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Najważniejsze wyniki

Najważniejsze z 
2018/19

97% 
papieru z recyklingu lub papieru 
z certyfikatem kontroli 
pochodzenia używanego w 
dziale opakowań DS Smith

82% 
energii w DS Smith 
zużywają zakłady 
posiadające certyfikat  
ISO 50001

<1% 
odpadów wysłane 
na składowisko z działu 
opakowań DS Smith

100%
certyfikacji 
łańcucha dostaw 
w europejskich 
zakładach 
DS Smith

Fundacja Ellen 
MacArthur
ogłoszone globalne partnerstwo

81% 
zakładów zaangażowanych 
w działania społeczności

10%
rocznego wzrostu liczby kobiet 
przyjmowanych w ciągu 
ostatnich trzech lat w ramach 
programu dla absolwentów

23%
redukcji ekwiwalentnego wskaźnika 
częstotliwości wypadków

6,1% 
redukcji zużycia węgla  
na tonę produkcji

MSCI 
– podniesienie wskaźnika 
zrównoważonego rozwoju do 
klasy A.

Pobierz nasz raport roczny i wyniki za rok 2019:
dssmith.com/investors/annual-reports

Pobierz nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju 2019:
dssmith.com/company/sustainability/sustainabilityreport

Dostęp do wyników, prezentacji, informacji dla inwestorów i akcjonariuszy:
dssmith.com/contact/investors
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Świat zmienia się od zawsze. Teraz, dzięki nowym 
globalnym sieciom opartym na technologii i 
komunikacji, zmiany postępują szybciej niż 
kiedykolwiek dotąd. 

W DS Smith jednym z naszych czterech celów 
strategicznych jest osiągnięcie wiodącej pozycji 
w  zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego 
uważamy, że przede wszystkim, należy zmienić 
charakter opakowań w obliczu globalnych wyzwań 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Recykling, 
zmiana klimatu, presja związana ze źródłami wody – 
w tym świecie opakowania muszą odgrywać swoją 
rolę w globalnej gospodarce o obiegu zamkniętym. 
Musimy stawić czoło systematycznym wyzwaniom 
związanym ze zrównoważonym rozwojem. 

Mamy ambitne, długoterminowe cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. O naszych postępach w ich 
realizacji można przeczytać w dalszej części tego 
raportu. Każdy z rozdziałów przedstawia globalne 
wyzwania, przed którymi stoimy, nasze postępy w 
realizacji ambitnych celów, a także pokazuje, w jaki 
sposób znajdujemy rozwiązania.  Z przyjemnością 
zapoczątkowałem nasze nowe globalne partnerstwo 
z Fundacją Ellen MacArthur na początku tego roku, 
które będzie stanowiło wyzwanie dla naszego myślenia 
i pozwoli nam lepiej łączyć się z innymi liderami w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju, abyśmy mogli 
wprowadzać prawdziwe, systemowe zmiany. 

Nasze postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju 
są znaczące, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, 
zarówno w naszej podstawowej działalności, jak 
i w budowie kultury zrównoważonego rozwoju 
w przejmowanych spółkach. 

MILES ROBERTS
Dyrektor Naczelny Grupy

Słowo wstępne Dyrektora Naczelnego Grupy

Nowy charakter 
opakowań

Opakowania
Jesteśmy czołową międzynarodową 
firmą produkującą opakowania, 
dostarczającą zrównoważone 
rozwiązania w zakresie opakowań 
i najwyższej jakości usługi w Europie 
i Ameryce Północnej.

Papier
Jesteśmy czołowym światowym 
producentem trwałych materiałów 
z tektury falistej, posiadającym 
14 młynów do włókien z recyklingu, 
dwa młyny włókien świeżych i 
ponad 14 270 ha lasu.

Recykling
Jesteśmy największym w Europie 
podmiotem zajmującym się 
recyklingiem tektury i papieru: 
zarządzamy około 5 milionami ton 
rocznie. Świadczymy zintegrowane 
usługi recyklingu i kompleksowej 
gospodarki odpadami.

ok. 24 000
pracowników

34
kraje

ok. 3100
pracowników

11
krajów

ok. 900
pracowników

15
krajów

Nasza wizja
Objęcie pozycji wiodącego dostawcy  
przyjaznych dla środowiska opakowań. 

Nasz cel
Kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie.

Nasz globalny wpływ
Czołowy dostawca opakowań z tektury falistej, prowadzący 
działania recyklingowe i produkcję papieru.
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W firmie DS Smith zrównoważony rozwój stanowi podstawę ogólnej strategii biznesowej.  
Pragniemy być godnym zaufania i strategicznym partnerem dla naszych klientów, 
oferującym im innowacyjne, zrównoważone rozwiązania opakowaniowe, które spełniają ich 
wszystkie potrzeby. 

Nasze cele

1. Zaangażowany w całości lub w części w zbieranie, sortowanie, ponowne przetwarzanie, zarządzanie i/lub transport większego 
tonażu materiału za pośrednictwem naszego działu recyklingu niż wprowadzamy na rynek w dziale opakowań. 

2. Mamy zamiar zająć się jakością wody, poprawą dostępu do wody i zmniejszeniem jej zużycia (gdzie to możliwe).
3. Zakłady zatrudniające powyżej 50 pracowników.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Lider zrównoważonego 
rozwoju

Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie czołowej 
pozycji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jednym z naszych czterech celów strategicznych jest osiągnięcie czołowej pozycji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. W ubiegłym roku wprowadziliśmy ambitne, długoterminowe cele, które mają stanowić podstawę tego 
strategicznego celu. Raportowanie posiadania, wyników i postępów jest teraz integralnym elementem każdego 
działu i postawą naszych działań, tworząc transparentną podstawę odpowiedzialności.

Wpływ opakowań
Wytwarzanie do 2025 r. 100% 
opakowań nadających się do 
powtórnego użycia lub 
recyklingu1

Pozyskiwanie masy 
włóknistej
Ograniczenie się do 
2020 r. do korzystania 
w 100% z makulatury 
lub papieru o 
potwierdzonym 
pochodzeniu

Standardy dla 
dostawców
Zadbanie, by do 
2025 r. 100% 
naszych dostawców 
spełniało nasze 
standardy dotyczące 
zrównoważonego 
rozwoju

Dwutlenek węgla i 
energia
Ograniczenie emisji CO2e 
o 30% na tonę produkcji 
do 2030 r. w stosunku  
do emisji w 2015 r.

Gospodarka wodna
Wyeliminowanie 

negatywnego wpływu na 
wodę2 do 2030 r.

Odpady i recykling
Zaprzestanie do 2030 r. 

przekazywania odpadów 
na składowiska

Zdrowie i 
bezpieczeństwo

Zero wypadków  
wizja „zero szkód”

Odpowiedzialny 
sąsiad

Zaangażowanie do 
2020 r. 100% naszych 
zakładów w programy 
na rzecz społeczności 

lokalnych3

Odpowiedzialny pracodawca
Tworzenie zróżnicowanej, 

zaangażowanej i szanowanej kadry

Nasze 
przedsię-
biorstwo

Nasze 
środowisko

Nasi  
ludzie
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Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Wyniki  
w stosunku do celów
Po wprowadzeniu w zeszłym roku nowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju po raz 
pierwszy kompleksowo informujemy o postępach. W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy wielki 
postęp w wielu obszarach. Poniższa strona zawiera bardziej szczegółowy opis kluczowych 
wskaźników wydajności oraz dokładne objaśnienie statusu i wyników... Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz nasz pełny raport na temat zrównoważonego rozwoju w 2019 r. 

Obszar Cel Status

Wpływ 
opakowań

Wytwarzanie do 2025 r. wszystkich opakowań nadających się do wielokrotnego 
użytku lub recyklingu.

  zgodnie z planem

Wzrost poziomu recyklingu odpadów netto1.   zgodnie z planem

Pozyskiwanie  
masy włóknistej

Wykorzystywanie do 2020 r. 100% makulatury lub papieru o potwierdzonym 
pochodzeniu.    powyżej planu

Prowadzenie wyłącznie zakładów posiadających certyfikat kontroli pochodzenia.   wykonano

Standardy dla 
dostawców

Zadbanie, by do 2025 r. 100% naszych dostawców spełniało nasze standardy 
dotyczące zrównoważonego rozwoju.

  zgodnie z planem

Dwutlenek 
węgla i energia

Ograniczenie emisji CO2e o 30% na tonę produkcji do 2030 r. w stosunku do emisji 
w 2015 r.

  zgodnie z planem

Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 w 100% zakładów do 2020 roku.   zgodnie z planem

Gospodarka 
wodna

Wyeliminowanie 
negatywnego 
wpływu na wodę2 
do 2030 r.

Wszystkie papiernie stosujące surowiec z recyklingu 
osiągają zużycie równe naszej wartości odniesienia 
wynoszącej 6,5 m3/tonę produkcji lub od niej niższe.

  zgodnie z planem

 Wszystkie papiernie świeżego papieru osiągają zużycie 
równe naszej wartości odniesienia wynoszącej 30 m3/tonę 
lub od niej niższe.

    nowy cel

Wszystkie zakłady operacyjne na obszarach o 
niekorzystnych warunkach wodnych mają wdrożony plan 
łagodzenia skutków działalności. 

  zgodnie z planem

Zero niezgodności z zezwoleniami na zrzut ścieków.   opóźnienie

Odpady 
i recykling

Zaprzestanie do 2030 r.  przekazywania odpadów na składowiska.  opóźnienie

Zdrowie 
i bezpieczeń-
stwo

Wyeliminowanie wypadków. Wizja „zero szkód”.   zgodnie z planem

Odpowiedzialny 
sąsiad

Zaangażowanie do 2020 r. 100% naszych zakładów w programy na rzecz 
społeczności lokalnych3.    powyżej planu

Odpowiedzialny 
pracodawca

Tworzenie zróżnicowanej, zaangażowanej i szanowanej kadry.   zgodnie z planem

Aby dowiedzieć się więcej o naszych wynikach, pobierz nasz 
raport zrównoważonego rozwoju na rok 2019:
https://www.dssmith.com/company/sustainability/
sustainabilityreport

Nasze raporty dotyczące wyników
Pobierz naszą księgę rewizyjną na 2019 r.: 
https://www.dssmith.com/company/sustainability/our-
environment/performance/ds-smith-sustainability-
databook-2019

1. Jesteśmy zaangażowani w całości lub częściowo w zbieranie, sortowanie, ponowne przetwarzanie, zarządzanie i/lub transport większego tonażu materiału 
w ramach naszego działu recyklingu niż ilość surowca wprowadzona na rynek przez nasz dział opakowań.

2. Zamierzamy skupić się na poprawie jakości wody, dostępu do niej i zmniejszeniu jej zużycia (gdzie to możliwe).
3. Zakłady zatrudniające powyżej 50 pracowników.
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Wyniki  
w porównaniach

Przewodnictwo w branży

Wyższy wynik EcoVadis. Po raz kolejny zdobyliśmy 
złoto i uplasowaliśmy się w pierwszej piątce 
wszystkich firm produkcyjnych, które się zgłosiły.

Utrzymaliśmy wynik dzięki dobrej punktacji 
w kategorii „Zarządzanie B” wskaźnika 
ujawniania emisyjności dwutlenku węgla (CDP) 
w obszarze każdej z trzech ocen (zmiany klimatu, 
lasy i woda).

Akcje spółki DS Smith zostały ujęte w indeksie 
globalnym FTSE4Good, co wskazuje, że stanowią 
długoterminową, zrównoważoną inwestycję. 

Wynik podwyższony do klasy A. Firma  
DS Smith bierze udział w corocznej ocenie  
MSCI, przedstawiając inwestorom dobry ład 
korporacyjny.

Dokumentacja, raporty i zasady zrównoważonego rozwoju

Pobierz nasz raport:
dssmith.com/recycling/insights/
recycling-tipping-point

Pobierz nasz raport:
dssmith.com/trasforming-the-
supermarket-aisle-report

Pobierz zasady zrównoważonego rozwoju:
dssmith.com/company/sustainability/
policies

Interesariusze coraz częściej stosują wzorce zrównoważonego 
rozwoju w celu oceny naszych zasad, programów i wyników w 
obszarze ekologicznego rozwoju. Dla nas ważne jest zachowanie 
równowagi między wynikami, oceną na podstawie zewnętrznych 
testów porównawczych a dzieleniem się naszym doświadczeniem 
i wiedzą lidera w branży.    

Nasze wyniki są w dalszym ciągu poddawane ocenie 
renomowanych platform zewnętrznych, w tym CDP (wcześniej 
Carbon Disclosure Project), EcoVadis, FTSE4Good, MSCI i 
Sustainalytics, które pozwalają nam sprawdzać nasze rezultaty 
względem branży.

DS Smith ma silną kulturę informowania o zrównoważonym 
rozwoju. Jesteśmy zobowiązani do przejrzystego przedstawiania 
postępów interesariuszom. Już trzeci rok z rzędu nasz raport 
dotyczący zrównoważonego rozwoju został przygotowany 
zgodnie z normami Global Reporting Initiative: Opcja podstawowa, 
zgodnie z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. 

Wreszcie z niecierpliwością czekamy na nowe możliwości, jakie 
przyniesie globalne partnerstwo z Fundacją Ellen MacArthur.

Utrzymać pozycję lidera pod względem zrównoważonego rozwoju

Cenimy sobie szansę na ocenę naszych wyników przez zewnętrzne  
organizacje i testy porównawcze. 

Dostosowanie do globalnych standardów 

W DS Smith ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem jest wpisane we wszystko, co robimy. Wspieramy zalecenia TCFD 
i włączyliśmy ryzyko klimatyczne do naszych praktyk i zarządzania ryzykiem Grupy.  

Dążymy również do zrównoważonego rozwoju, wspomagamy naszych klientów i współpracujemy z interesariuszami, dążąc do jak 
najlepszych rezultatów. Dlatego zamierzamy w przyszłym roku włączyć kompletne cele zrównoważonego rozwoju ONZ w nasze 
strategie i programy.
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Nasze nowe partnerstwo 
z Fundacją Ellen MacArthur 

Nasza misja
„Wspierać innowacje, tworząc projekty opakowań dla gospodarki o obiegu  
zamkniętym i poprawić systemy zbiórki na obszarach miejskich”.

Na czym się skupiamy 
-  Wytwarzanie do 2025 r. wszystkich opakowań nadających się  

do wielokrotnego użytku lub recyklingu. 

- Opracowywanie projektów opakowań dla gospodarki o obiegu zamkniętym 

- Polepszenie systemów odbioru na obszarach miejskich 

- Zmniejszenie ilości włókna w  opakowaniach tekturowych.

„Z przyjemnością powitaliśmy DS Smith jako globalnego partnera Fundacji Ellen MacArthur. Partnerstwo 
będziemy opierać na bogatej historii innowacji firmy w całym łańcuchu dostaw. Skupimy się na poszukiwaniu 
możliwości przeprojektowania materiałów, modeli biznesowych i problematycznych strumieni odpadów w 
celu opracowania rozwiązań zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

Dame Ellen MacArthur, założycielka Fundacji Ellen MacArthur.

Nasze nowe partnerstwo z Fundacją Ellen MacArthur:
dssmith.com/company/ellen-macarthur-foundation-partnership

Odwiedź stronę Fundacji Ellen MacArthur:
ellenmacarthurfoundation.org

Dowiedz się więcej

Fundacja Ellen MacArthur Foundation, założona w 2010 r., współpracuje z 
przedsiębiorstwami i rządami na całym świecie, aby opracowywać wytyczne 
ramowe i przyśpieszać wprowadzanie kolejnych założeń gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Utrzymać pozycję lidera pod względem 
zrównoważonego rozwoju
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Londyn
NW1 3AX

sustainability@dssmith.com
dssmith.com/company/sustainability

Bądźmy w kontakcie

     @dssmithgroup

    @dssmithgroup

    DS Smith

     DS Smith


