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Udržateľnosť je podstatou toho, čo robíme
● Zámerom Mondi je vyrábať obaly a papiere, ktoré
sú vytvorené pre udržateľnosť.
● Cesta Mondi spája 26 000 našich kolegýň a
kolegov z celého sveta a prepája našu stratégiu a
kultúru s našou spoločnou cieľavedomosťou.
● Posledných 10 rokov sa náš prístup k trvalej
udržateľnosti riadil úspešným modelom
zodpovedného rastu a na to, čo sme dosiahli,
môžeme byť hrdí/-é.
● Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) stanovuje
kroky, ktoré musíme urobiť v nasledujúcich
10 rokoch, aby sme splnili naše ambiciózne nové
záväzky v oblasti udržateľnosti do roku 2030.
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basics
Predstavenie MAP2030, nášho plánu, ako pomôcť robiť svetThe
lepším
● Tvorba MAP2030 bol náročný
dvojročný proces, do ktorého
sa zapojili kolegyne a
kolegovia z celej spoločnosti.
● Sme presvedčení/-é, že
najväčší vplyv budeme mať, ak
sa sústredíme na riešenia
zamerané na obeh, produkty
vytvorené splnomocnenými
ľuďmi a kroky týkajúce sa
klímy.
● Sme odhodlaní/-é veci zmeniť,
aj keď zatiaľ ešte nemáme
všetky odpovede.
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Naše 3 oblasti
činnosti
Záväzky a ciele
vedúce k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) OSN

Riešenia zamerané na obeh
Inovatívne obalové a papierenské riešenia, ktoré udržiavajú materiály v obehu a predchádzajú
vzniku odpadu
Záväzky
Urobiť naše obalové a papierenské riešenia
znova použiteľné, recyklovateľné alebo
kompostovateľné
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Ciele
o

100 % našich výrobkov bude do roku 2025 znova použiteľných,
recyklovateľných alebo kompostovateľných

Vyhnúť sa odpadu tak, že udržíme naše
materiály v obehu

o

Odstrániť z našich výrobných postupov odpad ukladaný na
skládky

Spolupracovať s druhými, aby sme odstránili
neudržateľné obaly

o

Každoročný pokrok dosiahnutý vďaka našim partnerstvám
a zapojeniu zainteresovaných subjektov do našich aktivít

Reaguje na Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) OSN

Vytvorené splnomocnenými ľuďmi
Splnomocnený a všetkým otvorený tím, ktorý pomáha robiť svet lepším
Záväzky

Ciele

Budovať zručnosti, ktoré podporujú dlhodobú
zamestnateľnosť

o

Umožniť našim zamestnankyniam a zamestnancom účasť v
programoch na zvyšovanie kvalifikácie

o
o

V zamestnaneckom prieskume dosiahnuť spokojnosť s poslaním
na úrovni 90 %
V zamestnaneckom prieskume dosiahnuť inkluzívnosť na úrovni 90 %

o

Zamestnávať v Mondi 30 % žien

o
o
o

Nula smrteľných úrazov a úrazov s trvalými následkami
Znížiť celkový počet registrovaných pracovných úrazov o 15 %
Podporovať naše zamestnankyne a zamestnancov v snahe získať
takú pracovnú a životnú skúsenosť, ktorá posilní ich pocit pohody
Naše prevádzky zvyšujú povedomie o zdraví a duševnej pohode
a prijímajú opatrenia na ich zlepšenie

Všetkým z nás poskytnúť zmysluplné
zamestnanie na rozmanitom a inkluzívnom
pracovisku

Vytvoriť prostredie, ktoré umožňuje pozitívnu
pracovnú a životnú skúsenosť, pričom si cení
našu bezpečnosť, zdravie a duševnú pohodu
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Reaguje na SDGs OSN

o

Konkrétne kroky týkajúce sa klímy
Odolnosť voči klimatickým zmenám prostredníctvom našich lesov a prevádzok pre budúcnosť
planéty
Záväzky

Ciele
o

Znížiť naše emisie skleníkových plynov v
súlade s vedecky podloženými cieľmi

o
o

Udržať nulové odlesňovanie v našich
dodávkach dreva, zaisťovanie dodávok zo
zdravých a odolných lesov

o
o

o
o

Chrániť biodiverzitu a vodné zdroje v našich
prevádzkach a mimo nich
o
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Reaguje na SDGs OSN

V porovnaní s rokom 2014 znížiť emisie (Scope 1 a 2) na tonu výroby
o 34 % do roku 2025 a o 72 % do roku 2050
V porovnaní s rokom 2014 znížiť emisie skleníkových plynov (Scope 2) na
MWh o 39 % do roku 2025 a o 86 % do roku 2050
Do roku 2025 je stanovený vedecky podložený cieľ znížiť emisie kategórie
Scope 3
Udržať si 100% certifikáciu FSC® na našich lesných pozemkoch
100% zodpovedné zabezpečovanie dodávok vlákna, pričom
do roku 2025 bude 75 % dodávok tvoriť vlákno s certifikátom
FSC®/PEFC™ a zvyšok kontrolované drevo
Zaviesť hlavné opatrenia lesného hospodárstva na zabezpečenie
produktívnych, zdravých a odolných lesov
Do roku 2025 vykonať v našich prevádzkach a lesných závodoch posúdenie
spravovania vody a do roku 2030 zaviesť kroky potrebné na riešenie daných
zistení
Do roku 2025 vykonať v našich prevádzkach a lesných závodoch posúdenie
biodiverzity a tam, kde je to potrebné, zaviesť akčné plány biodiverzity

Zodpovedné
obchodné praktiky
Záväzky a ciele

Etika podnikania a riadenie

Záväzky

Ciele

Zaviesť aktualizované školenie o trvalo
udržateľnom rozvoji a plán auditu, aby sa
predišlo výskytu nezhôd

o
o

V roku 2021 zaviesť pracovný štandard riadenia
Vyškoliť audítorky a audítorov do roku 2022

o
o

Uskutočniť audit dodržiavania predpisov vo všetkých závodoch do roku 2025
Uskutočniť audit dodržiavania predpisov vo všetkých spracovateľských
závodoch do roku 2030
Správa vedenia a opatrenia na zlepšenie výsledkov auditu do roku 2022,
následne ďalší postup

Audity dodržiavania predpisov vo všetkých
našich závodoch do roku 2025 a vo všetkých
našich spracovateľských závodoch do roku
2030
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o

Zamestnankyne a zamestnanci dostanú
školenie o príslušných témach udržateľnosti

o
o

Do roku 2022 určiť potreby školenia
Vytvoriť a implementovať príslušné školenie ako trvalý proces

Kritériá posudzovania udržateľnosti
vypracované do roku 2021 budú od roku 2022
aplikované na 100 % našich investičných
nákladov >500-tisíc EUR

o

Určiť príslušné metrické miery (napr. emisie skleníkových plynov, odpad
ukladaný na skládky, voda)
Zaviesť postupy, ako sa začleniť do rozhodovania o investíciách

Reaguje na SDGs OSN

o

Ľudské práva

Záväzok

Ciele

Posilniť systémy riadenia, aby sme zabránili
porušovaniu ľudských práv, a napraviť
akékoľvek nepriaznivé vplyvy
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Reaguje na SDGs OSN

o

S pomocou Dánskeho inštitútu pre ľudské práva (DIHR) vypracovať do konca
roka 2021 metodológiu a smernice due diligence a posúdenia rizík

o

Do roku 2025 100 % prevádzok s ukončeným due diligence a posúdením rizík
ľudských práv a vytvoreným akčným plánom zaoberajúcim sa ich zisteniami

o

Do roku 2030 100 % prevádzok, ktoré sa zaoberajú svojím vplyvom na ľudské
práva (vyšetrovať, predchádzať budúcemu výskytu a napraviť nepriaznivé
vplyvy)

Komunity
Cieľ

Záväzok
Každoročne venovať minimálne 1 % hrubého
zisku na sociálne investície, so zameraním na
vzdelávanie v oblasti vedy, technológií,
inžinierstva a matematiky (STEM), ochrany
životného prostredia, podpory podnikania a
tvorby pracovných miest
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Reaguje na SDGs OSN

o

Skupina každoročne vynaloží % hrubého zisku vo vyššie uvedených
strategických kategóriách (cieľ: >1 % ročne pre Skupinu)

Obstarávanie
Záväzky

Ciele
o

Zmierniť riziká a vytvoriť väčšiu
transparentnosť v našich dodávateľských
reťazcoch prostredníctvom nášho
zodpovedného procesu obstarávania

Zabezpečiť, že všetky naše drevné vlákna
(guľatina, piliny a trhová buničina) pochádzajú
výlučne zo spoľahlivých zdrojov dreva
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Reaguje na SDGs OSN

Každoročne minimalizujeme podiel dodávateľského rizika

Podiel dodávateľského rizika=

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑜𝑣 𝑠 𝑣𝑦𝑠𝑜𝑘ý𝑚 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑚 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑚
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑜𝑣

o

Udržať 100 % drevného vlákna v súlade s dôveryhodnými normami (FSC,
PEFC alebo kontrolované drevo)

o

Udržať 100 % vlákna s certifikátom FSC z vysoko rizikových krajín
výnimka: krajiny, kde má Mondi miestne prevádzky a kompetencie (t. j. Rusko,
Bulharsko)

o

100 % trhovej buničiny s certifikátom PEFC alebo FSC

o

100 % našich celulózok a papierní bude mať certifikát spracovateľského
reťazca PEFC alebo FSC

o

Budeme naďalej pracovať s certifikačnými orgánmi, aby sme zabezpečili
dôveryhodnosť certifikácie a systémov kontrolovaného dreva

Environmentálny vplyv

Záväzok

Ciele

Budeme vytrvalo pracovať na zlepšovaní
environmentálneho profilu našich prevádzok,
aby sme minimalizovali vplyvy na životné
prostredie
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Reaguje na SDGs OSN

o

Do roku 2025 znížiť konkrétny odpad ukladaný na skládky o 20 % v porovnaní
s rokom 2020

o

Do roku 2025 bude 100 % našich prevádzok certifikovaných podľa
celosvetovo uznávaných environmentálnych noriem zodpovedajúcich norme
ISO 14001

o

Do roku 2025 znížiť konkrétne emisie oxidov dusíka z našich celulózok a
papierní o 5 % v porovnaní s rokom 2020

o

Do roku 2025 znížiť konkrétnu záťaž odpadových vôd na životné prostredie
(meranie chemickej spotreby kyslíka) o 5 % v porovnaní s rokom 2020

o

Do roku 2025 znížiť konkrétnu spotrebu vody našich celulózok a papierní v
oblastiach s nedostatkom vody o 5 % v porovnaní s rokom 2020
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