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Zrównoważony Rozwój

Henkel, jako pionier w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, chce wprowadzać nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwijać swoją działalność w sposób odpowiedzialny i ekonomiczny. Obejmuje to wszystkie działania naszej firmy.

Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+
Strategia zrównoważonego rozwoju Henkla jest bezpośrednim odzwierciedleniem zaangażowania firmy w "Celowy rozwój". Dążymy do tworzenia większej wartości dla naszych interesariuszy, odpowiedzialnego i skutecznego rozwoju naszej działalności oraz budowania naszej wiodącej roli w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji naszych celów poprzez konkretne działania i projekty w celu osiągnięcia praktycznych postępów. Dzięki Programowi Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+ opracowaliśmy nowe długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner, które pozwolą nam osiągnąć dalszy postęp.

Cele 
Opieramy się na sukcesach z ostatnich lat i naszych celach średnioterminowych do roku 2025 i późniejszych. Ponadto chcemy udoskonalać nasze marki i technologie, aby pomóc klientom, konsumentom i dostawcom zmniejszyć emisję 100 milionów ton CO2 w okresie 10 lat do 2025 roku.

Regeneracja Planety 
Jesteśmy w trakcie podróży w kierunku ekologicznej transformacji naszego modelu biznesowego. Aby zrealizować te cele, zamierzamy przekształcić nasze procesy, produkty i wykorzystanie surowców w kierunku efektywnych zasobów i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Koncentrujemy się na środkach łagodzących zmiany klimatyczne, gospodarce o obiegu zamkniętym, ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Klimat 
Stale poszukujemy sposobów na szybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej w wybranych zakładach. W oparciu o nasze postępy w tej dziedzinie i zdobyte doświadczenie postanowiliśmy przyspieszyć o dziesięć lat realizację naszych celów na rok 2040: Do 2030 roku zamierzamy osiągnąć neutralny klimatycznie ślad węglowy w naszych zakładach produkcyjnych.
	Dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest 65-procentowa redukcja śladu węglowego w naszych zakładach produkcyjnych do 2025 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2010.
	Dążymy do osiągnięcia naszego celu, jakim jest pozyskiwanie 100 procent energii elektrycznej kupowanej do produkcji ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Równolegle chcemy także stale poprawiać naszą efektywność energetyczną. Do końca 2021 roku Henkel w pełni przestawi produkcję w 21 krajach, w tym w Kolumbii i Francji, na energię elektryczną pochodzącą w 100 procentach ze źródeł odnawialnych. Obecnie Henkel korzysta już w 68% z energii odnawialnej.

Aby nasza działalność była pozytywna dla klimatu, planujemy najpóźniej do 2030 r. zastąpić paliwa potrzebne do wytwarzania energii cieplnej w naszych zakładach alternatywnymi źródłami energii, które nie powodują emisji CO2, takimi jak biogaz czy biomasa.
	Zakłady staną się pozytywne dla klimatu pod względem bilansu węglowego, gdy nadwyżka energii wolnej od CO2, której Henkel nie potrzebuje na własne potrzeby, zostanie dostarczona osobom trzecim.
	Ponadto, zgodnie z inicjatywą Science Based Targets, dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w odniesieniu do emisji z zakresu 3.
Do 2030 r. chcemy zmniejszyć ślad ekologiczny wykorzystywanych przez nas surowców i opakowań o 30 procent w porównaniu z rokiem 2017.
Ponadto chcemy wykorzystać potencjał naszych marek i technologii oraz wspólnie z naszymi klientami, konsumentami i dostawcami zaoszczędzić 100 milionów ton metrycznych CO2 od 2016 do 2025 roku.

Gospodarka obiegu zamkniętego
W ramach naszej strategii dotyczącej opakowań wyznaczyliśmy sobie ambitne cele i poczyniliśmy już znaczne postępy w dziedzinie opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nasze cele w zakresie opakowań do 2025
	100% materiałów opakowaniowych produktów firmy Henkel będzie zdatnych do recyklingu i możliwych do ponownego wykorzystania*.
	Dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, zmniejszenie ilości wykorzystywanego plastiku oraz coraz szersze stosowanie plastików biopochodnych.
	Chcemy pomóc zapobiegać zaleganiu odpadów w środowisku. Dlatego wspieramy inicjatywy w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie promujące recykling w obiegu zamkniętym i chcemy docierać z informacjami o recyklingu do ponad 2 miliardów konsumentów rocznie.


Nasza strategia
	Stosuj materiały pochodzące ze zrównoważonych żródeł …

… projektuj inteligentne opakowania … 
… aby zamknąć obieg.

Nasze ambitne założenia
	100% opakowań zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia*

Ograniczenie wykorzystania pierwotnego plastiku o 50%
ZERO odpadów


Nasze cele
	Wszystkie opakowania zdatne do ponownego wykorzystania lub recyklingu
	Zmniejszenie ilości pierwotnego plastiku o 50%

Eliminacja odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego

*Z wyłączeniem klejów, których pozostałości mogą mieć wpływ na zdolność do recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingu.

Pod koniec 2021 roku 86% opakowań Henkla nadawało się już do recyklingu lub ponownego wykorzystania*, a udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach artykułów konsumpcyjnych wyniósł w skali globalnej 18%.

Inicjatywy i partnerstwa
Rozwój w obszarze bardziej zrównoważonych opakowań jest możliwy tylko wtedy, gdy firmy w całym łańcuchu wartości współpracują ze sobą. Dlatego też Henkel angażuje się w różnorodne partnerstwa i inicjatywy międzybranżowe:
	Uczestniczymy w inicjatywie Fundacji Ellen MacArthur New Plastics Economy, która skupia interesariuszy w celu ponownego przemyślenia przyszłości tworzyw sztucznych i wypracowania pomysłów na wspieranie gospodarki cyrkulacyjnej.
	Henkel jest  członkiem-założycielem globalnego sojuszu Alliance to End Plastic Waste, która powstała w styczniu 2019 roku. Sojusz ten będzie opracowywał i wdrażał rozwiązania w zakresie redukcji i gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych.

	W 2017 roku Henkel stał się pierwszą na świecie firmą produkującą dobra konsumpcyjne, która współpracuje z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank. Wspólny cel: położenie kresu odkładaniu się odpadów z tworzyw sztucznych w oceanach, a jednocześnie tworzenie nowych perspektyw dla osób żyjących w ubóstwie. W ramach partnerstwa Henkel wspiera projekty na Egipcie gdzie wspólnie z Plastic Bank utworzył już 10 punktów zbiórki. Lokalna ludność ma szansę otrzymać pieniądze lub dostęp do potrzebnych usług w zamian za usuwanie plastikowych odpadów z otaczającego środowiska - zanim trafią one do dróg wodnych lub oceanów. Zebrany i poddany recyklingowi materiał – Social Plastic® – jest już wykorzystywany przez Henkla w opakowaniach produktów. W 2021 r. w Henklu przetworzono 723 tony Social Plastic®. Od początku partnerstwa w 2017 r. łączna ilość przetworzonych ton wyniosła ponad 1480 ton metrycznych.


Przyroda
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, ziemi i wody, poprzez stosowanie regeneracyjnych składników i gospodarowanie zasobami:
	Staramy się pozyskiwać nasze surowce w sposób zrównoważony i nie poprzez wylesianie. Naszym celem jest zapobieganie wylesianiu lasów pierwotnych i wtórnych o znacznej wartości ekologicznej.

Do 2025 roku chcemy pokryć 100 procent naszego zapotrzebowania na olej palmowy i olej z ziaren palmowych olejami posiadającymi certyfikat lub zewnętrzne potwierdzenie odpowiedzialnego pozyskiwania.
Ponadto postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu o 35% do 2025 roku. Do końca 2021 roku udało nam się zaoszczędzić 28 procent.

Rozwój Społeczności
Pomagamy tworzyć ludziom szanse na lepsze życie. Naszą społeczną odpowiedzialnością jest promowanie równości, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Oferujemy naszym pracownikom możliwość edukacji oraz atrakcyjne i zdrowe środowisko pracy. Działamy na rzecz postępu społecznego i dostępu do edukacji na całym świecie oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 
Równość
Wzmacnianie różnorodności i inkluzji, poszanowanie praw człowieka i poprawa warunków życia ludzi:
	Jesteśmy przekonani, że zróżnicowani pracownicy oraz otwarta kultura korporacyjna to ważne czynniki sukcesu w zglobalizowanym świecie.

	Naszym celem jest stałe zwiększanie udziału kobiet w firmie na wszystkich szczeblach, mamy ambitny plan osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku.

Ponadto chcemy poprawić warunki życia drobnych rolników. Wspólnie z organizacją rozwojową Solidaridad udało nam się do tej pory dotrzeć do około 36 400 drobnych rolników, którzy uprawiają około 340 000 hektarów ziemi.

Edukacja
Wspieranie procesu edukacji pracowników i społeczności oraz umożliwianie konsumentom podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.:
	Pragniemy jeszcze bardziej promować zaangażowanie naszych pracowników w zrównoważony rozwój, dlatego rozszerzyliśmy naszą dotychczasową ofertę szkoleniową o holistyczny program zaangażowania.

Pragniemy także motywować i zachęcać naszych pracowników do aktywnego angażowania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno w środowisku pracy, jak i w życiu prywatnym.
Ponadto zobowiązujemy się do dalszego rozszerzania naszych programów edukacyjnych i wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. Przekroczyliśmy już nasz cel, jakim jest dotarcie do 20 milionów ludzi dzięki temu zaangażowaniu do 2025 roku. Od 2010 roku dotarliśmy do ponad 26 milionów osób. Na rok 2030 wyznaczyliśmy sobie nowy cel, którym jest przyczynienie się do poprawy życia 30 milionów ludzi (rok bazowy 2010) na całym świecie.

Wellbeing
	Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, partnerów i konsumentów, a także przyczyniamy się do postępu społecznego poprzez nasze marki.

Wzmacniamy zdrowie i witalność naszych pracowników jako podstawę sprawnej i wydajnej organizacji. W tym celu stosujemy jednolite, globalne standardy ochrony zdrowia oraz oferujemy ukierunkowane programy promocji zdrowia i profilaktyki. Kluczowym celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest dotarcie do ponad 90% naszych pracowników na całym świecie.
Nadal koncentrujemy się na naszym długoterminowym celu "zero wypadków" i do końca 2025 roku chcemy poprawić bezpieczeństwo pracy o 60 procent w porównaniu z rokiem 2010. Ten nadrzędny cel stał się kluczowym wskaźnikiem wydajności w naszej nowej strategii zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. odnotowaliśmy 0,7 wypadków przy pracy na milion godzin przepracowanych przez naszych pracowników. Stanowi to poprawę o 42% w stosunku do roku bazowego 2010.

Zaufany Partner
Opieramy się na naszej kulturze korporacyjnej opartej na wartościach oraz wiedzy naukowej i technologicznej, aby osiągać wyniki przy jednoczesnym zachowaniu integralności. Dostarczamy naszym klientom i konsumentom bezpieczne i najlepsze w swojej klasie produkty i rozwiązania technologiczne. Włączamy zrównoważony rozwój do naszej oferty i działalności gospodarczej, a także w przejrzysty sposób informujemy o tym naszych interesariuszy.

Wydajność
Zapewnienie naszym klientom i konsumentom najlepszych w swojej klasie parametrów produktów i bezpieczeństwa chemicznego jako podstawy naszego sukcesu biznesowego:
	Każdy nowy produkt przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.
	Naszym celem na rok 2030 jest potrojenie wartości wytworzonej w stosunku do śladu ekologicznego naszych działań do roku 2030. W 2021 roku poprawa efektywności wyniesie 74 procent (w porównaniu z rokiem bazowym 2010).


Współpraca
Zwiększanie wpływu na zrównoważony rozwój we współpracy z naszymi partnerami, co prowadzi do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszych łańcuchach dostaw.
	Dążymy do tego, aby wspólnie z naszymi partnerami zaopatrywać się w 100 procentach w sposób odpowiedzialny.


* Wykluczenie produktów, których składniki lub pozostałości mogą wpływać na możliwość recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingu.


