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Dołącz do nas w budowaniu niskoemisyjnej
gospodarki o obiegu zamkniętym
w przemyśle spożywczym i napojowym
Jako nowo mianowany CEO Tetra Pak, jestem dumny, że
mogę kierować firmą, dla której zrównoważony rozwój jest
priorytetem od tak wielu lat. Żyjemy w świecie, który szybko
się zmienia – dotyczy to w szczególności przemysłu
spożywczo-napojowego. Jesteśmy świadomi nowych
wymogów w zakresie zrównoważonej przyszłości i w pełni się
z nimi zgadzamy. Nigdy wcześniej zrównoważony rozwój nie
był tak istotny, jak obecnie. Dzięki nowym technologiom
i innowacyjnemu myśleniu mamy możliwość, by w pełni się
na nim skupić. Znając Cele Zrównoważonego Rozwoju
Organizacji Narodów Zjednoczonych, wiemy jaka
odpowiedzialność na nas spoczywa i cieszymy się, że
możemy wyjść tym celom naprzeciw.
Jesteśmy firmą zobowiązaną do czynienia dobra, zarówno
przez naszych konsumentów, klientów, pracowników, jak
i społeczeństwo. Zrównoważony rozwój jest dla Tetra Pak
jedną z kluczowych wartości i elementem dziedzictwa, które
chcemy przekazać. Postępy zainspirowane zrównoważonym
rozwojem pomogły nam odnieść sukces w biznesie
i wprowadzać innowacje w przemyśle spożywczonapojowym. Te innowacje to między innymi opakowania
aseptyczne, w pełni odnawialne opakowania kartonowe,
technologia e-beam czy działania niskoemisyjne. Wszystkie
one pokazują, że zrównoważony rozwój od zawsze był
podstawą tego, kim jesteśmy i co robimy.
Znaczące zmiany w kwestii zrównoważonego rozwoju, które
zaszły w ciągu ostatnich 18 miesięcy (nacisk na racjonalną
gospodarkę odpadami, zmniejszenie wykorzystania tworzyw
sztucznych oraz wzrost poziomu recyklingu) sprawiły, że
potrzebne jest nowe spojrzenie.
W 2018 r. wzmocniliśmy naszą strategię innowacyjności
w zakresie opakowań, mając ambicję, aby nasze kartony były
wykonane z materiałów z recyclingu lub w pełni
odnawialnych. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu
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wymogów bezpieczeństwa żywności. Podpisaliśmy również
Globalne Zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur „Nowa
Gospodarka Tworzywami” i nawiązaliśmy współpracę
z firmami takimi jak Veolia, aby przyspieszyć globalny
recykling opakowań kartonowych na napoje. Dążymy do
tego, aby wszystkie opakowania były przeznaczane do
recyklingu i aby żadne z nich nie trafiały na wysypiska śmieci
lub składowiska odpadów.
Motto Tetra Pak „CHRONI TO, CO DOBRE” oznacza dla nas,
że zobowiązujemy się zawsze działać jak najlepiej. Wyzwania
związane z plastikowymi przedmiotami jednorazowego
użytku stały się faktem, a zmiany klimatu będą miały jeszcze
większy wpływ na złożoną infrastrukturę przemysłu
opakowań na napoje i żywność. Konsekwencje zmian
klimatycznych, jakimi są susze, powodzie i nierówny dostęp
do wody i energii, zakłócają działalność naszą, naszych
klientów i dostawców.
Wierzymy, że gospodarka przyszłości musi być gospodarką
niskoemisyjną o obiegu zamkniętym i o minimalnym wpływie
na klimat w całym łańcuchu wartości. Pracujemy nad
osiągnięciem tego celu, dostarczamy rozwiązania
o najniższym śladzie węglowym i najwyższej wydajności,
minimalizując przy tym wpływ naszych własnych działań na
środowisko i współpracując z partnerami w zakresie
produktów, które zakończyły swój cykl użytkowania.
Cieszymy się, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji
naszych ambicji redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 roku.
By osiągnąć sukces w tworzeniu niskoemisyjnej gospodarki
o obiegu zamkniętym w przemyśle opakowań, musimy
przede wszystkim pamiętać o sile współpracy. Bazujemy na
pasji naszych pracowników i naszej tradycji innowacyjności.
Nasze podejście do rozwiązywania problemów jest oparte
na współpracy z globalną siecią inżynierów, ekspertów ds.
żywności i techników, co pozwala nam na spojrzenie
z różnych perspektyw. Jesteśmy ściśle powiązani z klientami,
którzy podejmują z nami śmiałe kroki. Polegamy też na
partnerstwach między branżami, rządami i organizacjami
pozarządowymi.
W raporcie, który prezentujemy, dzielimy się z Wami naszymi
postępami w realizacji założonych celów w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Ich zrealizowanie jest wyzwaniem,
ale jako lider w zakresie przetwarzania i pakowania żywności,
posiadamy wszelkie narzędzia pozwalające dążyć do
produkowania dostępnej wszędzie, bezpiecznej żywności.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

WKŁAD W CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, przed
którymi stoimy, są ze sobą ściśle powiązane. Dowodzi tego
17 celów i 169 założeń, które są nazywane Celami
Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable
Development Goals – SDGs). Te powszechnie znane cele
uwzględniają liczne kwestie, w tym między innymi: równość
płci, zrównoważony rozwój miast, dostęp do czystej wody
i prawo do praworządności. Ważne jest, aby poszczególne
firmy rozumiały swój wkład w realizację SGDs, także
w przedstawianych przez siebie raportach. Wykazanie
postępu w zakresie jednego lub dwóch celów i założeń
zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym ignorowaniu
negatywnego wpływu firmy na pozostałe z nich, nie jest
wystarczającą praktyką.

Ostatecznie rozwiązania będą działać tylko wtedy, gdy
zostaną połączone. Nasze podejście do zrównoważonego
rozwoju obejmuje cały łańcuch wartości, wykraczając poza
działalność prowadzoną przez nas i naszych klientów.
Zobowiązaliśmy się do wspierania wszystkich 17 celów
i nadaliśmy priorytet tym, na które możemy mieć największy
wpływ. Nasze Forum Zrównoważonego Rozwoju – grupa 10
kierowników wyższego szczebla z całej firmy – przeprowadza
obecnie nową analizę mającą na celu weryfikację postępów
w stosunku do ostatniej weryfikacji dokonanej w 2017 roku.
Forum pracuje również nad strategią na rok 2030. Będzie się
ona opierać zarówno na SDGs, jak i wynikach analiz.
Powstała strategia będzie wyznaczać nowe, ambitne cele,
oparte na naszej dotychczasowej pracy, które będą nas
motywować do realizacji naszej wizji w taki sposób, by miała
ona wartość środowiskową, społeczną i ekonomiczną.

NASZE ZOBOWIĄZANIA W RAMACH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

OCHRONA PRZYSZŁOŚCI
Nasze zobowiązania:

Wspieramy zrównoważoną przyszłość naszej planety i długofalowy
sukces naszych klientów, wnosząc wkład w cele zrównoważonego
rozwoju nr 6, 7, 9, 12, 13, 15 i 17. Tetra Pak zobowiązuje się prowadzić
niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Stanowi to wsparcie
celu SDG 13 z Porozumienia Paryskiego, którego założeniem jest
podjęcie działań powstrzymujących zmianę klimatu oraz wsparcie
aktywności zawartych w SDG 12, dotyczących odpowiedzialnej
konsumpcji (takich, jak znaczne ograniczenie odpadów poprzez
zapobieganie, redukcję, recykling i ich ponowne wykorzystanie).
Więcej na str. 10 i 14.

OCHRONA ŻYWNOŚCI
Nasze zobowiązania:

Współpracujemy z naszymi klientami i partnerami w celu zapewnienia
powszechnie dostępnej i bezpiecznej żywności dzięki naszym
wiodącym, innowacyjnym rozwiązaniom do przetwarzania
i pakowania żywności. Dzięki temu bezpośrednio przyczyniamy się do
realizacji celu 2 i 12. Nasz model Centrów Mleczarskich (tzw. Dairy
Hubs) łączy drobnych rolników z gospodarek wschodzących
z przetwórcami mleka. Wspiera to kluczowe założenia celu 2
(Zero Głodu), w tym na przykład podwojenie wydajności rolnictwa
i dochodów drobnych producentów żywności.
Więcej na str. 18

OCHRONA LUDZI
Nasze zobowiązania:

Chronimy i wspieramy naszych pracowników oraz działamy na rzecz
większej różnorodności i integracji. Nasz Kodeks Postępowania
w Biznesie wyznacza wysokie standardy dla naszej firmy i naszych
dostawców, przez co wnosimy bezpośredni wkład w cele 8 i 17.
Nasza strategia różnorodności i równości wspiera kluczowe założenia
celu 8 (Wzrost Gospodarczy i Godna Praca), takie, jak zapewnienie
godnej pracy wszystkim kobietom i mężczyznom, w tym również
młodym ludziom.
Więcej na str. 20
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NAJWAŻNIEJSZE POSTĘPY

REALIZACJA NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2018 r. poczyniliśmy postępy w realizacji naszych zobowiązań
w zakresie ochrony żywności, ochrony ludzi i ochrony przyszłości.
Oto niektóre z osiągnięć, z których jesteśmy w tym roku
najbardziej dumni.

PRZYSZŁOŚĆ
LUDZIE

KLIMAT
Zwalczanie skutków zmian klimatycznych
ma kluczowe znaczenie. Największy
wpływ Tetra Pak na klimat wynika z jego
operacyjnego zużycia energii.

50%

energii z odnawialnych źródeł

80M

€

zaangażowanie w inwestycje
związane z papierowymi słomkami,
zakrętkami mocowanymi do opakowań
i innymi rozwiązaniami, które zastępują
słomki z tworzyw sztucznych na bazie
paliw kopalnych (2019-2021).
Od 2010 r. zaoszczędziliśmy łączną sumę

>10mln
w łańcuchu wartości.

€20mln

zainwestowane w celu
wsparcia rozbudowy
infrastruktury recyklingu,

poza własnymi inwestycjami recyklerów.

>8 700
04

ZRÓŻNICOWANIE
Podczas gdy rekrutacja kobiet w naszej
branży pozostaje wyzwaniem, poczyniliśmy
postępy w celu zwiększenia różnorodności
naszych pracowników.

Wzrost liczby kobiet na
kierowniczych stanowiskach

14%

10%
2017

2018

Godziny
szkoleniowe

podjęte przez
każdego z naszych
pracowników średnio
(wzrost z 29 godzin
w 2017 r.).

Maszyny do
przetwarzania żywności:

815 milionów ludzi na całym świecie jest
niedożywionych, z których wielu to dzieci.

Wspieranie pomocy technicznej
w szkolnych programach żywienia.

40+
krajów

106%

5

nowe
Centra
Mleczarskie

wspieranie poprawy jakości mleka,
zmniejszenie strat żywności, zwiększenie
dochodów rolników i wzrost przemysłu.

Liczba
pracowników:

42% globalnej produkcji mleka (co
odpowiada 361 mln ton rocznie), nadal
produkowane jest przez drobnych rolników.

Ponad

28 700

drobnych rolników zaopatrujących
naszych klientów, otrzymuje w naszych
Centrach Mleczarskich pomoc techniczną
w celu poprawy jakości produkcji.

Opakowania
Tetra Pak® (mld):

>81 000 25 488 >189
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wzrost inwestycji
w projekty
Centrów
Mleczarskich.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Pierwszym czynnikiem, który millenialsi
rozważają przy rozpoczynaniu nowej pracy,
jest „wystarczające szkolenie”.

~34

DOSTĘPNOŚĆ ŻYWNOŚCI

w globalnym
wskaźniku
wypadków

SZKOLENIA

ton ekwiwalentu CO2

Maszyny do
pakowania żywności:

–8%

FOOD
ŻYWNOŚĆ

Sprzedaż netto
w 2018 (mld €):

11.2

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

NASI INTERESARIUSZE
PRZEŁOMOWE
PARTNERSTWO
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www.tetrapak.com
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W ROZMOWIE
Kluczowe znaczenie dla naszej pracy
mają nasi interesariusze i partnerzy.
Przygotowując niniejszy raport,
rozmawialiśmy z wieloma z nich
o wspólnych działaniach,
o wyzwaniach, przed jakimi stoimy
jako branża, a także o możliwościach
wprowadzania zmian. Niektóre
z uzyskanych opinii zostały
przedstawione poniżej, więcej
można posłuchać
ACTIO
w naszej serii
podcastów na:

DOSTARCZANIE OPAKOWANIA
O NAJNIŻSZYM ŚLADZIE
WĘGLOWYM

”Ustawodawstwo odnoszące się
do odpadów z tworzyw
sztucznych ulega znaczącym
przemianom. Tetra Pak
i Veolia wykorzystały to
wyzwanie przekształciły je
w szansę, dzięki której możemy
zaoferować klientom nowe
rozwiązania do przetwórstwa
PolyAlu - jednej z pozostałości
procesu recyklingu opakowań
kartonowych.”	
 AVID COX
D
DYREKTOR
WYKONAWCZY, VEOLIA
Posłuchaj podcastu
Davida na naszej
stronie

SILVANA CENTTY
M
 ENEDŻER,
CARBONTRUST

KONIEC Z ZAŁOŻENIEM “PRACUJEMY JAK ZWYKLE”

”Stało się jasne, że nie możemy już stosować w naszej
działalności określenia “jak zwykle” – kontekst biznesowy
zmienia się szybko i radykalnie. Współpracujemy z Tetra Pak,
aby zrozumieć, w jaki sposób stworzyć dla społeczności
biznesowej sytuację, w której podmioty będą się jednoczyć
i dążyć wspólnie do zrównoważonej gospodarki”
	ARIS VRETTOS
DYREKTOR DS. PROGRAMÓW OTWARTYCH I RYNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH W CAMBRIDGE INSTITUTE FOR
SUSTAINABILITY LEADERSHIP
Posłuchaj podcastu na naszej stronie internetowej

PARTNERSTWO W ODPOWIEDZIALNEJ
GOSPODARCE LEŚNEJ

”Ponad dziesięcioletnia współpraca z Tetra Pak dała nam wyjątkową
możliwość umieszczenia logo FSC na opakowaniach tej firmy, które
codziennie trafiają w ręce konsumentów. Pracowaliśmy razem na całym
świecie, aby promować odpowiedzialną gospodarkę leśną
i wykorzystywanie w opakowaniach materiałów odnawialnych.”
KIM CARSTENSEN
DYREKTOR GENERALNY, THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL™ (FSC)
Posłuchaj podcastu Kima na naszej stronie internetowej

”Współpracujemy z Tetra Pak od
2016 r. przy tworzeniu Kalkulatora
CO2. Jest to zestaw narzędzi,
których celem jest bardzo
przejrzysta komunikacja śladu
węglowego opakowań.
Certyfikowaliśmy metodologię
i system zarządzania, które stoją za
tym kalkulatorem, a także, co
ważniejsze, certyfikowaliśmy
obniżenie emisji dwutlenku węgla
w produkcji opakowań z nakrętkami
i folii o pochodzeniu w pełni
roślinnym. Stanowi to dla klientów
Tetra Pak zachętę do wyboru
najbardziej ekologicznej opcji.”

Posłuchaj podcastu na
naszej stronie internetowej

ZAPEWNIENIE POWSZECHNIE
DOSTĘPNEJ ŻYWNOŚCI

”Nikt nie chce, żeby dzieci
chorowały przez niezdrową
żywność. Jakość opakowań
i materiałów, z których korzysta
Tetra Pak, w ogromnym stopniu
zwiększa dostępność bezpiecznej
żywności. Ponadto pracujemy
wspólnie nad tym, by produkty
i wiedza Tetra Pak były dostępne
dla wszystkich, którzy tego
najbardziej potrzebują”
	
ARLENE MITCHELL
DYREKTOR WYKONAWCZA,
GLOBAL CHILD NUTRITION
FOUNDATION
	
Posłuchaj podcastu Arlene na
naszej stronie internetowej
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DOBRE ZARZĄDZANIE, PRZEJRZYSTOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

SILNE PODSTAWY DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU
W Tetra Pak utożsamiamy etykę biznesu z dobrym
zarządzaniem: kiedy postępujemy, jak trzeba, czynimy
dobro.
Nasze standardy zarządzania gwarantują etyczne
i odpowiedzialne zachowanie w całej firmie. Oznacza to,
że przestrzegamy przepisów i prawodawstwa,
jednocześnie spełniając naszą firmową obietnicę zawartą
w haśle Tetra Pak „CHRONI TO, CO DOBRE” (Protects
What’s Good). Nasi globalni liderzy są odpowiedzialni za
wdrożenie wyznaczonych celów (przy wsparciu Biura ds.
Ładu Korporacyjnego oraz Kierowników ds. Zarządzania
i Ryzyka). W 2018 r. rozpoczęliśmy gruntowny przegląd
i aktualizację wszystkich naszych zasad i procedur.
Będziemy go kontynuować i zakończymy w 2019 roku.
W 2018 r. utworzono nowy rejestr online wszystkich
zarządów podmiotów prawnych Tetra Pak wraz
z programem szkoleniowym dla każdego z członków
zarządów firmy. W tym samym roku zakończyliśmy
z sukcesem obowiązkowy program szkoleń w zakresie
ładu korporacyjnego dla naszych pracowników.
Stale pracowaliśmy nad metodologią i systemem
zarządzania ryzykiem, tworząc jedną platformę
internetową, która poprawia sposób wychwytywania
ryzyka i reagowania na nie.

WIZJA

Tetra Pak jest członkiem Supplier Ethical Data Exchange
(Sedex), organizacji, która promuje odpowiedzialne
i etyczne praktyki biznesowe w łańcuchach dostaw.
Pracowaliśmy także z EcoVadis, aby pomóc naszym
Zespołom ds. Zamówień lepiej monitorować kwestie
środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem
w łańcuchu dostaw.
Ważną częścią naszego ładu korporacyjnego są działania
antykorupcyjne. W kwestii korupcji, przekupstwa
i oszustw stosujemy zasadę „zero tolerancji”. Każdy
w firmie może anonimowo zgłosić podejrzenia
naruszenia naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie
lub inne nieetyczne zachowania. Osobą, do której
można kierować tego rodzaju zgłoszenia, jest Urzędnik
ds. Nadzoru Korporacyjnego lub Kierownik Audytu.
Przeczytaj więcej o naszym podejściu do zarządzania tutaj

ZŁOTA OCENA OD ECOVADIS
W 2018 r. firma Tetra Pak otrzymał pierwszy
złoty ranking na platformie ocen
zrównoważonego rozwoju EcoVadis. Jest to
organizacja oceniająca wyniki społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Zobowiązujemy się dbać o bezpieczną oraz
powszechnie dostępną żywność

PRZYWÓDZTWO

KONCENTRACJA NA KLIENCIE

CHRONI TO, CO DOBRE

Zmieniaj, współpracuj, rozwijaj siebie i innych,
angażuj się i działaj

U podstaw wszystkiego, co robimy, leży
sukces naszych klientów
Żywność: bezpieczna i dostępna
Ludzie: nasi pracownicy, społeczeństwo
Futures: biznes klientów, środowisko

DOBRY ŁAD KORPORACYJNY

Dobre zarządzanie zapewnia solidne podstawy dla naszej strategii
i przywództwa, pomaga nam też realizować wizję bezpiecznej oraz
powszechnie dostępnej żywności.
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Kierowanie się naszymi wartościami,
przestrzeganie naszego Kodeksu
Postępowania w Biznesie

PRZYSZŁOŚĆ

NASZA DROGA
W KIERUNKU
NISKOEMISYJNEJ
GOSPODARKI
O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM

PRZYSZŁOŚĆ

ROLA KARTONÓW DO ŻYWNOŚCI PŁYNNEJ

W TWORZENIU NISKOEMISYJNEJ
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
KONCENTRACJA NA RECYKLINGU
I EFEKTYWNOŚCI ZASOBÓW
Nasze opakowania służą przede wszystkim do ochrony
żywności tak, aby była ona bezpieczna i powszechnie
dostępna. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model,
który redukuje ilość odpadów i utrzymuje materiały
w użyciu przez dłuższy czas. Jest dzięki temu bliska wizji
Tetra Pak. Nasza działalność ma na celu
zminimalizowanie marnotrawstwa i optymalizację
wykorzystania zasobów. W związku z naszymi
zobowiązaniami w stosunku do Porozumienia
Paryskiego, jesteśmy obecnie skoncentrowani na
budowaniu niskoemisyjnej, neutralnej dla klimatu
gospodarki o obiegu zamkniętym, co ma pomóc
wyeliminować dwutlenek węgla z naszych działań.
PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA
Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga współpracy
na każdym etapie cyklu życia produktu – od budowy
i dostarczania kartonu, przez świadomość konsumentów,
zbieranie i sortowanie odpadów, aż po ich recykling.
Chociaż zbudowaliśmy silne fundamenty i nawiązaliśmy
innowacyjne partnerstwa w ramach całego łańcucha
wartości, prawdziwa transformacja wymaga od
wszystkich zwiększenia tempa zmian. Rosnąca tendencja
walki z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi
i towarzysząca temu świadomość społeczna i legislacyjna
stwarzają warunki niezbędne do przyspieszenia
postępów we współpracy w kierunku dążenia do obiegu
zamkniętego dla branży tworzyw sztucznych.

ZOBOWIĄZANIA DO PROWADZENIA GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

”Tetra Pak był pierwszym producentem
opakowań, który przeszedł proces oceny
celów SBTi. Wyznaczyliście sobie
wizjonerskie cele na rok 2020 i 2030
w oparciu o dane naukowe, dzięki czemu
zobowiązania Tetra Pak zyskują na
wiarygodności.”
EMILY NEAGLE
MENEDŻER DS. STOSUNKÓW
KORPORACYJNYCH I KOMUNIKACJI W WRI
Posłuchaj podcastu Emily na naszej stronie
internetowej.
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Tetra Pak zobowiązuje się prowadzić
gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku
węgla i o obiegu zamkniętym, w której
łańcuch żywności oddziałuje na klimat
w stopniu minimalnym.

NOWA GOSPODARKA DLA NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI

”Firmy takie jak Tetra Pak mają przed sobą
bardzo interesujący i wymagający plan
działań. Potrzebujemy systemu pakowania,
który zapewni wszystko, czego wymagają
konsumenci pod względem jakości
i kosztów, jednocześnie w pełni respektując
nowe wymagania związane ze zmianami
klimatycznymi i zanieczyszczeniem planety.
Oznacza to konieczność szybkiej poprawy
poziomu recyklingu, współpracę ze
wszystkimi partnerami w łańcuchu wartości
w celu określenia, jak będzie wyglądał nowy
system działań oraz badanie modeli
biznesowych dostosowanych do nowej
sytuacji.”
	MARTIN STUCHTEY
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I PARTNER, SYSTEMIQ
Posłuchaj podcastu Martina na naszej
stronie internetowej

NASZA STRATEGIA W ZAKRESIE PORTFOLIO

• Nakrętki mocowane do
opakowań
• Biodegradowalne słomki

• Dalszy rozwój produktów
z materiałów odnawialnych

BUDOWANIE PORTFOLIO W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Naszą ambicją jest dostarczenie produktu, który przyczyni się
do powstania niskoemisyjnej, neutralnej dla klimatu
gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli opakowania
wykonanego w całości z materiałów odnawialnych i/lub
poddanych recyklingowi, które samo również w pełni nadaje
się do recyklingu, bez uszczerbku dla wymogów
bezpieczeństwa żywności. W 2018 r. podjęliśmy pierwsze kroki,
aby zająć się problemem zanieczyszczenia środowiska
morskiego, inwestując znaczne środki w nowe portfolio
zakrętek. Było to zgodnie z naszą strategią budowy w pełni
odnawialnego opakowania.

• Wykorzystanie polimerów
i papieru z recyclingu
w opakowaniach pierwotnych,
jednostkowych i zbiorczych
oraz materiałach dodatkowych

• Badanie nowych struktur
materiałów
opakowaniowych

50

€
mln

• Inteligentne opakowania,
które ułatwiają zbieranie,
sortowanie i recykling

na rozwój i inwestycje
w zakrętki mocowane
do opakowań w ciągu
najbliższych trzech lat.

€30mln
Zobowiązanie do przeznaczenia

na opracowanie papierowych słomek
i innych rozwiązań mających na celu
zastąpienie słomek z tworzyw
sztucznych.

KARTONY JAKO ALTERNATYWNE
NISKOEMISYJNE OPAKOWANIE

O

ACTIO

N

Przyszłość plastiku z recyklingu (w przeciwieństwie do plastiku
pierwotnego) jest jasna: jego rynek może tylko rosnąć. Aby
wesprzeć wzrost tego rynku, będziemy nadal aktywnie
poszukiwać i wspierać zatwierdzone, bezpieczne dla żywności
tworzywa sztuczne. W międzyczasie będziemy nadal
zmniejszać nasze oddziaływanie, zwiększając możliwości
recyklingu i odnawialności produktów z naszego portfolio,
zwalczając problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi
poprzez podnoszenie świadomości i opracowywanie
papierowych słomek i zatyczek, a także rozwój współpracy
z odpowiednimi graczami w dalszej części łańcucha wartości
(np. firmą Veolia), w celu usprawnienia recyklingu.

Ułatwianie recyklingu przez
odpowiednie projektowanie

T

Przez najbliższe pięć lat zamierzamy wydawać około 100
milionów euro rocznie na opracowywanie alternatywnych
rozwiązań dla plastikowych słomek dołączonych do opakowań,
takich jak papierowe słomki, zamknięcia i inne systemy do
kartonów z napojami. Naszym celem jest jak najszybsze
rozpoczęcie produkcji papierowych słomek na skalę
przemysłową, tak by w pełni zaspokoiła ona globalne
zapotrzebowanie. Pierwsze pilotażowe testy rynkowe
zaczęliśmy w 2019 r. W ramach naszego zaangażowania w EMF
New Plastic Economy, zamierzamy do 2025 r. produkować
w Europie kartony do napojów z co najmniej 2% zawartością
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, pod
warunkiem dostępności technicznej i ekonomicznej
odpowiedniego przetworzonego plastiku o przeznaczeniu
spożywczym. W 2018 r. wprowadziliśmy na rynek pół miliarda
w pełni odnawialnych opakowań i będziemy wykorzystywać
coraz więcej tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
do produkcji opakowań.

Zawartość materiałów
wtórnych

R

• Wprowadzenie na rynek
aseptycznego opakowania
kartonowego wyłącznie
z surowców odnawialnych

• Słomki papierowe

GETH

E

Zrównoważone zamknięcia

IN

Opakowania z surowców
odnawialnych

Udostępniliśmy naszym klientom
Kalkulator CO2 (Carton CO2 Calculator),
aby mogli dokonywać świadomych
klimatycznie wyborów spośród około
45% naszych rozwiązań opakowaniowych.
Kalkulator, który został niedawno
zweryfikowany zewnętrznie przez Carbon
Trust, mierzy ślad węglowy naszych
kartonów do momentu opuszczenia
fabryki. Wyliczenia obejmują także
wszelkie etapy związane z pozyskiwaniem
i transportem surowców do naszych
zakładów, a także produkcją samych
opakowań.
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ZASOBY NATURALNE

ODPOWIEDZIALNY ZAKUP SUROWCÓW

OCHRONA CENNYCH ZASOBÓW
Jako sygnatariusz UN Global Compact i we wsparciu SDG
12 (Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja),
współpracujemy z naszymi dostawcami i innymi
interesariuszami w celu ciągłego doskonalenia w zakresie
praw człowieka, standardów pracy, środowiska oraz
przeciwdziałania korupcji. Jako globalna firma z tysiącami
dostawców, wiemy, że nasz sposób dokonywania
zakupów na ogromny wpływ na ludzi, środowisko
i gospodarkę.
Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców jest jednym ze
strategicznych celów naszej organizacji Zarządzania
Dostawcami. Od naszych dostawców wymagamy
zaakceptowania Kodeksu Dostawców Tetra Pak i regularnie,
między innymi za pomocą kontroli oraz audytów,
sprawdzamy, jak jest on przestrzegany. Wszystkie te
działania są zintegrowane z naszymi procesami zakupowymi
i stanowią część naszego ładu korporacyjnego. Naszym
celem jest zapewnienie zgodności i ciągłe doskonalenie
całego łańcucha wartości, przy stosowaniu podejścia
opartego na współpracy z dostawcami.
W 2018 r. dostosowaliśmy odpowiedzialne zaopatrzenie do
zarządzania ryzykiem w ramach odpowiedzialności
Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Dostawcy.
Współpracowaliśmy z EcoVadis, aby zmapować naszą bazę
dostawców pod względem ryzyka w danym kraju
i kategorii. Głównym celem było włączenie bardziej
obiektywnych kryteriów przy wyborze dostawców
korzystających z odpowiedzialnych rozwiązań.
W celu podniesienia świadomości i podniesienia poziomu
kompetencji, włączyliśmy do Akademii Tetra Pak
obowiązkowe e-szkolenia dla wszystkich pracowników
odpowiedzianych za zarządzanie dostawami.
Tetra Pak pozyskuje co roku 3,1 miliona ton materiałów
budulcowych (kartonu, polimerów i aluminium).
Nasz strategiczny proces zarządzania dostawcami
materiałów bazowych obejmuje ustalenie celów redukcji
emisji dwutlenku węgla; raportujemy wydajność dostawców
w tym zakresie. Skupiamy się na możliwościach polepszenia
jakości i alokacji materiałów w sposób, który pozwoli na
maksymalną redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto
nasza zdolność do pozyskiwania alternatywnych materiałów
(w szczególności polimerów pochodzenia roślinnego) i do
robienia tego w sposób odpowiedzialny, ma kluczowe
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i naszej nowej
strategii w zakresie portfolio opakowań.

PARTNERSTWO DLA LASÓW
Średnio 71% materiału, z którego składają się nasze
opakowania, to tektura. Odpowiedzialne pozyskiwanie
surowca ma w tym przypadku kluczowe znaczenie dla
dalszego unikania wylesiania. Co prawda nie jesteśmy
właścicielami lasów ani nimi nie zarządzamy, ale
wykorzystujemy naszą siłę nabywczą do promowania
zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony różnorodności
biologicznej. Robimy to współpracując z dostawcami,
organizacjami pozarządowymi, klientami i innymi
interesariuszami, w celu promocji odpowiedzialnej
gospodarki leśnej i transparentności, którą zapewnia
niezależna certyfikacja i etykietowanie. Od 2007 do 2018
roku wyprodukowaliśmy ponad 460 miliardów opakowań
oznakowanych FSC (Forest Stewardship Council™, kod
licencji FSC formy Tetra Pak to C014047).
Ponieważ potrzeba ochrony lasów na świecie ciągle rośnie,
zacieśniamy więzi z FSC, zwiększając liczbę dostaw z tym
oznakowaniem i etykietowaniem. Kontynuujemy też
promującą FSC współpracę z naszymi klientami, mającą na
celu promowania FSC poprzez lokalne kampanie
marketingowe. W 2018 r. zwiększyliśmy udział tektury
z certyfikatem FSC w naszych zakładach produkcyjnych,
dając jeszcze większej liczbie klientów możliwość używania
etykiety z tym oznaczeniem na swoich opakowaniach.
Tetra Pak od trzech lat pozostaje na liście programu
CDP A-List Forests, co jest wyrazem uznania dla naszej
pracy w zarządzaniu i łagodzeniu ryzyka związanego
z pozyskiwaniem i produkcją drewna.
Nasze dziesięcioletnie partnerstwo z WWF opiera się
na wspólnym zaangażowaniu w promowanie
odpowiedzialnej gospodarki leśnej, co widać również
w naszej współpracy GFTN.
FSC to międzynarodowa organizacja non-profit, która
promuje odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.
Cała nasza tektura pochodzi z drewna z lasów
certyfikowanych przez FSC i z innych kontrolowanych
źródeł.

Do końca 2018 roku,
sprzedaliśmy ponad

460
mld
opakowań
z oznakowaniem
FSC od momentu
wprowadzenia ich
w 2007 r.
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Od trzech lat znajdujemy
się na liście

‘A’

Programu Leśnego CDP.
Tetra Pak jest jedną
z zaledwie siedmiu firm
o takim wyniku.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO POLIMERÓW
Opakowanie Tetra Pak zawiera cienką warstwę polietylenu,
która zapobiega przedostawaniu się wilgoci wewnątrz i na
zewnątrz opakowania, a także pomaga w utrzymaniu
świeżości produktu. Polimerów używamy również w naszych
zakrętkach, zamknięciach i słomkach. Naszą długofalową
ambicją jest to, by wszystkie opakowania Tetra Pak
do produktów schłodzonych oraz produktów
przechowywanych w temperaturze pokojowej
wykorzystywały polimery odnawialne i/lub pochodzące
z recyklingu, bez potrzeby dalszego pozyskiwania
surowców kopalnych. Zanim jednak odnawialne polimery
w pełni zastąpią te tradycyjne, oparte na paliwach
kopalnych, przed nami jeszcze wiele pracy. Metody ich
przetwarzania są nadal na wczesnym etapie rozwoju.
Obecnie w przypadku zaopatrywania się w polimery na
bazie roślinnej stosujemy te same wymagania, których
używamy we wszystkich naszych kategoriach zakupowych.
Dostawca polimerów roślinnych Tetra Pak współpracuje
z ProForest, światowym liderem we wspieraniu
zrównoważonego zarządzania i pozyskiwania zasobów
naturalnych. Rozwija on również sieć Bonsucro, która
weryfikuje procesy od plantacji trzciny cukrowej aż do
zakładu produkcyjnego odnawialnego polietylenu.

60%

bioetanolu wykorzystanego do tej pory do produkcji
naszego odnawialnego polietylenu posiadało certyfikację
Bonsucro.

Historia opakowania na bazie
roślinnej Tetra Rex® sięga roku
2007. Był to nasz pierwszy krok do
celu, którym jest stworzenie
opakowania pochodzącego
w całości ze źródeł odnawialnych.
Obecnie oferujemy również
odnawialny polietylen
certyfikowany przez Bonsucro.

Opakowania Tetra Pak są wykonywane
głównie z odpowiedzialnie pozyskiwanego
kartonu; jednak uważamy również, że
naszym obowiązkiem jest zająć się kwestią
tworzyw sztucznych, ponieważ w naszych
opakowaniach stosuje się polimery do
warstw ochronnych, zakrętek oraz słomek.
ALUMINIUM: PROWADZENIE PRZEMYSŁU W
KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Warstwa aluminium znajdująca się wewnątrz naszych
aseptycznych kartonów jest ośmiokrotnie cieńsza niż ludzki
włos i zapewnia niezbędną ochronę przed tlenem
i światłem, gwarantując przez wiele miesięcy
bezpieczeństwo łatwo psującej się żywności (bez potrzeby
jej chłodzenia i stosowania konserwantów). Pozwala to
zaoszczędzić znaczną ilość energii i zminimalizować ślad
węglowy oszczędnościom w magazynowaniu i dystrybucji
produktów spożywczych. Warstwa ta jest mikroskopijna, ale
i tak odpowiada za około jedną trzecią wpływu naszych
materiałów budulcowych na klimat. W 2018 r. ustaliliśmy dla
naszych dostawców folii aluminiowych bardziej
rygorystyczny cel w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla i nieustannie wprowadzamy innowacje, aby
zmniejszyć ilość wykorzystywanych materiałów,
jednocześnie badając alternatywne materiały
nieprzepuszczalne.
Jako członek-założyciel ASI przez kilka lat inwestowaliśmy
w zasoby ludzkie i finansowe wraz z organizacjami
o podobnych wartościach, aby opracować niezależny
i zrównoważony zestaw standardów odpowiedzialnego
wytwarzania i stosowania aluminium. W listopadzie
ubiegłego roku firma Tetra Pak uzyskała certyfikat ASI
Production Standard. Cieszymy się, że możemy należeć do
pierwszej grupy producentów, firm przetwarzających oraz
użytkowników przemysłowych aluminium, którzy za cel
stawiają sobie zrównoważone pozyskiwanie tego materiału.
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OPAKOWANIA KARTONOWE

RECYKLING KARTONÓW
I CYKL ŻYCIA OPAKOWANIA
RECYKLING KARTONÓW: PODEJŚCIE HOLISTYCZNE
W Tetra Pak postrzegamy recykling jako jeden z kluczowych
czynników sprzyjających niskoemisyjnej gospodarce
o obiegu zamkniętym, który zależy od trwałych łańcuchów
wartości recyklingu, gwarantujących, że kartony są zbierane,
sortowane i poddawane recyklingowi, dzięki czemu
zachowują swoją wartość o wiele dłużej. Gdy łańcuch
wartości recyklingu działa dobrze, zapobiega zaśmiecaniu
planety, pozwala oszczędzać zasoby i ogranicza wpływ na
klimat i środowisko naturalne. Aby zapewnić, że wysiłki w
zakresie recyklingu będą wdrażane we wszystkich aspektach
naszej działalności, w 2018 roku firma Tetra Pak utworzyła
nowe zespoły ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular
Economy), zorganizowane w ramach działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju. W listopadzie ubiegłego roku
ogłosiliśmy nowe, istotne partnerstwo z firmą Veolia, które
planujemy znacząco rozwinąć w 2019 roku. Umożliwi to
osiągnięcie do 2025 roku recyklingu wszystkich składników
zużytych opakowań kartonowych po napojach w Unii
Europejskiej. Z naszych ustaleń z firmą Veolia oraz z naszej
mapy recyklingu wynika, że podejście do recyklingu
przyspiesza przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

INWESTYCJA

€20mln

przeznaczone w latach 2012–2018
na wsparcie infrastruktury
recyklingu

Tetra Pak od 2007 roku współpracuje
z Revitą, brazylijską firmą recyklingową.
Niedawno zainwestowaliśmy
w zakładzie nowego partnera w nowy
proces, który zwiększa zdolność do
przetwarzania i odzyskiwania PolyAlu.
Dzięki temu udoskonaleniu Revita może
suszyć i czyścić zużyty PolyAl, usuwając
wszelkie pozostałości włókien, wody
i innych zanieczyszczeń, co ułatwia jego
sprzedaż jako tworzywa sztucznego.

12

Hiszpania

NBR to hiszpańska firma zajmującą się
recyklingiem, która zamienia zużyte
tworzywa sztuczne w granulat służący
do produkcji nowych przedmiotów.
Po zainwestowaniu w odpowiednią
technologię, firma NBR rozpoczęła
niedawno stosowanie PolyAlu firmy
Tetra Pak w swoich procesach
recyklingu.
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25+
lat

badań nad technologią
recyclingu we współpracy
z wieloma partnerami

LUDZIE

45

NOWYCH STANOWISK

dedykowanych wspieraniu zbierania
odpadów i recyklingu na całym świecie

COLLABORATION
Jesteśmy członkami Alliance for Beverage
Cartons and the Environment (ACE) oraz
współzałożycielem platformy EXTR:ACT działającej
na rzecz wspierania recyklingu kartonów po
napojach (w tym składników niepapierowych,
takich jak polimery i aluminium).

Nasza wizja zakłada, że wszystkie kartony po napojach będą
zbierane w celu recyklingu, tak aby nie przekształcały się
w śmieci i nie trafiały na składowiska. W tej kwestii mamy
otwarte podejście do partnerstwa, współpracy z naszymi
klientami, całą branżą i wszystkimi graczami w łańcuchu
wartości recyklingu.

Brazylia

INWESTYCJA

Włochy

Lucart to największy w Europie
producent papieru do opakowań
elastycznych i główny producent
papieru i ręczników oraz chusteczek
higienicznych. Pracujemy wspólnie nad
zmianą włoskiego systemu zbierania
kartonów, znacząco zwiększając dostęp
Lucart do zużytych kartonów po
napojach i zdolność firmy do
wytwarzania produktów z recyklingu.

Indonezja

Leo Graha Sukses Primatama od
ponad 10 lat współpracuje z Tetra Pak
w zakresie recyklingu opakowań na
papier makulaturowy. Dzięki ciągłemu
ulepszaniu materiałów firma ta posiada
zdolność do uzyskiwania 4000 ton
papieru miesięcznie. Od 2018 r.
przetwarza również warstwy polimeru
i aluminium z opakowań na blachy
dachowe.

ZRÓWNOWAŻONE
ZARZĄDZANIE

WYDAJNY SPRZĘT I ROZWIĄZANIA
Nasi klienci używają sprzętu Tetra Pak do przetwarzania
i pakowania swoich produktów. Współpracujemy z nimi, aby
zminimalizować marnotrawstwo żywności, zmniejszając
jednocześnie zużycie energii i wody. Utrzymując wzrost
wydajności, obniżamy koszty. W ten sposób pomagamy
zwiększyć wartość marek naszych klientów i prowadzić
przemysł spożywczy w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Obecnie stosowane rozwiązania dla klientów obejmują:
• Bright Dairy w Chinach korzysta z rozwiązania Tetra Pak®
PlantMaster Automation Solution, opracowanego
specjalnie do produkcji żywności. Zakład może dzięki temu
uniknąć marnotrawienia żywności i zmniejszyć ślad
węglowy oraz zużycie wody dzięki modułowi śledzenia
i ochrony środowiska dostarczanemu przez system
produkcji MES.
Czytaj dalej
• Wprowadziliśmy oceny środowiskowe do wszystkich
etapów naszych procesów produkcji produktów
mlecznych i technologii UHT. Z biegiem lat doprowadziło
to do znacznych oszczędności.
Czytaj dalej
Nasze linie
mleczne UHT
objęte dobrymi
praktykami są
znacznie bardziej
wydajne

–10 % strat produktu
–50% wody
–15% energii
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ZROZUMIENIE NASZYCH KLIENTÓW
Posiadamy długie, często kilkudziesięcioletnie, bardzo
dobre relacje z większością naszych klientów. Wynika to ze
wspólnej chęci znalezienia najbardziej zrównoważonych,
opłacalnych odpowiedzi na podjęte wyzwania. Nasza
propozycja wartości dodanych dla klienta wynika z tego,
że to właśnie na klienta jesteśmy zorientowani. Dzięki
ciągłemu, regularnemu gromadzeniu informacji zwrotnych
dotyczących naszej wydajności, dowiadujemy się, co
robimy dobrze, a co należy jeszcze usprawnić.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
ZMNIEJSZONEMU TARCIU

ACTIO

T

GETH
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Naszym celem jest tworzenie poprzez nasze produkty
i usługi wartości dla naszych klientów. Realizując ten cel
staramy się nieustanie opracowywać nowe produkty
i procesy, które dążą jednocześnie do spełniania
rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa oraz do
zmniejszania szkodliwego wpływu na środowisko.

IN

SPRZĘTEM
I WYPOSAŻENIEM

W maju 2018 r. wprowadziliśmy w naszych
separatorach o wysokiej wydajności dla przemysłu
mleczarskiego technologię Encapt™. Technologia
ta zmniejsza ciśnienie powietrza wokół wirującej
misy, co obniża tarcie powietrza, a tym samym
zużycie energii.
Połączenie nowej technologii Encapt™ i uznanej
konstrukcji AirTight umożliwia nawet 40%
oszczędności w porównaniu z alternatywnymi
projektami separatorów. separator designs.

• Udoskonaliliśmy naszą linię do soków, napojów i nektarów,
łącząc technologie UV, filtracji i aseptyczności. Zachowując
bezpieczeństwo i jakość produktu, osiągamy znaczne
oszczędności w ogólnych kosztach energii. W studium
przypadku opublikowanym w naszej białej księdze
wykazaliśmy redukcję zużycia energii o 67% i oszczędność
wody o 50% w produkcji soków.
Czytaj dalej
• Wysokiej jakości, wysokowydajna produkcja lodów:
Tetra Pak® Extrusion Wheel pozwala klientom wytwarzać
wysokiej jakości, jednolite lody przy zachowaniu najwyższej
wydajności i najniższych kosztach w branży.
Czytaj dalej
Nasze linie do lodów zmniejszają ilość odpadów:

98%

wydajności linii

2%

maksymalny poziom odpadów
w porównaniu ze zwyczajowymi 8%

BUDOWA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W NASZEJ
OFERCIE DLA KLIENTA
W 2018 r. powołaliśmy w Tetra Pak nowy podmiot, która
wspiera nasze dążenia do przejścia na gospodarkę o obiegu
zamkniętym – Certified Renovated Equipment. Organizacja
ta zbiera i odnawia używany wcześniej sprzęt, a następnie go
sprzedaje, minimalizując złomowanie i ulepszając naszą
ofertę dla klientów. Jej praca opiera się na trzech filarach:
konkurencyjnego portfolio, kompleksowego procesu
i globalnego łańcucha dostaw. Widzimy już pierwsze wyniki
jej działania. W 2018 r. odnowiliśmy 106 maszyn do
napełniania i elementów wyposażenia dodatkowego.
Sprzedaliśmy również około 15 000 jednostek serwisowych,
które stanowią alternatywę dla pojedynczej konserwacji
części zamiennych i skracają czas przestoju. Są to głównie
jednostki odnowione, co pozwala nam zaoszczędzić około
5 ton tytanu rocznie.
TETRA PAK 2019 RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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PRZYSZŁOŚĆ

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

% emisji vs wzrost produkcji

Postęp w całym łańcuchu wartości

Emisja gazów cieplarnianych spada
pomimo wzrostu produkcji.

Miliony ton emisji CO2
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W drodze do osiągnięcia celu klimatycznego do 2020 r.
łącznie zaoszczędziliśmy ponad 10 milionów ton CO2
w całym naszym łańcuchu wartości od 2010.
WYCENA UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2
W naszej organizacji wykorzystujemy wewnętrzną
wycenę emisji dwutlenku węgla, aby mobilizować do
zmiany zachowań na te prowadzące do redukcji emisji
gazów cieplarnianych i zachęcać do inwestycji w energię
odnawialną. Nasza polityka dotycząca transportu
lotniczego zakłada, że może być on używany tylko wtedy,
gdy zachodzi krytyczna potrzeba i został on wcześniej
zatwierdzony. Każde użycie frachtu lotniczego pociąga za
sobą opłatę, którą organizacja Development & Engineering
inwestować będzie w odnawialną energię elektryczną.

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy Caring for Climate,
UN Global Compact, The Paris Pledge for Action,
Science Based Targets oraz RE100

14
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Inicjatywa Science Based Targets (SBT)
promuje ustalanie celów naukowych
jako świetnego sposobu na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej firm
w przechodzeniu na gospodarkę
niskoemisyjną.

GETH

W 2016 r. staliśmy się pierwszą firmą w branży opakowań
spożywczych, której cele redukcji negatywnego wpływu
na klimat zostały zatwierdzone przez inicjatywę SBT.
Ponadto zobowiązaliśmy się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych w całym łańcuchu wartości na jednostkę
przychodów o 16 procent do 2020 r. w porównaniu do
wyniku bazowego z 2010 r. Wynikami naszych postępów
w realizacji tych celów podzielimy się na naszej stronie
internetowej jeszcze w tym roku. Nasze obecne cele
wpisują się w założenie utrzymania globalnego wzrostu
temperatury poniżej 2° C. Pracując nad naszą nową
strategią szukamy najlepszego sposobu zapewnienia
zgodności z najnowszymi badaniami naukowymi, które
wskazują na potrzebę utrzymania wzrostu temperatury
poniżej 1,5° C i wyjścia poza nasze obecne zobowiązania.

Zobowiązaliśmy się do
zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych przez Tetra Pak
o 42% do 2030 r. oraz 58%
do 2040 r., w porównaniu do
poziomu wyjściowego z 2015 r.

E

CELE OPARTE NA WIEDZY NAUKOWEJ

T

Pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na
środowisko w całym łańcuchu wartości, od zaopatrzenia,
po produkcję oraz od użytkowania po utylizację naszych
urządzeń.

ACTIO
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DĄŻENIE DO CELU W ZAKRESIE EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH NA ROK 2020
Popieramy SDG 13 (Działania w Dziedzinie Klimatu),
podejmując działania w celu zwalczania zmian
klimatycznych i ich skutków. W 2011 r. wyznaczyliśmy sobie
cel, w ramach którego nasz wpływ na środowisko miał
w 2020 r. zatrzymać się na poziomie z 2010 r., niezależnie od
wzrostu gospodarczego. W 2019 r. podpisaliśmy deklarację
paryską ONZ, ponadto firma Tetra Pak trzeci rok z rzędu
otrzymała ocenę „Leadership” od CDP za nasze działania
na rzecz ujawnienia wpływu na klimat i oddziaływania na
dostawców. Oceny przyznawane przez CDP to efekt
naszego zaangażowania w minimalizowanie wpływu na
klimat w całym łańcuchu wartości i zwiększenie
wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej.

IN

DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU

TETRA PAK INWESTUJE W ODNAWIALNĄ ENERGIĘ

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na zakładach
produkcyjnych Tetra Pak
Liczba instalacji

8 (w 2018)

Zainstalowane moce (kW)

● Osiem fabryk produkujących „zieloną
energię” z fotowoltaicznych paneli
solarnych

● 33 z 56 zakładów produkcyjnych posiadających
100% kontraktów na pozyskanie energii
odnawialnej

NASZE DZIAŁANIA: NAPĘDZAMY ZMIANY
Posiadamy bogatą tradycję inwestowania w efektywność
energetyczną naszych działań. Nasz pierwszy centralny
audyt energetyczny odbył się w 2001 r. Kolejne audyty
pozwoliły wskazać sposoby na oszczędności energii dzięki
ulepszeniom procesów i zmianom zachowań. W 2016 r.
podjęliśmy kolejny krok i publicznie zobowiązaliśmy się
przed RE100, że do 2030 r. będziemy pozyskiwać 100%
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2018 r.
osiągnęliśmy poziom 50% i jesteśmy na dobrej drodze do
zrealizowania celu. Ponadto, 80% naszych działań będzie
zasilanych energią odnawialną do 2020 r., a 100% do 2030 r.
Stale oceniamy, jak Tetra Pak może bezpośrednio inicjować
nowe projekty związane z energią odnawialnej w regionach,
w których działamy. W 2018 roku zainwestowaliśmy
w projekty fotowoltaiczne w naszych fabrykach w Rayong,
w Tajlandii (1,0 MW) i w Denton w USA (0,6 MW). To jednak
dopiero początek, widzimy potencjał dla większej liczby
takich projektów. Ponad to, rozważamy wykorzystanie
umowy typu PPA jako alternatywnego źródła zwiększającego
dostęp do energii odnawialnej na całym świecie.

Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia

80%

odnawialnej
energii

w naszej działalności do 2020 roku.

2,644

Odnawialne zużycie energii elektrycznej 2018
(MWh)

460,000 (średnio)

ŚCISŁE MONITOROWANIE DOSTAWCÓW
Łańcuch dostaw odpowiada za 45% emisji gazów
cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości. Ściśle
współpracujemy z dostawcami i partnerami, aby
zidentyfikować oszczędności, zarówno w ich działalności,
jak i przez ich dostawy. Ponadto formalnie oceniamy wyniki
działań w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych
dostawców.
MNIEJ ODPADÓW W NASZYCH FABRYKACH, WIĘCEJ
RECYKLINGU
Stale doskonalimy naszą kulturę pracy, World Class
Manufacturing, aby porównywać nasze zakłady pod kątem
wyników, badać dobre praktyki i zapewniać, że są one
systematycznie stosowane w całej firmie. Ulepszona
technologia pomogła także zmniejszyć ilość odpadów,
poddajemy teraz recyklingowi prawie 100% odpadów
materiałowych; pozostała część jest usuwana
odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4%

Po raz pierwszy od 20 lat nasze fabryki
wytwarzają mniej niż 4% odpadów.

TETRA PAK 2019 RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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ŻYWNOŚĆ

OCHRONA
ŻYWNOŚCI DLA
WSZYSTKICH
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OCHRONA ŻYWNOŚCI DLA WSZYSTKICH

19.4%
1%

w 10 lat

W Republice Dominikany przewlekłe niedożywienie
zmniejszyło się w ciągu 10 lat z 19,4% do 1%.
Frekwencja szkolna
wzrosła o

7.6%

Programy żywienia szkolnego zwiększają dostęp do edukacji.
W Zambii frekwencja w szkołach wzrosła o 7,6%, a zdawalność
w roku po uruchomieniu programu wzrosła o 16,3%.
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ZAPEWNIENIE DZIECIOM DOSTĘPU DO
BEZPIECZNEGO ŻYWIENIA
W wielu krajach dzieci nadal chodzą do szkoły głodne.
Rządy dotują programy żywieniowe, aby upewnić się, że
dzieci otrzymują żywność w szkołach, a opakowania
Tetra Pak umożliwiają dostarczanie tym dzieciom
pożywienia. W wielu krajach są obecnie wdrażane
programy rządowe, w 59 z nich stosuje się opakowania
Tetra Pak. Dzięki walorom praktycznym i ochronie żywności
za pomocą aseptycznej technologii Tetra Pak oraz dzięki
łatwemu piciu przez słomki – które wkrótce będą
papierowe – kartony Tetra Pak mobilizują przemysł
spożywczy do uczestnictwa w takich programach, a my
jesteśmy dumni z ich efektów.

PROMOWANIE RECYKLINGU W PERU
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OCHRONA ŻYWNOŚCI DLA WSZYSTKICH
Innowacyjne i wiodące na rynku rozwiązania Tetra Pak
w zakresie przetwarzania żywności, pakowania i usług
odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu jednego
z najpilniejszych wyzwań rozwojowych naszych czasów
– bezpieczeństwa żywności. Dzięki ścisłej współpracy
z naszymi partnerami w łańcuchu wartości możemy pomóc
w udostępnieniu bezpiecznych, odżywczych produktów
o licznych walorach smakowych większej liczbie szybko
rosnącej populacji świata, w tym milionom ludzi
mieszkającym w odległych miejscach bez dostępu do
urządzeń chłodzących. Ponadto nasz najnowocześniejszy
sprzęt, procesy i opakowania przedłużają żywotność
żywności i zapobiegają jej psuciu. Stanowi to odpowiedź na
problem marnotrawienia żywności, który przekłada się na
około 8% emisji gazów cieplarnianych powodowanych
przez człowieka.

IN

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH
ŻYWNOŚCI

Według Światowego Programu Żywnościowego
13% peruwiańskich dzieci cierpi na chroniczne
niedożywienie, a 22% wszystkich obywateli ma niewielki
dostęp do pożywnej żywności. Oprócz tego istnieje
potrzeba pielęgnowania poprzez edukację lokalnej
kultury i rodziny języków keczua.

Nasz klient, P&D Andina Alimentos S.A., przeszedł do
historii dzięki wprowadzeniu na rynek nowego
wzbogaconego produktu mleczarskiego marki Yoleit,
który zawierał na opakowaniu opis zarówno w języku
hiszpańskim, jak i w keczua. Napój ten zawiera lokalnie
produkowane ziarna i jest wzbogacony witaminami A, D,
E, wapniem, cynkiem i magnezem. Opakowanie zawiera
również komunikaty edukacyjne, które promują dobre
odżywianie, higienę i recykling. Qali Warma,
Departament Ministerstwa Rozwoju i Integracji
Społecznej, zarządza krajowym programem żywienia
i żywności w Peru. Obejmuje on około 3,7 miliona dzieci
w wieku szkolnym, z czego 523 000 otrzymuje
wzbogacone napoje w opakowaniach Tetra Pak.
We współpracy z dostawcami programów żywienia
szkolnego oraz z Tetra Pak departament opracował
program mający na celu odzyskanie opakowań
pokonsumenckich z 38 szkół i podniesienie świadomości
w zakresie żywienia i opieki środowiskowej poprzez
dynamiczne szkolenie nauczycieli.

Unikalne doświadczenie
Tetra Pak w zakresie
komponowania
produktów
jest wykorzystywane do
pomocy przemysłowi
mleczarskiemu
w zaproponowaniu
wysokoodżywczej żywności
dla niedokarmionych dzieci.

TETRA PAK 2019 RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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PRZEKSZTAŁCENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH ZA
POMOCĄ LOKALNYCH ROZWIĄZAŃ
Nasz model Centrów Mleczarskich (tzw. Dairy Hubs) łączy
drobnych rolników z gospodarek rozwijających się
z przetwórcami mleka. Wzmacniając sieci dostaw,
zapewniamy dostawę mleka wysokiej jakości w sposób
zrównoważony pod względem środowiskowym, społecznym
i gospodarczym. Pomagamy rolnikom zwiększyć ich
wydajność poprzez szkolenia w zakresie zrównoważonego
zarządzania gospodarstwem i hodowli zwierząt. Biorąc pod
uwagę pozytywny wpływ tych działań, szukamy partnerów
do skalowania naszej oferty szkoleniowej.

Infrastruktura
z odpowiednią
technologią
chłodzenia w celu
poprawy jakości.
Usługi doradcze.

Punkt skupu
mleka

Doradztwo w
punkcie skupu mleka

Mleczarnia
Dedykowany
procesor zapewnia
drobnym rolnikom
dostęp do rynku.
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Punkt skupu
mleka
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NOWY PROJEKT HUBU MLECZNEGO
W KENII

Trening praktyczny
dot. wydajności w celu
poprawy dochodów
drobnego rolnika.

IN

Drobny rolnik

Rola Tetra Pak

Nasz klient, Uplands Dairy, zlokalizowany jest
w okręgu Kiambu w Kenii.
Hodowla bydła mlecznego jest kluczowym źródłem
utrzymania i lokalnego odżywiania, ale złe praktyki
zarządzania gospodarstwem doprowadziły do niskiej
wydajności, niskich dochodów i słabej jakości surowego
mleka. Niedożywienie jest poważnym problemem w całym
kraju. Opierając się na pozytywnych doświadczeniach
zdobytych w innych miejscach, wdrażamy razem z Uplands
Dairy projekt tzw. hubu mlecznego. Obejmuje on oceny
gospodarstw, pomoc techniczną, budowanie zdolności
i promowanie najlepszych praktyk. Kształcimy również
szkoleniowców, aby wyniki naszej pracy mogły
rozprzestrzenić się wśród 7000 gospodarstw zaopatrujących
Uplands. W ramach projektu uzyskano już pozytywne wyniki,
jak chociażby 150% wzrost wydajności produkcji mleka na
krowę. Ogólnie rzecz biorąc, pobór mleka wzrósł o 16%
w ciągu ostatniego roku, podczas gdy koszt zbiórki mleka
dla Uplands spadł o 5%. Nasz zespół projektowy patrzy
w przyszłość i poszukuje partnerów do zwiększenia skali
usług szkoleniowych, aby dotrzeć do większej liczby
drobnych rolników i przynieść im korzyści.

16% 7,000
Średnio ponad

Przykładowe wyniki
Wzrost dochodów drobnych
rolników na Sri Lance

+53%

Średni miesięczny
dochód z 36,5 USD
do 57,3 USD

18

Poprawa jakości
mleka w Nikaragui

+81%

wzrost jakości mleka
zakwalifikowanego
jako klasa A
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całkowitej zbiórki
mleka

gospodarstw zaopatrujących
Uplands Dairy

LUDZIE

NASZA
NAJMOCNIEJSZA
STRONA

LUDZIE

TALENT I ROZWÓJ

NASZA NAJMOCNIEJSZA
STRONA

Nasze inwestycje
w przywództwo i kompetencje
techniczne – od rekrutacji do
przejścia na emeryturę –
wspierają pracowników
w budowaniu w naszej firmie
swoich produktywnych karier,
a zatem stanowią inwestycję
w sukces naszej działalności.

SKUTECZNA W DZIAŁANIU KADRA POPIERAJĄCA
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Dążymy do wprowadzenia kultury pracy, w której
różnorodność jest integralna, oczywista i ceniona za
korzyści, jakie przynosi. Przyszły sukces naszej firmy
zależy od utrzymania zróżnicowanej siły roboczej,
w której każdy pracownik jest szanowany, wysłuchany
i zaangażowany. Wiemy również, że nasi klienci są
różnorodni i oczekują, że będziemy równie
zróżnicowani.
Po zdefiniowaniu naszej strategii różnorodności
i inkluzyjności przeszliśmy w 2018 r. do jej wdrażania.
Oto kilka najważniejszych wyników:
• L iczba kobiet na wyższym szczeblu kierowniczym
wzrosła z 10 do 14%, a odsetek kobiet na poziomie
menedżerskim wzrósł z 23% do 24%. Jest to znaczny
wzrost w krótkim czasie.
• Podwoiliśmy zasięg naszej elastycznej polityki pracy.
Elastyczna praca jest teraz dostępna we wszystkich
krajach na całym świecie, wszędzie, gdzie Tetra Pak
zatrudnia ponad 50 osób.
• Wszystkim liderom zapewniamy szkolenia w zakresie
różnorodności i inkluzyjności. Uruchomiliśmy kurs na
temat inkluzyjnego przywództwa, który jest w 2019
roku oferowany wszystkim kierownikom.
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Zaplanowaliśmy również dalsze ulepszenia w 2019 roku.
Każdy członek zespołu wykonawczego ma teraz za
zadanie likwidację w swojej organizacji luk, co
w większości sprowadza się do poprawy reprezentacji
płci na poziomie kierowniczym. Ponieważ niełatwo jest
nam zatrudniać tyle absolwentek, ile byśmy chcieli,
wprowadziliśmy różne taktyki, takie jak rekrutacja za
pośrednictwem mediów społecznościowych,
zatrudnianie większej liczby stażystów, prowadzenie
projektów, które wspierają więcej uczennic w nauce
i dzielenie historiami o roli kobiet w całej naszej firmie.
Liczba kobiet na wyższych stanowiskach
kierowniczych

10%

2017

14%
2018

Ulepszyliśmy także sposób, w jaki każdy z Tetra Pak może
zgłosić prośbę, wyrazić lub podzielić się informacją
zwrotną na temat wydajności, usprawniając ważny dla
nas proces doskonalenia. Wreszcie, po zebraniu opinii na
temat naszego procesu zarządzania wydajnością,
zidentyfikowaliśmy i wdrożyliśmy pakiet usprawnień.
NAGRADZANIE NAJLEPSZYCH
W 2018 r. nasza nagroda Leadership Excellence Award
trafiła do dyrektora fabryki w Dżuddzie w Arabii
Saudyjskiej, który z powodzeniem podniósł kompetencje
i dojrzałość swojej organizacji w konkurencyjnym
środowisku, zapewniając wysoki poziom zaangażowania
pracowników w całej fabryce.

T

O

N

TALENT DZIŚ I JUTRO

ACTIO

R

W 2018 r. uruchomiliśmy program Induction Framework,
który poprawia sposób, w jaki wprowadzamy do pracy
nowe osoby. Wyjaśnia on działalność Tetra Pak na
poziomie globalnym i lokalnym, opisuje funkcjonowanie
naszej firmy oraz przedstawia pracę nowo zatrudnionych
w szerszym kontekście.

W 2018 r. większość naszych pracowników zaangażowała
się w działania związane z zarządzaniem wydajnością,
a cała firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 84%
pracowników fizycznych w 2019 r. Nasze podstawowe
dokumenty firmowe są teraz dostępne w dziewięciu
językach.

FUTURE TALENT
Nasz globalny program Future Talent (“Talenty
Przyszłości”) rozwija kolejne pokolenie utalentowanych
pracowników, zatrudniając obiecujących absolwentów
i oferując doskonałą okazję do pierwszej pracy.
Dokonujemy znacznych inwestycji w tych świeżo
zrekrutowanych pracowników, zapewniając im globalnie
zorganizowane szkolenia i rozwój. W 2018 r. dołączyło do
nas kolejnych 180 absolwentów, co daje łączną liczbę 350
osób. Absolwenci zatrudnieni w 2017 roku świetnie sobie
radzą, czego dowodzą pozytywne opinie zarówno
samych pracowników, jak i menedżerów.
Z tego programu korzystamy również, aby nadal
wzmacniać nasze zróżnicowanie pod względem
narodowości i płci. Właśnie rozpoczęła się nasza trzecia
runda rekrutacji do programu w 2019.

W 2018 dołączyło
do nas

GETH

E

Skupiamy się na zaangażowaniu naszych pracowników,
aby lepiej zrozumieć, jak możemy nadać naszej pracy
znaczenie oraz umożliwić długie, satysfakcjonujące
kariery. Wiąże się to z zapewnieniem wyjątkowych
możliwości nauki i rozwoju, które zapewniają naszym
pracownikom najlepszą możliwą wydajność.

DZIELENIE SIĘ OPINIĄ I ZACHĘCANIE
DO ROZWOJU
Chcemy przyciągnąć najlepszych kandydatów i we
współpracy z nimi zapewnić, że będą się w Tetra Pak
rozwijać i odnosić sukcesy.

IN

SZKOLENIA I DOSKONALENIE
W realizacji strategii Tetra Pak każdy pracownik odgrywa
ważną rolę. Poprzez szkolenia i rozwój wspieramy
naszych pracowników od rekrutacji do przejścia na
emeryturę. W efekcie ciągłego doskonalenia naszych
programów rozwoju pracowników w Tetra Pak, z których
wiele powstało w wyniku odpowiedzi na opinie
pracowników, zaobserwowaliśmy, że średnia liczba
godzin szkoleń dla wszystkich pracowników wzrosła z 24
w 2016 r. do 34 w 2018 r.

180
absolwentów

350
co daje łączną liczbę
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LUDZIE

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

W TROSCE O NASZYCH
PRACOWNIKÓW
NASZE PODEJŚCIE
Bezpieczeństwo przede wszystkim: bezpieczeństwo
i higiena pracy (BHP) dotyczy nie tylko fabryk, ale
wszystkich pracowników. W 2018 r. zachowaliśmy 100%
zgodność zakładów produkcyjnych z globalną normą
w zakresie BHP – OHSAS 18001. Jesteśmy blisko pełnego
wdrożenia naszego globalnego systemu zarządzania BHP
i śledzenia danych BHP w celu ciągłego doskonalenia.

ŚLEDZENIE NASZEGO ODDZIAŁYWANIA
W dalszym ciągu monitorujemy sposób zarządzania BHP
poprzez coroczną samoocenę. W 2018 r. 19 naszych firm
oceniono w ramach nowego programu oceny BHP. Mamy
zamiar objąć nim wszystkie nasze zakłady niezwiązane
z produkcją (firmy i centrale) do końca 2019 roku. W 2018 r.
dołączyliśmy do naszej kadry menedżerów ds. BHP
przypisanych do każdego klastra. Stanowiska te pomagają
wypełniać lokalne plany w celu poprawy zaawansowania
BHP. Każda z naszych fabryk kontynuuje realizację swoich
lokalnych trzyletnich planów doskonalenia.
BEZPIECZNA JAZDA
W 2018 r. uruchomiliśmy procedurę mającą na celu
zapewnienie tego, by nasi dostawcy usług transportowych
(autobusy, autokary, taksówki itp.) świadczyli usługi przy
spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa
określonych przez Tetra Pak, zgodnie
z poniższym schematem:

Droga do bezpiecznej podróży
PRZED PODRÓŻĄ

Czym są Standardy
Bezpiecznej
Podróży
w Tetra Pak?

Zastanów
się

To obowiązkowe
zasady, których mamy
prawo wymagać,
podróżując służbowo.

Czy pojazd ma
sprawne pasy
bezpieczeństwa?

Jeśli nie są one
przestrzegane, nie
możesz kontynuować
podróży służbowej.

JEŚLI MASZ
WĄTPLIWOŚCI...

Kondycja pojazdu
Liczba pasażerów
Ładunek

Nie wsiadaj do pojazdu,
nawet jeśli spowoduje to
opóźnienia.

PODCZAS PODRÓŻY

JEŚLI NIE
CZUJESZ SIĘ
BEZPIECZNIE...
Wyjaśnij, czym są
Standardy Bezpiecznej
Podróży Tetra Pak.
Wysiądź jak najszybciej.

Agresywne prowadzenie pojazdu
Zmęczenie
Używki (alhokol, narkotyki)

Korzystanie z telefonu
w trakcie jazdy

Zgłoś to.

Wyjaśnij sytuację.
Poproś o inny pojazd.

Zbyt szybka jazda oraz
niedostosowanie
prędkości do warunków
na drodze

PO PODRÓŻY
Przepraszam,
rozmowa przez
telefon w trakcie
jazdy jest niezgodna
z naszymi standardami. Proszę się
rozłączyć.

Jak zgłosić swoje
obawy?
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PODRÓŻ W SŁUŻBOWYCH POJAZDACH

Zgłoś taką
sytuację

Kierowca nie reaguje, a Ty nie czujesz się bezpiecznie
Kierowca kontynuuje niebezpieczną jazdę
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W celu zgłoszenia
niebezpiecznej jazdy
bądź niesprawnego
pojazdu, zadzwoń na
recepcję Tetra Pak.

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
W Tetra Pak postrzegamy zdrowie i dobre samopoczucie
w szerokim kontekście. Nasze inicjatywy są prowadzone
centralnie i wdrażane na wszystkich poziomach naszej
działalności, od biur po hale produkcyjne. W 2018 r.
opracowaliśmy nową procedurę zapewniającą zarządzanie
hałasem i rozpoczęliśmy wdrażanie naszego globalnego
programu dotyczącego dobrego samopoczucia.

R
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2.5

W 2018 r. wdrożyliśmy pierwszą fazę nowego programu
promującego dobre samopoczucie w 14 krajach
w Europie, Ameryce Południowej i Azji. Program
wykorzystuje podejście „szkolić szkoleniowca”, które
zapewnia naszym lokalnym menedżerom HR
umiejętności prowadzenia i wspierania podobnych
programów we własnych krajach.

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW

ACTIO

N

Wskaźnik wypadków w pracy śr. z 12 m-cy
Liczba utraconych godzin pracy
na 1,000,000 roboczogodzin

IN

SKUTECZNE DZIAŁANIA W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA
W 2018 roku miały miejsce dwa wypadki śmiertelne: jeden
pracownik zginął w wypadku drogowym, a drugi podczas
pracy nad projektem instalacji. Firma Tetra Pak jest
zdeterminowana, by wyciągnąć wnioski z tych tragicznych
zdarzeń i wprowadziła szczegółowe plany działania.

2015

2016

2017

2018

Źródło: wszystkie wypadki w pracy (stali i tymczasowi
pracownicy Tetra Pak).

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
– ZAWSZE I WSZĘDZIE

„Jestem dumny z osiągnięć mojego zespołu
i wartości, jaką wnosimy w doskonalenie
funkcjonowania Tetra Pak w zakresie BHP. Na
przykład tutaj, w Dżuddzie, zidentyfikowaliśmy
pewne zadania, które pracownicy powinni
powtarzać co miesiąc i opracowaliśmy aplikację
mobilną, aby przypominać im o wykonywaniu
i rejestrowaniu tych zadań. Jeśli każda osoba
weźmie odpowiedzialność za siebie, nasze działania
staną się tak bezpieczne, jak to tylko możliwe.”
BULENT KOZAK
DYREKTOR FABRYKI, DŻUDDA
Posłuchaj podcastu na naszej
stronie internetowej

W 2018 r. przeszkoliliśmy 24 szkoleniowców, którzy
następnie przeszkolili 482 lokalnych menedżerów.
Program zapewnia pracownikom wsparcie na trzech
poziomach.
1. Podstawowe wsparcie – podnosi świadomość
i sugeruje kroki, jakie pracownicy mogą podjąć, aby
zarządzać swoim własnym dobrym samopoczuciem.
2. Wsparcie drugorzędne – zapewnia narzędzia dla
menedżerów, w tym w zakresie oceny ryzyka oraz
szkolenia dotyczące prowadzenia z pracownikami
rozmów na temat dobrego samopoczucia.
3. Wsparcie trzeciorzędne – dotyczy sytuacji, w których
występuje sytuacja „wypalenia zawodowego”. Nasz
proces ponownego wprowadzania do pracy
gwarantuje, że pracownik nie trafi do tego samego
środowiska, jeśli to właśnie ono przyczyniło się to
wypalenia zawodowego.
W 2019 i 2020 r. zamierzamy wdrożyć ten program
w pozostałej części naszej firmy.
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ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ W PRAKTYCE
TETRAPAK.COM/SUSTAINABILITY

Słownik pojęć: https://www.tetrapak.com/sustainability/our-approach/glossary

