
Na teraz. 
I na przyszłość.

Razem zbudujemy bardziej 
zrównoważony świat
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Uwzględniamy 
zrównoważony 
rozwój w działaniach

Świat zmienia się coraz 
szybciej, a konsumenci 
coraz więcej wymagają od 
produktów i usług, które 
kupują. Jednocześnie, rosną 
oczekiwania co do wszystkich 
organizacji, że będą miały coraz 
mniejszy wływ na środowisko. 
A tam gdzie to możliwe działały 
na korzyść ludzi i planety.  
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Kreujemy opakowania z myślą o 
zmieniającym się świecie

Zrównoważony rozwój w samym centrum naszego 
modelu biznesowego i jest kluczowy dla naszego Celu 
-  Kreowania Opakowań z Myślą o Zminiającym się 
Świecie. Już teraz utrzymujemy cenne zasoby w użyciu, 
projektując tak, aby ograniczyć odpady w łańcuchach 
dostaw klientów i chroniąc zasoby naturalne.

Dlatego wprowadziliśmy naszą ambitną Strategię zrównoważonego rozwoju  
„Na Teraz i Na Przyszłość”. Skupia się ona na wyzwaniach, z jakimi mierzymy 
się już dziś i na tych, z którymi przyjdzie się zmierzyć następnym pokoleniom.

Wyróżniamy się, ponieważ widzimy szansę na to, aby opakowania odgrywały 
ważnąrolę w otaczającym nas świecie. Pomagamy klientom reagować na 
zmieniające się nawyki zakupowe za pomocą zrównoważonych rozwiązań 
opakowaniowych, których potrzebuje nasze społeczeństwo.

Tworzenie właściwych strategii
Nasi eksperci ściśle współpracują z klientami, aby zrozumieć ich 
potrzeby. Wspólnie szukamy sposobów, aby wykorzystać dzisiejsze 
możliwości dostarczania produktów w sposób skuteczny. 

Myślimy niestandardowo
Elastycznie podchodzimy do tworzonych przez nas rozwiązań i 
działamy tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Nasi pracownicy 
poszukują innowacyjnych sposobów, aby pomóc klientom 
sprzedawać więcej, obniżać koszty oraz zarządzać ryzykiem i 
złożonością ich łańcucha dostaw.

Wspólnie wprowadzamy innowacje
Podejmujemy się złożonych wyzwań, aby znaleźć odpowiedzi,  
 które rozwiązują problem całościowo, a nie częściowo. Od projektu  
do produkcji, od dostawy po recykling, oferujemy naszym klientom 
kompleksowe i zrównoważone rozwiązania. 

Uwzględniamy zrównoważony rozwój 
w działaniach
Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte i przetworzyć 
opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do 
innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania 
ekologiczne świata.



Będziemy współpracować z naszymi partnerami, 
rozwijając strategie działań na rzecz gospodarki
o obiegu zamkniętym: od projektu przez produkcję
i dostawę, aż po recykling, tworząc opakowania
o pozytywnym wpływie na zmieniający się świat.

I W PRZYSZŁOŚĆNA TERAZ

Współpracujemy z klientami, projektując 
opakowania dla obiegu zamkniętego, które są 
dostosowane do szybko zmieniającego się 
stylu życia konsumentów przy minimalnym 
wpływie na otaczający nas świat.

Strategia zrównoważonego 
rozwoju na teraz i na przyszłość

Do 2023 roku będziemy wytwarzać tylko
opakowania, które w 100% będą nadawać się
do powtórnego użycia lub recyklingu.

Do 2025 roku zoptymalizujemy wykorzystanie
włókien w poszczególnych łańcuchach dostaw
w 100% naszych nowych rozwiązań opakowaniowych

Do 2025 roku wyeliminujemy z półek 
sklepowych 1 miliard problematycznych 
opakowań z tworzyw sztucznych, zmniejszymy 
liczbę ciężarówek na drogach o 250 000
i wspólnie z partnerami będziemy szukać 
rozwiązań, aby zastąpić opakowania
„trudne do recyklingu”

 Do 2025 roku zaangażujemy 100% naszych 
współpracowników w działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie 
nasze opakowania były powtórnie używane lub 
poddawane recyklingowi

Do 2030 roku zamierzamy zoptymalizować każde 
włókno w każdym łańcuchu dostaw

Ograniczenie
ilości odpadów
i zanieczyszczeń 
poprzez rozwiązania 
dla gospodarki o 
obiegu zamkniętym

Przygotowanie 
liderów do 
wprowadzenia 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Projektowanie 
rozwiązań dla 
obiegu 
zamkniętego

Na czym się skupiamy:

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla
Ochrona lasów i ich bioróżnorodności

Co będziemy nadal robić:  

Do 2025 roku będziemy 
chronić lasy i wzbogacać 
różnorodność biologiczną 
wszędzie tam, gdzie 
prowadzimy działalność

Do 2030 roku zmniejszymy
emisję dwutlenku
węgla o 30%
w porównaniu
z rokiem 2015

Ochrona zasobów 
naturalnych poprzez 
maksymalne 
wykorzystanie 
każdego włókna

Ludzie są fundamentem naszego sukcesu, dlatego naszym
priorytetem jest ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 
Wspieramy również lokalne społeczności

Naszym celem jest, aby do 2030 roku 
opakowania i recykling przyczyniły się do 
powstania gospodarki o obiegu zamkniętym 
poprzez zastąpienie problematycznych tworzyw 
sztucznych, zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla przez klientów oraz wyeliminowanie 
odpadów z opakowań przez klientów

Do 2030 roku zaangażujemy 5 milionów osób
w działania na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym i związany z nią styl życia
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Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Skupiamy się na wyzwaniach w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, które stoją przed nami dzisiaj, i które będą wpływać na 
przyszłe pokolenia.
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Już dzisiaj mamy silną pozycję

Rozwiązania obiegu zamkniętego są wbudowane we wszystkie 
nasze działania i operacje, a my już dzisiaj odgrywamy wiodącą 
rolę w naszej branży, w tym jako partner Fundacji Ellen MacArthur. 

Nasze relacje skłoniły nas do pójścia jeszcze dalej, do niestandardowego myślenia i odnalezienia 
nowych sposobów dostarczania zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla naszych klientów 
w czasach, gdy łańcuchy dostaw i zachowania konsumentów ulegają szybkim zmianom, a nasza 
planeta jest pod coraz większą presją. 

Jesteśmy jednym z 12 strategicznych partnerów Fundacji Ellen MacArthur 
– światowego autorytetu działającego na rzecz wprowadzenia gospodarki 
o obiegu zamkniętym

Stosujemy już model gospodarki o obiegu zamkniętym i pomagamy 
naszym klientom w zamknięciu obiegu

Jesteśmy największą w Europie firmą zajmującą się recyklingiem tektury i 
papieru, zarządzającą około 6 milionami ton materiału do recyklingu rocznie

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą w branży opakowań, 
dostarczającą rozwiązania z tektury falistej nadającej się do recyklingu

Aby chronić zasoby naturalne, stosujemy tylko papier, który w 100% 
pochodzi z recyklingu lub posiada certyfikat pochodzenia produktu
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Założona w 2010 roku Fundacja Ellen MacArthur ma 
na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Współpracuje ona z 
parterami biznesowymi, rządowymi i środowiskiem 
akademickim w celu stworzenia ram dla gospodarki, 
która sama będzie się regenerować.

Jako partnerzy pracujemy wspólnie nad identyfikacją i rozwojem różnych 
projektów i programów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. 
W pierwszym roku zleciliśmy przygotowanie przewodniego raportu, który 
porusza temat możliwości dla przemysłu w zakresie zastępowania tworzyw 
sztucznych w wielu dziedzinach, w tym e-commerce, przemyśle i FMCG, 
ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego sektora supermarketów.

Przyspieszenie przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, która sama się regeneruje

„Zamiast próbować wyrządzić 
mniej szkody, powinniśmy dążyć do 
czynienia dobra”.
Fundacją Ellen MacArthur
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Projektowanie rozwiązań 
dla obiegu zamkniętego

Do 2023 roku będziemy wytwarzać tylko opakowania, które w 
100% będą nadawać się do powtórnego użycia lub recyklingu1 

Jak?
•	  Przeszkolenie 100% naszych projektantów w zakresie Zasad projektowania dla 

obiegu zamkniętego 

•	  Każdy nowoprojektowany produkt, obowiązkowo będzie musiał nadawać się do 
recyklingu

•	 Monitorowanie i nagradzanie postępów poprzez wewnętrzny system certyfikacji

Jak wdrażamy nasze cele

Teraz...

Wspólnie wprowadzamy 
innowacje.

Tworzenie właściwych strategii.

Nasza społeczność 700 projektantów odgrywa kluczową rolę w projektowaniu rozwiązań 
ograniczających odpady, tworzeniu rozwiązań minimalizujących całkowity wpływ łańcucha dostaw 
i zapewniających efektywne wykorzystanie materiałów po zakończeniu ich użytkowania, poprzez 
ponowne użycie lub recykling. Teraz, we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur, opracowaliśmy 
zestaw przewodnich zasad projektowania dla obiegu zamkniętego. To wspólne podejście zapewni, 
że każdy z setek tysięcy projektów opakowań, które przygotowujemy każdego roku, będzie 
wykorzystywał na zestaw solidnych narzędzi projektowych, procesów i wiedzy zorientowanej 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
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Podlegający pełnemu audytowi model zamkniętego 
obiegu dla Laithwaites
Laithwaite’s Wine jest numerem 1 w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kupowanie wina online i był jednym z 
naszych pierwszych klientów,który otrzymał certyfikat obiegu zamkniętego. Wspólnie zademonstrowaliśmy 
w pełni kontrolowalny i identyfikowalny model obiegu zamkniętego dotyczący kartonu dostarczanego do ich 
centrum dystrybucji. Opracowaliśmy odpowiednie strategie, aby zamknąć obieg dla ponad 1000 ton opakowań 
kartonowych, zapewniając jak najdłuższe utrzymanie materiałów w cyklu dostaw i osiągnięcie maksymalnej 
wartości. Oprócz usunięcia plastiku, zaprojektowane przez nas opakowanie zapewnia ochronę przed 
wszystkimi wstrząsami i uderzeniami w sieci kurierskiej.

1  Punkt wyjściowy: 98.2%     |     2   Punkt wyjściowy: 5% mkw. dla gospodarstw domowych (współczynnik recyklingu około 50% w Wielkiej 
Brytanii, w porównaniu do 75% w przemyśle) 

W przyszłości...

Przykład praktyczny

 Naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie nasze 
opakowania były powtórnie używane lub poddawane 
recyklingowi 2

Jak?
•	 Wprowadzenie pełnej identyfikowalności wszystkich naszych opakowań

•	 Stworzenie uniwersalnych norm dla terminu „nadający się do recyklingu”

•	   Odgrywanie aktywnej roli w oddziaływaniu/kształtowaniu infrastruktury 
recyklingowej na rynkach, na których jest ona słabiej rozwinięta 
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Ograniczanie emisji 
dwutlenku węgla

Każdego roku zmniejszamy  
własną emisję dwutlenku węgla 

Jak?
•	  Instalacja oświetlenia LED w różnych zakładach już teraz pozwala ograniczyć 

emisję dwutlenku węgla o 6201 ton węgla rocznie

•	  Nowa elektrociepłownia kogeneracyjna w Kemsley Mill ma ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla o 36 000 ton rocznie

Teraz...

Jak wdrażamy nasze cele

Zmiany klimatyczne nadal są jednym z największych globalnych problemów, z którymi borykają 
się decydenci i przedsiębiorstwa każdej wielkości i we wszystkich branżach. Choć wytwarzanie 
efektywnych pod względem wykorzystania zasobów opakowań nadających się do recyklingu przy 
jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla jest szczególnym wyzwaniem, mamy bogate 
doświadczenie sięgające 2010 r w wyznaczaniu celów dotyczących naszego własnego wpływu 
na środowisko. Gdy osiągniemy wyznaczone cele, będziemy wyznaczać dalsze, bardziej ambitne, 
odzwierciedlające najnowsze poglądy na temat zmiany klimatu i innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. 

Uwzględniamy 
zrównoważony 
rozwój w działaniach

Tworzenie właściwych strategii
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Do roku 2030 zmniejszymy naszą emisję CO2 dwutlenku 
węgla o 30% w odniesieniu do produkcji* 

Jak?
•	  Wdrożenie normy ISO 50001 do codziennej pracy na poziomie zakładu w celu 

wdrażania zmian behawioralnych i organizacyjnych oraz zgodności z przepisami

•	  Analizowanie danych w celu zrozumienia wyników i dzielenia się najlepszymi 
praktykami w różnych zakładach

•	 Ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej we wszystkich naszych zakładach

•	 Zmiana paliwa, np. energia z odpadów, fotowoltaika

Redukcja śladu węglowego w naszej papierni w Kemsley
Obecnie budujemy najnowocześniejszą elektrociepłownię kogeneracyjną w naszej papierni w Kemsley, która 
umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla o 36 000 ton rocznie, co odpowiada liczbie 30 000 samochodów 
średniej wielkości przejeżdżających ponad 6000 mil na godzinę w rok. Po oddaniu do użytku w 2021 roku, 
nowy zakład będzie zasilał nasze procesy produkcyjne, a 830 tys. ton papieru produkowanego w Kemsley 
Paper Mill każdego roku (co czyni go drugim co do wielkości w Europie zakładem produkującym papier z włókien 
odzyskanych) jeszcze bardziej zwiększa efektywność wykorzystania zasobów. I przyczynia się do naszego 
zaangażowania w redukcję emisji CO2.

W przyszłości...

*W porównaniu z poziomem bazowym z 2015 r

Przykład praktyczny
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Zmniejszenie ilości odpadów  
i zanieczyszczeń

Do roku 2025 wyeliminujemy z półek sklepowych 1 miliard 
problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych. 
Zmniejszymy też liczbę ciężarówek na drogach o 250 000 

Jak?
•	  Dalszy rozwój naszej strategii zastępowania tworzyw sztucznych, ukierunkowanej 

na kluczowe kategorie i klientów

•	 Określenie 10 elementów najtrudniejszych do recyklingu i znalezienie rozwiązań

•	  Optymalizacja transportu poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie usuwania 
zmarnowanego powietrza podczas transportu 

Odpady i zanieczyszczenia są przedmiotem coraz większej kontroli. Przeciętny Europejczyk 
wytwarza obecnie 173 kg odpadów opakowaniowych rocznie (źródło: Eurostat), a ponad 
1 bilion USD rocznie wynoszą straty z powodu braku recyklingu odpadów, które można 
poddać recyklingowi. Ponieważ społeczeństwo nadal przenosi się na zakupy online (wzrasta 
świadomość wpływu opakowań na planetę), mamy do odegrania pozytywną rolę w 
oferowaniu naszym klientom rozwiązań opakowaniowych, które zapobiegają wyrzucaniu 
tysięcy ton plastiku na wysypiska i optymalizacji sieci dostaw prowadzącej do zmniejszenia 
liczby samochodów dostawczych na naszych ulicach.

Uwzględniamy 
zrównoważony rozwój 
w działaniach

Wspólnie wprowadzamy innowacje.

Teraz...

Jak wdrażamy nasze cele
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Do 2030 roku wykorzystamy opakowania i recykling do zastąpienia 
problematycznych tworzyw sztucznych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
przez klientów oraz wyeliminowania odpadów z opakowań przez klientów

Jak?
•	 Stworzymy nowe modele biznesowe odnoszące się do wzrostu odpadów z e-commerce

•	 Będziemy poszukiwać nowych materiałów 

•	 Będziemy oferować materiały neutralne dla środowiska

Rozwiązanie „plastikowego kryzysu”
Znajdujemy sposoby na rozwiązanie problemu plastiku i materiałów łączonych w opakowaniach w 
sklepach, aby mniejszyć ilość plastiku trafiających do naszych oceanów każdego roku o 8 milionów ton. 
Nasze rozwiązanie EcoBowl zastępuje tradycyjne, nienadające się do recyklingu czarne tacki polipropylenowe 
i zmniejsza ilość zużytego plastiku o 85%. Wykonane są z materiałów, które można łatwo oddzielić, co ułatwia 
ich recykling po użyciu. Współpracujemy również z producentem Aquapak, przy tworzeniu HydropolTM, 
w 100% biodegradowalną, bezpieczną dla środowiska morskiego alternatywę dla folii spożywczej, 
przezroczystych opakowań i powlekanych płyt papierowych, która nie tworzy szkodliwych cząstek plastiku. 
Można go również ponownie przetworzyć wraz ze strumieniem recyklingu papieru bez negatywnego wpływu 
na ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych, składowisk lub innych kosztów utylizacji.

W przyszłości...

Przykład praktyczny
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Przygotowanie liderów do wprowadzenia 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Do 2025 roku zaangażujemy 100% naszych 
współpracowników w działania na rzecz gospodarki 
o obiegu zamkniętym

Jak?
•	  Przeszkolimy wszystkich 700 naszych projektantów w zakresie zasad 

projektowania o obiegu zamkniętym

•	  Wykorzystamy relacje z Fundacją Ellen MacArthur, aby wprowadzić programy 
szkoleniowe w zakresie najlepszych praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym

Już teraz opowiadamy się za przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym w naszej branży i poza nią.  
Obecnym wyzwaniem jest dla nas pójście dalej i szybciej, zarówno dla naszych klientów, jak i szerszego 
społeczeństwa. Nasze partnerstwo z fundacją Ellen MacArthur umożliwia nam dzielenie się wiedzą 
i zasobami oraz włączenia gospodarki o obiegu zamkniętym w naszeprogramy nauczania i rozwoju 
oraz kulturą całej naszej działalności. Nie możemy jednak sami zbudować zrównoważonej przyszłości. 
Koncentrując się na edukacji jako kluczowej części naszego programu społecznego i działalności 
charytatywnej, wykorzystujemy tę wiedzę do tworzenia lekcji o Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 
wykorzystywanych w szkołach i na platformach cyfrowych na całym świecie. Dzięki temu w ciągu 
dziesięciu lat miliony młodych ludzi będą mogły przekazać korzyści płynące ze stylu życia opartego na 
gospodarce o obiegu zamkniętym następnemu pokoleniu.

Uwzględniamy 
zrównoważony 
rozwój w działaniach

Tworzenie właściwych 
strategii

Teraz...

Jak wdrażamy nasze cele
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Do 2030 roku zaangażujemy 5 milionów osób w działania 
na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i związany z 
nią styl życia

Jak?
•	 Poprzez naszą współpracę z Fundacją Ellen MacArthur

•	 Programy społecznościowe

•	  Prowadzenie zajęć w szkołach i programów informacyjnych zarówno 
bezpośrednio, jak i poprzez platformy cyfrowe

Pierwsze kroki w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym
Wspólnie z Fundacją Ellen MacArthur stworzyliśmy wciągający plan zajęć zatytułowany „Jak możesz być 
częścią gospodarki o obiegu zamkniętym”. W ramach naszego zobowiązania do wykształcenia 5 milionów 
młodych ludzi do 2030 roku już teraz stosujemy go w szkołach podstawowych i online. Porównuje on 
dzisiejszy model gospodarki „Weź, Użyj, Wyrzuć” z korzyściami płynącymi z recyklingu i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Ponadto sfinansowaliśmy również (20 000 GBP) nową salę lekcyjną w szkole podstawowej w 
Budapeszcie, która zapewni dzieciom stymulujące środowisko do nauki o gospodarce o obiegu zamkniętym.

W przyszłości...

Przykład praktyczny
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Ochrona zasobów  
naturalnych

Do roku 2025 zoptymalizujemy wykorzystanie włókien w 
poszczególnych łańcuchach dostaw w 100% naszych nowych 
rozwiązań opakowaniowych

Jak?
•	  Optymalizacja projektów opakowań dzięki naszemu wiodącemu programowi 

wydajności opakowań (PACE)

•	  Dokonanie przeglądu łańcuchów dostaw klienta i danych, aby zoptymalizować 
cykl życia poszczególnych opakowań

•	  Ustanowienie wymagań dla optymalizacji włókien w ramach prac nad nowymi 
produktami

Leśnictwo na świecie odgrywa kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej naszej 
planety i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Dlatego koncentrujemy się na ochronie 
naszych lasów, wykorzystując włókna z recyklingu, gdzie tylko możemy, oraz optymalizując 
włókna w każdym opakowaniu i dla każdego łańcucha dostaw. Tam, gdzie nie możemy użyć 
papieru pochodzącego z recyklingu, w naszych opakowaniach stosujemy wyłącznie papier 
poddany kontroli pochodzenia produktu, a 100% naszych zakładów posiada już certyfikaty się 
do tego odnoszące. Woda to kolejne globalne wyzwanie; ograniczyliśmy pobór słodkiej wody w 
naszych fabrykach celulozy i papieru o 47% w odniesieniu do produkcji w ciągu ostatnich 20 lat, 
a 80% wydobywanej przez nas wody wraca do cieku wodnego.

Tworzenie właściwych 
strategii

Uwzględniamy zrównoważony 
rozwój w działaniach

Teraz...

Jak wdrażamy nasze cele
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Do 2030 roku zamierzamy zoptymalizować każdy 
element każdego łańcucha dostaw

Jak?
•	 Współpraca z klientami w celu dokładnego ilościowego określenia wymagań dotyczących wydajności

•	  Opracowanie innowacyjnych narzędzi pozwalających na zrozumienie łańcuchów dostaw klientów 
i ich segmentów

•	  Rozwijanie optymalizacji włókien dla poszczególnych łańcuchów dostaw dla wszystkich wariantów 
opakowań

W przyszłości...

Nasza współpraca z Forest Stewardship Council®

W 2019 roku zostaliśmy członkami organizacji Forest Stewardship Council® (FSC®) International, która promuje 
przyjazne dla środowiska, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie zarządzanie światowymi lasami. 
Nasze członkostwo pozwoli nam przyczynić się do wzmocnienia wiodącego światowego programu certyfikacji 
gospodarki leśnej. Współpracując z dostawcą chemikaliów Buckman, byliśmy również w stanie zmienić naszą 
mieszankę chemiczną w niektórych z naszych papierni, co pozwala na większą recyrkulację wody i ograniczenie 
odpadów skrobiowych i zanieczyszczeń ścieków, aby zmniejszyć obciążenie zasobów wodnych. 

Przykład praktyczny
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Posiadanie nowoczesnej, zróżnicowanej, zaangażowanej i zmotywowanej 
kadry pracowniczej ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu 
biznesowego. Bierzemy odpowiedzialność za zapobieganie urazom 
fizycznym, a także za udzielanie porad i wsparcia w zakresie zdrowia 
psychicznego i fizycznego oraz dobrego samopoczucia.

Ponadto często jesteśmy dużym pracodawcą w naszych społecznościach, co pociąga za sobą odpowiedzialność 
za pomoc w tworzeniu dobrze prosperujących, zdrowych i czystych dzielnic. Dlatego nasze placówki otwierają 
swoje drzwi na szkolne wycieczki edukacyjne, nasi pracownicy organizują zbiórki śmieci i wspierają tak wiele 
ważnych lokalnie projektów. 

Fundamentem naszego 
sukcesusą ludzie

Dążymy do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, w którym nasi pracownicy 
mogą się rozwijać, odnosić sukcesy i realizować swój potencjał

Naszym priorytetem jest ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie. Nasza wizja to Zero wypadków, zero szkodliwości

Stosujemy podejście zerowej tolerancji dla współczesnego niewolnictwa i 
handlu ludźmi, zarówno w naszej firmie, jak i w działalności naszych dostawców
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100% naszych zakładów zatrudnia ludzi powyżej 50. roku życia i 
jest zaangażowanych w programy społecznościowe 

W lokalnych szkołach utworzyliśmy programy nauczania na temat 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Do 2025 roku wszystkie nasze papiernie będą realizować projekty 
dotyczące bioróżnorodności w naszych lokalnych społecznościach 

Do 2025 roku rozpoczniemy realizację 100 projektów dotyczących 
bioróżnorodności w Europie i Ameryce Północnej, w tym 
sponsorowanie lokalnych zielonych stref

Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, 
przyczyniając się do rozwoju naszych społeczności:

Strategia dobrego samopoczucia dla 
papierni Kemsley
Zespół papierni Kemsley wdraża strategię dobrego samopoczucia dla 445 pracowników 
zakładu. W ciągu 12 miesięcy zakład otworzył nowe centrum medycyny pracy, 
przeszkolił 11 osób udzielających pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i 
przeprowadził szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich kierowników 
liniowych. Poprzez Business Breakfast Meetings pracownicy przyczynili się do kolejnych 
pomysłów na dobre samopoczucie, takie jak coroczne przeglądy zdrowotne, piątki 5K, 
przejęcie Parkrun, zbieranie śmieci, sprzątanie plaży i coroczne imprezy sportowe.

Przykład 
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