STENA RECYCLING POLSKA
DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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SZANOWNI PAŃSTWO,
prowadzenie biznesu w duchu idei zrównoważonego rozwoju
(sustainability), czyli z poszanowaniem kwestii społecznych,
ekologicznych i ekonomicznych z jednoczesnym uwzględnieniem
potrzeb przyszłych pokoleń, przyświeca działalności Grupy Stena
Metall od początku istnienia. Jej ważnym elementem jest koncepcja
Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), czyli takiej, w której odpady
praktycznie nie istnieją, żadne surowce się nie marnują, a każdy produkt
wykorzystywany jest wielokrotnie.
Opierając się na skandynawskich doświadczeniach, w Stena Recycling
Polska od ponad 15 lat wspólnie z Klientami poddajemy recyklingowi
odpady poprodukcyjne, dając materiałom nowe życie w kolejnych
produktach. Pomagamy firmom znajdować optymalne rozwiązania
na sortowanie, gromadzenie, transport i zagospodarowanie odpadów
powstających w przedsiębiorstwach. Jednocześnie wspieramy naszych
Klientów w ich dążeniach do realizacji celów zrównoważonego rozwoju
oraz implementacji założeń gospodarki cyrkularnej.
W 2015 roku, na poziomie Grupy, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu
pracy nad spójną strategią zrównoważonego rozwoju. Na podstawie
analiz działań prowadzonych na wszystkich rynkach oraz wyników

WPROWADZENIE
dialogu z interesariuszami określiliśmy 4 priorytetowe filary
zrównoważonego rozwoju. Są to: Tworzenie wartości, Efektywność
zasobów, Ludzie i kultura oraz Odpowiedzialne relacje. Dla każdego
z nich zdefiniowaliśmy nasze ambicje oraz cele, które zostały opisane
w pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Stena Metall.
W ślad za nim przekazujemy w Państwa ręce materiał opisujący
wybrane działania Stena Recycling w Polsce.
Jestem przekonany, że ta lektura będzie dla Państwa ciekawym
źródłem inspiracji. Zachęcam również do przeczytania pełnego raportu
Grupy, który znajduje się na stronie www.stenametall.com.
Wspólnie tworzymy wartość. It starts here.

Lars Ibsen,
Prezes Zarządu
Stena Recycling Polska
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STENA RECYCLING POLSKA
Jako Stena Recycling Polska jesteśmy częścią Grupy Stena Metall, będącej
liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami
oraz usług środowiskowych. Poprzez wprowadzanie dopasowanych do potrzeb
rozwiązań pomagamy naszym Klientom optymalizować zarządzanie zasobami
oraz zwiększamy poziom odzysku materiałów. Przetwarzamy następujące
frakcje odpadów: metale żelazne, metale nieżelazne, makulaturę, folię, odpady
niebezpieczne i inne.

PRIORYTETY DZIAŁAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Od ponad 75 lat działalności na rynku międzynarodowym kierujemy się filozofią
CARE, która oznacza dbałość o: Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby,
Środowisko i Społeczeństwo. Podstawą współpracy z Klientami i Partnerami oraz
relacji wewnętrznych są wyznawane przez nas wartości: Prostota, Niezawodność
oraz Rozwój. Znajdują one odzwierciedlenie w kluczowych obszarach
naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju: Tworzeniu wartości,
Efektywnym gospodarowaniu zasobami, Ludziach i kulturze oraz
w Odpowiedzialnych relacjach.

19

LOKALIZACJI

>550
PRACOWNIKÓW
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ŚNIADANIA BIZNESOWE

TWORZENIE WARTOŚCI
STOPIEŃ PRZETWARZANIA ODPADÓW
Przetwarzamy rocznie ponad 500 tysięcy ton odpadów pochodzących
z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe
materiały. W naszym świecie nie ma bezużytecznych odpadów.
Dostrzegamy nowe możliwości we wszystkim wokół nas. Wspólnie
z Klientami sprawiamy, że ich działalność jest bardziej zrównoważona.
Opracowujemy i dostosowujemy rozwiązania recyklingowe do
poszczególnych branż, wdrażając najbardziej opłacalne i korzystne dla
biznesu oraz środowiska sposoby odzysku i recyklingu. W 2016 roku
Stena Recycling w Polsce zebrała ponad 652 tysiące ton, a w 2017
ponad 833 tysiące ton odpadów. W tych latach ponad 66% odpadów
zostało poddanych recyklingowi, ponad 18% zostało oddanych
na kompostowanie, a 8% z nich poddane zostało odzyskowi. 2,5%
wszystkich odpadów trafiło na składowisko. Naszym dążeniem jest
wdrożenie polityki „zero odpadów na składowiskach” do końca 2030
roku.

W 2016 ROKU STENA RECYCLING W POLSCE ZEBRAŁA PONAD

652 000

TON ODPADÓW

Organizujemy cykliczne śniadania biznesowe dla naszych Klientów,
podczas których dyskutujemy o wyzwaniach, przed jakimi stoją
przedsiębiorcy. Dzięki temu tworzymy przestrzeń sprzyjającą wymianie
konkretnych pomysłów i doświadczeń. Tematem przewodnim naszych
spotkań były zagadnienia związane z odpadami niebezpiecznymi, które
mają właściwości łatwopalne i toksyczne. Ich przedostanie się do
powietrza, wody lub gleby stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi oraz dla środowiska. Ten rodzaj odpadów wymaga
szczególnej uwagi, a gospodarowanie nimi podlega dodatkowym
regulacjom prawnym. Na przełomie roku 2016/17 odbyły się trzy
spotkania, w których łącznie wzięło udział 59 osób.

OPTYMALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI
Zrównoważone gospodarowanie odpadami zyskuje w Unii Europejskiej
na znaczeniu. Rosną wymagania środowiskowe i coraz bardziej
popularna staje się idea Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, co pokazuje,
że wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa.
W Stena Recycling dążymy do optymalizacji gospodarowania odpadami.
Rozpoczynając pracę z Klientem prowadzimy audyt, w trakcie
którego analizujemy możliwości wprowadzenia usprawnień, po czym
proponujemy rozwiązania „szyte na miarę”.
Efektem takich działań może być reorganizacja logistyki wewnętrznej,
poprawienie efektywności pracy oraz zwiększenie oszczędności
związanej z użytkowaniem maszyn.

60%

O TYLE ZREDUKOWALIŚMY PRACĘ WÓZKA WIDŁOWEGO,
ZMNIEJSZAJĄC WYKORZYSTANIE PALIWA I ENERGII
U JEDNEGO Z NASZYCH KLIENTÓW

AMBICJE NA PRZYSZŁOŚĆ:

380
OBRÓT NETTO
W MLN ZŁ

500

• znajdowanie nowych możliwości
ponownego użycia materiałów,
• rozwijanie technologii, które umożliwiają
ponowne przetworzenie odpadów
w produkt,

TYS. TON ODPADÓW
PRZETWORZONYCH ROCZNIE

PONAD

17

LAT OBECNOŚCI
NA RYNKU

>2 000
WSPÓŁPRACUJĄCYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

8%

66%

ZOSTAŁO PODDANE
ODZYSKOWI

18%

PONAD

2,5%

TRAFIŁO NA
SKŁADOWISKA

• kontynuacja projektów mających na
celu zwiększanie recyklingu tworzyw
sztucznych,
• praca nad jeszcze bardziej wydajnym
recyklingiem materiałów i zwiększenie
ponownego wykorzystania baterii
litowo-jonowych.
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EFEKTYWNOŚĆ
ZASOBÓW
Efektywnie gospodarujemy zasobami, dzięki czemu nie tylko
zmniejszamy wydobycie surowców pierwotnych, ale również
minimalizujemy zużycie energii oraz nasz niekorzystny wpływ na
środowisko. Wydajniejsze przetwarzanie odpadów pomaga poprawić
zarówno rentowność, jak i zmniejszyć ślad węglowy naszej firmy.

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
Odpowiedzialność za środowisko jest dla nas priorytetem, dlatego dla
działalności spółki oszacowaliśmy emisję gazów cieplarnianych. Dzięki
metodologii Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju określiliśmy naszą
emisję zarówno dla części technologicznej, jak i biurowej, zgodnie
ze standardami GRI oraz GHG Protocol. Całkowita oszacowana emisja
gazów cieplarnianych firmy w 2016 roku, po odliczeniu pochłaniania
na jej terenie, wynosi ponad 20,4 tys. ton CO2. Dla porównania duże
międzynarodowe koncerny emitują rocznie ilości gazów cieplarnianych
liczone w milionach ton.
Dzięki recyklingowi odpadów odbieranych od Klientów jesteśmy
w stanie w znaczny sposób obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla.
Przetwarzając poszczególne rodzaje odpadów, w 2016 roku nasza
spółka zredukowała emisję CO2 o:

1 834 KG

NA PRZETWORZONĄ TONĘ MAKULATURY

2 875 KG

NA PRZETWORZONĄ TONĘ ZŁOMU STALOWEGO

ZAMKNIĘTY OBIEG
W INSTALACJACH WODNYCH
Stale pracujemy nad zmniejszeniem wykorzystania wody w procesie
oczyszczania surowca w instalacjach poprzez stosowanie zamkniętego
obiegu wody.
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Przykładem takich dążeń jest strzępiarka - nasza linia technologiczna
w Swarzędzu. Ze względu na proces produkcyjny związany
z precyzyjnym oddzieleniem poszczególnych frakcji z odpadów
wielomateriałowych, ma duże zapotrzebowanie na wodę
(wykorzystywaną głównie w procesie odpylania na mokro). Dzięki jej
wykorzystaniu frakcje lekkich zanieczyszczeń (głównie pyły)
są ze sobą wiązane i transportowane do urządzenia, które jest w stanie
wyłowić je za pomocą listew mieszających. Te procesy sprawiają,
że zanieczyszczenia powstające w trakcie strzępienia nie dostają
się do atmosfery. Woda używana do tego procesu jest zawracana
do obiegu.

ODZYSK CENNYCH SUROWCÓW
Zdajemy sobie sprawę, że z roku na rok złoża surowców naturalnych
wyczerpują się. Od początku naszej działalności koncentrujemy się na
poszukiwaniu nowych metod odzysku materiałów. Specjaliści Stena
Recycling współpracują z uczelniami i grupami badawczymi w celu
maksymalnego wykorzystania potencjału ukrytego w odpadach. Dzięki
wypracowanym rozwiązaniom surowce, które do tej pory trafiały
na składowisko są ponownie wykorzystane w nowych produktach.
Prowadzimy również badania dotyczące tzw. urban mining, czyli
górnictwa miejskiego, polegającego na wydobywaniu między innymi
zużytych instalacji elektrycznych z terenów miejskich (na przykład
z budynków). W oddziale w Trzebieńczycach znajduje się specjalna linia
technologiczna do przerobu kabli. Linia przetwarza rocznie 400-500 ton
kabli miedzianych oraz 100 ton aluminiowych, odzyskując ok. 160-250
ton miedzi i ok. 70 ton aluminium.
Zapotrzebowanie na miedź stale rośnie, dlatego ważny jest recykling
kabli, który pozwala ponownie wprowadzić materiały do obiegu.
Kluczową kwestią jest zatem wypracowanie najbardziej efektywnej
technologii odzysku tego surowca. Miedź, podobnie jak aluminium,
może być poddawana procesowi recyklingu nieskończenie wiele
razy, bez utraty na jakości. Odzyskując i ponownie wykorzystując te
materiały zmniejszamy możliwość przeniknięcia ich do otoczenia oraz
przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

DZIĘKI INSTALACJI W TRZEBIEŃCZYCACH
ODZYSKUJEMY BLISKO

99,5%

MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W KABLACH

600 TON

TYLE ROCZNIE PRZETWARZAMY
RÓŻNEGO RODZAJU KABLI

EDUKACJA NAJMŁODSZYCH
W całej Polsce prowadzimy konkurs dla szkół i przedszkoli pod hasłem
„Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”. Jego uczestnicy mają za
zadanie zebrać jak największą ilość materiału do przetworzenia
i jednocześnie dowiadują się, na czym polega recykling oraz jak ważny
jest on dla ochrony środowiska.

2 500 TON

TYLE MAKULATURY ROCZNIE ZBIERAJĄ SZKOŁY
I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

ĆWICZENIA NA WYPADEK
AWARII ŚRODOWISKOWYCH
Co roku organizujemy ćwiczenia na wypadek awarii środowiskowych
w naszych oddziałach. W trakcie części teoretycznej wspólnie
z jednostkami Straży Pożarnej przedstawiamy i omawiamy zagrożenia,
jakie mogą wystąpić, a także uczymy, jak się zachować w sytuacji
zaistniałego niebezpieczeństwa. W części praktycznej symulujemy taką
awarię, dzięki czemu pracownicy mają szansę reakcji na potencjalne
zagrożenia w bezpiecznych warunkach. Po szkoleniu sporządzana jest
notatka wraz z wnioskami oraz planem działań.

AMBICJE NA PRZYSZŁOŚĆ:
• implementowanie narzędzi opartych
o lean management w codziennej pracy
operacyjnej,
• praca nad poprawą efektywności
energetycznej w całej Grupie,
• kontynuacja wdrażania systemu
zarządzania transportem (TMS) w celu
zwiększenia wydajności oraz optymalizacji
kosztów i ograniczenia emisji CO2,
• kolejne inwestycje w nowe technologie,
• działalność na rzecz redukcji emisji
do wód opadowych.
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LUDZIE I KULTURA
Nasz sukces zależy od kompetentnych i zaangażowanych pracowników.
Szczególnie ważne są wspólnie podzielane wartości, świadomość
biznesowa i przedsiębiorczość. Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy
z poszanowaniem dla różnorodności. Dbamy również o rozwój
kluczowych umiejętności oraz przywództwa.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Wspieramy naszych pracowników na każdym etapie ich rozwoju
zawodowego. Wprowadziliśmy system szkoleń odpowiadający
celom organizacji oraz uwzględniający cyklicznie badane potrzeby
pracowników. Kluczowymi tematami są dla nas kompetencje
materiałowe dotyczące poszczególnych frakcji odpadów, umiejętności
sprzedażowe wspierające pracę z Klientami oraz managerskie
i przywódcze, które wpływają na efektywność pracy zespołowej
oraz indywidualnej. Programy rozwojowe prowadzimy na kilku
poziomach zaawansowania, dostosowując przekazywaną wiedzę,
narzędzia oraz przypadki biznesowe do potrzeb uczestników.
Część naszych spotkań warsztatowych łączymy np. z wizytami
w specjalistycznych instalacjach, hutach oraz papierniach, gdzie
poznajemy praktyczne aspekty pracy z odpadami.

PRZYWÓDZTWO
W 2015 roku zainicjowaliśmy pilotażowy program warsztatów
wspierających rozwój kompetencji managerskich i przywódczych, który
kontynuujemy. Program uwzględnia cele biznesowe firmy oraz kulturę
organizacyjną Stena Recycling i całej Grupy Stena Metall. Odnosi się
również do potrzeb rozwojowych poszczególnych pracowników, które
badamy poprzez indywidualne wywiady pogłębione na etapie diagnozy
będącej elementem przygotowania warsztatów. Każdy moduł tego
szkolenia jest przeplatany pracą z zadaniami wdrożeniowymi, które wraz
z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi są dostępne na platformie
online, wspieracjącej proces rozwoju. Kolejnym krokiem jest dla nas
wprowadzenie dwuletniego programu Akademii Przywództwa, jako
kontynuacji wspomnianych szkoleń oraz dalszego rozwoju kompetencji
przywódczych.
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COROCZNE NAGRODY CARE

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

CARE – DBAŁOŚĆ jest fundamentem naszej kultury organizacyjnej.
Czymkolwiek się zajmujemy, jakiekolwiek decyzje podejmujemy,
kierujemy się DBAŁOŚCIĄ o nasz Biznes i Zasoby, Klientów,
Pracowników, Społeczeństwo oraz Środowisko. Konkurs CARE
Awards stworzyliśmy dla pracowników Stena Recycling, którzy na co
dzień wykazują ponadprzeciętną dbałość przynajmniej w jednym z 5
obszarów CARE. Składa się on z kilku etapów: zgłoszeń z uzasadnieniem
nominacji, które mogą proponować wszyscy pracownicy, wyboru
finalnych nominacji przez zespół zarządzający oraz powszechnego
głosowania.

Stena Voice to cykliczne badanie satysfakcji pracowników, które
prowadzimy od 12 lat. Od 2014 roku odbywa się ono rok rocznie i jest
dostępne online, a od 5 lat frekwencja nie spada poniżej 99%. W roku
2017 uzyskaliśmy 100% odpowiedzi.

W roku 2017 otrzymaliśmy rekordową liczbę nominacji – 76.
W głosowaniu powszechnym wzięło udział ponad 150 osób, a nagrody
otrzymało 9 pracowników, na różnych poziomach organizacji.

OD 2015 ROKU W 4 – DNIOWYCH WARSZTATACH
Z UMIEJĘTNOŚCI MANAGERSKICH I PRZYWÓDCZYCH
WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD

120

Kwestionariusz podzielony jest na kilka obszarów, wokół których
koncentrują się pytania dla pracowników (m.in. strategia i cele,
przywództwo, bezpieczeństwo, kompetencje i rozwój, komunikacja oraz
współpraca). Po zakończonym badaniu zespół zarządzający omawia
wyniki na poziomie spółki i wybiera kluczowe obszary na kolejny rok.
Następnie każdy z managerów otrzymuje indywidualny raport, który
omawia ze swoim przełożonym. Kolejnym krokiem jest spotkanie
managera z zespołem. Celem jest dyskusja wokół efektów działań
wybranych na podstawie poprzedniego badania oraz wybór kluczowych
tematów na kolejny rok, z którymi manager wraz z zespołem chce
pracować.
Od 2 lat pytamy pracowników również o to, czy Stena Recycling
w Polsce prowadzi biznes w zrównoważony sposób, tzn. z jednakową
uwagą traktując kwestie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne
z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W 2017 roku
otrzymaliśmy wynik pozytywnych odpowiedzi na poziomie 96%.

MANAGERÓW I BRYGADZISTÓW
NAJWYŻSZY WYNIK:

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników w miejscu pracy
podejmujemy szereg działań mających na celu jego poprawę. Uważamy,
że wypadkom można zapobiec poprzez zaangażowanie, zwiększenie
świadomości, analizę ryzyka, działania prewencyjne oraz edukację na
temat potencjalnych zagrożeń w różnych sytuacjach. Jest to punkt
wyjścia naszej wizji „Stena bez wypadków”, który leży u podstaw
systematycznej pracy na rzecz bezpieczeństwa.
Prowadzimy działania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń.
Dzięki zaangażowaniu pracowników, zmianie nastawienia oraz
zachowań, raportowaniu i analizowaniu nie tylko wypadków, ale również
incydentów oraz wszelkich niezgodności, zredukowaliśmy znacząco ich
liczbę.
Aby osiągnąć taki wynik wprowadziliśmy między innymi Złote
Zasady Bezpieczeństwa i dodatkowe szkolenia dla pracowników oraz
podwykonawców. Wszyscy pracownicy regularnie wykonują obchody
bezpieczeństwa (tzw. safety walks), podczas których obserwują miejsce
pracy i rozmawiają z innymi pracownikami, raportują niezgodności
i incydenty, proponują też usprawnienia w przygotowanym do tego
systemie HSSEQ. W każdym oddziale odbywają się również coroczne
audyty, których celem jest sprawdzenie stopnia wdrożenia polityki
bezpieczeństwa i przygotowanie rekomendacji uprawnień.

4,8/5,0

W ROKU 2017 UZYSKAŁY STWIERDZENIA:
W STENA RECYCLING PRZECIWDZIAŁAMY URAZOM
FIZYCZNYM W MIEJSCU PRACY
ORAZ

POSIADAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE
DO WYKONYWANIA MOJEJ PRACY

AMBICJE NA PRZYSZŁOŚĆ:
• zwiększenie efektywności procesów HR,
• kolejne inwestycje w budowanie
przywództwa oraz rozwój kompetencji
sprzedażowych i wiedzy materiałowej,
• opracowanie strategii różnorodności
dla całej Grupy,
• dalszy rozwój kultury bezpieczeństwa.
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ODPOWIEDZIALNE
RELACJE
KODEKS POSTĘPOWANIA I DEKLARACJA
PARTNERA BIZNESOWEGO
Nasz sukces wynika z tego, że działamy zgodnie z naszymi zasadami
biznesowymi oraz w sposób odpowiedzialny. Jest to wyrażone
w naszym Kodeksie Postępowania. Wyznacza on standardy dotyczące
etyki biznesu, walki z korupcją, działań związanych z poszanowaniem
środowiska i kwestii społecznych. Wspiera realizację naszych celów,
jakimi są: zapewnienie rentowności, zawieranie opłacalnych i uczciwych
kontraktów oraz utrzymanie konkurencyjności. Wszyscy pracownicy
są zobowiązani do przestrzegania jego zasad. Dodatkowo, od 2016
roku, firmy współpracujące z nami podpisują Deklarację Partnera
Biznesowego Stena Recycling, w której zobowiązują się przestrzegać
ogólnych zasad etyki biznesu oraz praw człowieka. Jest to dla nas kolejny
krok we wdrożeniu odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem wartości.

PARTNERSTWO
Jesteśmy jednym z sześciu współzałożycieli Koalicji RECONOMY. Celem
Koalicji jest upowszechnianie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
(GOZ) oraz stworzenie platformy współpracy umożliwiającej realizowanie
założeń organizacji, wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji. Działania
Koalicji obejmują m.in. organizowanie dorocznej, międzynarodowej
konferencji Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz publikację Raportu
RECONOMY, w którym firmy dzielą się swoimi dobrymi praktykami,
modelami, które wybierają oraz informacjami dotyczącymi
wprowadzania GOZ na rynek polski i światowy.
Jesteśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pozarządowej
organizacji zajmującej się upowszechnianiem koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu. Współpracujemy również z Polską Izbą
Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem, Izbą Gospodarczą Metali
Nieżelaznych i Recyklingu oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą.

PROMOCJA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Byliśmy jednym z Partnerów projektu SDG’s w praktyce, organizowanego
przez CSR Consulting od maja do października 2017 roku. Elementem
tej inicjatywy była Kampania 17 Celów, która miała zachęcić firmy do
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie jej trwania przez 17
tygodni prezentowano poszczególne Cele Agendy ONZ oraz aktywności,
jakie w tym obszarze podejmują przedsiębiorcy w Polsce. Podzieliliśmy się
swoimi dobrymi praktykami między innymi w zakresie oszczędzania wody
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oraz edukowania społeczeństwa. Dodatkowo, wspólnie
z przedstawicielami biznesu, wypracowaliśmy nie tylko rekomendacje
dla branż, ale również potencjalne kierunki działań wpisujących
się w założenia Agendy 2030.

PROJEKT ROUND TABLE
W 2017 roku w ramach RECONOMY braliśmy udział w Projekcie Round
Table, którego organizatorem był Instytut Innowacyjna Gospodarka.
Nasza firma uczestniczyła w trzech debatach poświęconych kwestii
gospodarowania opakowaniami, marnotrawienia żywności oraz
rekomendacji rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla
biznesu. Po zakończeniu projektu powstał raport W kierunku Gospodarki
Cyrkularnej, w którym zaprezentowaliśmy dlaczego gospodarka
odpadami może być dobrym sposobem na wprowadzenie GOZ do firm.

KONKURS STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD
- LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
Jako firma działająca w obszarze gospodarowania odpadami oraz
usług środowiskowych czujemy się odpowiedzialni za realizację
założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, opartych między innymi na
racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu
negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko.
W odpowiedzi na potrzebę promocji GOZ zorganizowaliśmy pierwszy
w Polsce konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki
Obiegu Zamkniętego. Jest on dedykowany przedsiębiorcom, którzy
promują GOZ, bądź wdrożyli w swoich firmach praktyki z tego obszaru.
Konkurs kierowany jest również do studentów, którzy mają swój pomysł
na realizację projektu z obszaru gospodarki cyrkularnej. Nadesłane
projekty ocenia Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych
firm, uczelni i instytucji.
Partnerami merytorycznymi konkursu byli: Forum Odpowiedzialnego
Biznesu oraz Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego
RECONOMY.
W konkursie Stena Circular Economy Award, skierowanym do firm oraz
studentów, przewidziano trzy kategorie, a w każdej z nich nagrodzono:
W KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWO – PRAKTYKA:
•
nagroda główna dla ZT Kruszwica za projekt
„Przekwalifikowanie odpadów na produkt uboczny”,
•
wyróżnienie dla Grupy VELUX za projekt „Wykorzystanie
surowca drzewnego do produkcji energii cieplnej”.
W KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWO – PROMOCJA:
•
nagroda główna dla Studio 102 za projekt „Z GŁOWĄ /
Pozbądź się wszystkiego co nie jest ci potrzebne”.
W KATEGORII STUDENT:
•
nagroda główna dla Karoliny Ceglarz z Politechniki Śląskiej za
projekt „Kompostomat”,
•
wyróżnienie dla Mateusza Perzanowskiego ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego za projekt „Śmieci w sieci”.

BADANIE: STAN WIEDZY POLAKÓW
NA TEMAT GOZ
W ramach Konkursu Stena Circular Economy Award – Lider
Gospodarki Obiegu Zamkniętego przeprowadziliśmy badanie „Stan
wiedzy Polaków na temat GOZ”, które pokazało między innymi na
ile popularne jest pojęcie gospodarki cyrkularnej, jakie działania
proekologiczne są najchętniej podejmowane przez Polaków oraz w jakim
stopniu ich postawy proekologiczne przekładają się na świadomość
wdrażania zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Spośród Polaków,
którzy słyszeli o GOZ (29%) najwięcej osób kojarzy ten termin głównie
z kwestiami środowiskowymi: możliwością zmniejszenia liczby
składowisk i odpadów (57%) oraz ogólną poprawą stanu środowiska
naturalnego (49%).
Według badania 69% Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty
były zaprojektowane i wytworzone zgodnie z zasadami GOZ. Tyle samo
z nich, gdyby miało możliwość, chętnie dowiedziałoby się czy firma,
z której usług lub produktów korzystają, działa na rzecz wprowadzania
gospodarki cyrkularnej. Podobny odsetek (65%) jest skłonny zmienić
swoje przyzwyczajenia konsumenckie, tzn. zrezygnować z produktów
ulubionej firmy i zacząć korzystać z usług innej firmy, która z własnej
woli wdraża zasady GOZ.
Dzięki naszemu badaniu po raz pierwszy przedsiębiorcy otrzymali
wyraźny sygnał, że dobrowolne wprowadzanie zasad gospodarki
cyrkularnej jest opłacalne nie tylko ze względu na obiektywne korzyści
środowiskowe czy gospodarcze. Widzimy, że sami konsumenci bardzo
pozytywnie reagują na nową koncepcję i chętniej skorzystają z usług
firm, które wdrażają model GOZ.

AMBICJE NA PRZYSZŁOŚĆ:
• analiza ryzyka dla całej Grupy w odniesieniu
do kwestii związanych z prawami
człowieka,
• aktualizacja i rozwój programów na
rzecz walki z korupcją dla całej Grupy,
• rozwój dialogu z interesariuszami.

WSPÓLNIE TWORZYMY WARTOŚĆ.

www.stenarecycling.pl

