Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith
Wprowadzenie
W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań skierowana
jest na zapewnienie satysfakcji naszym klientom, tworzenie wartości dla naszych
interesariuszy, a także stwarzanie naszym pracownikom miejsc bezpiecznej i produktywnej
pracy. Nasza podstawowa działalność to projektowanie i produkcja opakowań z surowców
makulaturowych dla dóbr konsumpcyjnych. Uznajemy, że nasz biznes, w wyniku
prowadzonych przez nas działań, wywiera na środowisko naturalne wpływ bezpośredni oraz
wpływ pośredni - ujawniający się w górę, począwszy od naszej działalności
zaopatrzeniowej, a także w dół, poprzez sposoby, w jakie nasi klienci korzystają z naszych
produktów i pozbywają się ich. Oferujemy naszym klientom rozwiązania opakowaniowe,
które zaspokajają ich potrzeby w zakresie funkcjonalności, wpływu na środowisko,
bezpieczeństwa i atrakcyjności, gwarantującej sprzedaż. Nasze opakowania projektowane
są tak, by ograniczać ślad węglowy (sumę emisji wytwarzanych gazów cieplarnianych)
produktów, które ochraniamy, zarówno drogą stosowania materiałów pochodzących
z recyklingu, jak i dzięki efektywnym korzyściom, jakie wnoszą one w cykle dostaw
naszych klientów.
Kwestie zrównoważonego rozwoju stanowią obszar rosnącego zainteresowania licznych
interesariuszy, w tym liczne aspekty zasługują na priorytetowe traktowanie. Rada
Dyrektorów DS Smith postanowiła, aby nasza uwaga w sprawach zrównoważonego
rozwoju skupiała się na następujących obszarach: wpływie na środowisko naturalne,
naszych relacjach ekonomicznych oraz odpowiedzialności społecznej, wyrażającej
się w naszych stosunkach do ludzi i społeczności.
Polityki dotyczące całej Grupy DS Smith oraz struktury zarządzania zostały opisane
w szczegółach poniżej.
Polityka Grupy dotycząca ochrony środowiska naturalnego została po raz pierwszy
zatwierdzona przez Radę Dyrektorów DS Smith Plc dnia 12 stycznia 1993 i podlegała ona
regularnemu aktualizowaniu. Poprzednia polityka została zatwierdzona przez Radę dnia 8
października 2013. Niniejsza Polityka została zatwierdzona przez Radę 3 grudnia 2014 r. i
zastępuje ona wszystkie poprzednie polityki Grupy dotyczące ochrony środowiska.
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Środowisko naturalne
Odpowiedzialność: Potwierdzamy, że nasza działalność wywiera wpływ na środowisko
naturalne w związku z wykorzystaniem zasobów takich jak włókna, energia czy woda,
a także generowaniem i pozbywaniem się odpadów. Naszym celem jest redukcja tego
wpływu. Zgodność działania z prawem międzynarodowym i miejscowym jest dla nas
najwyższym standardem, którego zawsze trzeba przestrzegać. W licznych przypadkach
aktywnie poszukujemy dróg wykraczania poza standardy minimalne, określone w
ustawodawstwie. Przy wykorzystaniu naszych systemów zarządzania środowiskowego
ustalamy i redukujemy ryzyka oraz wpływ różnych zdarzeń na środowisko naturalne.
Zapewniamy, by wszyscy pracownicy dysponowali właściwą wiedzą i kompetencjami
pozwalającymi im w pełni realizować swoje zadania.
Cele i inicjatywy: Ustaliliśmy cele dla udoskonalenia naszego funkcjonowania w tych
obszarach, na które możemy mieć największe oddziaływanie i wywierać największy wpływ.
Obejmują one następujące inicjatywy:
1. Będziemy zapewniać, by we wszystkich naszych jednostkach produkcyjnych
ustanowiono właściwy System Zarządzania Środowiskowego (ang. EMS) w ciągu 1
roku.
2. Zapewnimy, by wszystkie nasze jednostki, które dokonują przerobu włókien lub
produktów drewnopochodnych, albo uczestniczą w obrocie nimi, były certyfikowane
przez właściwą, wiarygodną, stabilną instytucję certyfikacji gospodarki leśnej w
terminie 1 roku.
3. Określimy i opublikujemy cele dotyczące ograniczenia naszych emisji do powietrza
atmosferycznego i wody, i opublikujemy osiągane przez nas wyniki w zestawieniu
z tymi celami na naszej stronie internetowej.
4. Zapewnimy, by nasze polityki ochrony środowiska były stale monitorowane
i pozostawały w harmonii z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, w tym
z czynnikami o charakterze społecznym i etycznym. Zapewnimy, by we wszystkich
naszych zakładach mających ponad 10 pracowników został przeprowadzony audyt
dotyczący społecznej i etycznej samooceny przy użyciu wiarygodnych standardów
międzynarodowych w okresie 1 roku.
Klienci: Proponujemy naszym klientom oceny oddziaływania na środowisko naszych
produktów i usług w celu wspierania klientów w ich własnych ocenach całkowitego cyklu
życia ich produktów. Jesteśmy przekonani, że jest to najbardziej pożyteczny sposób na
wykazanie czystych korzyści płynących z używania opakowań tekturowych z materiałów
pozyskanych z recyklingu oraz z plastiku, w całym szeregu zastosowań, w zakresie których
dysponujemy wiedzą fachową. Staramy się wraz z klientami, detalistami, konsumentami i
firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów zminimalizować ogólny wpływ na
środowisko w całym cyklu dostaw poprzez projektowanie i wytwarzanie właściwych
rozwiązań opakowaniowych dla klientów.
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Efektywność wykorzystywania zasobów: Dążymy do jak najefektywniejszego
korzystania z surowców i energii. W ramach naszych działań posługujemy się programami
minimalizacji oraz tam, gdzie to możliwe, całkowitej eliminacji odpadów. Jeśli praktycznie
możliwe, wykorzystujemy ponownie i poddajemy recyklingowi odpady oraz w pierwszej
kolejności odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu
włókien w ramach całego asortymentu naszych produktów. Wspomagamy organizacje
i społeczności w zakresie poprawy ich wskaźników recyklingu i ograniczania odpadów
usuwanych na wysypiska.
Ciągłe doskonalenie: Wszyscy pracownicy DS Smith odpowiadają za poprawę sposobu
naszego funkcjonowania z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Ustalamy
mierzalne cele, określane do realizacji w konkretnych ramach czasowych i publiczne
raportujemy wyniki naszych postępów w sferze realizacji tych celów.
Dostawcy: Oczekujemy od naszych kluczowych dostawców posiadania aktywnej polityki
ochrony środowiska naturalnego oraz programu ograniczania wpływu ich operacji
na środowisko naturalne. Podejście to będzie podlegało ocenie i będzie brane pod uwagę
w ramach naszej działalności zaopatrzeniowej.
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Relacje ekonomiczne
Odpowiedzialność: w Kodeksie Postępowania ustanowiliśmy standardy zachowań
etycznych, których oczekujemy od wszystkich naszych menedżerów i pracowników.
Przestrzeganie prawa międzynarodowego i krajowego traktujemy jako standard minimalny,
który musi być stosowany we wszystkich naszych operacjach. Zapewniamy, by wszyscy
nasi pracownicy dysponowali właściwą wiedzą i kompetencjami, pozwalającymi im
wypełniać swoje obowiązki.
Klienci: Naszym klientom proponujemy rozwiązania, stanowiące wartość dodaną do ich
produktów. Czynimy to poprzez minimalizowanie fizycznego ryzyka w procesach
transportu, przeładunku i składowania oraz poprawianie identyfikacji towarów dla
pracowników na zapleczach sklepów, a także atrakcyjny wygląd marek naszych klientów
na półkach sklepowych. Dzięki naszej wielkości i geograficznemu zasięgowi, możemy
zapewniać ciągłość działania biznesu i zwiększać innowacyjność i efektywność, tak by
świadczyć usługi o wysokiej wartości dodanej. Jesteśmy motywowani pragnieniem
utrzymywania naszej konkurencyjności dzięki doskonałości i efektywności operacyjnej oraz
utrzymywaniu wysokich standardów etycznych, co pozwala nam zdobywać zaufanie
naszych klientów jako długookresowych i stabilnych partnerów biznesowych.
Dostawcy: Nasi dostawcy mogą pokładać zaufanie w długookresowym rozwoju
zrównoważonym DS Smith. Jeśli chodzi o naszych dostawców urządzeń i maszyn
głównych, mamy długie doświadczenie w zakresie inwestowania w zakłady, maszyny i
urządzenia; jako partnerów poszukujemy wiodących dostawców z danej branży, by
promować u siebie innowacje pozwalające uzyskiwać korzyści ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne, o jakich mowa w niniejszej polityce. Jeśli chodzi o naszych dostawców
surowców, mamy i będziemy zachowywać stabilną równowagę, stanowiącą podstawą
naszej zdolności kredytowej i aktywnie dążymy do budowania długofalowego i skutecznego
partnerstwa w sferze dostaw.
Wzrost: Zrównoważony rozwój DS Smith wpisany jest w naszą strategię biznesową i
naszą codzienną działalność. Jesteśmy przekonani, że nasz model recyklingu w formie
zamkniętej pętli oraz produkty i usługi, jakie świadczymy naszym klientom, znacząco
przyczyniają się do poszerzenia korzyści gospodarczych i dotyczących ochrony środowiska.
W związku z powyższym aktywnie dążymy do tego, by rozwijać naszą działalność i
dokonywać ekspansji na nowe rynki, zarówno drogą naturalnego wzrostu, jak i poprzez
fuzje i nabycia. Dokonując oceny nowych możliwości będziemy brać pod uwagę wszelkie
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wpływy każdego przedsięwzięcia.
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Odpowiedzialność społeczna
Odpowiedzialność: Uznajemy, że nasza działalność może wpływać na społeczności,
wśród których zlokalizowane są nasze jednostki. Dążymy do zmniejszania wszelkich
niekorzystnych oddziaływań i usilnie pracujemy nad tym, by nasze stosunki gwarantowały
wzajemną korzyść; dążymy do zapewnienia dobrobytu naszym pracownikom, a
powodzenie miejscowym podmiotom gospodarczym i szerszej społeczności, jak również
naszym udziałowcom. Zgodność działania z prawem międzynarodowym i miejscowym to
dla nas standard minimalny, który zawsze musi być przestrzegany. W licznych
przypadkach aktywnie poszukujemy możliwości wykraczania poza standardy minimalne,
określone w ustawodawstwie. Zapewniamy, aby wszyscy pracownicy dysponowali
odpowiednią wiedzą i kompetencjami pozwalającymi im realizować swoje zadania.
Klienci: Uznajemy, że liczni nasi klienci przodują w kwestii korporacyjnej
odpowiedzialności społecznej, zarówno w zakresie stawianych sobie celów, jak
i przejrzystości komunikacji. Popieramy takie podejście i będziemy współpracować z nimi
za pośrednictwem naszych menedżerów ds. kluczowych klientów, aby pomóc im w
osiąganiu celów. Przyjmujemy także do wiadomości, że co pewien czas nasi klienci mogą
sami podlegać intensywnemu publicznemu wglądowi w ich działalność, a traktując nasze
relacje jako partnerskie, możemy odciążyć ich pomagając w wyjaśnieniu wszelkich
oddziaływań naszych opakowań na ich produkty.
Dostawcy: Oczekujemy, że nasi główni dostawcy będą przejawiać aktywne podejście
do monitorowania standardów odpowiedzialności społecznej oraz programu doskonalenia
swojej działalności w tym obszarze. Podejście to będzie oceniane i brane pod uwagę w
naszej działalności zaopatrzeniowej. Każdy dostawca dóbr lub usług do DS Smith jest
obowiązany przestrzegać takich samych standardów minimalnych, jak te, które stosujemy
wobec naszej własnej działalności.
Uważamy się za zobowiązanych do współpracy z naszymi dostawcami celem rozwiązywania
wszelkich kwestii powstających w tym obszarze. Uznajemy, że w pewnych regionach,
zwłaszcza tam, gdzie występują złożone i nieformalne łańcuchy dostaw, wiarygodne
potwierdzanie kwestii zgodności może być procesem trudnym, złożonym i długotrwałym.
Uznajemy, że współpraca z dostawcami, którzy adresują problemy braku zgodności (albo
wewnętrznie albo w związku z ich własnym łańcuchem dostaw), może być – patrząc
długoterminowo – rozwiązaniem lepszym niż ich natychmiastowe skreślenie z naszej listy.
Jeśli jednak nie jest możliwe osiągnięcie wzajemnie akceptowalnych rozwiązań, możemy
być zmuszeni do zawieszenia naszych relacji biznesowych do czasu, aż zostanie znalezione
zadowalające rozwiązanie.
Pracownicy: Inwestujemy w naszych pracowników i czujemy się zobowiązani
do zapewnienia pełnego rozwoju ich potencjału w ramach Grupy DS Smith. Naszym
najwyższym priorytetem jest zapewniania bezpiecznych miejsc pracy, w których każdy
pracownik ma możliwość produktywnego działania w środowisku wolnym od molestowania
lub dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu.
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Zobowiązanie do przestrzegania standardów międzynarodowych
DS Smith zobowiązuje się do przestrzegania szeregu międzynarodowych standardów
i zaleceń, stosownych z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
i działania w biznesie, w tym:
• zasad globalnej inicjatywy Global Compact;
• Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka
Organizacji Narodów Zjednoczonych;
• ośmiu fundamentalnych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP);
• Wytycznych Międzynarodowej Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
(OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Tytuł:
Zakres stosowania:
Wersja:
Data wydania:
Oznaczenie pliku:
Nr strony:

Polityka rozwoju zrównoważonego Grupy DS Smith
Grupa
1
3 grudnia 2014
http://plexus.dss.dsmithgroup.local?pages/SustainabilityVision.aspx

Obszar funkcjonowania:
Osoba odp. za politykę:
Autor polityki:
Status:
Podpis zatwierdzającego:

Data wydruku:
Dokument niniejszy nie jest kontrolowany

Zrównoważony rozwój
Miles Roberts, Dyrektor Generalny Grupy
Mark Greenwood, Dyrektor ds. Rozwoju Zrównoważonego Grupy
ZATWIERDZONA
Patrz strona pierwsza
6 marca 2015

