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Zrównoważona przyszłość
Ogólne wytyczne zawarte w IKEA Direction to wspólna dla wszystkich
spółek Grupy IKEA „lista rzeczy do wykonania” będąca odpowiedzią
IKEA na globalne wyzwania współczesnego świata. Wywieranie
pozytywnego wpływu na ludzi, społeczeństwa i planetę to jedno
z naszych zadań na przyszłość.
Aby realizować wytyczne IKEA Direction, IKEA Industry koncentruje się
na strategii zrównoważonego rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym.
Wierzymy, że sposób, w jaki tworzymy nasze produkty, będzie sam
w sobie stanowił dla klienta wartość dodaną, będzie przykładem
odpowiedzialnego biznesu i sprawi, że będziemy z niego dumni.
W IKEA Industry jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniom przyszłości,
współpracujemy ze sobą, jesteśmy przykładem dla innych, szukamy
i znajdujemy lepsze sposoby działania. Kroczymy w przyszłość,
przejmujemy inicjatywę, chcemy być światowym liderem w zakresie
zrównoważonego rozwoju.

Strategia People & Planet Positive
Strategia People & Planet Positive została wprowadzona w 2012 roku
i opierała się na ambitnym założeniu wywierania pozytywnego wpływu
na ludzi i środowisko. Osiągnęliśmy wiele w tej kwestii, ale nieustannie
zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nas nowych zobowiązań
i podejmowania nowych globalnych wyzwań. W roku finansowym 2018
IKEA wprowadzi swoją zaktualizowaną Strategię Zrównoważonego
Rozwoju, która będzie odpowiedzią firmy na oczekiwania
współczesnego świata aż do roku 2030.
Aby móc pozytywnie wpływać na ludzi i planetę oraz osiągać cele
zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, IKEA wyznaczyła sobie nowe, ambitne zadania
o długoterminowym charakterze.

Więcej z mniejszej ilości, zawsze
Inwestowanie w naszą
kulturę bezpieczeństwa
PANELE SŁONECZNE
W PORTUGALII
IKEA Industry na Światowym
Tygodniu Wody
Sadzenie drzew w Stalowej Woli
I wiele więcej....

IKEA chce:
• umożliwiać i inspirować jeszcze więcej ludzi do prowadzenia
zdrowego, zrównoważonego życia,
• być organizacją o obiegu zamkniętym i kontynuować walkę ze
zmianami klimatycznymi,
• mieć pozytywny społeczny wpływ na wszystkich ludzi w naszym
łańcuchu wartości,
• dawać przykład,
wykorzystywać swój
rozmiar i zasięg,
aby napędzać
pozytywne
zmiany.

IKEA Industry - fakty
• Największy na świecie producent mebli drewnianych
• > 19 000 pracowników w 40 zakładach produkcyjnych w 10 krajach
• Jedna z trzech głównych form działalności Grupy Inter IKEA
• Dywizje: Boards, Flatline, Solid Wood, Purchase
• Produkuje meble do każdego pomieszczenia w domu
•P
 rodukty i rodziny produktów wchodzących w skład naszego
asortymentu: PAX, KALLAX, POÄNG, EKET, LISABO, METOD,
HEMNES, IVAR i HURDAL

EKET to wszechstronna
seria modułowych
pojemników
do przechowywania,
w różnych kolorach,
które można bez końca
układać, wieszać i łączyć.

Gospodarka leśna
Certyfikowanie
większej ilości sosny
W roku finansowym 2017
współpracowaliśmy z organizacją
pozarządową oraz z Forest
Stewardship Council (FSC®)
w celu certyfikacji 4500
hektarów lasów sosnowych
w Portugalii.
Ten wolumen zostanie
wykorzystany w łańcuchu
dostaw w IKEA Industry Paços
de Ferreira i umożliwi oddziałowi
osiągnięcie 100% MSS do roku
2020.

Mądre wykorzystywanie surowców
Zrobiliśmy duży krok w kierunku mądrego wykorzystywania surowców.
Wykorzystujemy drewno z upraw leśnych krótkiej rotacji (SRP). Daje
nam to możliwość zastąpienia surowca pochodzącego z lasu. Nasze
uprawy leśne krótkiej rotacji na Słowacji posiadają certyfikat FSC®
i zapewniają długoterminową dostawę drewna w zrównoważony sposób.
Wycinka plantacji krótkiej rotacji odbywa się co pięć lat. Po wycince
drzewa odrastają bez potrzeby ponownego sadzenia ich. Plantacje SRP
to jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie w pełni odnawialnego
surowca na gruntach rolnych niskiej klasy.
Zagajniki krótkiej rotacji nie tylko wymagają użycia mniejszej ilości
maszyn i środków agrochemicznych niż tradycyjne rolnictwo, ale także
magazynują duże ilości CO2 w swoich szybko rosnących korzeniach
i pniach. Pomaga nam to walczyć z niebezpiecznymi zmianami
klimatycznymi i przybliża nas do stworzenia modelu łańcucha wartości
o małym odcisku węglowym.

Więcej drewna z odzysku
Od września 2011 r. IKEA Industry Lure we Francji zwiększyła
wykorzystanie drewna pochodzącego z odzysku do ponad 56%
w produkcie finalnym. Po zainstalowaniu nowej linii do recyklingu,
w roku 2017 oddział oczyścił ponad 20 000 ton odzyskanego drewna.

Odpowiedzialność za zrównoważoną
gospodarkę leśną
Praca z drewnem jako surowcem jest naszą codziennością
i najważniejszym materiałem w IKEA Industry. Dlatego właśnie
chcemy je należycie traktować. Dążymy do tego, aby udział drewna
pochodzącego ze zrównoważonych źródeł (MSS*) stale wzrastał
w asortymencie IKEA.
Ciężko pracujemy, aby osiągnąć nasz cel, czyli 100% drewna
pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. W roku
finansowym 2017 77% drewna wykorzystywanego w naszej produkcji
pochodziło ze źródeł zrównoważonych. Regularnie kontrolujemy nasze
przedsiębiorstwa w celu upewnienia się, czy prowadzimy działalność
zgodną z naszymi wewnętrznymi standardami i wymogami. Wszyscy
dostawcy drewna, którzy z nami współpracują, spełniają nasze normy
w kwestii leśnictwa.
*M
 SS zdefiniowane w IKEA to drewno pozyskane z lasów
certyfikowanych zgodnie z wymogami
Forest Stewardship Council (FSC ®) lub drewno
pochodzące z recyklingu.

Jak to działa? Oddział kupuje częściowo rozdrobnione oraz całkowicie
rozdrobnione drewno z odzysku od firm recyklingowych. Drewno
to zawiera nieszkodliwe odpady, takie jak kamień, szkło, plastik
i materiały żelazne/nieżelazne. Odpady przechodzą przez linię
recyklingu i zostają oddzielone, pozostawiając w produkcie końcowym
czyste drewno. Metal i szkło z odzyskanego drewna zostaną również
poddane recyklingowi.

KALLAX, wyprodukowany w IKEA Industry Danville,
Paços de Ferreira, Nantong i w Zbąszynku.

Uprawy leśne krótkiej rotacji na Słowacji
dostarczają drewno w sposób zrównoważony.

Więcej z mniejszej ilości
Stale udoskonalamy nasze produkty, dokładamy wszelkich starań,
aby wykorzystywać surowce w odpowiedzialny sposób. Dbamy o to,
aby używać ich mało, wykorzystujemy również produkty uboczne.
Jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem udziału materiałów
pochodzących z recyklingu w naszych produktach w sposób bezpieczny
dla klientów i środowiska.
Od wielu lat pracujemy na płytach komórkowych i konstrukcjach
wydrążonych. Dzięki temu ceny, które proponujemy naszym klientom
mogą być niższe, emisja CO2 jest mniejsza, a zużycie drewna bardziej
wydajne.
Przykładem produktu wyprodukowanego z płyt komórkowych jest
KALLAX (na zdjęciu po lewej), który byłby trzy razy cięższy, gdybyśmy
użyli litego drewna.

Pracownicy i Lokalne Społeczności
Wspieranie lokalnych społeczności
Co roku wszystkie oddziały IKEA Industry zobowiązują się do wdrażania
nowych społecznych i ekologicznych projektów, mających na celu
poprawę warunków życia lokalnych społeczności. W roku finansowym
2017 nasze oddziały zrealizowały 211 projektów takich jak: plac zabaw
w Goleniowie, nieodpłatne przekazanie mebli szpitalowi dziecięcemu
w Lubawie oraz szkole języka angielskiego w Dalian.
Po co to wszystko? Chcemy robić coś więcej, niż tylko tworzyć miejsca
pracy. Chcemy być dobrym sąsiadem dla naszych pracowników i ich rodzin.
Grupy robocze spotykają się z interesariuszami lokalnych społeczności,
aby dyskutować o nowych lokalnych potrzebach. W roku finansowym
2017 16% wszystkich pracowników IKEA Industry brało udział
w różnych społecznych projektach.
Plac zabaw w Goleniowie

Sadzenie drzew w Stalowej Woli
Cyklicznym projektem społecznym w IKEA Industry Stalowa Wola jest
sadzenie drzew w miejscowym lesie. Nawet jeśli pogoda nie dopisuje,
nasz zespół pracowników robi to, co do niego należy.
W roku finansowym 2017 posadzono ponad 600 drzew, w planie mamy
kontynuację tego projektu.

Zachęcanie do kreatywności
IKEA Industry Hultsfred współpracuje z gminą Hultsfred w Szwecji.
Zbiera resztki niewykorzystanych materiałów od firm i dostarcza
je do wykorzystania w projekcie recyklingowym Återbruket.

Sadzenie drzew w Stalowej Woli

Obchodzenie ważnych wydarzeń
Aby inspirować naszych pracowników do prowadzenia bardziej
zrównoważonego życia w domu oraz wzmacniać ich zaangażowanie
w poprawę zdrowia i bezpieczeństwa, obchodzimy z nimi istotne
wydarzenia. Wierzymy, że poprzez bezpośrednie doświadczanie
jesteśmy w stanie zaadoptować pewne postawy i odpowiednio działać.

Wierzymy w naszych pracowników
W IKEA Industry chcemy inspirować i umożliwiać naszym
pracownikom prowadzenie bardziej zrównoważonego życia w domu.
Dzięki wsparciu naszych pracowników IKEA Industry może prowadzić
zrównoważoną działalność biznesową.

Dlatego co roku w kwietniu obchodzimy Światowy Dzień
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Chcemy w ten sposób podnieść
świadomość ludzi na temat bezpiecznych miejsc pracy oraz promować
nasz kodeks postępowania – „bezpieczeństwo przede wszystkim”.
W tych dniach oddziały IKEA Industry organizują szkolenia, konkursy,
wykłady, warsztaty, degustacje zdrowej żywności, pokazy i wiele
innych atrakcji.

Materiały, zamiast trafiać na śmietnik, są wykorzystywane
w przedszkolach do promowania wśród dzieci kreatywności
i potrzeby eksperymentowania. Zwiększa to zainteresowanie dzieci
projektowaniem, szukaniem nowych rozwiązywaniem i tworzeniem.
Nie ważne z czego, ważne co możemy stworzyć!

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zmiana nawyków
Wiemy, że wypadki zdarzają się. Wiemy też, że wielu z nich można
zapobiec, ponieważ są one spowodowane ryzykownym zachowaniem.
Chcemy kształtować bezpieczne nawyki i pozbywać się tych
ryzykownych, które często kształtujemy w sobie przez długi czas.
Aby to zrobić, wprowadziliśmy program o nazwie Stay Safe w roku
finansowym 2017. Program jest sposobem na dalsze inwestowanie
w naszą kulturę bezpieczeństwa. Do tej pory przeszkoliliśmy 130
Safety Championów, specjalistów i menedżerów liniowych, aby móc
realizować założenia programu Stay Safe.
Pracownicy produkcji będą uczestniczyli w programie, a jego wdrażanie
zaplanowane jest na cały rok finansowy 2018.

Raportowanie i reagowanie na incydenty
W roku 2017 zgłoszono 115 322 incydentów, tj. sytuacji potencjalnie
zagrażających bezpieczeństwu; większość zgłosili pracownicy
produkcji. To wzrost o 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost
liczby raportów o incydentach jest dobrym znakiem. Dzięki tym
zgłoszeniom możemy w porę rozpoznać zagrożenia dla zdrowia i życia
oraz działać proaktywnie w kwestii bezpieczeństwa.

Rozwiązywanie problemów za pomocą gry
o bezpieczeństwie
W IKEA Industry wierzymy, że możemy zmieniać swój sposób
myślenia dobrze się bawiąc. W roku 2017 rozpoczęliśmy grę zwaną
IKEA Industry Leading Safety w ramach szkolenia dla menedżerów
liniowych. W trakcie zabawy gracze napotykają różne sytuacje i muszą
znaleźć rozwiązanie danego problemu związanego z bezpieczeństwem
w miejscu pracy. Pozostali gracze decydują, czy pomysł jest dobry czy
zły, właściwy czy błędny!

IKEA Industry Nowogród, Rosja,
Dmitrij Belokurov – jeden z naszych
pracowników uczestniczących w programie
Stay Safe.

Bycie liderem bezpieczeństwa swojego i innych
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym priorytetem.
Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, skupiamy się
na długofalowej poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Nasze zasady bezpieczeństwa w IKEA Industry to:
• Bezpieczeństwo przede wszystkim - wszystko co robię, robię
bezpiecznie.
• Odpowiadam za bezpieczeństwo własne i moich kolegów.
• Zawsze przestrzegam procedur bezpieczeństwa.

Doszliśmy do wniosku, że bezpieczeństwo naszych pracowników jest
ważniejsze niż cokolwiek innego, a to wymaga pełnego zaangażowania
ze strony nas wszystkich.
Najpierw, w roku 2016, przeszkoliliśmy 230 Safety Championów, aby
mogli oni dalej przekazywać swoją wiedzę. W roku 2017 rozpoczęliśmy
proces, którego celem jest wyszkolenie wszystkich menedżerów
liniowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Do tej pory
wyszkoliliśmy 35 kierowników produkcji, utrzymania ruchu i innych
menedżerów liniowych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenie
liderów do nich raportujących. Spodziewamy się dotrzeć do wszystkich
menedżerów liniowych w roku finansowym 2018.

Woda
Zarządzanie wodą
Aby lepiej zarządzać zasobami wodnymi, World Wildlife Fund i IKEA
opracowały pięć kroków.

IKEA Industry w Zbąszynku stworzyła teren podmokły, gdzie czysta
deszczówka jest częścią strefy rekreacyjnej z siłownią na świeżym powietrzu.

• Pierwszym krokiem jest uświadomienie ludziom, jaka jest sytuacja
dotycząca wody na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym dziś i w przyszłości.
• Drugim krokiem jest zrozumienie naszego wpływu na wodę
i bioróżnorodność.
• Trzeci krok to wewnętrzna praca w celu zapobiegania marnowaniu
i zanieczyszczaniu wody w naszych zakładach.
• Zbiorowe działanie to krok czwarty. Oznacza to współpracę
z władzami i lokalnymi firmami w celu właściwego zarządzania
zasobami wodnymi.
• Ostatnim krokiem jest wpływanie na rządy, aby zabezpieczyć
zasoby wodne na przyszłość.

Udział w Światowym Tygodniu Wody
IKEA Industry uczestniczyła w Światowym Tygodniu Wody w Sztokholmie
w 2017 roku. W imprezie wzięło udział ponad 3300 osób ze 135 krajów.
Wydarzenie to jest uważane za swego rodzaju centralny punkt corocznych
dyskusji dotyczących globalnych problemów związanych z wodą. Viktoria
Granström, kierownik ds. Ochrony środowiska IKEA Industry, wygłosiła
przemówienie programowe w UNESCO, przedstawiając w nim raport
o rozwoju światowej gospodarki wodnej na rok 2017 (World Water
Development Report 2017).
IKEA Industry była również częścią dyskusji panelowej na temat
naukowej i praktycznej strony budowania zrównoważonej przyszłości
dzięki właściwemu zarządzaniu wodą. Nasza wiedza na temat
przyszłych zagrożeń związanych z nadmiernym zużyciem wody oraz
sposób komunikowania kwestii związanych ze zrównoważonym
rozwojem w sklepach IKEA na całym świecie zostały przedstawione
jako potężne narzędzie podnoszące świadomość ludzi. Podczas sesji
zarówno World Resource Institute, jak i Bank Światowy uzgodniły,
że istnieją metody budowania i zabezpieczania zrównoważonej
przyszłości, a my potrzebujemy odwagi i motywacji do działania.

Woda kranowa zamiast butelkowanej
Obecnie 93% zakładów IKEA Industry używa wody z kranu jako
głównego źródła wody pitnej. Korzystanie z wody butelkowanej zostało
znacznie ograniczone, co również przyczynia się do obniżenia emisji
CO2, zmniejszenia ilości odpadów i większej świadomości na temat
lokalnych obiegów wody.

Szacunek do wody
Chcemy odpowiedzialnie podchodzić do kwestii wody
i w zrównoważony sposób wykorzystywać jej lokalne obiegi
w miejscach, gdzie prowadzimy naszą działalność. Oznacza to,
że wszystkie zakłady są wyposażone w plany dotyczące gospodarki
wodnej, czyli pozyskiwania, wykorzystywania i uzdatniania wody.
W roku finansowym 2017 nasze oddziały wykorzystały około
1 600 000 m3 wody. Odpowiada to rocznemu zużyciu wody przez
około 22 000 obywateli Szwecji. Jako obywatele świata musimy
dbać o zasoby wodne. Kilka naszych zakładów zbiera deszczówkę
i wodę drenażową w stawach, którą można wykorzystać do różnych
celów w trakcie produkcji, do celów rekreacyjnych lub jako zapasy
w zbiornikach przeciwpożarowych.

Kierownik ds. Ochrony środowiska Viktoria Granström bierze udział w konferencji
w trakcie Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie w 2017 roku.

Oszczędzanie wody na Słowacji

Urządzenia do uzdatniania wody projektu o nazwie Fit
używane w Malacky Board

Zakład produkujący płyty w Malacky na Słowacji wykorzystuje
obecnie ponad 70 000 m3 wody pozyskiwanej z perforowanych rur
drenażowych na swoim terenie. To innowacyjne rozwiązanie pozwala
zaoszczędzić tyle samo wysokiej jakości wody pitnej z sieci miejskiej.
W rzeczywistości odpowiada to rocznemu wykorzystaniu wody przez
ponad 500 gospodarstw domowych.

Energia
Produkcja energii odnawialnej
Ze względu na naszą wielkość, IKEA Industry może mieć duże
znaczenie w kwestii produkcji energii odnawialnej. Na przykład
IKEA Industry Orla produkuje 23 GWh energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych. IKEA Industry Nantong w Chinach 3,5 GWh.
W IKEA lndustry Almhult w Szwecji nadwyżka ciepła z kotłów zostaje
przekształcona w ciepło dostarczane do lokalnej sieci (10,9 GWh).

Instalowanie paneli słonecznych w Portugalii
Brawo dla słońca! W IKEA Industry Paços de Ferreira w Portugalii
zainstalowaliśmy niedawno 18 240 paneli słonecznych na dachach
naszych obiektów i na zadaszeniach parkingów. Projekt o powierzchni
70 745 m² zapobiegnie emisji 2 358 ton CO2 rocznie. To odpowiednik
energii elektrycznej dostarczonej do 2 797 domów.

„Nieustannie dążymy do tego,
aby nasze działania były jeszcze
bardziej efektywne, jeśli chodzi
o zrównoważone wykorzystanie
zasobów naturalnych i energii.
Chcemy wnieść pozytywny wkład
w gospodarkę, środowisko i rozwój
społeczności, w których działamy,
począwszy od ponad 1300
pracowników IKEA Industry
w Paços de Ferreira”.

Prowadzenie warsztatów energetycznych
Wierzymy w kształtowanie świadomości, dzielenie się dobrymi
przykładami i rozwijanie kompetencji w zakresie oszczędzania energii.
Powołaliśmy specjalnie dedykowany zespół czterech pracowników
(na zdjęciu poniżej), którzy prowadzą warsztaty energetyczne
w naszych fabrykach. Zespół współpracuje z lokalnymi organizacjami,
aby mapować zużycie energii i stworzyć listę działań związanych z jej
oszczędzaniem. Działania te są priorytetowe i zintegrowane z ciągłymi
ulepszeniami i planami inwestycyjnymi. Podczas zajęć warsztatowych
można zidentyfikować oszczędności na poziomie 4-8% z okresem
zwrotu krótszym niż 2 lata.

Jorge Ferreira, Menedżer, IKEA
Industry Paços de Ferreira, Portugalia
Zespół prowadzący warsztaty energetyczne
w IKEA Industry Wielbark.

Zwiększenie efektywności energetycznej
W IKEA Industry potrzebujemy energii do działania, ale możemy
kontrolować to, jak ją pozyskujemy i jak z niej korzystamy.
Nieustannie dążymy do zdobycia niezależności energetycznej, zarówno
poprzez konwersję na biopaliwa, zakupy większej ilości odnawialnej
energii elektrycznej, jak i realizację projektów w zakresie
efektywności energetycznej.
W roku finansowym 2017 całkowite zużycie energii w IKEA Industry
wyniosło 2 566 GWh. Z tego do podgrzania użyto 1601 GWh; 965 GWh
to zużycie energii elektrycznej.
Robimy więc postępy. Bliższe spojrzenie na te wartości pokazuje,
że 76% naszego ogrzewania i 65% naszej energii elektrycznej
pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Główni konsumenci energii
Co zużywa najwięcej prądu w fabryce mebli? Odpylanie. Piece
do suszenia drewna również potrzebują mnóstwa energii. Udało nam
się jednak zmniejszyć jej zużycie, co jest ogromnym sukcesem.
Opracowaliśmy system kontroli odpylania. System ten nazywamy
DEEM, co oznacza Dust Extraction Energy Manager.
DEEM dostosowuje poziom odpylania do rzeczywistej potrzeby
produkcyjnej i zapewnia oszczędność energii podczas usuwania
wiórów i pyłu. Pierwsza instalacja została zakończona w IKEA Industry
Paços de Ferreira w Portugalii i daje dobre wyniki. W Polsce właśnie
trwają projekty DEEM w IKEA Industry Konstantynów i IKEA Industry
Wielbark, a także w IKEA Industry Nantong w Chinach. Kilka oddziałów
wdraża również układy sterowania sprężarkami powietrza i układ
sterowania oświetleniem.

Odzyskiwanie energii w Rosji
Pod koniec roku 2017 IKEA Industry Nowogród w Rosji uruchomiła
główną elektrownię i suszarnię opartą na biopaliwach. Jest to ogromna
instalacja o mocy 87,5 MW i cyrkulacji suszarni na poziomie
60 ton na godzinę. Zwiększy to udział energii odnawialnej w IKEA
Industry Nowogród z 35% do 85% - fantastyczna poprawa w kwestii
zrównoważonego rozwoju. Elektrownia daje możliwość całkowitego
przejścia na odnawialne źródła energii cieplnej i bardziej efektywnego
gospodarowania odpadami poprzez przetwarzanie wiórów, kory, pyłu
drzewnego i innych odpadów drewnopochodnych w źródła energii.
Szacuje się, że elektrownia oparta na biopaliwach zmniejszy emisje
CO2 o około 45 000 ton rocznie – to jak wyeliminowanie
8 824 samochodów z dróg rocznie.

Substancje chemiczne, materiały i odpady
Kontrola substancji chemicznych
IKEA Industry wprowadziła Bazę Zarządzania Chemikaliami,
aby weryfikować informacje zbierane od naszych dostawców,
przeprowadzać oceny ryzyka i bezpieczeństwa w miejscach pracy
oraz, aby ograniczyć stosowanie - a stopniowo też wyeliminować niebezpieczne substancje.
Lokalne zespoły ds. Zrównoważonego rozwoju i BHP regularnie
oceniają ponad 4 500 arkuszy danych o bezpieczeństwie chemicznym
pochodzące od naszych dostawców we wszystkich 10 krajach.
Nasze zespoły przeprowadzają również oceny ryzyka i kierują
projektami, które zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy naszym
współpracownikom dzisiaj i w przyszłości. Do tej pory przeprowadzono
6 250 ocen ryzyka w miejscu pracy.
Energia i czas włożony w tę pracę robią wrażenie!

Dążenie do generowania zerowej ilości odpadów
Maksymalne wykorzystanie drewna
Drewno jest naszym głównym materiałem. W roku 2017
wygenerowaliśmy 1 194 910 ton drewnianych resztek, ale tylko 0,1%
uznano za odpad.

Obecnie 35% naszych oddziałów produkcyjnych generuje zerową
ilość odpadów wywożonych na wysypiska, a 51% może się pochwalić
80% poziomem recyklingu materiałów. Oddziały IKEA Industry
wygenerowały 46 386 ton odpadów (z wyłączeniem drewna) w roku
finansowym 2017.

W naszej produkcji nieuniknione jest generowanie drewnianych
resztek (trociny, wióry, kora). Kiedy tylko jest to możliwe, trociny
i wióry są wykorzystywane jako surowce w fabrykach papieru
i branżach płytowych. Resztę wykorzystujemy jako produkt
energetyczny do własnych potrzeb lub do produkcji biopaliwa,
takiego jak pelet i brykiet drzewny.

Poszanowanie zasobów
Planeta daje nam naprawdę wiele. Ale jej zasoby są ograniczone i nie
wystarczają już do utrzymania obecnego stylu życia i naszej rosnącej
populacji. IKEA Industry może pomóc chronić zasoby naturalne dla
przyszłych pokoleń wprowadzając szereg zmian i korzystając z tych
zasobów w mniejszym zakresie.
Jako branża i firma robimy wszystko, aby odwrócić niekorzystny
trend. Wykorzystujemy zasoby naturalne w sposób zrównoważony
i odzyskujemy surowce wtórne. Prosimy naszych dostawców, aby
zrobili to samo. Wierzymy, że możemy jednocześnie wywierać
pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Zmiana w sposobie myślenia
i przerabiania odpadów
Jesteśmy na początku strategicznej zmiany w sposobie myślenia
o materiałach. Pojęcie odpadów jest przestarzałą koncepcją. Zaczynamy
postrzegać istniejące już produkty jako „banki materiałów” na przyszłość.
Naszym zadaniem jest projektowanie nowych produktów tak, aby można
je było łatwo ponownie wykorzystać, naprawić i poddać recyklingowi.
Już teraz nasz stopień recyklingu materiałów jest na poziomie 82%
dla całej IKEA Industry. Mówiąc najprościej, oznacza to, że materiały,
których użyliśmy, staną się kiedyś ponownie nowymi produktami lub
surowcami. A większość tego, co nie może być poddane recyklingowi,
jest użyte jako energia odnawialna. W roku finansowym 2017 12%
materiałów zostało wykorzystanych w postaci energii. Dla pozostałych
6% szukamy rozwiązania!
Jesteśmy szczególnie dumni z IKEA Industry Orla w Polsce, w której
poziom recyklingu materiałów wynosi 98%.

Skoncentrowanie się na pięciu
głównych frakcjach
Używamy metody roboczej o nazwie „Pięć głównych frakcji”. Każda
fabryka koncentruje się na pięciu typach odpadów rocznie, które
powinniśmy wyeliminować z korzyścią dla środowiska.
Niektóre z przykładów to redukcja ilości odpadów największych,
zmniejszenie/eliminacja pomieszanych frakcji odpadów, odpady
wywożone na wysypiska lub odpady niebezpieczne. Po ustaleniu
priorytetów w kwestii pięciu głównych frakcji, każdy oddział ustala
swój cel i plan działania w zależności od lokalnych potrzeb
i możliwości infrastrukturalnych.

Nasz styl pracy
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Zmiany na lepsze we wszystkich
naszych oddziałach

Pracujemy razem, tworzymy firmę
światowej klasy
Naszym celem jest wywieranie prawdziwie
pozytywnego wpływu na ludzi i planetę.
Nasze podejście do pracy opiera się na współpracy.
Otwarcie mówimy o tym, czego uczymy
się po drodze.

W IKEA Industry kierujemy się standardem IWAY*, posiadamy
specjalne wymagania dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Zapobiegania Pożarom, Substancji Chemicznych, Wody, Odpadów,
Energii i Zaangażowania Społecznego.

Co roku wprowadzamy
nowy temat
przewodni dotyczący
zrównoważonego
rozwoju. Prezentujemy
i komunikujemy go,
informujemy oddziały
o naszych celach,
a pracownikom dajemy
konkretne rady
dotyczące bardziej
odpowiedzialnego
i zrównoważonego
działania w miejscu
pracy i w domu.
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Chcemy, aby nasi pracownicy byli aktywnymi uczestnikami
podejmowanych przez nas działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Prezentując inteligentne rozwiązania w inspirujący sposób, chcemy
pozytywnie wpływać na wszystkich ludzi.
Wszystkie nasze przedsiębiorstwa produkcyjne zapewniają swoim
pracownikom szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a wszyscy, którzy do nas dołączają,
dowiadują się na wstępie o naszej wizji zrównoważonego rozwoju
i metodach pracy. Uważamy, że zrównoważony rozwój, podobnie jak
bezpieczeństwo, musi być uwzględniony we wszystkim, co robimy.

tainable
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Pomimo coraz surowszych kryteriów oceny (rok 2011 i 2014),
osiągnięcie obranego celu przybliża się. Stale dążymy do realizacji
naszej ambicji, czyli do bycia firmą o światowej renomie w kwestii
zrównoważonego rozwoju.

Inspirowanie naszych współpracowników
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Nasz najnowszy podręcznik dotyczący zarządzania energią został
wprowadzony w roku finansowym 2017. Manual zawiera instrukcje
dotyczące sposobów systematycznej pracy w celu zmniejszenia zużycia
energii, opiera się on na zasadzie Plan Do Check Act (PDCA) zgodnie
z normą SSI ISO 50 001.**
Program The Environment, Health & Safety-Grading (EHSG) to nasz
sposób sprawdzania, jak stosujemy te zasady i jak dzięki nim
zmieniają się nasze oddziały.
Od czasu uruchomienia EHSG w 2007 roku obserwujemy ogromne
postępy. Mimo pojawiających się nowych, ostrzejszych kryteriów,
nasze oddziały stale udowadniają, że są w stanie je spełniać.
Ewidentnym czynnikiem wpływającym na sukces są nasi wysoko
wykwalifikowani i oddani pracownicy. Każdy oddział IKEA Industry
ma swój zespół lub lidera ds. Zrównoważonego rozwoju, który
zarządza codziennym i strategicznym działaniem w tym zakresie.
* I WAY to Kodeks Postępowania IKEA dla dostawców produktów,
materiałów i usług dla IKEA. Określa minimalne wymagania dla
dostawców i usługodawców w zakresie Ochrony Środowiska,
Warunków Socjalnych i Warunków Pracy.
** N
 orma SSI ISO 50 001 określa wymagania dotyczące wdrażania,
przestrzegania i ulepszenia systemu zarządzania energią. Celem
systemu jest pomoc organizacji w stosowaniu systematycznego
podejścia do ciągłej poprawy efektywności energetycznej i zużycia
energii.

„Po moim pierwszym roku pracy na tym stanowisku jestem pod
wrażeniem naszego systemowego podejścia, które zaprowadziło nas
w to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. Jestem pod wrażeniem,
w jaki sposób stawiamy sobie wyzwania, aby stać się firmą o światowej
renomie w zakresie zrównoważonego rozwoju”.
Andreas Carlsson, kierownik ds. Zrównoważonego rozwoju,
IKEA Industry

