Zjednoczonych.
CBP organizuje regularne kontrole u naszych dostawców. Ostatnia kontrola CBP miała miejsce w lipcu 2013 roku. Nasz dostawca
z Wietnamu z powodzeniem przeszedł całodniową inspekcję,
wykazując efektywne bezpieczeństwo organizacji pracy, jak również
działania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa łańcucha dostaw.
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Podsumowując, metodologia New Wave Group łączy uczestnictwo kilku niezależnych podmiotów z naszą międzynarodową
pracą na rzecz odpowiedzialności społecznej. Wierzymy, że
połączenie wewnętrznych i zewnętrznych kontroli zapewni
najwyższą jakość naszym dostawcom, naszym klientom i nam
samym.
Jednakże, doskonalenie warunków pracy wymaga więcej
niż tylko nadzorowania. Oznacza to również wspomaganie
naszych dostawców we wprowadzaniu planów naprawczych, zrozumieniu różnic kulturowych i znalezieniu rozwiązań
prowadzących do długoterminowego zrównoważonego rozwoju.
Odpowiedzialność na wielu płaszczyznach jest naszą szczerą
ambicją.
Niektóre wyzwania wymagają porozumienia na wyższym poziomie niż jedynie komunikacja z indywidualnymi dostawcami.
Ważną misją naszych pracowników CSR jest uczestniczenie w
lokalnych forach dyskusyjnych i posiedzeniach „przy okrągłym
stole” dla zrozumienia różnic kulturalnych i regionalnych. Wraz
z przedstawicielami innych odpowiedzialnych marek uczestniczymy na przykład w spotkaniach BSCI National Group. Kolejnym
ważnym forum dyskusyjnym jest Buyers Forum w Bangladeszu,
organizowane przez World Bank Group IFC-SEDF. W forum
uczestniczą przedstawiciele znanych marek modowych, z
którymi możemy wspólnie wywierać nacisk na dostawców i polityków -np. uczestnicy forum skierowali list do rządu Bangladeszu
odnośnie minimalnej płacy

NASZ CEL
Dążymy do nieustannego doskonalenia i stopniowych działań.
Wszystko można ulepszyć- zawsze! Poprzez regularne wizyty i
komunikację staramy się wykryć nieprawidłowości odpowiednio
wcześnie lub zaproponować czynności, które mogą prowadzić do

ulepszenia biznesu.
Nie wszystko jest idealne. Czasami wychwytujemy nieprzestrzeganie oczekiwań przez naszych dostawców. Jeżeli
wykryjemy nieprawidłowości, zamiast zakończenia współpracy z
naszym dostawcą wybieramy zaproponowanie planu działania,
którego celem jest powrót dostawcy do akceptowalnych standardów. W taki sposób, przyczyniając się do rozwoju społecznego
państw, w których produkowane są nasze towary, New Wave
Group osiąga najwyższy poziom przestrzegania naszych
wymagań. Tym jest dla nas odpowiedzialność.

PRO D UKCJA WŁASNA
New Wave Group posiada kilka fabryk. W Szwecji nasza marka
SEGER zajmuje się produkcją dzianin, podobnie jak było to w
1947 roku, kiedy to firma rozpoczęła działalność. W Holandii Toppoint posiada drukarnie, zajmujące się nadrukami na długopisy
i kubki, a w Danii nasza spółka Dahetra zajmuje się produkcją
wyrobów hafciarskich. W Stanach Zjednoczonych AHEAD i Cutter & Buck również zajmują się produkcją wyrobów hafciarskich,
a Paris Glove posiada linię produkcyjną rękawiczek.
Nasza huta szkła w miejscowości Kosta jest najstarszą w Szwecji
hutą, działającą nieprzerwanie od 1742 roku. Zapraszamy do

SEGER jest wiodącym dostawcą
czapek i skarpet z dzianin. Z
resztek surowca fabryka
wyprodukowała 200 czapek, które
zostały przekazane organizacji
charytatywnej w Sztokholmie
– to połączenie dobrego serca i
zrównoważonego rozwoju

obejrzenia oryginalnego szwedzkiego rękodzieła. Przez cały rok
można śledzić produkcję wyrobów KOSTA BODA- począwszy
od topienia szkła, po dmuchanie szkła, cięcie i malowanie.
Produkcja własna oznacza bezpośredni wpływ, co daje nam
lepsze możliwości praktycznej działalności związanej z rozwojem
zrównoważonym. Cały łańcuch produkcji KOSTA otrzymał certyfikat jakości i zarzadzania środowiskiem ISO. Odzyskana energia
cieplna z huty jest dostarczana do osiedlowej sieci ciepłowniczej,
a w latach 2007-2008 zastąpiliśmy olej opałowy biopaliwem, czego skutkiem było zmniejszenie emisji CO2 o 1700 ton. Orrefors
Kosta Boda otrzymała również nagrodę dla najlepszej działalności
na rzecz środowiska w przemyśle.
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Transport i Logistyk a

Transport & logistyka
New Wave Group opiera swoją działalność na dystrybucji produktów.
Aby sprostać naszym oczekiwaniom, transport musi być wydajny i
przyjazny środowisku.
Większość transportu w obszarze New Wave Group stanowią
dostawy kontenerowe pomiędzy Azją a Europą - średnio 3150
kontenerów rocznie.
Transport stanowi istotną część globalnej emisji gazów cieplarnianych. Transport morski jest zasadniczo najlepszą alternatywą
jeżeli chodzi o przewóz towarów na długich dystansach, podczas
gdy transport drogą powietrzną przyczynia się do najwyższej
emisji CO2. Ten negatywny wpływ wzrasta jeszcze bardziej
kiedy emisja gazów cieplarnianych ma miejsce na dużych
wysokościach. Dlatego też, New Wave Group prowadzi działania
mające na celu korzystanie z transportu powietrznego wyłącznie
w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne.
Posiadamy dwie główne strategie zmniejszenia naszego
oddziaływania na środowisko i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przede wszystkim, staramy się wpływać na przewoźników
z którymi współpracujemy. Największy wpływ, z ekologicznego
punktu widzenia, mogłyby odegrać paliwa przyjazne środowisku
oraz statki o mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo i energię.
Stąd też firmy przewozowe mają ogromne możliwości udoskonalania swoich działań. Stan środowiska naturalnego i przyszłość
światowego handlu będą zależne od transportu morskiego, który

musi sprostać wyzwaniu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Nasze członkostwo w Clean Shipping Index ma na celu
oddziaływanie na firmy przewozowe tak, aby używały statków bardziej przyjaznych środowisku, do czego zachęca
ranking najlepiej działających jednostek. Dzięki platformie
Clean Shipping mamy dostęp do danych dotyczących emisji
gazów cieplarnianych, które są oceniane w stopniach : „Niski”
(Low), „Średni”(Medium) i „Dobry” (Good).New Wave Group
współpracuje z największymi firmami transportowymi na rynku,
z których wszystkie posiadają programy ochrony środowiska dla
swojej działalności.
Na koniec warto zaznaczyć, że zawsze staramy się udoskonalać
własne metody logistyczne i metody pracy. Oprócz ochrony
środowiska, zrównoważone rozwiązania mogą przyczynić się
również do usprawniania naszego biznesu. Dlatego też praca na
rzecz ochrony środowiska jest naturalną częścią naszej podróży
w kierunku bardziej zrównoważonej i przynoszącej zyski firmy.

“Przepływ towarów w
obrębie New Wave Group
może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu
na środowisko. Rozwój
zrównoważony jest naturalną
częścią naszej pracy”
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Lars Leijon, Manager ds. Logistyki

CZY WIEDZIELIŚCIE ŻE...
Najbardziej szkodliwy wpływ ubrań na
środowisko ma miejsce podczas ich prania i farbowania. Możecie sprawić żeby
Wasze pranie było bardziej ekologiczne
zmniejszając temperaturę z 60°do 40°, co
powoduje oszczędność energii

N EW WAVE G RO UP
New Wave Group jest rozwijającą się firmą, która projektuje,
pozyskuje oraz rozwija marki i produkty w sektorze korporacyjnych materiałów promocyjnych, upominków oraz dekoracji
do domu. Grupa osiąga równowagę poprzez koordynowanie
projektu, zakupu, marketingu, magazynowania i dystrybucji
swoich wyrobów.
Celem każdej firmy należącej do grupy jest działanie w atmosferze przedsiębiorczości, a jednocześnie czerpania korzyści jakie niesie ze sobą przynależność do rozwijającej się New Wave Group.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.nwg.se

P Y TA N I A ?
Wierzymy w pracę zespołową i zaangażowanie. Z przyjemnością
dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie CSF i wyzwaniami, z którymi musimy się zmierzyć. Serdecznie zapraszamy
Państwa- Naszych Klientów, do skontaktowania się z nami. Postaramy się zrobić co w naszej mocy, aby służyć Państwu pomocą, z
nadzieją na wzmocnienie naszej współpracy i naszych działań w
zakresie zrównoważonego rozwoju.
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