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Firma Knauf Industries specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących opa-
kowań, zabezpieczeń transportowych i komponentów technicznych opartych na 
polimerach. Zatrudnia ponad 2000 pracowników, działa w 8 krajach i uznawana 
jest za znaczącego partnera na arenie międzynarodowej.

Rozwiązania w zakresie opakowań, ochrony i izolacji
Na rynkach: spożywczym, motoryzacyjnym, budowlanym, gospodarstwa domowe-
go oraz HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i przemysłowym nasze roz-
wiązania dotyczące opakowań wyposażają, chronią i izolują tak, aby jak najlepiej 
spełniać zmieniające się oczekiwania klientów i rynków.

Nasze zobowiązania
Naszym zobowiązaniom na rok 2025 towarzyszą wskaźniki, które publikujemy co 
roku w Raporcie CSR. 

Zobowiązania są zgodne z zasadami Global Compact i przyczyniają się do 
realizacji 8 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zdefiniowanych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. 

Stanowią one podstawę corocznego dialogu z interesariuszami - wewnętrznymi 
i zewnętrznymi - który stymuluje realizację planów działania, a w razie potrzeby 
także modyfikuje je, odpowiednio do celów wyznaczonych na rok 2025.

Trzy polityki 
Nasze trzy polityki – Polityka CSR, Polityka środowiskowa i Polityka społeczna, 
potwierdzają i obrazują zaangażowanie Knauf Industries w zrównoważony rozwój.
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Nasza polityka środowiskowa
2022 - 2025
Polityka środowiskowa firmy Knauf Industries jest częścią ogólnej strategii i doty-
czy wszystkich naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie. 

Nasze 43 zakłady w 8 krajach są położone strategicznie – blisko klientów. 
Każdy zakład określa swoje własne wyzwania lokalne i środowiskowe, ade-
kwatnie do naszych ogólnych celów i w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami. 

Naszym priorytetowym wyzwaniem środowiskowym jest ograni-
czenie zużycia i emisji: 
►  poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko, ulepsza-

nie wyborów energetycznych i procesów przemysłowych zgod-
nie z podejściem ciągłego doskonalenia, 

►  poprzez innowacje na rzecz gospodarki cyrkularnej, dzięki mate-
riałom alternatywnym i podlegającym recyklingowi.

W celu ochrony środowiska, Knauf Industries stopniowo wycofuje się z surowców 
kopalnych na rzecz materiałów pochodzących z zasobów odnawialnych. 
Nasz długofalowy rozwój opiera się na zasadach odpowiedzialności, rozsądku 
ekonomicznego i tworzeniu wartości dodanej dla firmy i wszystkich jej interesariuszy.

„Recykling jest zarówno sposobem przetwarzania odpadów, jak i wytwa-
rzania surowców wtórnych. W 2020 roku wprowadziliśmy na rynek Knauf 
Circular®, aby dać nowe życie odpadom EPS. Dzięki tej inicjatywie możliwa 
jest zbiórka, recykling i odzysk odpadów opakowaniowych po produktach 
spożywczych i przemysłowych oraz odpadów budowlanych”. 

Claude Zumsteeg, 
Dyrektor ds. Przemysłowych w Knauf Industries

ŚRODOWISKO 
ZMNIEJSZENIE 
NASZEJ 
KONSUMPCJI 
I EMISJI

ROZWIĄZANIA 
INNOWACJE 
NA RZECZ 
GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ

System zarządzania 

środowiskiem

Zużycie energii

Zużycie wody

Emisje do atmosfery

Odpady produkcyjne

Wybór materiału 

Odzysk materiałów 
po ich zużyciu

2/6



życie na lądziedziałania na  
rzecz klimatu

działania na  
rzecz klimatu

ŚRODOWISKO 
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA I EMISJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

ZUŻYCIE ENERGII

ZOBOWIĄZANIA:
► Uzyskanie co najmniej jednego certyfikatu środowiskowego dla 50% zakładów

ZOBOWIĄZANIA:
► Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 10%
► Zmniejszenie zużycia pary o 10%
► Zmniejszenie emisji CO2 o 25%

odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

tania i czysta 
energia 

Zdecydowaliśmy się skoncentrować wysiłki na wybranych kwestiach środowiskowych, które zostały uznane 
za priorytetowe przez komitet zarządzający, nasze zespoły oraz interesariuszy. Wytyczone cele mają cha-
rakter pięcioletni i dotyczą wszystkich (jeśli nie zapisano inaczej) zakładów produkcyjnych na całym świecie. 
Wskaźniki sterujące służą nam do pomiaru postępów. Zobowiązania firmy Knauf Industries są bezpośrednio 
powiązane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs).
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ŚRODOWISKO 
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA I EMISJI

ZUŻYCIE WODY

EMISJA DO ATMOSFERY

ODPADY PRODUKCYJNE

ZOBOWIĄZANIA:
► Redukcja zużycia wody o 10% (Francja)

ZOBOWIĄZANIA:
► Zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych (VOC) o 15%
► Zmniejszenie emisji tlenków azotu - NOx - o 5%

ZOBOWIĄZANIA:
► Zwiększenie odzysku odpadów związanych z produkcją (z wyłączeniem surowców) o 30%

odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

życie pod wodączysta woda  
i higiena 
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ROZWIĄZANIA 
INNOWACJE DLA GOSPODARKI CYRKULARNEJ 

WYBÓR MATERIAŁÓW

ZOBOWIĄZANIA:
► Dążenie do produkcji w 100% monomateriałowych opakowań i znakowania wszystkich produktów
►  Sugerowanie używania materiałów pochodzących z zasobów odnawialnych lub z recyklingu jako alternaty-

wy dla materiałów ropopochodnych

ODZYSKIWANIE MATERIAŁÓW PO ZAKOŃCZENIU ICH EKSPLOATACJI

ZOBOWIĄZANIA:
► Podwojenie wielkości odzysku EPS po zakończeniu jego eksploatacji

godna praca i 
wzrost gospodarczy

działania na  
rzecz klimatu

odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

życie na lądzie

odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

działania na  
rzecz klimatu

życie pod wodą
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Obszar i czas
W ramach Polityki Społecznej firma Knauf Industries podjęła 11 datowanych i ukierunkowanych zobowiązań.

Obszar: o ile nie zapisano inaczej, dotyczą one całego obszaru działania firmy:  

w Brazylii, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Maroku, Polsce i Rosji. 

Dane gromadzone i konsolidowane są w skali globalnej. 

Data wejścia w życie: Luty 2022

Czas działania: [2022-2025] 

Osoba odpowiedzialna za Politykę Środowiskową 
Claude Zumsteeg, Dyrektor ds. Przemysłowych w Knauf Industries

Kontakt: info-industries@knauf.com

Raport CSR 
Co roku dzielimy się naszymi wyzwaniami, strategiami, działaniami i wynikami w Raporcie CSR,  

który odzwierciedla naszą tożsamość korporacyjną. Znajdziecie go Państwo na n www.knauf-industries.pl   

oraz na stronie United Nations Global Compact.

Nasza polityka środowiskowa
2022 - 2025
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https://www.knauf-industries.pl/dokumenty-branzowe/raport-csr/

