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MAP2030
Mondi Action Plan

Jak zrealizujemy nasze ambitne
cele zrównoważonego rozwoju



● Celem Mondi jest tworzenie zrównoważonych 
rozwiązań na miarę potrzeb w segmencie 
opakowań i papieru. 

● Filozofią Mondi, wiążącą naszą strategię i kulturę 
ze wspólnymi celami, kieruje się 26.000 kolegów 
na całym świecie. 

● Od dziesięciu lat nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju opiera się na 
skutecznym modelu odpowiedzialnego rozwoju 
– możemy być dumni z naszych dokonań w tym 
zakresie. 

● The Mondi Action Plan 2030 (MAP2030)
wyznacza działania, jakie musimy podjąć w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat, aby do 2030 roku 
zrealizować nasze ambitne nowe zobowiązania.
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Zrównoważony rozwój w centrum naszych
działań
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The basicsWdrożenie MAP2030 to nasz plan tworzenia lepszego świata

● Opracowanie MAP2030 
wymagało intensywnej 
dwuletniej pracy kolegów
z całego przedsiębiorstwa. 

● Wierzymy, że podstawowe 
znaczenie mają rozwiązania 
dla gospodarki obiegowej, 
tworzone przez 
kompetentnych ludzi
z jednoczesnym działaniem 
na rzecz klimatu. 

● Pragniemy doprowadzić do 
korzystnych przeobrażeń, 
choć nie znamy jeszcze 
wszystkich uwarunkowań. 



3 obszary działania
Zobowiązania i zadania
przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ



Rozwiązania dla gospodarki obiegowej

Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe i papiernicze, zapewniające obieg surowca 
i zapobiegające marnotrawstwu.
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Przystosowanie rozwiązań opakowaniowych 

i papierniczych do ponownego użytku, 

recyklingu lub kompostowania

o Do 2025 roku wszystkie nasze produkty będä nadawać się do 

ponownego użytku, recyklingu lub kompostowania. 

Minimalizacja odpadów dzięki utrzymaniu 

obiegu materiałów

o Eliminacja odpadów poprodukcyjnych trafiających na 

składowisko

Współpraca na rzecz eliminacji 

niezrównoważonych opakowań

o Optymalizacja dzięki partnerstwu i systematycznym działaniom 

angażującym interesariuszy

Zobowiązania Zadania

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Rozwiązania tworzone przez kompetentnych ludzi

Kompetentny i różnorodny zespół, przyczyniający się do tworzenia lepszego świata
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Kształcenie umiejętności, sprzyjających 

długofalowym szansom na zatrudnienie

o Umożliwienie naszym pracownikom udziału w programach 

podnoszenia kwalifikacji

Zapewnienie wszystkim celowego zatrudnienia 

w zróżnicowanym i sprzyjającym integracji 

miejscu pracy

o Osiągnięcie w naszym Badaniu Kultury Organizacyjnej 90% pozytywnych ocen 

zadowolenia

o Osiągnięcie w naszym Badaniu Kultury Organizacyjnej 90% pozytywnych ocen 

stopnia integracji

o Wzrost udziału kobiet w załodze Mondi do 30% 

Stworzenie środowiska, umożliwiającego 

równowagę między pracą a życiem osobistym 

oraz zapewniającego bezpieczeństwo, ochronę 

zdrowia i komfortu psychicznego

o Zero wypadków śmiertelnych lub całkowicie zmieniających życie

o Zmniejszenie wskaźnika wypadków podlegających zgłoszeniu o 15% 

o Wspieranie pracowników w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem 

osobistym, sprzyjającej dobremu samopoczuciu

o Uwzględnianie tej problematyki i podejmowanie w naszych zakładach działań na 

rzecz zdrowia i komfortu psychicznego

Zobowiązania Zadania

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Działanie na rzecz klimatu

Odporność na zmiany klimatu dzięki naszym lasom i zadbaniu o przyszłość planety
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Redukcja naszych emisji gazów cieplarnianych 

w myśl zaleceń opartych na podstawach 

naukowych

o Do 2025 roku zmniejszenie naszych emisji na poziomie 1 i 2 o 34%, a do 2050 

roku o 72% na tonę produktu handlowego, w odniesieniu do roku 2014

o Do 2025 roku zmniejszenie naszych emisji gazów cieplarnianych na poziomie 2

o 39% na MWh, a do 2050 roku o 86%, w odniesieniu do roku 2014

o Do 2025 roku określona naukowo redukcja emisji na poziomie 3

Zapobieganie wylesianiu przez pozyskiwanie 

drewna ze zdrowych i odpornych lasów

o Utrzymanie 100% certyfikacji FSC® w naszych gospodarstwach leśnych

o Do 2025 roku wszystkie nabywane włókna winny pochodzić z odpowiedzialnych 

źródeł, w tym 75% z certyfikatami FSC® / PEFC™, a pozostała część 

z drewna kontrolowanego

o Wdrożenie zasad gospodarki leśnej, zapewniających wydajne, zdrowe i odporne 

lasy

Ochrona bioróżnorodności i zasobów wodnych 

w naszej działalności i poza nią

o Do 2025 roku przeprowadzenie oceny zarządzania zasobami wodnymi 

w naszych papierniach i plantacjach leśnych, a do 2030 roku wdrożenie 

koniecznych działań na rzecz optymalizacji wykorzystania wody

o Do 2025 roku przeprowadzenie oceny bioróżnorodności w naszych papierniach 

i plantacjach leśnych, a w razie potrzeby realizacja planów działania 

Zobowiązania Zadania

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Odpowiedzialne
praktyki biznesowe
Zobowiązania i zadania



Etyka biznesowa i ład korporacyjny
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Zapobieganie niezgodnościom dzięki 

optymalizacji systemu szkoleń na temat 

zrównoważonego rozwoju i audytu

o W 2021 roku wdrożenie standardów zarządzania operacyjnego

o Do 2022 roku szkolenie audytorów

Audyt zgodności we wszystkich naszych 
papierniach do 2025 roku, a we wszystkich 
zakładach przetwórczych do 2030 roku

o Do 2025 roku przeprowadzenie audytu zgodności we wszystkich papierniach

o Do 2030 roku przeprowadzenie audytu zgodności we wszystkich zakładach 

przetwórczych

o Do 2022 roku przegląd zarządzania i wdrożenie działań na rzecz poprawy 

ocen audytu, stale kontynuowane

Określenie kryteriów oceny zrównoważonego 

rozwoju w roku 2021, którą od 2022 roku 

będziemy stosować przy wszystkich 

inwestycjach CAPEX powyżej 500 tys. euro.

o Określenie istotnych wskaźników (np. emisji gazów cieplarnianych, odpadów 

na składowisku, wody)

o Wdrożenie zasad integrowania kryteriów w inwestycyjnych procesach 

decyzyjnych

Zobowiązania Zadania

Szkolenie pracowników w zakresie głównych 

zagadnień zrównoważonego rozwoju

o Do 2022 roku określenie zapotrzebowania na szkolenia

o Stworzenie i wdrożenie programów szkoleniowych, stale kontynuowane

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Prawa człowieka
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Usprawnienie systemów zarządzania aby 

zapobiegać naruszeniom praw człowieka 

i zaradzić ich wszelkim negatywnym skutkom

o Do końca 2021 roku opracowanie metod i wytycznych w zakresie analizy due 

diligence i oceny ryzyka przy współpracy z Duńskim Instytutem Praw 

Człowieka (DIHR) 

o Do 2025 roku zakończenie we wszystkich zakładach analizy due diligence 

i oceny ryzyka w zakresie praw człowieka oraz sporządzenie planu na 

podstawie poczynionych ustaleń

o Do 2030 roku we wszystkich zakładach rozpatrzenie sytuacji 

oddziaływujących na prawa człowieka (badanie, zapobieganie ich 

występowaniu oraz zaradzanie ich negatywnym skutkom)

Zobowiązanie Zadania

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Społeczności
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Coroczne inwestowanie co najmniej 1% zysku 

przed opodatkowaniem w inwestycje społeczne, 

a w szczególności w edukację ukierunkowaną 

na naukę, technologie, inżynierię i matematykę 

(STEM) oraz w ochronę środowiska, wspieranie 

przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

o Corocznie Grupa dotuje wymienione obok obszary strategiczne 

kwotą wynoszącą % zysku przed opodatkowaniem 

(cel: >1% rocznie w całej Grupie)

Zobowiązanie Zadanie

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


Zaopatrzenie
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Dzięki odpowiedzialnemu procesowi 

zaopatrzenia ograniczamy ryzyko i zwiększamy 

przejrzystość naszych łańcuchów dostaw

o Z roku na rok będziemy zmniejszać wskaźnik ryzyka dostaw:

Zobowiązania Zadania

Zapewnienie, że wszystkie pozyskiwane przez 

nas włókna drzewne (drewno okrągłe, wióry 

drzewne i celuloza rynkowa) pochodzą 

wyłącznie ze źródeł godnych zaufania

o Zapewnienie zgodności wszystkich nabywanych włókien drzewnych 

z wiarygodnymi standardami (FSC, PEFC lub drewno kontrolowane)

o Zapewnienie, że wszystkie włókna pochodzące z państw wysokiego ryzyka 

mają certyfikaty FSC (z wyjątkiem krajów, w których Mondi dysponuje

zakładami i doświadczeniem, np. Rosja, Bułgaria)

o 100% celulozy rynkowej z certyfikatami PEFC lub FSC

o Wszystkie nasze celulozownie i papiernie z certyfikatami PEFC lub FSC 

dotyczącymi łańcucha kontroli pochodzenia produktu

o Kontynuacja współpracy z placówkami certyfikacyjnymi dla zapewnienia 

wiarygodności certyfikacji i systemów drewna kontrolowanego 

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

Wskaźnik ryzyka dostawy = 
Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑐ó𝑤 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑦𝑧𝑦𝑘𝑎

Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑐ó𝑤

https://sdgs.un.org/goals


Oddziaływanie na środowisko
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Aby zminimalizować oddziaływanie na 

środowisko będziemy stale pracować nad 

poprawą wyników środowiskowych osiąganych 

przez nasze zakłady

o Do 2025 roku zmniejszenie ilości  konkretnych odpadów kierowanych na 

wysypisko o 20%, w porównaniu z rokiem 2020

o Do 2025 roku uzyskanie przez wszystkie nasze zakłady certyfikacji zgodnych 

w myśl akceptowanych na całym świecie standardów środowiskowych 

odpowiadających normie ISO 14001

o Do 2025 roku zmniejszenie konkretnych emisji Nox z naszych celulozowni 

i papierni o 5%, w porównaniu z rokiem 2020

o Do 2025 roku zmniejszenie konkretnego obciążenia środowiska ściekami 

(pomiar ChZT) o 5%, w porównaniu z rokiem 2020

o Do 2025 roku zmniejszenie w naszych celulozowniach i papierniach 

konkretnego zużycia wód kontaktowych na terenach ubogich w wodę o 5%, 

w porównaniu z rokiem 2020

Zobowiązanie Zadania

Dotyczy następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

https://sdgs.un.org/goals


www.mondigroup.com/sustainability


