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Raport Stena Insight przedstawia wybrane trendy 
i aspekty dotyczące zarządzania materiałami, 
recyklingu i zrównoważonego rozwoju.

Branża produkcyjna odgrywa kluczową rolę w transformacji na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Temu tematowi poświęca się coraz 
więcej miejsca w politykach CSR czy strategiach zrównoważonego  
rozwoju. Mimo to, w swojej komunikacji, nadal niewiele firm  
wykorzystuje temat odpowiedzialnego zarządzania  
materiałami i recyklingu.

It starts here.
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ZARZĄDZANIE ODPADAMI I RECYKLING: 
BRANŻA PRODUKCYJNA POWINNA LEPIEJ 
KOMUNIKOWAĆ SWOJE POSTĘPY

Tradycyjnie, działania firm produkcyjnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju koncentrowały się na 
takich obszarach, jak warunki pracy, poprawa  
efektywności energetycznej oraz inteligentne  
i energooszczędne produkty. W komunikacji, zwykle 
podkreślano to w jaki sposób przedsiębiorstwa  
produkcyjne przeciwdziałają utracie wartości  
w operacjach dzięki tzw. lean management. Kwestie 
zarządzania odpadami i recyklingu pełniły drugorzędną 
rolę w stosunku do aspektów bezpośrednio związanych 
z podstawową działalnością. W związku z tym,  
w biznesie i komunikacji poświęca się im znacznie 
mniej uwagi – zarówno w odniesieniu do tego jak 
właściwe gospodarowanie zasobami może  
przyczynić się do wzrostu rentowności, jak 
i w kontekście korzyści dla środowiska.

Jednak, w ostatnim czasie dyskusje wokół  
zrównoważonego rozwoju zdominował temat gospodarki 
o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkularnej).  
Coraz bardziej popularna idea jest postrzegana jako 
odpowiedź na kluczowe wyzwania współczesnego 
świata. I choć GOZ to nie tylko recykling, bez wątpienia 
efektywne i odpowiedzialne zarządzanie materiałami, 
w tym odpadami jest istotną częścią takiego modelu 
gospodarki.

Korzyści płynące z decyzji i działań w dziedzinie 
projektowania opakowań, recyklingu odpadów  
poprodukcyjnych lub wycofanych produktów od 
niedawna zaczynają być uwzględniane w komunikacji 
związanej ze zrównoważonym rozwojem. Jednak,  
przedsiębiorstwa przemysłowe nie są przyzwyczajone 
do wyliczania i komunikowania benefitów płynących 

z wdrażania na przykład cyrkularnego obiegu mate-
riałów. Niezależnie od tego, jak duże są działy 
środowiska, często brakuje pewności w jaki sposób 
opisywać tego rodzaju działania, jak obliczyć korzyści  
z nich wynikające albo jak odpowiedzieć na pytania  
odbiorców komunikatów, które z pewnością się pojawią.

Tymczasem, efekty właściwego zarządzania  
materiałami i recyklingu są bardzo konkretne  
i można je pokazać za pomocą obliczeń odnoszących 
się do kwestii finansowych i środowiskowych. Co 
więcej, zwykle tego rodzaju przykłady są inspiracją  
i formą edukacji dla interesariuszy firmy. Partnerska 
współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi  
się recyklingiem z pewnością pomoże w wyborze 
sposobów przekazu postępów przedsiębiorstwa  
w tym obszarze. Istotne jest, aby działania z zakresu 
zarządzania materiałami prezentować w sposób 
zrozumiały, co zapewnia bardziej angażującą  
komunikację.

Warto pamiętać, że bardzo ważną grupą odbiorców 
informacji korporacyjnych również w tym aspekcie,  
są pracownicy przedsiębiorstwa. Zespoły, które 
zajmują się odpadami w codziennej pracy, powinny 
mieć świadomość, że ich działania są ważną  
i często krytyczną częścią sukcesu firmy w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, komunikacja 
wewnętrzna docierająca do pracowników produkcji, 
w intranecie, w czasopismach dla pracowników 
i za pośrednictwem innych kanałów może być 
doskonałym sposobem na podziękowanie i zachęcanie 
codziennych bohaterów, którzy konsekwentnie pomagają 
podnieść poziom zarządzania materiałami w firmie.

Postęp branży przemysłowej w dziedzinie gospodarowania odpadami 
i recyklingu stał się strategiczną kwestią dla firm produkcyjnych. 
Przedsiębiorstwa z tego sektora mają do odegrania kluczową rolę  
w transformacji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlaczego 
więc tak niewiele mówią o swoich celach?
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RADY EKSPERTA: “FIRMY MUSZĄ BYĆ  
TRANSPARENTNE W KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Eva Ossiansson, ekspertka ds. brandingu z Uniwersytetu Biznesu, 
Ekonomii i Prawa w Geteborgu, podkreśla, że komunikacja działań 
z zakresu zrównoważonego rozwoju nigdy wcześniej nie była dla 
firm tak ważna jak dziś.

Jak ważne jest mówienie o zrównoważonym 
rozwoju?

– Informowanie o działaniach z zakresu  
zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego 
znaczenia, ponieważ jest to kluczowy aspekt, za  
pomocą którego firmy mogą pokazać, że biorą 
odpowiedzialność za aktualne wyzwania z jakimi 
zmaga się świat. Żadne przedsiębiorstwo nie chce 
dziś znaleźć się w gronie tych, których aktywności są 
określane jako negatywnie wpływające na kwestie 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Jeśli biznesowa 
działalność firmy przyczynia się na przykład do 
zanieczyszczenia środowiska, firma pracuje nad 
znalezieniem rozwiązania problemu. Jednym  
z motywatorów jest oczywiście wzrost wymagań 
klientów i konsumentów. Innym – świadomość  
pracowników. Coraz częściej wybieramy dla kogo 
chcemy pracować i wówczas decydujemy się na 
współpracę z przedsiębiorstwem, którego  
podejście i wartości uważamy za właściwe.

W jaki sposób firmy zazwyczaj mówią o  
zrównoważonym rozwoju? 

– Historycznie, firmy mówiły wyłącznie o aspekcie 

środowiskowym. Obecny trend polega na tym, że 
firmy widzą te kwestie bardziej całościowo, mówią  
o klimacie i sposobie, w jaki żyjemy, jak konsumujemy 
i jaki to ma wpływ na gospodarkę. Coraz więcej 
przedsiębiorstw bierze pod uwagę zrównoważony 
rozwój, a managerowie, jak na przykład Elon Musk  
z firmy Tesla, są gotowi być liderami zmian w  
tym obszarze i budować swoją markę wokół  
zrównoważonych wartości.

W jaki sposób firmy wykorzystują recykling, 
informując o działaniach na rzecz  
zrównoważonego rozwoju? 

– Co dzieje się z niewykorzystanym jedzeniem? 
Czy ubrania podlegają recyklingowi? Firmy coraz 
częściej mówią o tych kwestiach. Kluczem jest tutaj 
zbudowanie takich przekazów, które są wystarczająco 
jasne i zachęcające, aby zaan-
gażować jak największą grupę 
osób korzystających z naszych 
produktów. Warto wykorzy- 
stywać liczby, dane. Dzięki temu 
łatwiej przekonamy odbiorcę, że 
te kwestie są ważne. Eva Ossiansson
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TRZY POWODY, ABY KOMUNIKOWAĆ  
PROGRES W ZARZĄDZANIU MATERIAŁAMI

Wybór materiałów, ekoprojektowanie, recykling  
i ponowne wykorzystanie odpadów ma ogromne 
znaczenie w sektorze przemysłowym. Wartość  
komunikacji w tym obszarze również wzrasta. Kończące 
się zasoby surowców nieodnawialnych wymagają 
zmian gospodarczych w kierunku korzystania z 
materiałów pochodzących z recyklingu i ponownie 
wykorzystywanych. To jedyna droga jeśli nadal  
chcemy prowadzić światową produkcję na taką skalę.

Obecnie gospodarka odpadami nie jest już tylko 
kwestią wartości ekonomicznej lub tradycyjnego 
dostarczania surowców w oparciu o podaż i popyt. 
Znacznie większe znaczenie ma aktualnie racjonalne, 
zrównoważone wykorzystanie już pozyskanych 
zasobów. Ogromne obawy społeczne wzbudza 
rosnące zużycie ograniczonych surowców oraz ich 
marnotrawienie poprzez spalanie lub składowanie. 
Wpływ inwestycji w nowoczesny recykling jest nie do 
przecenienia. W przedsiębiorstwach przemysłowych 
korzyści z efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania 
zasobami mogą odpowiadać redukcji emisji dwutlenku 
węgla rzędu dziesiątek tysięcy, a czasem nawet setek 
tysięcy ton. 

Jednak w raportach zrównoważonego rozwoju 
postępy w gospodarce odpadami i recyklingu  
są często pomijane, nawet w większych  

przedsiębiorstwach. Rzadko wspomina się o korzyściach 
dla klimatu i środowiska wynikających z właściwego 
podejścia do odpadów. To stopniowo się zmienia. 
Niektóre firmy zaczynają całościowo spoglądać  
na zarządzanie materiałami, w tym odpadami  
i uwzględniać to w swoich strategiach biznesowych.

Duże przedsiębiorstwa są coraz bardziej otwarte 
na możliwości wykorzystania w swoich produktach 
większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu. 
Jednak dzieje się to głównie ze względu na rosnącą 
świadomość i wzrost wymagań ze strony konsumenta 
końcowego. Wyniki badania „Stan wiedzy Polaków na 
temat GOZ”1 wskazują, że prawie 70% respondentów 
chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły 
ze zrównoważonej produkcji (były zaprojektowane 
i wytworzone wg zasad GOZ) oraz gdyby mieli  
możliwość, chętnie dowiedzieliby się czy firma,  
z której usług lub produktów korzystają działa na 
rzecz wprowadzania zasad GOZ. Podobny odsetek 
jest skłonny zmienić swoje przyzwyczajenia  
konsumenckie, zrezygnować z usług/produktów  
ulubionej firmy i zacząć korzystać z usług/  
produktów innej firmy która dobrowolnie wdraża 
zasady GOZ. Prawie 60% uważa, że ich wybory jako  
konsumenta mają wpływ na wdrażanie  
zasad GOZ przez firmy.

1. KONSUMENCI CHCĄ WIEDZIEĆ

1 Badanie PBS na zlecenie Stena Recycling „Stan wiedzy Polaków na temat GOZ”, 2017
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POTENCJAŁ REDUKCJI EMISJI CO2 W UE DZIĘKI GOSPODARCE CYRKULARNEJ, 2050.
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2. KLUCZOWA ROLA PRZEDSIĘBIORSTW

W ostatnich kilku latach temat gospodarowania  
odpadami nasilił się na całym świecie. Z raportu  
Material Economics z 2018 r. wynika, że europejski 
sektor przemysłowy może zmniejszyć swój całkowity 
ślad węglowy o 56% do 2050 r., jeśli zastosuje  
rozwiązania cyrkularne dla stali, tworzyw sztucznych, 
aluminium i cementu. Innymi słowy, ponad połowa 
potencjalnej redukcji emisji CO2 z przemysłu jest 
związana z gospodarką odpadami. 

To wskazuje na ogromny potencjał wykorzystania 
tematu odpadów w komunikacji zewnętrznej sektora 
przemysłowego. Dzięki zrównoważonej pracy nad 
zarządzaniem materiałami można radykalnie  
zmniejszyć wpływ na środowisko. Podstawą jest tu 
fakt, że recykling jest niezwykle korzystny. Zwłaszcza 
w porównaniu z produkcją materiałów z surowców 
naturalnych, nieodnawialnych pochodzących z kopalń 
czy lasów. Jedna tona makulatury odzyskanej z tektury 
falistej pozwala oszczędzić 12  dojrzałych drzew. 
Kilogram plastiku z recyklingu może zaoszczędzić 

litr ropy naftowej. Każdy kilogram miedzi poddawany 
recyklingowi pozwala zredukować emisję dwutlenku 
węgla o 20 kilogramów.

Tworzywa sztuczne były najczęściej dyskutowanym 
materiałem w ciągu ostatniego roku. Ten materiał 
właściwie stosowany pozwala na wytwarzanie trwałych 
produktów. Ale przy niewłaściwym wykorzystaniu 
(mieszanie, łączenie), recykling staje się trudny 
lub wręcz niemożliwy. Wówczas, zamiast surowca 
wtórnego plastik staje się materiałem jednorazowego 
użytku, zanieczyszczając lądy i morza.

Zwiększony poziom recyklingu tworzyw sztucznych  
i ograniczanie składowania to przykłady tego, jak nowe 
rozwiązania cyrkularne przynoszą korzyści środowisku. 
Tylko dzięki przyjrzeniu się całemu łańcuchowi  
dostaw oraz współpracy z wieloma podmiotami 
przedsiębiorstwa mogą odpowiedzieć na problem 
tworzyw sztucznych. Pokazując zmiany i starania firm  
w tym aspekcie wysyłamy komunikat, że dbamy  
o przyszłość.



It starts here.

Przemysł wytwórczy stoi przed ogromnym wyzwaniem, 
jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych pracowników. 
Konkuruje z innymi branżami o młode pokolenia, które 
coraz bardziej uważnie wybierają swoich pracodawców 
i ścieżki kariery. Badanie Deloitte Millennial Survey  
z 2018 r., wskazuje, że pokolenie tak zwanych Millenialsów 
(urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku) jest sceptyczne 
wobec przemysłu 4.0 pod względem postępu politycznego 
i społecznego. Są zaniepokojeni brakiem progresu  
w działaniach na rzecz środowiska. Uważają, że sektor 
koncentruje się na zyskach kosztem innych wartości, 
takich jak bezpieczeństwo, społeczeństwo i środowisko.  
Ma to bezpośrednie przełożenie na ich lojalność 
względem pracodawców. Jednocześnie młodsi  
ludzie mają większe zaufanie do potencjału sektora 
przemysłowego w dokonywaniu rzeczywistych zmian 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, w porównaniu na 
przykład z rządami i przywódcami religijnymi.

Zatem działalność w zgodzie ze zrównoważonym  
rozwojem jest sposobem na wzbudzenie zainteresowania 
pracą w sektorze przemysłowym wśród Millenialsów 
i kolejnych pokoleń. Dla nich istotne znaczenie mają 
także wartości i etyka w biznesie, nie wystarczy już tylko 
stymulująca praca, odpowiednie wynagrodzenie  
i świadczenia. Widać to również w podejściu do przemysłu 
recyklingowego. Ta branża nie jest już „ciemna, brudna  
i niebezpieczna”, ale postrzegana jest jako ważny  
element przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Sektor przemysłowy może przyciągnąć nowych  
pracowników, prezentując swoją ofertę miejsc pracy dla 
wykwalifikowanych pracowników, ale też pokazując jak 
przyczynia się do zarządzania zasobami planety. Postęp 
w efektywnym gospodarowaniu odpadami jest jednym  
z narzędzi, które bez wątpienia pozwalają zmieniać  
działalność we właściwym kierunku.

3. WZROST ATRAKCYJNOŚCI

PRIORYTETY BIZNESU WG. 
MILLENIALSÓW:

Źródło: Deloitte Millennial Survey 2018.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Raport: Material Economics 2018
Raport: Deloitte Millennial Survey 2018

Chcesz rozwinąć swój  
system gospodarowania odpadami? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

https://www.sitra.fi/en/publications/circular-economy-powerful-force-climate-mitigation/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
mailto:marknad%40stenarecycling.se?subject=
https://www.stenarecycling.pl/kontakt/

