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DRODZ Y KLIENCI, PA RTNER Z Y I Z AINTERESOWA NI,

U PDATE – TH E B IG FI V E
Ruszyliśmy w drogę i po raz pierwszy sporządziliśmy na rok 2020
raport w sprawie zrównoważonego rozwoju. W ramach Coroplast Group
Sustainability Initiative (CSI) posunęliśmy się od tego momentu mocno
do przodu i zdołaliśmy ustanowić pięć poniższych kamieni milowych:
•U
 tworzenie CSI-Board – dzięki temu strategia zrównoważonego
rozwoju jest mocno zakotwiczona w naszym przedsiębiorstwie.
•Z
 definiowanie ośmiu istotnych tematów – dzięki temu udaje się
nam wyznaczać właściwe priorytety.
•P
 rojekty energetyczne – plan działań wiodący do neutralności
klimatycznej w roku 2030 rozwija się.

pracujemy intensywnie nad stworze-

2023 będziemy gromadzić dane dotyczące

niem łańcucha dostaw opartego na

zbilansowania lokalizacji pod względem

z asadach zrównoważonego rozwoju.

emisji CO2 i ustalimy moment, w którym cała

Realizacja tego celu będzie wymagała

grupa ma osiągnąć neutralność klimatyczną.

od nas dalszych starań w kolejnych
l atach. Pokazuje to właśnie wojna na

Duże zadania przekrojowe muszą pozostać

Ukrainie, która w niektórych miejscach

przejrzyste przy całej ich różnorodności. Z

i prowadzące do tej pory

rozrywa łańcuchy dostaw i nakręca inflację.

tego względu wyznaczyliśmy osiem tema-

nader skuteczną działalność

Energia pozyskiwana z paliw kopalnych jest

tów, które wymagają największego zaanga-

Gremium doradcze ds.

żowania (str. 16/17). Jest to możliwe dzięki

cyfryzacji zostanie w 2022 r.

klimatycznej, lecz staje się także orężem w

nowo utworzonej organizacji, CSI-Board,

rozszerzone o specjalistę ds.

tym konflikcie. Tym samym przemyślana

gdzie reprezentowani są kierownicy wszyst-

zrównoważonego rozwoju.

strategia zrównoważonego rozwoju zyskuje

kich istotnych działów, którzy regularnie

Inni kandydaci zmieniają się

na znaczeniu, a my utwierdzamy się w

wymieniają się doświadczeniami i pracują

w zaplanowanym cyklu.

przekonaniu, że podjęcie „Coroplast Group

przy poszczególnych projektach.

Dzięki temu będziemy
zawsze otrzymywać świeże

zwłaszcza że udało nam się osiągnąć istotne

Przy rosnącej liczbie zadań, z którymi musimy

kamienie milowe.

sobie poradzić, nie możemy spocząć na laurach. Nasza kultura oparta na współpracy i

• Spotkanie planistyczne – działy prezentują swoje „zielone” innowacje.

Tak oto w oddziałach w Niemczech i w

odkrywczości pozwala nam przekonać rynki

Polsce jesteśmy na etapie pogłębionej ana-

do naszych produktów (str. 4/5). Podczas

lizy sytuacji energetycznej. Już jesienią

naszego ostatniego spotkania planistyczne-

2022 r. zrealizowane zostaną pierwsze pro-

go poszczególne działy sugestywnie zapre-

jekty, a kolejne będą wdrażane (str. 10-13).

zentowały powstające „zielone” produkty i

Więcej na temat Coroplast Group Sustainability Initiative można
dowiedzieć się tu: www.coroplast-group.com/en/sustainability

Nasze dobrze zadomowione

nie tylko tematem polityki środowiskowej i

Sustainability Initiative” (CSI) było słuszne,

• Umiędzynarodowienie – rozwijamy skrzydła, załoga czeka
w gotowości.

CENNE
I M PU L SY

procesy. A to tylko zwiększa apetyt (od str. 6).
Szczególnie istotnym krokiem jest spopularyzowanie CSI w globalnych lokalizacjach.

Przyjemnej lektury!

Albowiem systematyczność dokumentowania nie jest ani powszechnie stosowana ani

Zarząd

wspomagana ustawodawczo. Do końca roku

Coroplast Group

idee i nowe impulsy.
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Natalie Mekelburger
od 1994 r. pracuje dla
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r. jest prezesem zarządu.
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Pani Prezes, jakie znaczenie dla Coroplast Group

procesów i gdzie też musimy przykładać wagę do ich prze-

mają innowacyjność i zrównoważony rozwój?

strzegania – są to choćby zagadnienia ważne dla bezpie-

Innowacyjność i zrównoważony rozwój to dla nas dwie stro-

czeństwa –, nie wolno nam w żadnym wypadku zaniechać

ny medalu. Albowiem nasza codzienna działalność, odkąd

myślenia „out of the box”. Wszystko to, co jest w stanie

sięgnąć pamięcią, jest ukierunkowana na wspieranie inno-

zaprowadzić nas do kolejnego etapu, do innowacyjnej idei,

wacyjności poprzez promowanie przedsiębiorczości, a przy

nie może podlegać ograniczeniom. Większość idei drzemie

tym jako odpowiedzialne rodzinne przedsiębiorstwo staramy

mianowicie w naszych pracownikach, trzeba je tylko rozbudzić

się nie tracić pracowników i środowiska z pola widzenia. Z tego

i nie dopuścić, by się marnotrawiły (str. 8/9). Recz jasna wielkie

względu obydwa pojęcia uczyniliśmy także motywami prze-

innowacje nie pojawiają się każdego dnia, a przede wszystkim

wodnimi ostatniej wewnętrznej spotkania planistycznego i

nie bardzo pozwalają się zinstytucjonalizować. Ale właśnie

zlustrowaliśmy całą organizację, szukając odpowiedzi na

dlatego musimy promować swobodę w myśleniu i odwagę

pytanie, w jakim punkcie znajdujemy się z naszą innowacyj-

w działaniu, co poza tym oznacza również akceptowanie

nością. Przy tym nader wyraźnie okazało się, że już we

błędów na etapie pierwszych kroków. Pozostaje mi tu zacy-

wszystkich trzech obszarach działalności dostarczamy róż-

tować Elona Muska: „Failure is an option here. If things are

norodne produkty np. branży zrównoważonej e-mobilności.

not failing, you are not innovating enough”.

Także w zakresie podstawowej idei, jaką jest gospodarka o

Z A DA N I E N A PR Z YS Z ŁOŚĆ
Ł ącze nie innowacyjnych produk tów i roz wią z a ń z a spe k te m zrówno -

obiegu zamkniętym, jesteśmy w stanie zaoferować klientom

Czy innowacje powstają wyłącznie w strukturach

konkretne innowacje. I dokładamy starań, by „urabiać” nasze

wewnętrznych?

procesy na zrównoważony rozwój. Nasz zespół ds. zrówno-

Nie, innowacyjność nie oznacza, że tylko my sami możemy

ważonego rozwoju jest na początku bardzo intensywnej i

być tworzącymi. Także w tym zakresie w ostatnim czasie

długiej podróży.

poczyniliśmy kilka kroków. Współpracujemy z Uniwersytetem
Ruhry w Bochum, z „Visionlabs” Uniwersytetu Wuppertal-

Jakie konkretnie działania podejmuje zespół

skiego czy z Instytutem Fraunhofera. W obszarze zrównowa-

ds. zrównoważonego rozwoju?

żonego rozwoju stawiamy przykładowo na inicjatywę Circular

Oprócz spraw natury strukturalno-organizacyjnej jak przygo-

Valley, akceleratora z fascynującą siecią oscylującą tema-

towywanie regularnych raportów, ratingów oraz sporządza-

tycznie wokół gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale musimy

nie bilansu CO2 zespół ma za zadanie być tam, gdzie się

coraz bardziej przywyknąć do coraz intensywniejszego

coś dzieje, wymienić doświadczenia z odpowiedzialną za

włączania w inicjatywy naszych własnych młodych prakty-

w tej dzie dzinie i jak te n newralgiczny obs z a r oddzia ł uje na kulturę

ten aspekt kadrą kierowniczą i przedstawiać propozycje.

kantów i początkujących adeptów zawodu. Wnoszą oni

Przy tym warunkiem podstawowym jest oczywiście nie-

świeżość do kultury myślenia, a dzięki swojej kompetencji

pr ze dsię bior st wa .

skrępowana kultura myślenia i tworzenia.

cyfrowej także sporą wiedzę. Podążając za tą ideą, po raz

wa żonego rozwoju jest dla wielu niemieckich pr zedsiębior st w jednym
z k luczow ych z ada ń mających na ce lu z apewnie nie skute cznej
działalności tak że w pr z yszłości. W w y wiadzie Natalie Mekelbur ger
z dr a d z a , w jak i sposób Coropla st G roup udaje się robić postę py

drugi zorganizowaliśmy konkurs stanowiskowy dla praktykanJak można wspierać otwartą kulturę przedsiębiorstwa?

tów, którego wyniki znów były bardzo interesujące. Nie braku-

Poza istotnymi standardami i zasadami, których po prostu

je zatem potencjału i wiedzy wokół zagadnienia zrównoważo-

potrzebujemy, by zrealizować w przedsiębiorstwie wiele

nego rozwoju, musimy to tylko zidentyfikować i wykorzystać!
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PRO D U K T Y I ROZ W I Ą Z A N I A
TA K WSPÓ ŁKSZ TA ŁTUJEMY ZRÓWNOWA ŻON Ą PR Z YSZŁOŚĆ
Coroplast Tape: W obszarze technicz-

napięcia do pojazdów elektrycznych, a także

nych taśm klejących na rynku można

przewody przyłączowe do stacji ładowania

z aobserwować coraz większe zaintereso-

i bagażnika. Także w fazie projektowania

wanie zrównoważonymi produktami, właśnie

uwzględniamy zrównoważony rozwój jako

w segmencie taśm izolacyjnych do przewo-

temat przekrojowy: dzięki temu w produkcji

dów. Jako lider technologiczny także w tym

zużywamy coraz mniej surowców, ponie-

B U DY N E K
P ASY W N Y
W U SA

zakresie chcemy zbliżyć się do klientów i

waż są one lżejsze i elastyczniejsze i mają

Pozytywne sygnały płyną z

doskonale znamy wymogi: przykładowo

pozytywny wpływ na ciężar produktów

Kanady i Stanów Zjedno-

konsekwentnie udoskonalaliśmy serię STX

końcowych podczas montażu. Poza tym

czonych: Stawia się tu coraz

tworzoną z materiałów pochodzących z

podczas wytwarzania kabli nie jest uwal-

więcej budynków wpisujących

recyklingu, uzyskaliśmy akceptację pro-

niany talk. Rezygnacja z używania w pro-

się w koncepcję domu

duktów ze strony pierwszych przedsię-

dukcji sproszkowanego talku z jednej strony

pasywnego – także tu rynek

biorstw OEM i jesteśmy w stanie sprostać

wychodzi naszym pracownikom na zdrowie,

stawia na technologie taśm

dostawom seryjnym. Nadal wysokie noto-

a z drugiej strony zmniejsza zanieczyszczenie

klejących w budownictwie

wania ma nasz produkt Coroplast TapeTube,

maszyn – oszczędzając tym samym wodę.

hermetycznym. Warto

który pod względem ciężaru, transportu i

Ponadto w roku 2022 w naszym polskim

wspomnieć na marginesie:

logistyki wyznacza standardy zrównoważo-

zakładzie uruchomimy linię do uzdatniania

Taśma klejąca ma być w

nego rozwoju. Generalnie dział na całej dłu-

tworzyw sztucznych (więcej na str. 13).

przyszłości wytwarzana z

Global Player: Kable do ładowania Coroflex mają
certyfikację europejską, amerykańską i chińską.

bio-PE (brazylijska trzcina

gości łańcucha wartości zwraca uwagę na
unikanie odpadów, np. już w fazie zakupów

WeWire: Nasz dział wiązek przewodów

zważając na odpowiednie szerokości mate-

w zeszłym roku postawił wszystko na kartę

riałów, aby udział odkrawanych części był

zrównoważonego rozwoju i jako partner

jak najmniejszy.

Transformacja
mobilnościowa: Dzięki
zindywidualizowanym
kablom do ładowania
spełniamy najróżniejsze
wymogi i obsługujemy
obszary zastosowań
pojazdów elektrycznych.

cukrowa).

rozwojowy z obydwoma klientami Novus
oraz Lucid podążył nowymi ścieżkami ku

Coroflex: W obszarze kabli i przewodów

erze elektromobilności. Ponadto dział ten

jako partner rozwojowy akcentujemy nasz

zdołał uruchomić maszyny do recyklingu

udział w elektromobilności: dostarczamy

odpadów plastikowych we wszystkich za-

choćby ultranowoczesne kable wysokiego

granicznych zakładach – z wyjątkiem Tunezji.
Novus: Start-up z Brunszwiku stawia w przypadku swojego rewolucyjnego
e-motocykla na technologię wiązek przewodów WeWire.

Ochrona zasobów: Do zabezpieczenia wiązki
przewodów na jeden pojazd przetwarza się ok.
2 metry kwadratowe taśmy do owijania kabli.
Dzięki taśmom klejącym PET z recyklatu jesteśmy
w stanie zaoszczędzić ilość odpadów odpowiadającą w przeliczeniu 25 butelkom PET.
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Nina Grevelhörster
wspiera WeWire jako Strategic
Project Manager Innovation & New
Business w znajdowaniu
przekonujących odpowiedzi na
megatrendy naszych czasów.

Bastian Schäfer
jako Business Analyst rozbudowuje
w Coroplast Group naszą sieć
partnerów zewnętrznych jak start-upy
bądź uczelnie.
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Jaka kultura i jakie struktury sprzyjają

N.G.: Oprócz operacjonalizacji strategicznej staramy się w

powstawaniu idei?

WeWire posuwać naprzód także proces zmian kulturowych.

Nina Grevelhörster: Aby wzbudzić u pracowników entu-

Łamiemy utarte schematy myślenia i współpracujemy z

zjazm do innowacji, trzeba zaznajomić ich z celami przed-

partnerami, którzy pracują często zupełnie inaczej, niż

siębiorstwa. To oczywiście nie wyklucza spontanicznego

jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Testujemy także Focus

znajdowania idei, ale znajomość celów pomaga skoncentro-

Friday, dzień w miarę możliwości wolny od wewnętrznych

wać myśli, by w efekcie móc otrzymywać precyzyjne impulsy.

spotkań, aby między innymi zapewnić przestrzeń dla kreatyw-

W przypadku WeWire do celów operacjonalizacji strategicznej

ności. Tworzymy ponadto zespół ds. wstępnego rozwoju,

wykorzystujemy np. systematykę OKR (Objectives and Key

którego członkowie, abstrahując od swoich codziennych

Results).

obowiązków, będą zajmować się nowymi podejściami.

Bastian Schäfer: Potrzebujemy otwartej kultury komunikacyjnej – zarówno w strukturach wewnętrznych jak i z part-

Jak do tej pory przyjmowano takie podejścia?

nerami zewnętrznymi. Takie kooperacje mieszczą się w za-

B.S.: Działy Coroplast Group funkcjonują niekiedy na wzór

kresie moich obowiązków. Ważne jest także podejście do

samodzielnych firm. Potrzebujemy jednak jednolitej kultury i

błędów. Gdy pracownicy pracują nad ideami, potrzebują

dlatego na wszelki wypadek trzeba zintensyfikować wymianę

pełnego wsparcia ze strony swoich przełożonych. Muszą

doświadczeń i informacji wykraczającą poza poszczególne

myśleć „out of the box” i mieć możliwość wypróbowywania –

jednostki.

licząc się z „ryzykiem”, że z pomysłu nic nie wyjdzie.

N.G.: Właśnie, wspólnie z działem siostrzanym Coroflex

Na jakie metody, formaty i kooperacje stawia Pan?

doświadczeń i informacji. Poza tym w ramach warsztatów

wprowadzono w WeWire przykładowo regularną wymianę

Z A R Z Ą DZ A N I E I N N OWAC JA M I
O dkąd Fr it z Mülle r z a ł oż y ł pr ze dsię bior st wo w roku 1928, mia ł o
ono z aws ze innowacyjne podejście. Je dnak te mpo roz woju te chnik i
stale się z wię ks z a . C yk le ż ycia produk tów sk rac ają się w sposób
odczuwalny. N in a G r eve lhör s te r i B a s t i a n S c h äfe r zdradz ają w
w y wiadzie, jak i wp ł y w zmia ny te w y wie rają na sfe rę z a r z ądz ania
innowacjami.

B.S.: Korzystamy z usług ekspertów zewnętrznych w różnych

zespołowych opracowaliśmy „Culture Hacks”: różne nie-

dziedzinach: Ogromne znaczenie przywiązujemy do Circular

wielkie, ale szybkie w realizacji działania, które ułatwiają

Valley, akceleratora start-upów wpisujących się w ramy gospo-

wymianę doświadczeń, współpracę i szukanie pomysłów.

darki o obiegu zamkniętym, który pozwoli rozwinąć się naszemu regionowi i stać się międzynarodowym ośrodkiem Circular

Co uznajecie za sukces waszych aktywności?

Economy. Jako członek-założyciel fundacji jesteśmy swego

B.S.: Dla mnie sukcesem jest już to, że udaje się uzyskać

rodzaju inwestorem strategicznym. W wymiarze wewnętrznym

gotowość do wymiany doświadczeń i informacji z partnerami

zajmujemy się tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Potrzebujemy współpracow-

ramach naszego ogólnofirmowego projektu Upcycling.

ników głodnych nowej wiedzy.

Wówczas WeWire współpracuje przy projektowaniu pro-

N.G.: Dla mnie sukces oznacza także utrzymanie obecnej

duktów z Visionlabs. Jest to Instytut Wzornictwa przemy-

pozycji na rynku za 20, może 30 lat – zarówno w naszej dzi-

słowego na Uniwersytecie Wuppertalskim. Zupełnie innym

siejszej specjalizacji, jak i w nowych dla nas sektorach. Je-

jeszcze aspektem jest członkostwo Coroplast Group w

żeli nadal będziemy w stanie odkrywać dla nas nisze, otwie-

E xcellence Circle przy Sales Management Department

rać się na nowości i aktywnie współkształtować przyszłość.

Uniwersytetu w Bochum.
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B I L A N S CO 2
DA NE SĄ STA LE A K TUA LIZOWA NE

2 . E N V I RO N M E NT
STEFA N ERH A RD

Pierwsze bilanse dotyczące gazów

nych. Dzięki temu jesteśmy w stanie w trybie

cieplarnianych dla Coroplast Group w

natychmiastowym oprzeć nasze planowanie

mocno naprzód – nawet jeżeli wiele

Niemczech powstały za rok 2020. Nie

na jeszcze bardziej wiarygodnych danych.

ulepszeń w produkcji oraz technologii

tylko kontynuowaliśmy te badania dla roku

W ostatnich latach posunęliśmy się

budynków było wdrażanych oficjalnie

2021, lecz nawet rozszerzyliśmy je z mocą

Ponieważ od 2019 r. pozyskujemy prąd

jeszcze nie pod hasłem „zrównoważo-

wsteczną, cofając się do roku 2019. Tym sa-

z odnawialnych źródeł energii, wartości

nego rozwoju”. Potwierdziła nam to ob-

mym dysponujemy teraz pierwszym szere-

emisji w zakładzie przy Wittener Straße są już

szerna i niezależna ekspertyza dotyczące

giem czasowym i mamy jasny obraz rozwoju

mocno zredukowane. Emisje parku samocho-

efektywności sporządzona przez regionalne

działań. Ponadto udało się nam zidentyfiko-

dowego kompensujemy. Ponieważ mimo to

Centrum Kompetencyjne ds. optymalizacji

wać i skorygować błędy w gromadzeniu da-

powstają, wartości te są ujmowane w bilansie.

energii, efektywności i wykorzystania zasobów. Rezultat: Zdołaliśmy już zebrać nisko

B I L A N S K LI M AT YCZ N Y 2019 -2021

wiszące owoce, a i z tych wiszących wyżej
udało nam się już obficie skorzystać.

Wartości emisji CO2 w Niemczech1

W y m ag a nia z ate m r os n ą: Na polu
koniecznej dekarbonizacji wykorzystania
energii pozostawimy w yra źne ślady i
wejdziemy także na nieznany teren techno-

2019

2020

2021

2844

2878

3045

Wuppertal (Wittener Straße)

2499

2511

2657

Wuppertal (Wagner Park)

330

353

372

Centrum Serwisowe Wolfsburg

6

5

7

Centrum Serwisowe Ingolstadt

9

9

9

Scope 23

771

847

1003

Wuppertal (Wittener Straße)

-

-

-

na niezbędne do realizacji działań usługi

Wuppertal (Wagner Park)

766

841

998

Centrum Serwisowe Wolfsburg

3

4

3

poradnictwa, planowania i budownictwa.

Centrum Serwisowe Ingolstadt

2

2

2

Ale my odnosimy tak duże sukcesy właśnie

Scope 3.34

1259

1233

1038

logiczny. Dodatkowo istnieje spory popyt

Wuppertal (Wittener Straße)

931

876

821

Wuppertal (Wagner Park)

323

352

213

lecz podejmujemy wyzwania, wyraźnie

Centrum Serwisowe Wolfsburg

2

2

2

koncentrując się na szansach.

Centrum Serwisowe Ingolstadt

3

3

2

Suma

4874

4958

5086

Ekwiwalenty kg CO2
na 1000 euro obrotów

16,41

17,79

16,18

dlatego, że nie chowamy głowy w piasek,

Stefan Erhard, Team Leader Occupational
Safety & Environmental Protection

wszystkie wartości w tonach
(zaokrąglenie do pełnych ton)
2
Scope 1: bezpośrednie emisje
gazów cieplarnianych ze spalania
kopalnych paliw i materiałów pędnych
stacjonarnie i mobilnie
3
Scope 2: pośrednie emisje gazów
cieplarnianych z wytwarzania
dokupionego prądu
4
Scope 3.3: inne pośrednie emisje
gazów cieplarnianych wzdłuż
łańcucha wartości nabywanych paliw
i materiałów pędnych
1

Scope 12

Myślenie i działanie w kategoriach
zrównoważonego rozwoju odgrywało u nas zawsze istotną rolę.
Dlatego w przypadku Coroplast Group
Sustainability Initiative startowaliśmy
już z wysokiego pułapu, a świeży
jeszcze bilans nie odnotowuje obecnie żadnych dużych skoków wydajnościowych.
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E M I S J E G A ZÓW C I E PL A R N I A N YC H

Z A K Ł A DY W P O L SC E

WOLIMY REDUKOWAĆ NIŻ KOMPENSOWAĆ

JASNE CELE W ZESPOLE DS. ZRÓWNOWA ŻONEGO ROZ WO JU

plarnianych do końca 2021 r. W proce-

zrównoważonego rozwoju. Nasze pol-

STAR E
PR Z E KSZTA ŁCA
S IĘ W NOWE

sie dążenia do sporządzenia rzetelnego

skie zakłady, w których działy Coroflex i

W naszym zakładzie Strzelce

planu potrzeba było więcej analiz i dyskusji

WeWire zatrudniające łącznie blisko 1200

Opolskie planujemy właśnie

niż się spodziewano. A od wiosny 2022 r.

pracowników, wiodą prym w tym zakresie.

ultraefektywną linię

oddziaływanie wojny na Ukrainie na polity-

W końcu Polska jako członek UE pod

regranulacji pozostałości

kę energetyczną zmusza nas do korygowa-

względem geograficznym i regulacyjnym

tworzyw sztucznych, które

Początkowo chcieliśmy ukończyć plan

Umiędzynarodowienie jest kolejnym

zmniejszenia naszej emisji gazów cie-

wielkim krokiem naszej kampanii

nia podjętych decyzji. Szukamy przykłado-

jest najbliższa centrali. Poza tym ochrona

powstają podczas uruchamia-

wo a l te r nat y w y dl a d oko n a n e g o już

klimatu i środowiska naturalnego jest w

nia maszyn. W taki sposób

przestawienia systemów ogrzewania bu-

polskim społeczeństwie istotnym zagadnie-

wyeliminujemy odpady,

dynków z oleju opałowego na gaz oraz dla

niem. Zwłaszcza dlatego, że w tym zakresie

zaplanowanego przestawienia ogrzewania

jest wiele do zrobienia: Polska wytwarza

z oleju termalnego – również na gaz.

tyle prądu z węgla brunatnego i kamiennezwiązane. Rezultaty będą stanowić waru-

Stefan Erhard (z prawej),
w rozmowie z Michaelem Kisselem,
Head of Factory Planning & Facility
Management.

go co wszystkie inne kraje UE łącznie, z

odzyskamy cenne surowce
Polski zespół ds. zrównoważonego
rozwoju (od lewej): Aleksandra Mazurek,
Krzysztof Lipok, Paweł Pawelec, Agnieszka
Kiszka, Krzysztof Schwierz, Paweł Chwał

Kopalne źródła energii grzewczej są

nek wstępny dla późniejszej, jak najbardziej

nadal naszymi największymi źródłami

konsekwentnej realizacji działań. Bowiem:

gazów cieplarnianych. Przestawienie się

Celem, do którego dążymy, jest optymalne

na odnawialne źródła energii grzewczej wy-

obniżenie emisji pochodzących z lokalizacji

maga dodatkowo modernizacji energetycznej niektórych budynków. Dzięki zewnętrznemu wsparciu w ykor z ystamy sezon

dukcji. Mamy krytyczny stosunek do kom-

grzewczy 2022/23, aby ustalić zakres nie-

pensacji certyfikowanych „anonimowo” z

Podczas wizyty na miejscu w połowie

Opolskie jest zapewnienie możliwości

zbędnych modernizacji i oszacować poten-

niejasnymi opłatami i o niesprecyzowanej

maja szybko stało się jasne: Zespół ds.

ogrzewania budynków niezależnie od gazu

cjał oszczędnościowy. Równocześnie obli-

jakości. Myślimy obecnie raczej nad we-

zrównoważonego rozwoju jest zwarty i go-

ziemnego. Opcji upatruje się w powiązaniu

czymy potencjał instalacji fotowoltaicznych

wnętrznymi opłatami za emisję CO2, które

towy. Na samej górze agendy widnieje sy-

fotowoltaiki, geotermii, pomp ciepła i cie-

na odpowiednich powierzchniach dacho-

przeznaczymy na finansowanie regional-

tuacja energetyczna – z jednej strony ze

płownictwa. Przygotowania idą pełną parą,

wych i parkingowych oraz nakłady z tym

nych projektów.

względów ochrony klimatu, z drugiej strony

jako że czas nagli.

wyjątkiem Niemiec. Dlatego rządowy program „Czyste powietrze” przewiduje mię-

do osłaniania przewodów i
zaoszczędzimy ok. 75 tys. kg
materiału rocznie. Pozwoli to
nie tylko zredukować koszty

dlatego, że Polska w międzyczasie przesta-

usuwania, lecz także chronić

dzy innymi zakaz ogrzewania węglem do

ła otrzymywać rosyjski gaz i z tego względu

środowisko naturalne: praw-

2030 r. Również fotowoltaika jest hojnie do-

musimy wykazać się elastycznością, by

dziwa sytuacja win-win.

do 2030 r. Nasze cele klimatyczne chcemy

finansowywana. W otoczeniu naszych za-

przygotować się na jesień.

w pierwszej kolejności osiągnąć dzięki re-

kładów jest to już wyraźnie widoczne.
Celem zespołu dla zakładu Strzelce

© LINDNER-RECYCLINGTECH GMBH
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chodzi o wielostopniowy proces, który na

TR Z YM A MY SIĘ N ASZEGO ROZKŁ A DU JA ZDY

całym świecie będzie realizowany przeszło
3500 razy w roku.
Thiemo Soboll, który od lat zajmuje się controllingiem inwestycyjnym, opisuje ten sukces

Projekty cyfryzacyjne są czymś znacznie więcej niż tylko wymianą urządzeń, danych czy

tak: „Czas realizacji zmniejszył się średnio z

programów. W dużo większym stopniu chodzi o reorganizację procesów biznesowych z

kilku tygodni do niespełna czterech dni”.

uwzględnieniem dziesiątków, a nawet setek pracowników, których ten problem dotyczy, lub

Dostrzega jeszcze więcej korzyści: „Zawsze

o nowatorskie formy współpracy.

jest jasne, w którym punkcie dokładnie znajduje się proces, także załączniki i rozszerze-

Na tropie zużycia gazu

nia nigdy nie ulegają utracie”. Również ko-

Imponującym przykładem jest współpraca

pie bezpieczeństwa należą do przeszłości.

z dostawcą usług w zakresie Industrial

Zwiększona transparencja stała się szcze-

Internet of Things (IIot) oraz zespołem

gólnie wyraźna, gdy także wszystkie zagra-

Production IT działu Coroplast Tape. Nasz

niczne lokalizacje dołączyły do procesu.

wadzony początkowo w Coroplast Tape jest

IIot-Partner wspomaga nas podejściem

„Komunikacja poprawiła się znacząco. Mamy

teraz wdrażany także w działach Coroflex i

technologicznym Open Source i szkoli pra-

kompleksowy, zautomatyzowany obraz ak-

cowników, aby wiedza pozostała w przed-

t y wności inwest ycyjnych, obejmujący

siębiorstwie. Przy wyjątkowo skutecznym

wszystkie lokalizacje”.

zastosowaniu techniki zainstalowano na

Wykorzystywanie szans: Naszym pierwszorzędnym celem jest chronienie
zasobów i opracowywanie modeli biznesowych opartych na zrównoważonym
rozwoju z wykorzystaniem procesów cyfrowych.

WeWire.

W Ł AS N A
KUŹ N I A O PRO G R A M OWA N I A
Nasz dział IT w ciągu ostatnich

Rola skrojonego na miarę

lat mocno się rozbudował – od

oprogramowania

roku tworzymy także własne

licznikach gazu naszych budynków produk-

Dane dotyczące klientów za

Specjalistyczne programy do realizacji

oprogramowanie. Przykładowo

cyjnych w lokalizacji w Wuppertal czujniki

naciśnięciem guzika

procesów standardowych zataczają u nas

aplikacja do cyfrowego

umożliwiające bezprzewodową komunika-

Kolejnym przykładem jest wprowadzenie

coraz szersze kręgi. Przeważnie systemy te

wniosku inwestycyjnego

cję. Precyzyjniejsze dane pozwoliły nam

Customer Relationship Management (CRM)

zastępują tradycyjne tabele, osławione

powstała w naszym przedsię-

namierzyć miejsca zwiększonego zużycia i

czyli cyfrowego zarządzania sprzedażą.

„tapety Excel”. Zasadniczą korzyścią jest

zaoszczędzić w taki sposób 400 tys. kWh.

Ten system udostępnia wszystkie informa-

zarządzanie korektami: Pozwala ono do-

idealnie dostosowana do

cje dotyczące klientów istotne w procesie

kładnie zdefiniować, który użytkownik ma

naszych potrzeb. Kolejne

biorstwie i dzięki temu jest

Pozytywne doświadczenia z cyfrowym

sprzedaży. Dzięki temu nasi pracownicy

uprawnienie do odczytu, zapisywania i

narzędzia administracyjne są

wnioskiem inwestycyjnym

działu sprzedaży mogą podejmować traf-

zmieniania danych, a wszystkie wpisy lub

już na etapie planowania i

Cyfrowy wniosek inwestycyjno-kosztowy,

niejsze decyzje. Poza tym system ten po-

zmiany można prześledzić w dowolnym

realizacji.

uruchomiony jako program pilotażowy w

zwala oszczędzać czas, zmniejszyć liczbę

momencie. Kto choć raz szukał błędu w

błędów, a zwłaszcza w dużym stopniu

ogromnej tabeli Excel, ucieszy się z tych

ograniczyć zużycie papieru. System wpro-

możliwości.

roku 2020, został w 2021 r. wprowadzony w
końcu do niemieckich lokalizacji. Przy tym

Michele Lagnese przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję Digital Transformation Officer
w Coroplast Group. Teraz kieruje całym działem IT.
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4

2

0

8

7
8

OCHRONA ŚRODOWISKA
Albowiem nasza działalność
może mieć negatywny wpływ
na powietrze, wodę i glebę
oraz generować hałas.

5

DOBRY OBYWATEL
Albowiem chcemy
angażować się dla regionu
na płaszczyźnie kulturalnej i
społecznej.

LECZ TA K ŻE RE A LIZOWAĆ WŁ AŚCIWE Z AG A DNIENIA

POŻĄDANY PRACODAWCA
Albowiem cele nasze możemy
osiągnąć tylko jako zespół
zadowolonych i zmotywowanych
pracowników.

CHCEMY NIE T YLKO WŁ AŚCIWIE RE A LIZOWAĆ Z AG A DNIENIA ,

COMPLIANCE W PRAKTYCE
Transparentne i oparte na uczciwości
prowadzenie przedsiębiorstwa jest
podstawą gospodarowania na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

3

ZOPTYMALIZOWANY REPORTING I RATING
Albowiem musimy mieć jasność co do skuteczności
naszych działań, aby móc nimi precyzyjnie sterować i
optymalizować je.

10

ROZWIJANIE WYDAJNOŚCI SUROWCOWEJ I
E NERGETYCZNEJ
Albowiem wykorzystanie surowców i energii ma istotny
wpływ na nasz bilans emisji gazów cieplarnianych.

1

OPRACOWYWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH PRODUKTÓW
Albowiem nasza oferta może wspierać tak wiele istotnych
aspektów strategii klimatycznej i minimalizować oddziaływanie na środowisko.

DEFINICJA STRATEGII KLIMATYCZNEJ
Albowiem w Coroplast Group wyznaczyliśmy sobie zadanie m
 iarodajnego przyczyniania się do osiągnięcia
międzynarodowych celów klimatycznych.

A N A LI Z A I STOTNOŚC I
Oczywiście, podążając za celami zrównoważotywy, z drugiej strony z perspektywy interesariuszy,

nego rozwoju, chcemy skupić naszą energię na
np. klientów, pracowników, wspólników, instytucji,

istotnych tematach. Dlatego opracowaliśmy analizę
stowarzyszeń czy dostawców. Niższa priorytetyzacja

istotności, zastanawiając się, jak ocenić zapotrze
nie oznacza, że uważamy temat za mniej ważny. Po

bowanie na aktywność w ośmiu najważniejszych
prostu presja podejmowania działań nie jest tak wielka,

Oceniamy tematy z jednej strony z naszej perspek

tematach. Na taką ocenę składają się dwa czynniki:
ponieważ zrealizowano je już.

12
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S TR ATEG I A H R 203 0

3 . S OC I A L
M A RC STAWIT ZKI

KONCENTRUJEMY SIĘ N A CZ TERECH ASPEK TACH

Coroplast Group jest wysoce atrakcyjnym pracodawcą dla wszystkich osób
szukających pracy i pracowników – i

Marka „Coroplast Group” jest silna.

2. Future Leadership – kultura

niech tak zostanie. Dlatego na bazie

Jednak chcemy nadal systematycznie

zarządzania oparta na docenianiu

C E LE
G LO BA LN E
2030

obecnych megatrendów panujących w za-

umacniać naszą pozycję rodzinnego przed-

Docenianie i zaufanie są istotnymi cechami

rządzaniu zasobami ludzkimi, strategii

siębiorstwa z nierozbudowaną nadmiernie

naszej kultury zarządczej, ponieważ w

przedsiębiorstwa Coroplast i wewnętrz-

strukturą organizacyjną i mechanizmami

z arządzaniu kierujemy się indywidualnym

Informacje zwrotne z

nych potrzeb klientów opracowaliśmy stra-

szybkiego podejmowania decyzji, a także

podejściem i empatią. Promujemy, kierując

ankiety „Great Place To

tegię HR 2030 wraz z harmonogramem.

lojalność i identyfikowanie się naszych pra-

się hasłem „Przedsiębiorczość w przedsię-

Work®” pozytywne w

Postawiliśmy na cztery zasadnicze aspekty,

cowników z firmą. W tym celu dzięki konse-

biorstwie”, kreatywność i odpowiedzial-

ponad 85 %

które w pierwszej fazie będą realizowane

kwentnej cyfryzacji będziemy optymalizo-

ność naszych pracowników.

dużą liczbą działań, projektów i inicjatyw.

wać nasze procesy i wyznaczać światowe

Zadowolenie pracowników:

Różnorodność:
30 % wolnych stanowisk

standardy. Zawsze, mając na widoku cel

3. Impulsy z New Work – kreatywne

zarządczych jest obsadza-

Strategia ma zapewnić wyrównanie szans

utrzymania tempa i operatywności – a ko-

struktury współpracy

oraz różnorodność w przedsiębiorstwie,

niec końców uczynienia sukcesu naszego

Innowacyjne i świeże idee rozkwitają tylko

należyte opłacanie wszystkich pracowni-

przedsiębiorstwa długofalowym.

w odpowiednim otoczeniu. Dlatego stawiamy

50 % wolnych stanowisk

na wielofunkcyjne, autonomiczne zespoły,

zarządczych jest obsadza-

ków oraz pogodzenie życia rodzinnego i

nych różnorodnie
Kadra zarządzająca:

zawodowego. Naszym celem jakościowym

ABY TO OSIĄGNĄĆ, SKUPIMY SIĘ

które współpracują w ramach wykraczają-

jest zwiększenie poziomu świadomości

NA PONIŻSZYCH CZTERECH

cych poza poszczególne zakłady i działy.

wśród kadry zarządzającej i wypracowanie

Z ASADNICZYCH ZAGADNIENIACH:

Promujemy współpracę, komunikację i

ponad 10 % załogi w

kooperację, bowiem jesteśmy przekonani:

Wuppertal to praktykanci
lub pracujący studenci

konkretnych działań pozwalających zrealizować te zagadnienia w skali globalnej.

1. Status wysoce atrakcyjnego

kolektywna inteligencja ma przewagę nad

Projektem „Next Gear HR” zamierzamy już

pracodawcy – pozyskiwanie

wiedzą ekspercką.

do końca roku 2022 w większym umieścić

pracowników i zatrzymywanie ich

tematy kadrowe w sferze zainteresowań

Wiemy, że nasi pracownicy przeniknięci

4. Cyfryzacja i decyzje oparte

kadry zarządzającej i umożliwić podejmo-

DNA Coroplast są najważniejszymi amba-

na danych

wanie decyzji oparte na transparentnych i

sadorami marki. Dlatego zarówno w działach

Wykorzystujemy konsekwentnie zalety

porównywalnych danych.

zajmujących się poszczególnymi markami

cyfryzacji do optymalizacji procesów. Dla-

Marc Stawitzki, Global HR Director
w Coroplast Group

jak i w Coroplast Group oferujemy atrakcyjne

tego stawiamy na metodologię podejmo-

możliwości rozwoju w postaci karier spe-

wania decyzji personalnych w oparciu o

cjalistycznych i menedżerskich.

dostępne dane.

nych wewnętrznie
Young Talents:
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KSZTA ŁCE NIE I DOSKONALE NIE Z AWODOWE

Z A R Z Ą DZ A N I E Z D ROW I E M

WSPIER A MY KSZ TA ŁCENIE USTAWICZNE

WSPIER A MY WITA LNOŚĆ I DOBRE SA MOPOCZUCIE

Także w roku 2022 utrzymujemy wyso-

Nasz zakładowy system zarządzania

ki poziom naszej oferty doskonalenia

zdrowiem wraz z komitetem ds. profi-

zawodowego: Łącznie 48 młodych talen-

laktyki zdrowotnej jako centralną jed-

tów rozpocznie u nas karierę zawodową. To

nostką koordynującą obejmuje liczne

niemały sukces, który z pewnością da się

aspekty: bezpłatne członkostwo w klubie

wyjaśnić tym, że jesteśmy w stanie zaofero-

fitness dla wszystkich pracowników w

wać co nieco młodym ludziom: Dostosowa-

Wuppertal, regularne imprezy tematyczne

liśmy profil naszej edukacji zawodowej do

dla pracowników w ramach współpracy z

aktualnych trendów – kształcimy np. infor-

Zakładowym Działem Zdrowia, stała oferta

matyków specjalizujących się w tworzeniu

wsparcia psychologicznego, porad dla

50

aplikacji. Ponadto nasi praktykanci otrzy-

48

mują liczne bonusy, np. gratisowy iPad czy

48

zdrowia, aktywności fizycznej i odżywiania,

44

specjalne pomieszczenie, w którym mogą

Szeroka oferta: Zdrowie naszych pracowników leży nam na sercu.

a także poradnia telefoniczna dla pracowni39

przygotowywać się indywidualnie do egzaminów. Także ponadprzeciętne wynagrodzenie

33

oraz jednolite zasady przyznawania urlopów

31

30

dla praktykantów i zatrudnionych na etacie

28

pokazują, jak ważne są dla nas relacje partnerskie oparte na równym traktowaniu.

osób zadłużonych, konsultacji z zakresu

28

23

ków opiekujących się członkami rodziny.

zależności od stażu: Ten budżet jest udo-

Oprócz tego oferta obejmuje wizytacje

stępniany rokrocznie i może być wykorzy-

I M PR E Z A
C I E S Z ĄCA
S I Ę P OWO DZ ENIEM

miejsc pracy i badania lekarza zakłado

stywany na potrzeby opieki zdrowotnej lub

wego, a także poradnictwo w zakresie

indywidualnego leczenia specjalistycznego.

szczepień.

Ponadto wszystkim pracownikom po trzech

Dni zdrowia są nieodłączną

latach stażu pracy przysługuje specjalna

częścią składową naszego

21

Wprowadzenie finansowanego przez

taryfa leczenia szpitalnego: W tym zakresie

systemu zarządzania

Ustrukturyzowana kwalifikacja pra-

pracodawcę dodatkowego zakładowego

pracownicy mają przykładowo możliwość

zdrowiem: W ich ramach

cowników pozostaje istotnym komponen-

ubezpieczenia zdrowotnego w lokalizacji

swobodnego wyboru szpitala, umieszcze-

organizowane są liczne

tem naszej strategii kadrowej. Kształcenie i

Wuppertal wzbudziło w zeszłym roku spore

nia w pokoju jedno- lub dwuosobowym, a

warsztaty, np. „Ruch to

doskonalenie zawodowe są zarządzane na

zainteresowanie. W tym zakresie zapewnia-

także konsultacji z ordynatorem. Dodatko-

zdrowie” czy „Zdrowe stano-

szczeblu centralnym przez naszą Coro

na jest szeroka oferta świadczeń opieki

wo także członkowie rodzin naszych pra-

wisko pracy w biurze”. Ponad-

Academy. Akademia przygotowuje i koordy-

medycznej na poziomie prywatnych usług.

cowników mają możliwość dołączenia do

to udostępniamy przez cały

Udostępniono przykładowo budżet zdrowot-

ubezpieczenia za niewielką dopłatą bez

dzień różne punkty badań,

ny w wysokości 600 względnie 900 euro w

weryfikacji stanu zdrowia.

np. punkt analizy składu ciała,

nuje wewnętrzne i zewnętrzne oferty edukacyjne. Ponadto stale rozbudowujemy także
ofertę możliwości samodzielnej nauki.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zadowalający rozwój: Liczba miejsc dla adeptów zawodu w Coroplast Group i w trzech działach
bardzo zwiększyła się od roku 2011.

kontroli serca i komórek.
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Spoistość: Chińska lokalizacja Coroflex w Kunshan wspierała pracowników, którzy wraz z
rodzinami przebywali na kwarantannie, paczkami żywnościowymi.

5. LICZBY I FAKTY

Z A DOWO LE N I E PR ACOW N I KÓW
PROMUJEMY KULTURĘ OT WARTOŚCI OPARTĄ NA ROZMOWACH
I INFORMACJI Z WROTNEJ
Tylko otwarta komunikacja i uczciwa

nia opartego na zasadach fair play oraz

opinia zapewniają wysoką zadowolenie

a k ty wnego wspierania pracowników i

pracowników – czyniąc z nich entuzja-

postrzeganiem wzajemnego poszanowania,

stycznych ambasadorów marki. Dlatego

zaufania, poczucia dumy i pracy zespoło-

angażujemy naszych pracowników w kon-

wej w dużej mierze jako części kultury

cepcje strategiczne i zarządzanie zrówno-

przedsiębiorstwa.

ważonym rozwojem m.in. za pośrednictwem
poniższych kanałów:
• przez regularną wymianę informacji

bardziej otwartej kultury opartej na

między zarządem i radą zakładową

przekazywaniu informacji zwrotnej

• przez cokwartalne „rozmowy tarasowe” z
CEO oraz spotkania z dyrektorami działów
• przez zapewnienie możliwości przekazy-

Wyróżnienie: W roku 2022 Top Employer Institute nagrodził
Coroplast Group jako jednego z łącznie 144 najlepszych
pracodawców w Niemczech.

Indywidualne odpowiedzi potrzebują

ku działań o charakterze interdyscy-

GPTW GOES
G LO BA L

plinarnym. Traktujemy to bardzo poważnie.

Abyśmy mogli stale doskonalić

oraz czytelnej komunikacji w przypad-

wania informacji i opinii w dostępnym

Dlatego prowadzimy aktywną działalność

się, będziemy także w

z każdego miejsca Intranecie nowo

w wielu obszarach i powołaliśmy do życia

przyszłości przeprowadzać

między innymi:

ankiety wśród pracowni-

• warsztaty z zakresu budowania zespołów

ków w oparciu o kryteria

zainstalowanym w 2020 r.
• przez zakładowy system wniosków
racjonalizatorskich
• przez nasze profile w serwisach
Facebook i LinkedIn
Istotnym elementem pozwalającym

w wybranych obszarach
• regularne rozmowy w różnych składach

Great Place To Work
(GPTW) i rozszerzać je

osobowych umożliwiające intensywniejszą

na nasze zagraniczne lokaliza-

wymianę informacji i harmonizację działań

cje – a tym samym umacniać

• coroczne rozmowy ze wszystkimi

globalną kulturę opartą na

mierzyć poziom zadowolenie naszych

pracownikami zatrudnionymi na etacie

rozmowach i przekazywaniu

pracowników jest przeprowadzana u nas

• system efektywnej rekrutacji i wdrażania

informacji zwrotnej. Właśnie

regularnie anonimowa ankieta Instytutu

w pracę nowych pracowników (także za

przeprowadzono ankietę w

Badań i Doradztwa „Great Place To Work®”.

pomocą nowych procesów cyfrowych)

Polsce.

Certyfikat „Atrakcyjny pracodawca” z po-

• intensywny program zarządzania talenta-

nadprzeciętnie dobrym rezultatem jest dla

mi mający na celu wspólne znajdowanie

nas świadectwem wiarygodnego zarządza-

ścieżek rozwoju personalnego

Ubogacenie: Różnorodność oznacza dla
Coroplast Group nowe perspektywy, więcej
wiedzy, niespotykaną kreatywność i
ogromną innowacyjność.

Zwycięski projekt: Zespół AZUBEE przekonał jury konkursu
stanowiskowego dla praktykantów miodem własnej produkcji.

Kreatywne myślenie nieszablonowe:
Z materiałów pozostałych po produkcji naszych
taśm klejących wytwarzamy atrakcyjną galanterię,
jak plecaki i torby na komputery przenośne.
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Z A A N G A ŻOWA N I E PR ACOW N I KÓW
TA K N ASI PR ACOWNICY A NG A ŻUJĄ SIĘ W ROZ WÓ J
Konkurs stanowiskowy dla

dukcyjnej. Osoby, które na co dzień pracują

praktykantów

z wykorzystaniem naszych linii i materiałów,

Do naszego wewnętrznego konkursu przy-

najlepiej wiedzą, co i gdzie można ulepszyć.

stąpili praktykanci podzieleni na trzy zespoły.

Propozycje przekazywane przez nie są re-

Pod hasłem „Urban Gardening” otrzymali

gularnie oceniane przez gremium znamieni-

szansę rozwinięcia koncepcji nagrodzo-

tych ludzi. Jeden z nagrodzonych pomy-

nych przez jury i po części już zrealizowa-

słów pozwala zredukować ilość materiału

nych. Celem jest wspieranie kompetencji w

powstałego przez przycinanie obrzeży tka-

z akresie zarządzania projektami i promo-

nin PET powleczonych klejem o ok. 11 tys.

ROZ M OW Y
T A R AS OW E

wanie przedsiębiorczego myślenia. Zespo-

metrów kwadratowych w skali roku. Inny

Ten interdyscyplinarny

łom dano do dyspozycji trzy miesiące i

zwiększa wydajność produkcji przy nie-

format szybko się przyjął.

4500 euro. W tych ramach mogli swobod-

zmienionym czasie pracy maszyn, pozwa-

Nic dziwnego, albowiem

nie decydować o projektowaniu, rozwijaniu

lając zaoszczędzić 20 tys. euro rocznie.

oferuje on pracownikom

i realizowaniu swoich koncepcji. Zaprezen-

Łącznie wypłaciliśmy w roku 2021 ok.

wszystkich działów możliwość

towane pomysły obejmowały pasiekę w

70 tys. euro w ramach premii.

bezpośredniej wymiany

oraz wysokie rabatki do uprawy warzyw i ziół.

CoroUpcycling

spotkań jest taras dachowy

Wygrał zespół AZUBEE z pomysłem dwóch

Prawdziwym hitem okazały się w zeszłym

w Wuppertal z wygodnymi

rodzin pszczelich. Natalie Mekelburger, CEO

roku nasze plecaki, na które wykorzystaliśmy

meblami do siedzenia i

myśli z zarządem. Miejscem

CoroPark, zazielenienie ścian we wnętrzach

grupy i przewodnicząca jury: „Byłam zachwy-

każdorazowo dwa metry kwadratowe tkaniny

wspaniałym widokiem. To

cona pomysłami i jakością prezentacji.

PET. 300 sztuk szybko rozeszło się wśród

najlepsze warunki dla zapew-

Wszystkie trzy zespoły opracowały koncepcje

pracowników, klientów i innych zaintereso-

nienia luźnej i nieskrępowanej

na wysokim poziomie, a przede wszystkim

wanych. Ze względu na ogromne zaintere-

atmosfery, w której pomysły

wykazały się świetną pracą zespołową”.

sowanie wznawiamy wytwarzanie toreb na

wręcz tryskają.

Świeże pomysły poszukiwane

wielkie rozmiary wystarczy do tego 0,7 metra

komputery przenośne. Ze względu na nie-

Ustawiczny proces doskonalenia (KVP): Konstantin Pantel,
menedżer działu Processes and Organization, cieszy się szczególnie
z idei przyczyniających się do optymalizacji procesów.

Jedno z najważniejszych źródeł naszych

kwadratowego tkaniny PET, ale wyraźnie

pomysłów znajduje się w przestrzeni pro-

zwiększamy liczbę sztuk, mianowicie do 700.

26

1. WPROWADZENIE

2. ENVIRONMENT

3. SOCIAL

4. GOVERNANCE

Prototyp: Wspieramy projekt mu-zero, w ramach którego cztery uczelnie
z Badenii-Wirtembergii projektują kapsułę wysokich prędkości na potrzeby systemu
transportowego hyperloop.
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Z A A N G A ŻOWA N I E S P O ŁECZ N E
PONOSIMY ODPOWIEDZIA LNOŚĆ Z A REGION I ŚRODOWISKO
Angażujemy się aktywnie, aby nasze

Także ofiary klęski powodziowej z 2021 r.

otoczenie dobrze prosperowało – a

otrzymały od Coroplast Group hojną dota-

ponadto: Tak wprowadzamy w czyn nasze

cję na nowy początek.

Top-partner: Od 2021 r. Coroplast Tape sponsoruje
drużynę piłki ręcznej Bergischer Handball-Club 06.

wyobrażenia o wartości sformułowane
w „Purpose, Vision and Mission”. Garść

Zaangażowanie w zrównoważony roz-

przykładów:

wój: Chcemy aktywnie przyczyniać się do
promowania gospodarki o obiegu zamknię-

Zaangażowanie na rzecz kultur y i

tym w skali regionalnej, krajowej i między-

sztuki: W roku 2021 Muzeum Von der

narodowej. Z tego względu w 2021 r. podję-

PR Z YS Z ŁO ŚĆ
DLA UKRAINY

Heydta dzięki naszemu wsparciu finanso-

liśmy decyzję o zostaniu członkiem fundacji

Agresja Rosji na Ukrainę

wemu uruchomiło swoją nową witr ynę

Circular Valley, akceleratora start-upów i

bardzo nami wstrząsnęła,

internetową. Ponadto znów wspieramy

swego rodzaju kuźni pomysłów.

ponieważ wywraca do góry

S towarzyszenie Kolekcji Sztuki Nadrenii
Północnej-Westfalii.

Startup Teens: Wspieramy przyszłych innowatorów.

nogami świat naszych
Sponsorowanie sportu: Coroplast Tape

wartości. Aby umożliwić

angażuje się od 2021 r. jako oficjalny

Ukrainie samostanowienie o

Zaangażowanie w edukację i sprawy

top-partner drużyny piłki ręcznej Bundesligi,

swojej przyszłości, a także

społeczne: Finansowaliśmy kursy z zakresu

mianowicie Bergischer Handball-Club 06.

załagodzić bezpośrednią

nauk przyrodniczych i technicznych akademii

Jesteśmy sponsorem biegu wzdłuż kolejki

krzywdę, przekazaliśmy

młodzieżowej w Wuppertal oraz Stowarzy-

wuppertalskiej i wystawiamy każdego roku

Funduszowi Narodów

szenie Przyjaciół i Absolwentów Uniwer

liczną ekipę. Ponadto wspieramy drużyny

Zjednoczonych na rzecz

sytetu Wuppertalskiego (FABU). Przekaza

damskie i męskie klubu golfowego GC

Dzieci UNICEF 100 tys.

liśmy dotację hospicjum dla dzieci w

Hubbelrath w Düsseldorfie, a także młodych

euro i zorganizowaliśmy w

Burgholz, pogotowiu opiekuńczemu dla

profesjonalnych golfistów. Różne Formula

naszych lokalizacjach w

dzieci, Fundacji Winzig na rzecz projektu

Student Racing Teams zaopatrujemy w

Wuppertal, Polsce i Mołdawii

„Kultura przed południem” oraz sieci inno-

taśmy i przewody. Ponadto pomagamy

liczne akcje pomocowe.

wacji „Star tup Teens”. Ponadto mamy

s tudenckiemu zespołowi rozwojowemu w

wkład finansowy w Chrześcijańską Fundację

projektowaniu poda do hyperloopa, prze-

Hospicjów oraz stowarzyszenie „Refugio –

kazując przewody wysokiego napięcia,

samopomoc w razie przemocy domowej”.

udzielając porad i dokonując symulacji.

Tak prezentują się zwycięzcy: Wspierany przez nas zespół „Ecurie Aix” zajął w zawodach Formula
Student Austria 2021 każdorazowo pierwszą lokatę w kategoriach „Autocross” i „Endurance”, © FSA.

Mecenat sztuki: We współpracy z
Muzeum Von der Heydta finansujemy
wystawy znamienitych artystów.
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CO M PLI A NC E
A N A LIZUJEMY RY Z YK A I SZKOLIMY PR ACOWNIKÓW

4 . G OV E R N A N C E
ROL A ND MERTA
„G” w akronimie ESG oznacza generalnie

Na naszą koncepcję compliance składa

bieństwa ich wystąpienia, a także do skut-

się wiele komponentów: Oprócz uwrażli-

ków z nimi związanych. Ryzyka te obejmują

ład korporacyjny. W pojęciu tym zawierają

wiania podczas corocznych spotkań z kadrą

np. zachowania o charakterze korupcyjnym

się między innymi bezpieczne systemy IT,

zarządczą oraz informowania za pośrednic-

w obszarze zakupów i sprzedaży.

jasno określone, precyzyjne i w miarę moż-

twem naszej strony internetowej, globalnego

liwości cyfrowe procesy, a także oparte na

Intranetu newslettera „Compliance News”

W celu wprowadzenia zasad „ustawy o

R E S P O N S I B LE
MINERALS
I N ITI ATI V E

zaufaniu relacje z klientami, partnerami i

prowadzimy od 2021 r. dla wszystkich pra-

łańcuchach dostaw” (ustawa o zachowa-

Tzw. konfliktowe minerały,

dostawcami.

cowników biurowych w Niemczech szkole-

niu należytej staranności w łańcuchu dostaw)

tj. tantal, cyna, złoto i

nia online podejmujące różne tematy zwią-

w roku 2024 względnie innych obostrzeń

wolfram mogą być częścią

W węższym zakresie oznacza to com-

zane z compliance. Z początkiem 2022 r.

prawnych z perspektywy compliance pla-

składową produkcji w działach

pliance. Oznacza to zapobieganie narusza-

dołączyła większość lokalizacji zagranicz-

nujemy obecnie jeszcze raz sprawdzić

WeWire oraz Coroflex.

niu przyjętych reguł jakiegokolwiek rodzaju,

nych. Szkolenia przybliżają naszym pra-

r yzyka i na nowo poddać je ocenie. Ponad-

Aby zminimalizować ryzyko

nadzorowanie systemów informujących o

cownikom bieżące i zasadnicze kwestie

to w roku 2022 planowane jest powołanie

pochodzenia tych surowców z

regułach, kontrolowanie przestrzegania

compliance. Punkt ciężkości spoczywa na

wewnętrznego rewidenta, który będzie do-

Demokratycznej Republiki

reguł i wykrywanie przypadków naruszenia.

rozróżnianiu między sferą prywatną i zawo-

konywać audytu wybranych lokalizacji pod

Konga bądź państw sąsiadują-

Generalnie chodzi przy tym często o unie-

dową oraz na unikaniu czerpania osobi-

względem ryzyka zaistnienia korupcji.

cych, wykorzystujemy

możliwianie korupcji lub oszustw podatko-

stych korzyści. Ponad 99 procent pracow-

wych, przestrzeganie praw człowieka bądź

ników pomyślnie ukończyło szkolenie.

zakup tzw. konfliktowych minerałów. W

k westionariusz „Respon
Już w roku 2014 przekazaliśmy do

sible Minerals Initiative”.

wszystkich lokalizacji informację w

Nasi dostawcy muszą w nim

Coroplast Group już w roku 2018 wprowa-

Podczas wprowadzania w roku 2018

sprawie przestrzegania praw człowie-

regularnie podawać źródła

dziliśmy Compliance Management, ziden-

Compliance M anagement S ystem

ka. W roku 2022 przekażemy wszystkie do-

pochodzenia tych czterech

tyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia we

z osta ł a dokonana analiza r y z yka.

kumenty z zakresu praw pracowniczych,

metali. Inicjatywa ta jest

wszystkich lokalizacjach i wydaliśmy Code

Sprawdzono przy tym wszystkie zakłady i

standardów społecznych oraz praw czło-

wspierana wewnętrzną

of Conduct, który pomaga wszystkim pra-

zidentyfikowano, zweryfikowano i usyste-

wieka i zobowiążemy wszystkich do prze-

polityką Conflict Minerals

matyzowano łącznie 19 ryzyk ze wszyst-

strzegania sformułowanych w nich zasad,

Policy.

kich części przedsiębiorstwa. Analiza wyło-

włączając je do naszego Kodeksu postępo-

niła cztery istotne ryzyka ocenione jako

wania (Code of Conduct) w charakterze

cownikom odpowiednio zachowywać się w
kontaktach z klientami i dostawcami.

Roland Merta (z lewej),
General Counsel & Compliance
Officer, w rozmowie z Volkanem
Gülencem, Deputy CFO

„średnie” – w odniesieniu do prawdopodo-

jego nieodłącznej części.
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KOORDYNACJA CSI

NIEMCY

C S I - BOA R D
TA K DZIA Ł A CENTR A LNY PUNK T KOMUNIK ACYJNY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
POTRZEBUJE STRUKTURY …
Od samego początku funkcjonowania
C oroplast Group Sustainability Initiative
(CSI) było jasne: Zrównoważony rozwój jest
zagadnieniem przekrojowym, za które nie
mogą odpowiadać pojedyncze osoby, lecz
które musi być objęte i uskuteczniane w
strukturach organizacyjnych. Z tego względu w 2021 r. utworzono CSI-Board, gdzie
reprezentowane są wszystkie istotne działy
wszystkich trzech sektorów działalności

„CSI-Board zapewnia koordynację

Dział zakupów

Rozwój

Rozwój

Rozwój

Dział finansowy

Produkcja

Produkcja

Produkcja

Team Leader Occupational
Safety and Environmental
Protection: Środowisko

HR

Dystrybucja

Dystrybucja

Dystrybucja

Zarządzanie

Jakość

Jakość

Jakość

IMS*, produkcja,

IMS*, produkcja,

środowisko, HR

środowisko, HR

obiektami
IT

zrównowa żonego rozwoju była w

brak pr zepł y wu informacji”.

Dział zakupów

Compliance

nam się zapobiec, by k westia

grupy dublowana ze względu na

Dział zakupów

STEFAN ERHARD

procedur. Dzięki temu udaje

różnych obszarach działalności

Dział zakupów

POLSKA
DR. MARTIN UEBELE
Head of Corporate Affairs:
Odpowiedzialność społeczna,
ład korporacyjny

Pełnomocnik

TUNEZJA

Dr. Martin Uebele

wraz z osobami nimi zarządzającymi. Para
koordynatorów Stefan Erhard i dr Martin

CSI-Board odbywają się mniej więcej co

Uebele dzielą między sobą obszary ochro-

dwa miesiące, a powołane osoby przekazują

ny środowiska i odpowiedzialności spo-

w ich ramach krótkie, konkretne informacje

łecznej / ładu korporacyjnego. Utrzymują

aktualizujące. Ponieważ wszyscy uczestni-

kontakt z cał ym zespołem CSI oraz z

czący zdają sobie sprawę, jak ważny jest to

zarządem, który zatwierdza wszystkie istot-

temat – i że należy go pilotować na bieżąco

ne decyzje i daje nowe impulsy.

CHINY

Pełnomocnik

Pełnomocnik

Pełnomocnik

Pełnomocnik

MEKSYK

równolegle do codziennych zadań.
Oprócz zasadniczych zebrań odbywają się

… I PROCESÓW

częstsze spotkania robocze, na których

Przy tym ważne jest dla nas, by przy pomocy

omawia się najważniejsze zadania i projek-

tego szerokiego kręgu osób stworzyć regu-

ty wynikające z decyzji CSI-Board w kon-

larną platformę informacyjną podejmującą

tekście analizy istotności. Dzięki temu

ogół tematów z zakresu zrównoważonego

wszyscy uczestniczący mają rozeznanie, a

rozwoju i podejmować tam wspólnie wszyst-

kadra zarządcza nie jest włączana w każdy

kie kluczowe decyzje. Spotkania członków

operacyjny szczegół.

USA

IMS*, produkcja,
środowisko

* Zintegrowany System Zarządzania
jakością, ochroną środowiska i
energią (ZSZ)

MOŁDAWIA

Pełnomocnik
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B E Z PI ECZ E Ń S T WO IT

„N a jwa żn ie js z ym z a d a n ie m n a s ze g o dz i a ł u je st uwr a ż liwie n ie

RE A LIZUJEMY KONCEPC JE BE ZPIECZEŃST WA WPISUJĄCE
SIĘ W Z ASA DY ZRÓWNOWA ŻONEGO ROZ WO JU

Benjamin Roth

n a s z yc h ws z ystk ic h pr a cown ików n a pr o ble m b ez pie c ze ńst wa IT ”.

Aby można było sensownie i odpowie-

Jakie działania są podejmowane w

poinformowani pracownicy to w końcu pod-

dzialnie korzystać z wszystkich zalet

celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa?

stawa. Często chodzi o zadziwiająco proste

cyfryzacji, potrzebna jest komplekso-

Wszyscy pracownicy zostają zapoznani z

rzeczy, przykładowo zablokowanie monitora

wa koncepcja bezpieczeństwa, która

kampanią Security Awareness obejmującą

z chwilą opuszczenia stanowiska pracy.

jest przestrzegana przez wszystkich

symulacje phishingu, a także realizują spe-

pracowników Coroplast Group na całym

cjalny program e-learningowy podejmujący

świecie. Benjamin Roth, pełnomocnik

ogół zagadnień związanych z bezpieczeń-

ds. bezpieczeństwa IT wyjaśnia, jak to

stwem IT. Bardzo cieszę się, że oferta ta

u nas funkcjonuje.

została tak dobrze przyjęta. Co się tyczy
oprogramowania, mamy wykupioną licen-

Czym zajmuje się dział IT-Security?

cję na program antywirusowy dysponujący

Chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa sieci

rozszerzonymi funkcjami. Firewall chroni

firmowej i chronienie jej przed przestępcami.

przed atakami z zewnątrz, a my w dziale IT

Ponieważ są hakerzy próbujący znaleźć

mamy możliwość szczegółowego przyjrze-

słabe punkty, by przez nie uzyskać dostęp

Jaki rodzaj cyberataków najczęściej

do danych, usunąć je, wyłudzać pieniądze

ma miejsce?

lub po prostu spowodować szkody z czystej

Jest to tzw. phishing. W metodzie tej chodzi

złośliwości. Konkretnie w atakach często

o skłonienie pracowników do wprowadze-

Benjamin Roth zajmuje się od
dwóch lat bezpieczeństwem IT w
Coroplast Group.

nia się próbom ataku. Pracujemy nad różnymi dodatkowymi środkami i metodami na
przyszłość, które zapewnią nam jeszcze
wyższy poziom bezpieczeństwa.

chodzi o uzyskanie uprawnień administra-

nia danych niezbędnych do zalogowania

tora danego systemu. Mając takie upraw-

się na odpowiednio spreparowanej stronie

W jaki sposób pracownicy są informo-

nienia, przestępcy mogą wyprowadzać

w Internecie, aby zostały one przesłane

wani o ważnych zagadnieniach z

dane lub szy frować całe systemy. Na

przestępcy. Ponieważ także wysyłający

zakresu bezpieczeństwa IT?

cyberprzestępczość narażone są właściwie

wiadomości e-mail z phishingiem stosują

Generalnie usiłujemy stale docierać do na-

wszystkie rodzaje danych, dzięki którym

coraz bardziej wyrafinowane sposoby i po

szych pracowników, korzystając z różnych

można uzyskać pieniądze. Dlatego zajmu-

części są szkoleni w tym zakresie, przy-

mediów i formatów, aby uwrażliwić ich na

jemy się każdym obszarem naszego przed-

puszczalnie jeszcze długo temat ten będzie

problem bezpieczeństwa danych. Przykłado-

siębiorstwa, w którym istnieje zagrożenie.

nam towarzyszyć.

wo w postaci filmików pokazujemy konkretnie,
jak postępuje haker lub jak można się chronić
jak można się chronić prywatnie. Dobrze

N A WS Z E LK I
W Y PA D E K
W regularnych odstępach

44 %

31 %

75 %

nieuważne obchodzenie się z danymi przez
pracowników
38 %

12 % 50 %

systemy. Pozwala to szybko i
skutecznie zidentyfikować
przeciwdziałać – aby mieć

13 %

49 %

korzystanie z mobilnych urządzeń
25 %

cyberataków na własne

potencjalne luki i odpowiednio

atak hakerski
36 %

zespół IT Security dokonuje

9 % 34 %

niewłaściwe wykorzystywanie danych,
np. bezprawne przekazywanie
14 % 9 % 23 %
stosowanie przestarzałych
technologii
duże zagrożenie
bardzo duże zagrożenie
Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników:
Firma Deloitte przeprowadziła sondaż wśród
403 menedżerów z dużych i średnich przedsiębiorstw
w Niemczech oraz wśród 103 deputowanych z
parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego,
pytając o największe czynniki ryzyka IT w przedsiębiorstwach.
Źródło: statista

pewność na wszelki wypadek.
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Analiza istotności pozwoliła nam
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Na tych 4 zasadniczych aspektach

zidentyfikować 8 najważniejszych

Rozbudowana infrastruk-

Aby odnosić sukcesy także w przyszłości,

opiera się nasza strategia HR:

aspektów zrównoważonego

tura ładowania złożona

musimy zharmonizować 2 zagadnienia –

1. s tatus wysoce atrakcyjnego

rozwoju i ocenić zapotrzebowanie

z 45 punktów ładowania

innowacyjność i zrównoważony

na poszczególne działania.

dla e-pojazdów naszych

rozwój. W jaki sposób cel ten będzie oddziały-

W ten sposób efektywnie posu

pracowników w lokalizacji

wał na kulturę naszego przedsiębiorstwa,

wamy n
 aprzód inicjatywę zrówno

w Wuppertal jest jedną z

przedstawi CEO Natalie Mekelburger

3. impulsy z New Work

ważonego rozwoju. Więcej

największych ofert tego

w wywiadzie na stronach 4/5.

4. cyfryzacja

szczegółów na stronach 16/17.

rodzaju w całym regionie.

pracodawcy
2. z arządzanie oparte na
docenianiu pracowników

Więcej szczegółów
na stronach 18/19.

O COROPLAST GROUP
Coroplast Group jest niezależnym rodzinnym przedsiębiorstwem prowadzącym skuteczną działalność w
skali międzynarodowej. Zostało założone w roku 1928 jako lokalny producent materiałów izolacyjnych do zastosowań w branży elektrycznej i stało się globalnym graczem oraz liderem technologicznym

Sustainability Initiative

w obszarach technicznych taśm klejących, kabli i przewodów oraz zestawów przewodowych.
Przy obrotach wynoszących 625 mln euro i liczbie pracowników wynoszącej ok. 8400
Coroplast Group prowadzi produkcje nie tylko w centralnej lokalizacji w Wuppertal, lecz także w Polsce,
Chinach, Tunezji, USA, Meksyku i Mołdawii. Ponadto utrzymujemy na całym świecie centra serwisowe.
Dzięki temu zawsze jesteśmy blisko klientów, którzy reprezentują głównie branżę motoryzacyjną.

W czerwcu 2022 r. w Wuppertal
Wykorzystujemy 12 par okularów interaktyw-

ponownie 15 międzynarodo-

nych w procesie produkcji w naszych zagranicz-

Mission Zero:

Aż do granic stratosfery na

wych start-upów przystąpiło

nych lokalizacjach oraz w Wuppertal. Jakie projekty

Postawiliśmy sobie za cel,

wysokości 27 km dotarł

do 3. rundy spotkań w

cyfryzacyjne realizujemy i

by do roku 2030 nasze

balon we wrześniu 2021 r.

ramach Circular Economy

w jaki sposób

niemieckie zakłady funk-

Studenci ze Szkoły

Accelerator zorganizowanych

optymalizujemy

cjonowały w sposób neu-

Wyższej w Nordhausen

przez Circular Valley®. Jako

taką dużą liczbę

tralny dla klimatu. J
 akie

wypuścili w przestworza

członek fundacji promujemy tu

procesów, zdradzamy

działania podejmujemy

balon BEXUS 30 w celu

aktywnie tematykę gospodarki

na stronach 14/15.

w tym zakresie, można

wykonania pomiarów.

o obiegu zamkniętym.

przeczytać na stronie

Bezpłatnie poleciały również: wytrzymałe

www.circular-valley.org

10 i następnych.

przewody silikonowe Coroflex.

N AS Z E PRO D U K T Y PR Z YCZ YNIA JĄ SIĘ
DO S U KC E S U N AS Z YC H K LI E NTÓW I SPR AWIA JĄ ,
Ż E ŚW I AT STA JE SIĘ CHOĆ TROCHĘ LEPSZ Y.*
* Więcej informacji o naszych produktach można znaleźć na stronach 6/7.

WYDAWCA
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG

Znakiem towarowym FSC® wyróżniane są produkty

Wittener Straße 271

z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych

42279 Wuppertal, Deutschland

odpowiedzialnie, posiadającego niezależny certyfikat

T + 49 202 26 81 - 0

spełniania surowych kryteriów Forest Stewardship

info@coroplast-group.com

Council (FSC®).

www.coroplast-group.com

Niniejszy raport w sprawie zrównoważonego rozwoju

Stan na 07/2022

certyfikatem FSC® i innych kontrolowanych źródeł.

PL 231476

wykonano z materiałów pochodzących z lasów z

