Raport dotyczący zrównoważonej działalności HP
Streszczenie wykonawcze — 2021 r.

List od naszego prezesa i dyrektora generalnego
Od samego
początku istnienia
firmy HP tworzy ona
innowacje, które
w nadzwyczajny
sposób służą
ludzkości.

OBRAZ NA OKŁADCE: UPEŁNOMOCNIENIE DZIEWCZĄT

Partner HP, Girl Rising, wykorzystuje moc opowiadania historii, aby
podkreślić związek między edukacją dziewcząt a zmianami klimatu.
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Mierzymy się z wieloma wyzwaniami globalnymi, które podważają
same podstawy funkcjonowania społeczeństwa. Wyzwania
te dotykają nas wszystkich, niezależnie od tego, czy chodzi
o trwającą pandemię, potęgujący się kryzys klimatyczny czy trwałe
nierówności. Jednak to, jak reagujemy na te problemy, wywrze
głęboki wpływ na przyszłość.
W ich rozwiązaniu takie firmy jak nasza mają do odegrania
niezbędną rolę. To dlatego w 2021 r. ogłosiliśmy jedną
z najwszechstronniejszych w naszej branży agend dotyczących
oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. Określiliśmy w niej
zdecydowane cele w zakresie działań na rzecz klimatu, ochrony
praw człowieka i równości cyfrowej. Naturalnie podejmujemy też
zdecydowane działania w zakresie ich realizacji.
W naszym 21. dorocznym raporcie dotyczącym zrównoważonej
działalności publikujemy poczynione przez nas postępy. Są
obszary, w których jesteśmy liderami, ale nadal mamy szanse
zrobienia czegoś więcej. Nasze zespoły pracują z głębokim
przekonaniem o pilności tego zadania niezbędnym do ciągłego
udoskonalania, a jednocześnie tworzenia relacji partnerskich,
co spotęguje rezultat podejmowanych przez nas inicjatyw.
Jedna firma, jedna branża czy nawet jeden kraj nie są w stanie
samodzielnie wyeliminować potężnych wyzwań globalnych, jednak
wierzymy, że jesteśmy w stanie tworzyć lepszą przyszłość poprzez
współpracę.
Działania na rzecz klimatu
Ze wszystkich wyzwań, z którymi świat ma do czynienia,
największym jest kryzys klimatyczny. Dlatego też ustanowiliśmy
ambitny cel dla klimatu: Do 2040 r. w całym łańcuchu wartości
HP zostanie osiągnięty poziom emisji gazów cieplarnianych zero
netto (dotyczy zakresu 1, 2 i 3). Do końca bieżącej dekady całkowity
poziom emisji obniżymy o 50%. Od 2019 r. całkowity poziom emisji
ograniczyliśmy o 9%, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że
musimy działać szybciej. Dlatego też ponownie zastanawiamy się
nad materiałami oraz sposobami wykorzystywania ich w obiegu
zamkniętym z myślą o ograniczeniu naszego śladu węglowego.
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Poczyniliśmy znaczące postępy, jeśli chodzi o ograniczenie
odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystanie większych ilości
plastiku z recyklingu. W porównaniu do 2018 r. ilość plastikowych
opakowań jednorazowych ograniczyliśmy o 44%. Zwiększyliśmy
także ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
poużytkowego w portfolio systemów osobistych i produktów do
drukowania do 13%, cel do 2025 r. to 30%.
Przełomu dokonujemy również na rynku zrównoważonych
opakowań z materiałów włóknistych, którego wartość wynosi
10 mld USD: opracowaliśmy zaawansowane rozwiązanie dla
narzędzi HP Molded Fiber umożliwiające druk 3D i nabyliśmy
firmę Choose Packaging, która wynalazła papierowe butelki
produkowane bez wykorzystania plastiku. To jedyne znane
rozwiązanie tego typu dostępne komercyjnie.
Prowadzimy współpracę partnerską z czołowymi organizacjami
zajmującymi się ochroną środowiska, w tym World Wildlife
Fund, Conservation International, Arbor Day Foundation i Jane
Goodall Institute: inwestujemy w zalesianie i odpowiedzialne
gospodarowanie lasami, co ma przeciwdziałać wylesianiu,
jeśli chodzi o papier innych firm wykorzystywany z drukarkami
i usługami drukowania HP. Od 2020 r. całość papieru marki HP
oraz opakowań papierowych drukarek domowych i biurowych
oraz materiałów eksploatacyjnych, komputerów osobistych
i ekranów HP wyprodukowano z materiałów pozyskanych ze źródeł
certyfikowanych i pochodzących z recyklingu.
Wreszcie poszerzamy zakres naszych działań poprzez
angażowanie setek dostawców produkcji i tysięcy dostawców
spoza tej branży w programy zrównoważonej działalności. Na
początku 2022 r. rozszerzyliśmy nasz program dla partnerów
handlowych Amplify Impact, aby pomóc ponad 10 000 partnerom
w ponad 40 krajach w realizacji strategii na rzecz zrównoważonej
działalności.
CIĄG DALSZY
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List od naszego prezesa i dyrektora generalnego
Prawa człowieka
Nawet podczas pracy nad poszerzaniem zakresu naszych działań
koncentrujemy się na zwiększaniu różnorodności naszego
personelu. Zapewnianie różnorodności i integracji personelu to
nie tylko oznaka właściwego postępowania. To także działanie
na korzyść firmy. Zróżnicowane zespoły zawsze zwiększają jej
potencjał innowacyjny i pomagają jej w osiągnięciu lepszych
wyników na rynku.
Naszym celem jest podwojenie liczby osób czarnoskórych
i Amerykanów pochodzenia afrykańskiego na wysokich
stanowiskach kierowniczych w HP do 2025 r. Do 2030 r. chcemy
osiągnąć równość płci na poziomie 50/50, jeśli chodzi o stanowiska
przywódcze. Mimo że firma HP znajduje się w czołówce firm
technologicznych, jeśli chodzi o liczbę kobiet na stanowiskach
kierowniczych, oraz mimo że niemal 45% osób zatrudnionych
w USA w 2021 r. pochodziło z mniejszości rasowych i etnicznych,
stale szukamy sposobów zapewniania równego dostępu do
stanowisk każdego szczebla.
Równość cyfrowa
Działamy również na rzecz znoszenia barier wykluczających
wielu ludzi z uczestnictwa w gospodarce cyfrowej. Niemal 3 mld
osób na świecie pozostaje bez dostępu do internetu z powodów
finansowych i praktycznych. Rzeczywistą skalę tego problemu
poznaliśmy podczas pandemii COVID-19, która dodatkowo go
pogorszyła, kiedy okazało się, że wiele szkół i firm musi pracować
zdalnie.
To dlatego w 2021 r. zobowiązaliśmy się przyspieszyć do końca
dekady osiągnięcie równości cyfrowej przez 150 milionów ludzi. To
cel, który mamy nadzieję osiągnąć dzięki współpracy i wsparciu
kluczowych partnerów priorytetowych np. Girl Rising, NABU, MIT
Solve i Aspen Digital w ramach programu Digital Equity Accelerator
rozpoczętego w lutym 2022 r.
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Wzmacnianie firmy HP
Od samego początku istnienia firmy HP tworzy ona innowacje,
które w nadzwyczajny sposób służą ludzkości. Po raz kolejny
naszym pracownikom przyświeca wizja całkowicie nowych
możliwości, jeśli chodzi o rolę, jaką nasza firma może odgrywać
na świecie. Pragną oni tworzyć technologie przekładające się na
ambitne postępy.
Taka wizja i odkrywczość widoczna jest dziś w postępach
w realizacji celów dotyczących zrównoważonej działalności.
A oddziaływanie na świat i naszą działalność jest oczywiste.
W rzeczywistości inicjatywy na rzecz zrównoważonej działalności
pomogły firmie osiągnąć wartość nowej sprzedaży na poziomie
3,5 mld USD w roku finansowym 2021, co stanowi trzykrotny
wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. W skrócie, naszym
innowacjom przyświeca cel: tworzenie takich warunków, które
zapewnią odpowiedni rozwój zarówno firmom, jak i społeczeństwu.
Inspirują mnie postępy, które pozwolą nam stać się najbardziej
zrównoważoną i najbardziej sprawiedliwą firmą technologiczną
na świecie. Mam nadzieję, że nasz sukces zachęci innych do
przyłączenia się do wysiłków na rzecz tworzenia przyszłości dla
dobra naszych firm, rodzin i społeczności.
Saludos,

Enrique Lores
Prezes i dyrektor generalny
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Obieg
zamknięty
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Nasza agenda jest
zakorzeniona w wiedzy
naukowej i wpisuje się w cele
zrównoważonego rozwoju
ustalone przez ONZ. Prezentuje
ona najpilniejsze kwestie
naszych czasów, na które firma
może mieć największy wpływ.

Emisja
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Firma HP chce stać się
najbardziej zrównoważoną
firmą technologiczną
na świecie kierującą się
zasadami sprawiedliwości.
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Strategia zrównoważonej działalności

Lasy

Sprawiedliwość
społeczna, równość
rasowa i płciowa

Działania na rzecz klimatu

Prawa człowieka
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Edukacja

Ochrona
zdrowia

Szanse
gospodarcze

Równość cyfrowa
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Poszerzanie zakresu działalności
Wartość biznesowa

3,5 mld
USD
Wartość nowej sprzedaży
w 2021 r. na poziomie 3,5 mld
USD. Wpływ na to miała
zrównoważona działalność.

Obligacje związane ze zrównoważoną działalnością
Niemal 1 mld USD wpływów netto z obligacji
związanych ze zrównoważoną działalnością
wyemitowanych inauguracyjnie przez HP
przydzielono na realizację właściwych projektów.
2
Stan na 31 października 2021 r.

1 mld USD

Oznakowanie ekologiczne
Firma HP zarejestrowała wartość nowej sprzedaży
na poziomie 7 mld USD. Dotyczyła ona produktów
spełniających wymogi klientów w zakresie
zarejestrowanych oznakowań ekologicznych, w tym
ENERGY STAR®, EPEAT® i Blue Angel.

7 mld USD

Amplify Impact

1
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Nagrody
i wyróżnienia

Partnerzy HP Amplify Impact przeszli ponad 10 000
kursów szkoleniowych w zakresie zrównoważonej
działalności. Stan na kwiecień 2022 r.
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Działania na rzecz klimatu

MILION DRZEW

HP zobowiązała się do posadzenia
miliona drzew w 2022 r. we
współpracy partnerskiej z dr Jane
Goodall w ramach kampanii Jane
Goodall Institute „Jane’s Green Hope”
i Arbor Day Foundation.
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Więcej o kampanii Jane’s Green Hope

Cele i postępy
Nasza strategia działań na rzecz klimatu ma na celu
zapewnienie zerowej emisji dwutlenku węgla netto,
tworzenie w pełni regenerującej się gospodarki,
a jednocześnie kreowanie portfolio najbardziej
zrównoważonych produktów i rozwiązań.
Cele

Postęp

Status

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
w łańcuchu wartości HP o 50% do 2030 r.
(w porównaniu do 2019 r.) oraz osiągnięcie
poziomu emisji zero netto do 2040 r.3

Ślad węglowy HP wynoszący 28 459 500 ton CO2e
w 2021 r. to 9% mniej niż w 2019 r. głównie dzięki
ograniczeniom związanym z eksploatacją produktów
przekładającym się na zwiększenie wydajności
energetycznej i zmianom miksu sprzedawanych
produktów.

Osiągnięcie obiegu zamkniętego na poziomie
75% w odniesieniu do produktów i opakowań do
roku 2030.4

39%, jeśli chodzi o obieg zamknięty, wagowo.5

Przeciwdziałanie wylesianiu na
potrzeby produkcji papieru innych firm
wykorzystywanego w naszych produktach
i usługach drukowania do 2030 r.6 Dalsze
pozyskiwanie wyłącznie zrównoważonych
włókien w przypadku całości papieru marki
HP oraz opakowań papierowych drukarek
domowych i biurowych oraz materiałów
eksploatacyjnych, komputerów osobistych
i ekranów HP.7
HP PLANET PARTNERS

W ciągu roku rozwiązaliśmy problem 23% naszego
całego śladu dotyczącego włókien w przypadku
papieru wykorzystywanego w naszych produktach
i usługach drukowania. Dzięki naszym programom
walczyliśmy z wylesianiem w kontekście papieru innych
firm, co stanowi 19% tego śladu węglowego.8 Od 2020 r.
całość papieru marki HP oraz opakowań papierowych
drukarek domowych i biurowych oraz materiałów
eksploatacyjnych, komputerów osobistych i ekranów HP
wyprodukowano z materiałów pozyskanych ze źródeł
certyfikowanych i pochodzących z recyklingu.9 W 2021 r.
było to 4% tego śladu węglowego.
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1500 ton wkładów oryginalnego tuszu HP
oddano do recyklingu w 2021 r.
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Emisja dwutlenku węgla
Ograniczanie naszego śladu węglowego w trakcie rozwijania firmy

68% — łańcuch dostaw

31% — produkty i rozwiązania

1% — działalność

1,46
mln

39%
59%

Od 2010 r. uniknęliśmy
emisji 1,46 mln ton CO2e11
i zaoszczędziliśmy łącznie 992
mln kWh (119 mln USD) dzięki
zaangażowaniu dostawców
HP i w ramach programów
wydajności energetycznej dla
partnerów w 2021 r.
Obniżenie intensywności emisji
CO2e o 39% podczas eksploatacji
produktów w 2021 r. w porównaniu
do 2015 r., co przełożyło się
na osiągnięcie naszego celu
obniżenia jej o 30% do 2025 r.12

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE

658 systemów osobistych i produktów
związanych z drukowaniem HP
z certyfikatem ENERGY STAR
— to więcej niż w przypadku wszystkich
innych producentów.13

Całkowite emisje gazów
cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3
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2019 r.
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2021 r.

29 191 000 ton
CO2e

28 459 500 ton
CO2e

Obniżenie emisji CO2e zakresu
1 i 2 z działalności globalnej
o 59% w porównaniu z 2015 r.

31 385 800 ton
CO2e

8

2020 r.
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Obieg zamknięty
Przejście działalności na obieg zamknięty

300
Opakowania

Produkty

Ponowne
wykorzystanie
i recykling
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Od 2017 r. firma HP wypuściła na
rynek na całym świecie ponad 300
nowych produktów zawierających
plastik zmierzający do oceanu.

13%
44%
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Od 2016 r. zastosowano
w naszych produktach
13% tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu
poużytkowego15 i ponad
1200 ton plastiku
zmierzającego do oceanu.
Ograniczenie o 44%
wykorzystania
plastikowych opakowań
jednorazowych16 od
2018 r. w porównaniu do
obniżenia o 19% w 2020 r.

389 tys.

Od 2019 r.
ponownie użyto
lub przetworzono
389 000 ton sprzętu
i materiałów
eksploatacyjnych.
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ODZYSKIWANIE MATERIAŁÓW

Działająca w Roseville w Kalifornii w Stanach
Zjednoczonych firma recyklingowa zatrudniona
przez HP zajmuje się rozbieraniem sprzętu na
potrzeby ponownego przetwarzania.
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Lasy
Ochrona
i odtwarzanie lasów
Od 2020 r. całość papieru marki HP
oraz opakowań papierowych drukarek
domowych i biurowych oraz materiałów
eksploatacyjnych, komputerów osobistych
i ekranów HP wyprodukowano z materiałów
pozyskanych ze źródeł certyfikowanych
i pochodzących z recyklingu.17

14 420
14 420 hektarów (35 633 akrów) odnowionych lub
odpowiedzialnie gospodarowanych lasów.18

80 M USD
Obietnica przekazania 80 mln USD
organizacji WWF na rozwiązywanie
problemów potencjalnego oddziaływania na
lasy w wyniku drukowania drukarkami HP.
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FOREST POSITIVE

Pracownik REGUA
Nursey ładuje drzewka
na potrzeby lasu
atlantyckiego w Brazylii.
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Prawa człowieka

GODNOŚĆ I SZACUNEK

Pracownik łańcucha dostaw w Nashville, TN,
zajmuje się recyklingiem oryginalnych wkładów
atramentowych HP.
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Więcej o dr Zhao

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Pracownik łańcucha dostaw wspiera proces
montażu w fabryce w Chinach.

Cele i postępy
Pracujemy nad tworzeniem solidnej kultury różnorodności,
równości i integracji oraz promujemy prawa człowieka,
sprawiedliwość społeczną oraz równość rasową i płciową
w naszym ekosystemie. W ten sposób stawiamy poprzeczkę
wysoko dla wszystkich firm w branży.
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Cele

Postęp

Dotarcie do 1 mln pracowników w ramach programów
upełnomocniania pracowników do 2030 r. od początku 2015 r.19

W 2021 r. ich liczba wyniosła 349 000.

Do 2030 r. zagwarantujemy poszanowanie praw człowieka
związanych z pracą20 u 100% naszych najważniejszych
zakontraktowanych producentów oraz stwarzających większe
ryzyko dostawców kolejnego poziomu.

W 2021 r. kontynuowaliśmy ocenę przestrzegania praw
człowieka przez naszych kluczowych producentów,
z którymi mamy podpisane umowy. Zamierzamy
sporządzić raport z analizy zapewnień na 2022 r.

Osiągnięcie równości płci 50/50 na szczeblu kierowniczym HP
do 2030 r.21

Kobiety zajmowały 32,5% stanowisk szczebla
dyrektorskiego i wyższego na całym świecie (stan na
31 października 2021 r.).

Do 2030 r. zapewnimy udział kobiet na stanowiskach
technicznych i inżynieryjnych na poziomie ponad 30%.

Kobiety zajmowały 22,7% stanowisk inżynieryjnych
i technologicznych na całym świecie (stan na
31 października 2021 r.).

Podwojenie liczby osób czarnoskórych / Afroamerykanów na
stanowiskach kierowniczych22 do 2025 r. w porównaniu do roku
wyjściowego 2020.

Zwiększona liczba osób osób czarnoskórych /
Afroamerykanów na stanowiskach kierowniczych
o 33% w porównaniu do roku 2020.

Status
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Kultura integracji i poczucia przynależności
Pracownicy szczebla
kierowniczego

23

Zarząd

(szczebel
dyrektorski
i wyższy)

Stanowiska techniczne
94% pracowników ma
poczucie, że firma HP
ceni różnorodność.
24

46%

33%

23%

45% 2020 r. | 42% 2019 r.

32% 2020 r. | 31% 2019 r.

22% 2020 r. | 22% 2019 r.

kobiet
2021 r.

46%
mniejszości
2021 r.

45% 2020 r. | 58% 2019 r.
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kobiet
2021 r.

33%

— zwiększenie liczby
osób czarnoskórych /
Afroamerykanów na
stanowiskach kierowniczych
w porównaniu do roku 2020.
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kobiet
2021 r.

87% twierdzi, że w pracy
może być sobą.

RÓŻNORODNE
PERSPEKTYWY

Malinda jest dyrektorem
generalnym na Stany
Zjednoczone i Środkowy
Atlantyk dla HP SLED,
kierowników sprzedaży
i kadry kierowniczej
w Waszyngtonie.

2,6%

— udział procentowy
osób czarnoskórych /
Afroamerykanów na
stanowiskach technicznych
w Stanach Zjednoczonych,
wzrost z poziomu 2,3% w 2020 r.
Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Sprawiedliwość społeczna oraz równość rasowa i płciowa
Inwestowanie
w przyszłe talenty

Zwiększenie różnorodności
wśród dostawców

1200

Wydanie 362 mln USD u małych
i różnorodnych dostawców w 2021 r.

25

1200 studentów i pracowników z 70 Historically
Black Colleges and Universities wzięło udział
w inauguracyjnej konferencji technologicznej HBCU,
zainicjowanej przez HP w 2021 r.

4,5% wydatków u różnorodnych
dostawców w Stanach
Zjednoczonych dotyczyło
dostawców czarnoskórych/
Afroamerykanów w 2021 r. W roku
kalendarzowym 2022 ma tu
zostać osiągnięty cel 10%.

Wpływ na politykę
krajową

50

650 M USD

Uzyskanie ogólnego wpływu
na gospodarkę na poziomie
650 mln USD dzięki wydatkom
u zróżnicowanych dostawców.

Wyśledzenie 50 projektów ustaw i wsparcie
pięciu, by zwiększyć poziom funduszy stanowych
i federalnych na zapewnienie równości cyfrowej.

26

ZAANGAŻOWANIE W ZMIANY

Pracownik HP Kevin przystąpił do HP Racial Equality and Social
Justice Task Force i Black Employee Impact Network.

14
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Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Zwiększanie możliwości pracowników

114%

— wzrost uczestnictwa fabryk27 w programach
na rzecz zrównoważoności łańcuchów dostaw
w porównaniu z 2015 r.

37 000

— liczba pracowników, do których dotarto w ramach
programów budowania potencjału w 2021 r.

95%

dostawców odpowiadających za całkowite wydatki
HP dotyczące dostawców produkcyjnych przeszło
ocenę społeczną i środowiskową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

W 2021 r. wartość sprzedaży zatrzymanej,
dotychczasowej i nowej na poziomie niemal
2 mld USD osiągnięto dzięki zastosowaniu
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.28

15
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Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Równość cyfrowa

ELIMINACJA PODZIAŁÓW

Założycielka organizacji
Parents Supporting Parents
Tanesha Grant przekazuje
laptopy HP rodzinom w swojej
społeczności.

16
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Więcej o Parents Supporting Parents

KSIĄŻKI W JĘZYKU OJCZYSTYM

Ambasadorzy NABU przedstawiają
rodzinom aplikację NABU.

Cele i postępy
Chcemy stać się liderami we wprowadzaniu i unowocześnianiu
holistycznych rozwiązań, które pozwolą zlikwidować przepaść cyfrową
powodującą, że zbyt wiele osób nie ma dostępu do edukacji, pracy
i opieki zdrowotnej, które są im niezbędne do godnego życia. Wspieramy
integrację cyfrową, która może odmienić życie jednostek i społeczności.

17
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Cele

Postęp

Umożliwianie osiągania lepszych wyników w nauce29
dla 100 mln osób do 2025 r. od początku 2015 r.

Z programów i rozwiązań edukacyjnych HP, od
początku 2015 roku, skorzystało ponad 74,3 mln
studentów i dorosłych uczniów (w tym 24 mln
w 2021 roku).

Przyspieszanie osiągnięcia równości cyfrowej30 dla
150 mln osób do 2030 r. od początku 2021 r.

Zwiększona równość cyfrowa dla 4,3 milionów osób
w 2021 r.

Zarejestrowanie 1,5 mln użytkowników w programie HP
LIFE między 2016 r. a 2030 r.

533 000 użytkowników zarejestrowanych od 2016 r.

Realizacja 1,5 mln godzin wolontariackich przez
pracowników do 2025 r. (łącznie od początku 2016 r.).

Zrealizowanie 692 000 godzin pracy na rzecz
wolontariatu przez pracowników od 2016 r.

Przekazanie 100 mln USD przez Fundację HP
i pracowników31 do 2025 r. (łącznie od początku 2016 r.).

Od 2016 r. dzięki Fundacji HP i zbiórkom wśród
pracowników zebrano 73,4 mln USD.

Status

Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Szanse edukacyjne i gospodarcze
Osoby niepełnosprawne

Kobiety i dziewczęta

Edukatorzy

Governor Morehead School
W ramach współpracy partnerskiej z Girl Rising
pragniemy wyposażyć nawet 10 mln uczniów
i nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, Indiach
i Nigerii w nowe rozwiązania stawiające na
integracyjny program nauczania i technologie
od 2019 r. do 2022 r. W 2021 r. dotarliśmy do
ponad 7 mln osób.

1,96 mln
osób
w 2021 r.

Społeczności wykluczane
i marginalizowane
w przeszłości

Uruchomiliśmy program HP Mentor a Teacher we
współpracy z 1 Million Teachers i Girl Rising. Ma on na
celu umożliwienie nauczycielom w Nigerii wspieranie
dziewcząt oraz poszanowania ich praw dostępu
do edukacji na odpowiednim poziomie poprzez
zapewnianie umiejętności, zasobów i mentorów.
W 2021 programem objęto niemal 585 000
nauczycieli i uczniów.

PONAD
584 TYS.
osób
w 2021 r.

DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGII

Uczniowie uczący się w HP Computer
Learning Lab w Governor
Morehead School.

W ramach współpracy partnerskiej w zakresie integracji w edukacji
z Governor Morehead School w Raleigh w Karolinie Północnej
w Stanach Zjednoczonych firma HP przekazała pakiety technologii
oraz zapewniła szkolenie personelowi, w tym nauczycielom. Pakiety,
na które składały się laptopy i stacje dokujące, duże monitory,
klawiatury zewnętrzne i słuchawki redukujące hałas, pomagają
w nauce w domu i na kampusie w HP Computer Learning Lab.
Pomagają też uczniom niewidzącym i niedowidzącym w dalszym
rozwijaniu niezbędnych umiejętności cyfrowych.
18

Firma HP nawiązała współpracę partnerską
z NABU w zakresie promowania umiejętności
pisania i czytania wśród dzieci poprzez
przekazywanie książek w języku ojczystym,
które są istotne ze społecznego i kulturowego
punktu widzenia, w tym „Go Stella Go!”
i „I Love Being Me”. Firma HP zakłada także
NABU HP Creative Lab w Kigali Public
Library w Rwandzie, co ma na celu wspomóc
NABU w przeszkoleniu ponad 200 autorów
i ilustratorów z Afryki oraz publikowaniu co
roku wieluset książek dla dzieci.
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674 000
osób
w 2021 r.

NAUKA ZDALNA

Wskazówki dotyczące uczenia się w domu
zapewnione przez Girl Rising pomogły
wyeliminować lukę cyfrową podczas pandemii.

Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Ochrona zdrowia
Przyspieszenie badań nad lekami

Udoskonalanie opieki zdrowotnej

W ramach wsparcia celu zrównoważonego 3.B ONZ dotyczącego
badań i rozwoju szczepionek i leków platforma biodrukarki HP
D300e Digital Dispenser, platforma bioprinterska, umożliwia
naukowcom dozowanie lub drukowanie w ciągu kilku sekund
bardzo małych (pikolitrowych) ilości płynów potrzebnych do badań
nad lekami i szczepionkami Może się to przełożyć na oszczędność
czasu i ograniczenie ilości odpadów plastikowych powiązanych
z ręcznym pipetowaniem.

Dostawcy świadczeń zdrowotnych wykorzystujący rozwiązanie
HP 3D Arize Orthotic uruchomione w 2021 r. mogą prześwietlać
stopę pacjenta i przepisać indywidualne ortozy w zaledwie pięć
minut. Są w stanie precyzyjnie i spójnie stosować modyfikacje
standardów branżowych. Rozwiązanie HP 3D Arize upraszcza
produkcję, a jego zadanie polega na ograniczeniu emisje
dwutlenku węgla i ilości odpadów. Dla pacjentów oznacza
to gwarancję otrzymania indywidualnej ortezy poprawnie
dopasowanej do ich konkretnych potrzeb zdrowotnych.

Postępy w badaniach nad
nowotworami
Microfluidics and Systems Technology Lab HP pracuje nad nową
metodą badawczą izolowania komórek rzadkich nowotworów.
Pomagałaby ona naukowcom w opracowaniu indywidualnych
sposobów leczenia i wykrywaniu komórek nowotworowych po
leczeniu dzięki biopsji płynowej.

19
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Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Fundacja HP
HP LIFE

Granty Imagine

Fundacja HP zapewnia bezpłatne szkolenia z zakresu
podstawowych umiejętności biznesowych i informatycznych
dla początkujących przedsiębiorców, studentów i małych firm
w ramach programu HP LIFE W 2021 r. w programie HP LIFE
zarejestrowało się 163 000 nowych użytkowników, co stanowi
wzrost o 5% w stosunku do 2020 r. Wszystkie kursy HP LIFE są
zgodne z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

163 000

+5%

nowych
użytkowników
w 2021 r.

— wzrost
zaangażowania
w 2021 r.

40 Days of Doing Good

Poprzez HP Foundation Imagine Grants
liderzy HP i menedżerowie krajowi przyznają
granty pieniężne lokalnym organizacjom
pozarządowym. W 2021 r. przekazaliśmy na
w grantach
całym świecie 1,24 mln USD w ramach Imagine Imagine na całym
Grants, aby umożliwić zakup technologii lub
świecie
edukacji związanej z technologią.

1,24 mln USD

Działania ratunkowe i zwiększające
odporność po katastrofach

W 2021 r. niemal 3700 pracowników w 51 krajach wzięło udział
w dorocznej kampanii HP 40 Days of Doing Good. Pracownicy
w ramach wolontariatu przepracowali 26 150 h w 171 projektach.
Fundacja HP uzupełniła te działania grantami wynoszącymi ogółem
494 000 USD przekazanymi na rzecz organizacji charytatywnych
zajmujących się promowaniem edukacji, w tym kształceniem
w zakresie technologii, które wskazali nasi pracownicy.

3700
pracowników

51
krajów

171
projektów

W 2021 roku Fundacja HP przekazała prawie
1,84 mln USD na wsparcie działań związanych
z reagowaniem na kryzysy humanitarne
na całym świecie, w tym pożary, powodzie,
na działania
bombardowania, trzęsienie ziemi, huragan
ratunkowe
zimowy i pomoc dla COVID-19.
Ogółem Fundacja HP przekazała w gotówce
6,96 mln USD w 2021 r.

1,84 mln USD

DARMOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE
UMIEJĘTNOŚCI

Przedsiębiorczyni z Tunezji Baya
Charaabi założyła Haute Couture
Lella Baya. Wykorzystała do tego
umiejętności, których nauczyła się
dzięki programowi HP LIFE i Mashrou3i.

20
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6,96 mln USD
datków w gotówce
w 2021 r.

CZAS POŚWIĘCONY NA
WOLONTARIAT

Pracownicy HP Canada Terri i Kin
pracują w ramach wolontariatu
podczas wydarzenia HP.

Więcej w Raporcie dotyczącym zrównoważonej działalności HP za rok 2021

Przypisy
1

W 2021 r. wykazaliśmy wartość nowej sprzedaży
na poziomie 3,5 mld USD (całkowita wartość
umów), w której wiadomo, że uwzględniano kryteria
zrównoważoności aktywnie wspierane przez
organizację Sustainability and Compliance HP.

2

Na 31 października 2021 r. zgodnie z ramami obligacji
związanych ze zrównoważoną działalnością HP
przekazaliśmy niemal 1 mld USD wpływów netto
z takich obligacji na właściwe projekty w okresie
1 maja 2019 r. do 31 października 2021 r. Żadne wpływy
nie pozostały bez przydziału.

3

4

5

komputerów osobistych i ekranów są pozyskiwane
z certyfikowanych źródeł z recyklingu. Preferowana
jest certyfikacja Forest Stewardship Council® (FSC®).
Opakowanie to pudełko, w którym znajduje się produkt,
oraz wszystkie materiały na bazie papieru.
8

Całkowita redukcja zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów
cieplarnianych do 2019 r. Nie dotyczy papieru innych
firm wykorzystanego do eksploatacji produktu.
Wartość procentowa łącznej rocznej zawartości
produktów i opakowań według masy, które będą
pochodzić z przetworzonych i odnawialnych
materiałów oraz ponownie używanych produktów
i części do 2030, r.

9

Udział łącznej rocznej zawartości produktów
i opakowań HP według wagi, który pochodzi
z materiałów z recyklingu lub materiałów
odnawialnych i ponownie wykorzystywanych
produktów i części. Dane za rok 2021 nie obejmują
następujących produktów i ich opakowań: produkty
do drukowania PageWide Industrial i 3D; akcesoria
systemów osobistych i drukowania sprzedawane
osobno.

6

Włókno według wagi będzie 1) certyfikowane
zgodnie z rygorystycznymi normami stron trzecich,
2) odzyskiwane lub 3) równoważone przez rekultywację
i ochronę lasu oraz w ramach innych inicjatyw za
pośrednictwem Forest Positive Framework HP.

7

Papier i opakowania produktów na bazie papieru
marki HP przeznaczone do drukarek domowych
i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych,

21

Obliczamy roczny tonaż papieru wykorzystywanego
w naszych produktach i usługach drukowania, który
będzie wykorzystany w projektach realizowanych
wspólnie z organizacjami obywatelskimi zajmującymi
się ochroną lasów w celu przeciwdziałania możliwemu
wylesieniu: bierzemy szacowany roczny tonaż papieru
zużytego podczas eksploatacji naszych produktów
i usług drukowania i pomniejszamy o masę takiego
papieru, którego ilość zmniejszamy wewnętrznie,
w ramach naszych programów odpowiedzialnych
zakupów. Papier innych firm odpowiadał za 96%
naszego całkowitego śladu dotyczącego włókien
w 2021 r. Zob. HP Forest positive accounting manual.

oszczędności energii podawanych przez
dostawców, a realizowanych w ramach konkretnych
projektów oszczędności energii (w porównaniu
do przewidywanego zużycia energii bez realizacji
takich projektów) i wykorzystywania przez
dostawców energii zeroemisyjnej. Na podstawie
takich danych dotyczących energii opracowuje się
wartości unikniętych emisji gazów cieplarnianych
z zastosowaniem współczynników emisji dla różnych
typów elektryczności i paliw. Dane te uwzględniają
również szacunki unikniętego poziomu emisji gazów
cieplarnianych dzięki konkretnym inicjatywom
zwiększania wydajności transportu produktów.
12

Całość papieru marki HP pozyskiwana jest ze źródeł
certyfikowanych; Dostawcy raportują recykling lub
certyfikację co najmniej 97% objętości komputerów
osobistych, monitorów, urządzeń do drukowania
w domu i biurze i materiałów eksploatacyjnych, co
jest weryfikowane przez HP. Opakowanie to pudełko,
w którym znajduje się produkt, oraz wszystkie
materiały na bazie papieru. Nie dotyczy opakowań
produktów, skanerów, systemów osobistych,
akcesoriów i części zamiennych komercyjnych,
przemysłowych i 3D.

10

Raport dotyczący zrównoważonej działalności za
rok 2021 zawiera kilka zmian metodologicznych, co
ma poprawić rzetelność naszych obliczeń śladu
węglowego oraz odzwierciedlić zgodność z naszym
celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do
2030 r. Zob. szczegóły tutaj.

11

HP szacuje wartości emisji gazów cieplarnianych
unikniętej przez dostawców na podstawie
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13

Intensywność emisji gazów cieplarnianych podczas
korzystania z produktów opisuje wyniki naszego
portfolio z uwzględnieniem zmian miksu produktów
i rozwoju biznesowego. Intensywność emisji gazów
cieplarnianych podczas korzystania z produktów HP
mierzy emisje gazów cieplarnianych na jednostkę
przewidywanych dla okresu jej eksploatacji. Wartości
te są następnie ważone z uwzględnieniem wkładu
przychodów z systemów osobistych i produktów do
drukowania w przychody ogółem. Emisje te dotyczą
ponad 99% produktów HP dostarczanych każdego
roku, w tym notebooków, tabletów, komputerów
stacjonarnych, mobilnych urządzeń komputerowych,
stacji roboczych i wyświetlaczy; drukarek HP inkjet,
LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex i Jet Fusion 3D; oraz
skanerów. Mimo że w 2021 r. firma HP zaktualizowała
metodologię obliczeń na potrzeby emisji gazów
cieplarnianych (zob. aktualizacje metodologiczne
na stronie 15 raportu dotyczącego zrównoważonej
działalności HP za 2021 r. tutaj), nadal obliczamy ten
wskaźnik przy użyciu oryginalnej metodologii w celu
porównania z poprzednimi latami.
Stan na 31 października 2021 r.

14

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Nie wszystkie produkty
są dostępne we wszystkich krajach. Od 2016 r.
intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem rosnącego
problemu plastiku zmierzającego do oceanu (ang.
OBP): wspieramy tworzenie prężnego lokalnego
łańcucha dostaw takiego plastiku na Haiti oraz
uwzględniamy jego niewielkie ilości w projektach
i produkcji ponad 300 naszych produktów. Dotychczas
zużyliśmy 1290 ton tego typu plastiku.

15

Plastik z zawartością tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu (RCP) jako odsetek plastiku
ogółem wykorzystanego we wszystkich systemach
osobistych, drukarkach i wkładach drukarek
w sprzedaży HP podczas roku sprawozdawczego.
Wartość ogółem nie obejmuje produktów z licencją
marki i akcesoriów do sprzętu na rynku wtórnym.
Wartość RCP ogółem obejmuje tworzywo sztuczne
pochodzące z recyklingu poużytkowego, plastik
z zamkniętego obiegu oraz plastiki zmierzające do
oceanów wykorzystywane w produktach HP. Plastik
w systemach osobistych określany jest przez kryteria
oznakowania ekologicznego EPEAT®. Zależnie od
właściwych ograniczeń co do stosowania i dystrybucji
materiałów przeznaczonych do recyklingu i/lub wsadu
w postaci ponownie przetworzonych wsadów.

16

Oblicza się jako zmniejszony udział (wagowy)
głównych podstawowych opakowań plastikowych
na jednostkę wysłaną do sprzedaży. Nie obejmuje
komponentów opakowań drugo- i trzeciorzędnych.
Dotyczy opakowań systemów osobistych i drukarek
HP. Nie obejmuje opakowań dla następujących:
sprzętu Graphics Solutions z wyjątkiem drukarek
PageWide XL i DesignJet, sprzętu do drukowania
3D; materiałów eksploatacyjnych do drukowania;
produktów odnowionych; oraz akcesoriów, takich jak
opcje firm trzecich, pojemnik do wrzucania zużytego
sprzętu i opcje na rynkach wtórnych.
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Przypisy
17

18

19

20

Całość papieru marki HP pozyskiwana jest ze źródeł
certyfikowanych; Dostawcy raportują recykling lub
certyfikację co najmniej 97% objętości komputerów
osobistych, monitorów, urządzeń do drukowania
w domu i biurze i materiałów eksploatacyjnych, co
jest weryfikowane przez HP. Opakowanie to pudełko,
w którym znajduje się produkt, oraz wszystkie
materiały na bazie papieru. Nie dotyczy opakowań
produktów, skanerów, systemów osobistych,
akcesoriów i części zamiennych komercyjnych,
przemysłowych i 3D.

21

W firmie HP „kadra kierownicza” oznacza poziom
dyrektorski lub wyższy.

22

Jako odsetek personelu w Stanach Zjednoczonych
na stanowisku kierowniczym, wcześnie zwanym
stanowiskiem wiceprezesa.
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1 października 2020 r. — 30 września 2021 r.
W HP Forest positive accounting manual znajdują się
szczegóły na temat naszego programu, metodologii
i definicji.
Zastępuje to i poszerza nasz poprzedni cel rozwijania
umiejętności i poprawiania warunków pracy 500 000
pracowników fabryk do 2025 r. od początku 2015 r.
W 2021 r. cel ten zrealizowano dla ogółem of 349 000
pracowników fabryk: 77 800 pracowników fabryk
w 2015 r.; 45 700 w 2016 r.; 119 900 w 2017 r.; 12 000
w 2018 r.; 11 000 w 2019 r.; 46 000 w 2020 r. i 37 000
w 2021 r. Przed 2020 r. dane obejmowały wyłącznie
pracowników produkcyjnych dostawcy. W 2020 r.
poszerzyliśmy zakres naszego programu w taki
sposób, aby obejmował on również pracowników
nieprodukcyjnych dostawcy i pracowników
w obiektach produkcyjnych kontrolowanych przez
firmę HP. Łączna suma nie jest równa sumie danych
z poszczególnych lat ze względu na zaokrąglenie.
Prawa człowieka związane z pracą dotyczą takich
kwestii jak współczesne niewolnictwo, godziny pracy,
wynagrodzenie i bezpieczeństwo. Informacje na
podstawie najważniejszych wskaźników wydajności
w oparciu o dowody i analizę opublikowanych
oświadczeń, przekazanych wymaganych danych,
certyfikacji, audytów itd.
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Dane zarządu dotyczące 2021 r. pochodzą
z podsumowania dorocznego zgromadzenia
interesariuszy za rok 2022 z 19 kwietnia 2022 r. Dane
zarządu dotyczące 2020 r. pochodzą z podsumowania
dorocznego zgromadzenia interesariuszy za rok 2021
z 13 kwietnia 2021 r. Dane zarządu za 2019 r. na dzień
1 listopada 2019 r. Inne dane na dzień 31 października
notowanego roku. Dane pracowników dotyczą
osób zatrudnionych na stałe w pełnym i niepełnym
wymiarze godzin.
Dane dotyczą odsetka respondentów ankiety dla
pracowników „Voice Insight Action” (VIA) HP za 2021 r.,
którzy zdecydowanie zgodzili się lub zgodzili się
z każdym stwierdzeniem.
Dane za 12 miesięcy kończące się 30 września 2021 r.
Liczby dotyczą zakupów w Stanach Zjednoczonych
i Portoryko od firm w Stanach Zjednoczonych.
Firmy dostawców określane są jako należące do
przedstawicieli mniejszości albo kobiet. Nigdy jako
obie kategorie. Firmy zróżnicowane to takie, które
należą do kobiet, mniejszości, weteranów, w tym
niepełnosprawnych po służbie, osób LGBTQ+ oraz
osób należących do społeczności aborygenów lub
rodzimych.
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Dobra i usługi wytworzone przez zróżnicowanych
dostawców HP i w ich łańcuchach dostaw.
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Dane te nie obejmują uczestnictwa w audytach
RBA. Uczestnictwo w naszych programach
zrównoważoności łańcuchów dostaw jest ilościowo
określane przez te programy, które wychodzą
poza audyty, co ma na celu budowanie możliwości
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spełnienia naszych standardów przez dostawców.
Dotyczy to oceny głębokiej, cotygodniowej
sprawozdawczości dotyczącej danych metrycznych
dotyczących pracy, zaangażowania w zaopatrzenie
za pośrednictwem karty oceny zrównoważoności
dostawcy oraz wszechstronnych szkoleń i warsztatów
dopasowanych do zagrożeń, przed którymi stają
dostawcy.
28
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Wartość sprzedaży zatrzymanej, dotychczasowej
i nowej śledzi się w ramach wewnętrznych procesów
HP, które identyfikują zapytania klientów dotyczące
zrównoważoności i odpowiedzialności w łańcuchu
dostaw. Wartość sprzedaży uwzględnia całkowitą
wartość zakontraktowaną.
Umożliwiamy osiąganie lepszych wyników w nauce
poprzez wspieranie kształcenia dzięki programom
i rozwiązaniom dotyczącym nauki i umiejętności
cyfrowych.
Zadaniem naszych programów jest przyspieszenie
osiągnięcia równości cyfrowej dzięki zapewnieniu
dostępu do jednego z następujących: sprzętu,
łączności, treści lub umiejętności cyfrowych.
Obejmuje wycenę godzin przepracowanych
przez pracowników w ramach wolontariatu, datki
pracowników, równoważną kwotę ze strony Fundacji
HP i granty Fundacji HP.
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Stwierdzenie odnoszące się do przyszłości
W niniejszym dokumencie znajdują się stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości oparte o bieżące oczekiwania
i założenia uwzględniające zagrożenia i niepewności.
Jeśli zagrożenia lub niepewności kiedykolwiek staną się
rzeczywistością lub jeśli założenia okażą się błędne, wyniki
HP Inc. oraz jej skonsolidowanych podmiotów zależnych
(„HP”) mogą znacznie się różnić od tych wyrażonych lub
zasugerowanych w takich stwierdzeniach i założeniach
odnoszących się do przyszłości. Wszystkie stwierdzenia
z wyjątkiem stwierdzeń dotychczasowych faktów to takie,
które można uznać za odnoszące się do przyszłości,
m.in wszystkie stwierdzenia dotyczące potencjalnego
oddziaływania pandemii COVID-19 oraz działań rządów,
firm i osób w reakcji na sytuację; przewidywania dotyczące
przychodu netto, marż, wydatków, efektywnych stawek
podatkowych, zysków netto, zysków netto na udział,
przepływów środków pieniężnych, finansowania planów
świadczeń, odroczonych podatków, odkupu akcji,
kursów walut obcych lub innych pozycji finansowych;
wszystkie przewidywania dotyczące kwoty, terminów
lub oddziaływania oszczędności kosztowych lub
restrukturyzacji i innych obciążeń, planowanych ograniczeń
kosztów strukturalnych i inicjatyw dla produktywności;
wszystkie stwierdzenia dotyczące planów, strategii i celów
dotyczących zarządzania przyszłą działalnością, m.in.
naszego modelu biznesowego i transformacji, celów
dotyczących zrównoważoności, strategii wchodzenia
na rynek, planów realizacji restrukturyzacji i wszystkich
wynikających z tego oszczędności kosztów, przychodu netto
lub poprawy rentowności lub innych skutków finansowych;
wszystkie stwierdzenia dotyczące oczekiwanego rozwoju,
popytu, wyników, udziału w rynku lub wyników działalności
konkurencyjnej w odniesieniu do produktów lub usług;
wszystkie stwierdzenia dotyczące potencjalnych ograniczeń
dostaw, niedoborów komponentów, zakłóceń w produkcji
czy wyzwań logistycznych; wszystkie założenia dotyczące
obecnych lub przyszłych trendów makroekonomicznych
lub zdarzeń oraz wpływ tych trendów i zdarzeń na HP
i jej wyniki finansowe; wszystkie stwierdzenia dotyczące
nierozstrzygniętych dochodzeń, spraw lub sporów i innych
kwestii natury procesowej; wszystkie stwierdzenia
dotyczące oczekiwań lub przekonań, w tym m.in. co do
23

terminów i oczekiwanych korzyści nabyć oraz innych
połączeń biznesowych i transakcji inwestycyjnych; oraz
wszelkie założenia dotyczące przypuszczeń dotyczących
dowolnego z powyższych aspektów. Stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości można ogólnie zidentyfikować
w słowach, takich jak „przyszłość”, „antycypuje”, „uważa”,
„szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”,
„zakłada”, „będzie”, „byłoby”, „mogłoby”, „może”, „ma
możliwość” i podobnych określeniach. Zagrożenia,
niepewności i założenia obejmują czynniki dotyczące
skutków pandemii COVID-19 oraz działań rządów, firm i osób
w reakcji na sytuację, których skutki mogą prowadzić do
zagrożeń związanych z wieloma podanymi tutaj czynnikami
lub zagrożenia te zwiększać; potrzeby zarządzania
dostawcami zewnętrznymi (i zależnością od nich), w tym
odnośnie do niedoborów komponentów, oraz potrzeby
zarządzania globalną i wielopoziomową siecią dystrybucji
HP, ograniczenia potencjalnego niewłaściwego stosowania
programów cen przez partnerów dystrybucyjnych HP,
przystosowania się do nowych lub zmieniających się
rynków i skutecznego świadczenia usług HP; możliwości
realizacji przez HP swojego planu strategicznego, w tym
już ogłoszonych inicjatyw, zmian i transformacji modelu
biznesowego; realizacji obniżania planowanych kosztów
strukturalnych i inicjatyw dla produktywności; możliwości
realizacji przez HP wszystkich rozważanych odkupów akcji,
innych programów zwrotu kapitału lub innych strategicznych
transakcji; nacisków na działalność HP ze strony konkurencji;
zagrożeń związanych z realizacją strategii Hp i zmianami
i transformacją modelu biznesowego; pomyślnych
innowacji, opracowania i realizacji strategii wchodzenia
na rynek HP, w tym sprzedaży przez Internet, w wielu
kanałach i kontraktowa w zmieniającym się otoczeniu
dystrybucji, odsprzedaży i klientów; rozwoju i ewolucji
nowych produktów i usług oraz udoskonalenia istniejących
produktów i usług w celu zaspokojenia zmieniających
się potrzeb klientów, a także odpowiedzi na nowe trendy
technologiczne; skutecznego konkurowania i utrzymania
propozycji wartości produktów HP, w tym materiałów
eksploatacyjnych; wyzwania dla możliwości HP rzetelnego
przewidywania zapasów, popytu i cen, które mogą wynikać
z wielopoziomowego kanału dystrybucji HP, sprzedaży
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produktów HP nieupoważnionym odsprzedawcom
lub nieautoryzowanej sprzedaży produktów HP lub
z nierównego cyklu sprzedaży; integracji i innego ryzyka
związanego z łączeniem działalności oraz transakcjami
inwestycyjnymi; wyników planów restrukturyzacji, w tym
szacunków i założeń co do kosztów (w tym wszystkich
potencjalnych zakłóceń działalności HP) oraz oczekiwanych
korzyści planów restrukturyzacji; ochrony zasobów
własności intelektualnej HP, w tym własności intelektualnej
wykorzystywanej na podstawie licencji udzielonej przez
strony trzecie; zatrudniania i zatrzymywania pracowników
o kluczowym znaczeniu; oddziaływania trendów
i zdarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych, w tym
sytuacji w Ukrainie oraz jej konsekwencji dla regionu
i całego świata, oraz skutków inflacji; ryzyka związanego
z międzynarodową działalnością HP; wykonywania umów
przez HP i jej dostawców, klientów i partnerów, w tym
wyzwań logistycznych związanych z taką realizacją; zmian
szacunków i założeń HP wynikających ze sporządzenia
sprawozdań finansowych; zakłócenia działalności
wskutek systemowych zagrożeń dla bezpieczeństwa,
naruszeń bezpieczeństwa danych, cyberataków,
ekstremalnych warunków pogodowych i innych skutków
zmian klimatycznych, epidemii lub pandemii np. COVID‑19
i innych katastrof naturalnych i wynikających z działalności
człowieka; wpływu zmian na przepisy i regulacje federalne,
stanowe, lokalne i międzynarodowe, w tym regulacje
dotyczące ochrony środowiska oraz przepisy podatkowe;
potencjalnych zobowiązań i kosztów wynikających
z nierozstrzygniętych lub potencjalnych dochodzeń, spraw
i sporów; oraz inne zagrożeń opisanych w dorocznym
raporcie HP na formularzu 10-K za rok fiskalny zakończony
31 października 2021 r. oraz pozostałych sprawozdaniach
HP złożonych w Securities and Exchange Commission.
Podobnie jak w poprzednich okresach informacje
finansowe podane w niniejszym dokumencie, w tym
wszystkie pozycje dotyczące podatków, odzwierciedlają
szacunki oparte na danych dostępnych w czasie
opracowywania tego dokumentu. W opinii HP szacunki
te są uzasadnione, jednak kwoty mogą istotnie różnić
się od kwot w raportach kwartalnych HP na formularzu

10-Q dotyczącym kwartału fiskalnego zakończonego
31 lipca 2022 r., raporcie rocznym na formularzu 10-K
za rok fiskalny zakończony 31 października 2022 r. oraz
w pozostałych sprawozdaniach HP złożonych w Securities
and Exchange Commission. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości w niniejszym dokumencie są formułowane
na dzień niniejszego dokumentu. HP nie zobowiązuje się
do ich aktualizacji ani nie zamierza ich aktualizować.
W niniejszym dokumencie stosujemy definicję „istotności”
na podstawie standardów GRI (Global Reporting Initiative),
która różni się od tej podanej lub interpretowanej zgodnie
z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych
i wszystkich innych przepisów obowiązujących w Stanach
Zjednoczonych i każdym innym systemie prawnym oraz tej
stosowanej w kontekście naszych sprawozdań finansowych
i sprawozdawczości finansowej czy sprawozdań składanych
w Securities and Exchange Commission w Stanach
Zjednoczonych. Tematy zidentyfikowane w niniejszym
dokumencie jako istotne z punktu widzenia zarządzania
środowiskowego, społecznego i korporacyjnego nie
powinny być interpretowane jako istotne z punktu widzenia
celów związanych z SEC i innych celów w zakresie
sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo oświadczenia
dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kwestii
związanych ze zrównoważonością mogą być oparte
o normy pomiaru postępów, które wciąż są rozwijane,
kontrole i procesy wewnętrzne, które nadal się zmieniają,
oraz założenia, które mogą się zmienić w przyszłości.
Na stronie relacji inwestorskich HP investor.hp.com znajdują
się liczne informacje o HP, w tym informacje finansowe i inne
informacje dla inwestorów. Firma HP zachęca inwestorów
do okresowego odwiedzania strony internetowej, ponieważ
informacje są aktualizowane i publikowane są nowe dane.
Treść strony internetowej HP nie jest włączona przez
odniesienie w treść niniejszego dokumentu ani żadnego
innego sprawozdania i dokumentu składanego przez HP
w SEC. Wszystkie odniesienia do strony internetowej HP
mają jedynie służyć jako nieaktywne odniesienia do tekstu.
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