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Cel firmy Wavin – budowanie zdrowego, zrównoważonego 
środowiska – leży u podstaw wszystkich naszych działań.  
Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju 
doprowadziła nas do pracy nad kilkoma wspaniałymi projektami 
realizowanymi z podobnie myślącymi partnerami biznesowymi 
i organizacjami pozarządowymi. Cieszymy się, że możemy 
przedstawić niektóre aspekty naszej wspólnej pracy i w ten 
sposób opowiedzieć historię naszej zrównoważonej podróży.

Gdzie jesteśmy dzisiaj
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Słowo od Dyrektora 
Zarządzającego

   SDG 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp 
do wody i warunków sanitarnych poprzez 
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

   SDG 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność.

   SDG 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie 
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi 
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

   SDG13: Podjąć pilne działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

w miastach stało się światowym priorytetem. Wavin jest  
w tym zakresie globalnym liderem, oferując trwałe systemy 
instalacji dla infrastruktury sanitarnej, które zapewnią przy-
szłościowy transport ścieków i kanalizację dostępne dla 
wszystkich.

3. Miasta odporne na zmiany klimatu

W miarę jak obszary miejskie stają się bardziej zaludnione, 
miasta znajdują się pod coraz większą presją wyzwań zwią-
zanych ze zmianami klimatu, takich jak obfite opady deszczu 
oraz ekstremalne upały i susze. Jako lider i innowator w tej 
branży Wavin zachęca klientów i interesariuszy, począwszy 
od zarządców gmin, władz odpowiedzialnych za gospodarkę 
wodną i urbanistów po architektów krajobrazu, inżynierów  
i samych mieszkańców, do przyjmowania nowych pomysłów, 
innowacji, nowych (i lepszych) rozwiązań umożliwiających 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju, która rozpoczęła 
się w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy jako pierwsi w branży 
zastosowaliśmy recyklat, zmieniła się w ciągu ostatnich trzech 
dekad. Mieliśmy zaszczyt współpracować z klientami i partne-
rami, którzy podzielają naszą pasję do innowacji i dostrzegają 
jej rolę w tworzeniu przyjaznych miast będących dobrymi miej-
scami do życia oraz w podnoszeniu poziomu życia na całym 
świecie. Wraz z innymi grupami biznesowymi wchodzącymi  
w skład Orbia, realizujemy wyższy cel, którym jest uczynienie 
świata bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej komfortowym 
miejscem.  

Do 2030 roku ponad 70% ludności świata będzie mieszkać 
w dużych miastach. Liczebność naszej populacji rośnie wy-
kładniczo, co rodzi wiele wyzwań. Miasta będą musiały od-
powiednio się dostosować, tak aby funkcjonować w sposób 
bezpieczny i zrównoważony w obliczu ekstremalnych warun-
ków pogodowych i innych zagrożeń klimatycznych, takich 
jak obfite, intensywne opady deszczu czy dotkliwe susze. 
W 2015 roku ONZ wprowadziła 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDG). Stanowią one zbiór ogólnych wskazówek 
dotyczących globalnych problemów takich,  jak ubóstwo, 
zdrowie i zmiana klimatu. W Wavin popieramy wszystkie 
Cele Zrównoważonego Rozwoju, a za pośrednictwem naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju bezpośrednio przyczynia-
my się do realizacji czterech z nich. W rzeczywistości są to  
4 filary, które stanowią fundament naszej podstawowej  
misji – budowania zdrowego, zrównoważonego środowiska. 
To czynniki napędzające nasze działania na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju.

1.  Bezpieczne i wydajne zaopatrzenie  
w wodę

Woda jest niezbędna do życia – dla wszystkich ludzi, zwie-
rząt i dzikiej przyrody. Według ONZ łatwy dostęp do bez-
piecznej wody pitnej jest podstawowym prawem człowieka.  
W Wavin skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych i zrów-
noważonych rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom  
i stratom wody spowodowanym wyciekami w starzejącej się 
infrastrukturze oraz na poprawie jakości i wydajności sieci 
wodociągowych. Mamy zaszczyt współpracować i wymie-
niać się pomysłami z podobnie myślącymi interesariuszami, 
działając na rzecz bezpiecznego i wydajnego zaopatrzenia  
w wodę.

2. Lepsze warunki sanitarne i higieniczne

Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych to istot-
ny problem, zwłaszcza w obliczu niepohamowanego, szyb-
kiego rozrastania się obszarów miejskich na całym świecie.  
Do 2050 roku około 2,5 mld ludzi w krajach rozwijających się 
wyemigruje do miast. Obecnie problem nieodpowiedniego  
i niespełniającego norm dostępu do bezpiecznych usług sa-
nitarnych dotyczy 61% naszej globalnej populacji. Warunki 
sanitarne i higiena mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia  
i wzrostu gospodarczego oraz ogólnej produktywności, 
dlatego zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych  
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Maarten Roef, CEO Wavin

budowę zdrowych miast i społeczności stanowiących dobre 
miejsce do życia. Integralną częścią tego transformacyjnego 
przedsięwzięcia jest rozwój zintegrowanej miejskiej infrastruk-
tury wód deszczowych, która będzie odporna na spowodo-
wane zmianami klimatycznymi wyzwania w postaci inten-
sywnych, nadmiernych opadów deszczu, suszy i obciążenia 
termicznego. Wavin będzie nadal odgrywał wiodącą rolę  
w opracowywaniu i produkcji przyszłościowych rozwiązań, 
nie tylko w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z zalewa-
niem miast, ale także po to, aby dostosować się do rzeczy-
wistości, jaką są zmiany klimatyczne.

4. Bardziej wydajne budynki 

W przypadku Wavin oznacza to większą wydajność budow-
nictwa osiąganą dzięki modelowaniu BIM (Modelowanie In-
formacji o Budynku) i zastosowaniu prefabrykatów. Ponadto 
zwiększamy komfort dzięki energooszczędnemu ogrzewa-
niu, chłodzeniu, wentylacji i redukcji hałasu. Spełniamy po-
trzebę tworzenia zdrowszych i bardziej wydajnych budynków 
kształtujących nasz sposób życia, pracy i spędzania czasu 
wolnego. Lepsza wydajność budynku nie może nastąpić bez 
innowacji i współpracy. Kiedy przyszłościowe firmy takie jak 
Wavin współpracują na rzecz lepszej, bardziej zrównowa-
żonej przyszłości w projektowaniu budynków, ostatecznym 
rezultatem jest to, że miasta i społeczności korzystają z bu-
dynków, które są dopasowane do zmian spodziewanych  
w przyszłości i zaprojektowane tak, aby zwiększać jakość ży-
cia mieszkańców przez długie lata.

Innowacyjność

Jako firma zachęcamy do dzielenia się wiedzą i innowacyjne-
go myślenia. Tych samych umiejętności poszukujemy rekru-
tując nowe talenty. Innowacyjność jest ważnym czynnikiem 
stymulującym naszą wewnętrzną organizację oraz kontak-
ty i współpracę ze stronami zewnętrznymi – od korporacji  
o ugruntowanej pozycji po start-upy. Nieustannie podnosi-
my nasz poziom innowacyjności, łącząc ze sobą wspaniałe 
pomysły, co skutkuje tworzeniem inteligentnych, zrównowa-
żonych rozwiązań.

Przejrzystość 

Moim zdaniem przejrzystość jest jedną z najważniejszych sił 
napędowych w dążeniu do prawdziwie zrównoważonej dzia-
łalności. Zamiast sami opowiadać historię firmy Wavin wolimy
 dzielić się historiami naszych klientów, partnerów bizneso-
wych i społeczności, z którymi pracujemy, przedstawiając ich 
doświadczenia ze wspólnej pracy i przemyślenia na temat 
wyzwań, które stoją przed nami.

Bycie wzorem do naśladowania 

Od momentu założenia firmy w 1955 roku zawsze zwracali-
śmy uwagę na jakość i trwałość naszych procesów produk-
cyjnych oraz łańcucha wartości. Monitorowanie naszej siły 
oddziaływania dostarczyło jasnych danych, które przyczyniły 
się do wyznaczenia ambitnych celów w zakresie zmniejszenia 
śladu węglowego, poprawy wydajności i zwiększenia trwało-
ści produktów.

Uważam za przywilej możliwość kierowania firmą z tak zmo-
tywowanymi profesjonalistami w liczbie 10 500 na całym 
świecie. Razem, jako gracz na rynku globalnym, chcemy coś 
zmienić i stać się liderem w branży w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju, dając innym przykład naszą działalnością i 
łańcuchem wartości, ale także działaniami pobocznymi. Kon-
centracja na różnorodności i integracji społecznej pozostaje 
naszym priorytetem, zwłaszcza że jesteśmy organizacją pro-
wadzącą działalność w ponad 40 krajach na całym świecie.

Jestem przekonany, że nasze obecne działania – i cele wy-
znaczone w ramach naszej strategii – znacząco złagodzą 
nasz wpływ na środowisko, przyczyniając się jednocześnie 
do tworzenia lepszego świata.
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Kilka faktów na temat Wavin

lokalizacji produkcyjnych globalne centrum innowacji

45 1

przychodów
2,3 mld

pracowników
10 500

O Wavin

O nas

Wavin projektuje i buduje zrównoważone otoczenie, jedno-
cześnie przyczyniając się do budowy inżynierii wodnej, za-
pewniania bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych 
oraz optymalizacji komfortu w pomieszczeniach. Działamy na 
wielu kontynentach. Dysponując ponad 60-letnim doświad-
czeniem i zbieraną przez cały ten czas wiedzą, dostarczamy 
innowacyjne rozwiązania dla branży budowlanej i infrastruk-
tury wraz z naszymi dostawcami, klientami i partnerami biz-
nesowymi.

Firma Wavin należy do grupy Orbia zrzeszającej spółki współ-
pracujące ze sobą w celu opracowania rozwiązań dla naj-
bardziej złożonych problemów na świecie. Mamy wspólny 
cel: podnosić poziom życia na świecie i skutecznie łagodzić 
nasz wpływ na środowisko, jednocześnie przyczyniając się 
do tworzenia lepszego świata.

Jak rozumieć nasz cel

W naszym świecie chodzi o budowanie. To leży u podstaw 
tego, co robimy. Rynek budowlany określa nasze pole dzia-
łania. Zarówno jako firma, jak i jako poszczególne osoby 
pragniemy być częścią zdrowego, odpornego środowiska, 
w którym będziemy mogli bezpiecznie żyć, bawić się i praco-
wać. Cel, który przyświeca firmie Wavin, jest jasny: będziemy 
budować zdrowe, zrównoważone środowisko.

Budując i tworząc wartość, robimy to w sposób świadomy, 
wspólnie – wykorzystując jak najwięcej materiałów pocho-
dzących z recyklingu, zmniejszając zużycie energii i ilość 
odpadów oraz zwracając baczną uwagę na nasz wpływ na 
środowisko. Innymi słowy, dokładamy wszelkich starań, aby 
stworzyć zrównoważoną przyszłość. 

Działamy 
            w
            krajach

(Sprawozdanie roczne Orbii  
za rok 2019)

(wspierane przez lokalne zespoły wdrożeniowe)

>40

7



Wavin jest międzynarodowym, wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa i infrastruktury. 
Wspierana wieloletnim doświadczeniem, firma przygotowana jest do sprostania największym światowym 
wyzwaniom w zakresie: bezpiecznego i skutecznego zaopatrzenia w wodę, poprawy warunków sanitarnych  
i higienicznych, miast odpornych na zmiany klimatu i bardziej wydajnych  budynków.
Nadal koncentrujemy się na tym, co robimy najlepiej: inteligentnym rozwiązywaniu problemów,  
dedykowanym wsparciu technicznym i aktywnym zaangażowaniu w pozytywne  
oddziaływanie na społeczności i środowisko. 

Już w latach 90-tych jako jedni 
z pierwszych w naszej branży 
zaczęliśmy stosować recyklat 
(materiały pochodzące z recyklingu).

Pierwszy Raport Zrównoważonego 
Rozwoju w 2011 roku,  
aby zewnętrznie zakomunikować 
nasze wyniki i cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

Programy szkoleniowe stworzone 
w celu wykwalifikowania lokalnych 
hydraulików i stworzenia tym 
samym możliwości gospodarczych 
dla lokalnych społeczności  
w Ameryce Łacińskiej.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych  
w zakładach produkcyjnych  
i zakup energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych.

Energia odnawialna

Zakład recyklingu

Szkolenia dla  
zainteresowanych stron

Wspieranie społeczności

Gospodarka o obiegu  
zamkniętym

Raport dotyczący  
zrównoważonego rozwoju

Utworzenie zakładu recyklingu 
joint venture w celu zwiększenia 
dostępności i jakości recyklatu.

Aby zapewnić dobrą edukację 
lokalnym społecznościom, Wavin 
wybudował 7 szkół w pobliżu 
swoich zakładów produkcyjnych  
w Ameryce Łacińskiej.

Nasza droga  
do zrównoważonego rozwoju

1990-1999

2000-2009
2010-2019
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Modułowa, trwała droga spełniająca 
założenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym, wykonana z tworzywa 
pochodzącego z recyklingu.

Prace nad domami przyjaznymi dla środowiska i społeczności  
(np. zintegrowany bezpieczny i higieniczny obieg wody, przystępność 
cenowa, ogniwa fotowoltaiczne zapewniające nieprzerwane dostawy energii 
elektrycznej itp.) dla osób najbardziej potrzebujących w Ameryce Środkowej.

Ambitna, zrównoważona polityka 
globalna dotycząca samochodów 
zmierzająca do wycofania 
samochodów napędzanych 
paliwami kopalnymi już do 2025 
roku w regionie EMEA.

Przyjęcie ambitnej strategii 
zrównoważonego rozwoju opartej 
na sześciu globalnych programach 
zrównoważonego rozwoju z jasnymi 
celami ilościowymi na 2025 rok. 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju

Polityka samochodowa

Plastic Road

Samowystarczalne domy

2020-2029

przyszłość
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TreeTanks® 
dla bardziej ekologicznych miast

Drzewa zapewniają cień, pochłaniają dwutlenek wę-
gla, uwalniają tlen i świeże powietrze oraz ochładzają 
otoczenie. Aby wesprzeć wzrost drzew w środowisku 
miejskim, a jednocześnie zazielenić i schłodzić prze-
strzenie miejskie, Wavin opracował TreeTank®.
Rozwiązanie to daje drzewom w miastach większe 
szanse na przetrwanie i zapewnia ich szybszy wzrost, 
pozwalając na niezakłócony rozrost korzeni w obsza-
rach miejskich. Inne korzyści to zapobieganie nisz-
czeniu nawierzchni dróg przez korzenie drzew.
A ponieważ ziemia w TreeTank® nie jest zagęszczona, 
możliwe jest także wychwytywanie przez nie więk-
szych ilości wody deszczowej.

Kilka zrównoważonych 
rozwiązań z naszego portfolio 
produktów

Tworzywa sztuczne drugiej szansy, 
drogi pierwszej klasy

We wspólnym przedsięwzięciu z Volker Wessels firma 
Wavin opracowała drogę stworzoną z pokonsump-
cyjnych tworzyw sztucznych: The PlasticRoad.
Składa się ona z modułowych elementów zgodnych  
z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, wy-
konanych z tworzywa sztucznego pochodzącego  
z recyklingu. Każdy element został zaprojektowany 
pod kątem obiegu zamkniętego. Inteligentna kon-
strukcja umożliwia szybkie odprowadzanie nadmiaru 
wody i posiada wbudowane elementy na rury i ka-
ble. Można ją zbudować w kilka dni, a jej okres eks-
ploatacji ma być trzykrotnie dłuższy niż tradycyjnej 
nawierzchni drogowej. Co więcej, przejście z dróg 
asfaltowych na drogi z tworzyw sztucznych może 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nawet o 70% 
w porównaniu z tradycyjną budową dróg. Podczas 
zwiększania skali produkcji do poziomu komercyjne-
go w Holandii i Meksyku położono drogi pilotażowe 
w celu przetestowania różnych właściwości użytko-
wych nawierzchni.
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Niewidzialna,  
ale odczuwalna różnica

Inteligentnym i łatwym rozwiązaniem dla instala-
cji odwodnienia są drogowe studzienki wpustowe  
Tegra RG. Instalacja odwadniająca umożliwia szybkie 
odprowadzanie wód opadowych, kiedy osiągają one 
szczytowy poziom, jednocześnie zatrzymując jak naj-
większe ilości zanieczyszczeń. Innowacyjny filtr zapo-
biega przedostawaniu się śmieci i zanieczyszczeń do 
studzienki wydłużając jej okres drożności, a gdy już 
trzeba ją wyczyścić, inteligentna konstrukcja umoż-
liwia uzyskanie >95% skuteczności czyszczenia za 
jednym razem. Wpust wykonany jest w 100% z two-
rzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
a jego ergonomiczna konstrukcja sprawia, że insta-
lacja jest szybka, ekonomiczna i łatwa do wykonania 
przez jedną osobę. Dzięki niskiej wartości wskaźnika 
kosztów środowiskowych (ECI) w pełni nadający się 
do recyklingu wpust można zastosować w każdym 
projekcie zrównoważonej instalacj.

Wywieranie wpływu dzięki  
innowacyjnej technologii

Częścią ważnej linii produktów w asortymencie Wavin 
są rury PVC opracowane z wykorzystaniem techno-
logii Recycore®. Są to rury trójwarstwowe, wyprodu-
kowane w co najmniej 40% z recyklatu, z warstwami 
zewnętrznymi wykonanymi z materiału pierwotnego 
(zgodnie z obowiązującym prawodawstwem). 
Taka konstrukcja sprawia, że rury Recycore® nadają 
się zarówno do odprowadzania ścieków, jak i wód 
opadowych. System zbiórki rur firmy Wavin zapew-
nia znaczną część materiału odpadowego, który 
można wykorzystać przy produkcji rur Recycore®.  
Optymalna zawartość tworzyw sztucznych pocho-
dzących z recyklingu w połączeniu z udowodniony-
mi korzyściami dla środowiska sprawia, że rury te są 
doskonałym rozwiązaniem generującym korzyści dla 
środowiska dzięki zrównoważonemu zaopatrzeniu.
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Strategia zrównoważonego rozwoju Wavin na 2025 rok 
obejmuje sześć globalnych programów zrównoważonego 
rozwoju. Dla każdego programu określono ambitne cele.
Wszystkie skupiają się na tym, aby do 2025 roku stać się 
liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Więcej na temat naszych aktualnych działań i postępów 
można przeczytać na kilku kolejnych stronach.

Nasze programy  
zrównoważonego rozwoju
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Sześć globalnych  
programów  
zrównoważonego  
rozwoju Wavin

Innowacyjność
Oferowanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się  
do dostosowania się do zmian klimatycznych dzięki:

•  Korzystaniu z materiałów pochodzących z recyklingu w jak największym stopniu i ograniczaniu,  
w miarę możliwości, ilości używanych materiałów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko  
(np. zmniejszenie emisji CO2 w transporcie).

•  Zwiększeniu liczby innowacyjnych rozwiązań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (CCA),  
takich jak rozwiązania poprawiające klimat wewnątrz pomieszczeń (Indoor Climate Solutions) czy TreeTanks®.

•  Wdrożeniu w całej firmie Modelu Oceny Portfolio pod Kątem Zrównoważonego Rozwoju (Portfolio 
Sustainability Assessment Framework), który pobudzi innowacyjność i zmniejszy wpływ naszych klientów  
na środowisko.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Przyczynianie się do zwiększenia wykorzystania recyklatu i możliwości recyklingu produktów.

• Zwiększenie globalnego wykorzystania recyklatów do 25% (2025). 

• Dalsze zwiększanie możliwości recyklingu naszych produktów do 90% (2025). 

• Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko do zera do 2025.

Wpływ na środowisko
Zmniejszenie śladu środowiskowego dla klientów.

•  Zwiększenie wykorzystania zrównoważonej energii (np. paneli słonecznych) w naszych zakładach na całym 
świecie; do 15 korzystających z takiej energii zakładów do 2025 roku.

•  Pilotaż INTELIGENTNYCH rozwiązań w łańcuchu dostaw w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z wymogami rynku.

•  Maksymalna optymalizacja naszej działalności (np. zrównoważona flota pojazdów, redukcja zużycia energii 
dzięki zastosowaniu oświetlenia LED).

Orbia wyznaczyła jasne i ambitne cele dla wszystkich grup biznesowych: 100% zakładów posiadających certyfikowany 
system zarządzania środowiskowego do 2025 roku, zerowa emisja netto dwutlenku węgla do 2050 roku i 100% 
zakładów z zerowymi odpadami na składowiska do 2025 roku. Powyższe programy wspierają realizację tych ambicji.
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Przegląd programów zrównoważonego rozwoju Wavin.

Włączanie społeczne
Wywieranie pozytywnego wpływu na (lokalne) społeczności i uwzględnianie różnorodności.

•  Rozbudowa projektów funduszu wodnego* – od dystrybucji i montażu zestawów nawadniających  
do 9 zakładów (2025). 

• Objęcie projektami wolontariatu i darowizn 52 lokalizacji w Ameryce Łacińskiej i EMEA (2025). 

• Podniesienie wskaźnika zróżnicowania wśród osób zatrudnianych w całej organizacji do 40% (2025). 

•  Zwiększenie liczby lokalizacji objętych działaniami WASH’N (w zakresie dostępu do wody, urządzeń 
sanitarnych, środków higieny i żywności) do 16 (2025). 

• Wprowadzenie w życie ujednoliconego gromadzenia danych i przeprowadzanie ocen wpływu.
 
*  Fundusz wodny (ang. water fund): organizacje opracowujące i usprawniające mechanizmy finansowe i zarządzania, 

które łączą różne zainteresowane strony w celu przyczynienia się do bezpieczeństwa wodnego, dystrybucji i instalacji 
zestawów nawadniających lub wspierania odzyskiwania i ochrony zlewni na całym świecie.

Sprawozdawczość
Przygotowywanie raportów dotyczących wyników programów zrównoważonego rozwoju  
dla interesariuszy.

•  Dalsze zwiększanie świadomości wśród pracowników na temat znaczenia gromadzenia wysokiej jakości 
danych i dostarczanie im niezbędnych narzędzi i umiejętności. 

•  Dalsze włączanie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju do istniejących procesów  
w celu zapewnienia pełnej przejrzystości.

Sprawy publiczne
Aktywne zaangażowanie w opracowywanie polityki w celu zwiększenia wpływu naszych 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

•  Łączenie sił i budowanie aktywnych partnerstw sektorowych w celu promocji i pracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a także dalszego zwiększania świadomości w tym zakresie. 

•  Dzielenie się naszym doświadczeniem i wiedzą jako lider zrównoważonego rozwoju, aby stymulować dalsze 
działania w tej kwestii.
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Male’ Water 
and Sewerage 
Company

Bezpieczna woda dla każdego, zawsze

Jako kraj wyspiarski Malediwy mają bardzo ograniczony 
dostęp do słodkiej wody. Kraj składa się z ponad tysiąca 
nisko położonych wysp. Około jedna trzecia ludności 
mieszka na wyspie stołecznej Malé. Większość ludności 
korzysta z wody odsolonej, a niektóre obszary wiejskie – 
z wody deszczowej. Dostęp do wody i usług sanitarnych 
jest na wysokim poziomie, jednak degradacja wód 
spowodowana wysokim zasoleniem lub zanieczyszczeniem 
stanowi poważne wyzwanie dla sektora wodnego na 
Malediwach.

Ibramhim Akram, Zastępca kierownika ds. rozwoju biznesu 
w MWSC: „Utworzenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
na wyspach takich jak Malediwy niesie ze sobą wiele 
wyzwań. Ze względu na miękkość gleby i korozyjność 
środowiska zastosowanie rur metalowych lub studni 
betonowych nie jest możliwe.

Współpracujemy z Wavin od wielu lat, a od dwunastu 
firma wspiera nas w montażu rur i studzienek z tworzyw 
sztucznych na Malediwach. Dzięki wiedzy fachowej firmy 
Wavin i szerokiej gamie oferowanych produktów byliśmy 
w stanie optymalnie doradzać rządowi Malediwów, 
ułatwiając mu świadczenie bezpiecznych usług wodno-
kanalizacyjnych w sposób zrównoważony, optymalny 
kosztowo i przyjazny dla środowiska.

Cała logistyka rur i kształtek obsługiwana jest za pomocą 
małych statków poruszających się między wyspami. Aby 
usprawnić dystrybucję, w 2014 roku zdecydowaliśmy 
się uruchomić lokalny zakład produkcji rur w ramach 
licencji technologicznej Wavin. Obecnie produkujemy rury 
PE i bezciśnieniowe/kanalizacyjne rury PVC-U lokalnie. 
Dzięki temu w znacznym stopniu ograniczono opóźnienia 
logistyczne w realizacji projektów, a zmniejszenie przebiegu 
transportu pozytywnie wpłynęło na środowisko.  

Rozwiązania na rzecz 
zrównoważonego  
zużycia wody

Dużym zagrożeniem dla dobrostanu ludzi na całym 
świecie jest brak bezpiecznych zasobów czystej 
wody. Jest to pilny problem i jeden ze skutków zmian 
klimatycznych, których już dziś jesteśmy świadkami.  
Wavin nieustannie opracowuje innowacyjne rozwią-
zania w celu złagodzenia tych skutków.

Przyczyniamy się do tego, budując zdrowe i zrów-
noważone środowiska oraz tworząc przyszłościowe 
miasta.

Cele 

   Korzystanie z materiałów pochodzących  
z recyklingu w jak największym stopniu  
i ograniczenie, w miarę możliwości, ilości 
używanych materiałów w celu zminimalizowania 
wpływu na środowisko (np. zmniejszenie emisji 
CO2 w transporcie). 

   Zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań  
w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 
(CCA), takich jak rozwiązania poprawiające klimat 
wewnątrz pomieszczeń (Indoor Climate Solutions) 
czy TreeTanks®.

   Wdrożenie w całej firmie Modelu Oceny Portfolio 
pod Kątem Zrównoważonego Rozwoju (Portfolio 
Sustainability Assessment Framework),  
który pobudzi innowacyjność i zmniejszy wpływ 
nabywców produktów na środowisko. 

Innowacyjność
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Male’ – Hulhumale’ Bridge
Water Pipeline

Ważnym projektem, nad którym pracowaliśmy wspólnie  
z Wavin, był projekt Bridge Water Pipeline Malé Hulhumalé. 
W ramach tego projektu Wavin zapewniał terminowe 
dostawy rur i kształtek PE o dużej średnicy. Na Malediwach, 
zwłaszcza w stolicy Malé, możliwości magazynowania 
wody są ograniczone.

W stolicy jest po prostu za mało miejsca, podczas gdy 
sąsiednia wyspa Hulhumalé ma wystarczająco dużo 
gruntów, aby zbudować tam zbiorniki. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo wodne wszystkim mieszkańcom, 
połączyliśmy Malé z Hulhumalé za pomocą dużego 
rurociągu do zaopatrzenia w wodę pitną. Od 2018 roku 
obie wyspy łączy most o długości 2,1 km. Równolegle do 
mostu zamontowaliśmy wodociąg o długości około 6 km.

W tej chwili budujemy pompownie niezbędne do 
zwiększenia przepływu wody pomiędzy obiema wyspami.”

“Ze względu na miękką 
glebę i korozyjność 

środowisko tworzenie 
infrastruktury  

wodno-kanalizacyjnej 
na wyspach takich jak 

Malediwy niesie ze sobą 
wiele wyzwań.”

Ibrahim Akram,  
Zastępca kierownika  

ds. rozwoju biznesu w MWSC:

Od momentu założenia firmy w 1995 roku Male’ Water 
& Sewerage Company Pvt. Ltd. (MWSC) koncentruje 
się na dostarczaniu ludności Malediwów wody pitnej  
i zrównoważonym gospodarowaniu ściekami. Obecnie 
MWSC jest multidyscyplinarną organizacją inżynieryjno-
produkcyjną dostarczającą innowacyjne rozwiązania 
użytkowe w zakresie wody, ścieków i energii dla 
kurortów, instytucji rządowych i klientów kontraktowych. 

Nasza wieloletnia współpraca z Wavin jest bardzo udana. 
Dzięki ich wsparciu udało nam się również przenieść nasze 
usługi na wyższy poziom. Rząd Malediwów postawił sobie 
ambitny cel, aby do 2023 roku większość zamieszkałych 
wysp została podłączona do sieci wodociągowej. Firmy 
MWSC i Wavin pracujące jako zespół to dostawcy 
pierwszego wyboru w realizacji tego projektu.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, Malediwy.
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Tworzenie domów odpornych 
na wyzwania przyszłości

Naturel Park Houses w Şanliurfa

Naturel Incorporated ma jasną wizję rozwoju przyszłościo-
wego budownictwa mieszkaniowego. Ich planem było 
opracowanie nowoczesnego, zrównoważonego projektu 
mieszkaniowego w mieście Şanliurfa w południowo-
wschodniej Turcji. To wymagające środowisko, ponieważ 
klimat miasta charakteryzuje się wyjątkowo gorącym, 
suchym latem i chłodną, wilgotną zimą.

Firma położyła duży nacisk na to, aby projekt był przyjazny 
dla środowiska, powstrzymując się od stosowania paliw 
kopalnych i dbając o możliwie największą neutralność 
dla klimatu. Wavin został poproszony o zapewnienie 
zrównoważonego klimatu w pomieszczeniach przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ekstremalnych warunków 
pogodowych. Jako jedna z wiodących firm w kraju w branży 
instalacji z tworzyw sztucznych, znana także z rozwiązań w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia podłogowego, firma Wavin 
była w stanie przyczynić się do stworzenia zrównoważonego, 
trwałego i komfortowego środowiska mieszkalnego.

Innowacyjność

Widok z lotu ptaka na obszar Naturel Park.

System Wavin Sentio

System Wavin Sentio

Mieszkania zostały zbudowane tak, aby znacznie lepiej 
zatrzymywały ciepło i zużywały mniej energii do jego 
utrzymania. Chociaż latem temperatury na zewnątrz sięgają 
w Şanliurfa nawet 40o Celsjusza, system Wavin Sentio 
zapewnia w pomieszczeniach komfortową temperaturę 20o. 
Chłodzenie zapewnia pompa ciepła przekształcająca energię 
odnawialną w energię cieplną.

Podłogowy system ogrzewania i chłodzenia gwarantuje 
znacznie wygodniejsze i zdrowsze chłodzenie budynku  
i jest bardzo energooszczędny. Bezprzewodowy czujnik 
temperatury zewnętrznej umożliwia automatyczne 
przełączanie między trybem zimowym i letnim. 

Każde mieszkanie ma indywidualną pompę ciepła, dzięki 
czemu mieszkańcy mogą sterować temperaturą w każdym 
pokoju za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie. Dzięki 
systemowi Sentio mieszkańcy oszczędzają zazwyczaj 
20-30% energii elektrycznej. Oferując kompleksowe 
rozwiązanie do kontroli klimatu w pomieszczeniach, 
Wavin przyczynia się do niskoemisyjnego życia i tworzenia 
zdrowszego i wygodniejszego środowiska domowego.  
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Aziz Olağan, partner Naturel Incorporated

„Poza tym, że jestem inżynierem mechanikiem, jestem 
ekologiem. Pomysł stworzenia najbardziej przyjaznego 
środowisku projektu mieszkaniowego w Turcji poparli moi 
partnerzy. Ponieważ po raz pierwszy sami budowaliśmy 
nieruchomości, musieliśmy zaangażować prawdziwych 
ekspertów w tej dziedzinie. Wybraliśmy firmę Wavin ze 
względu na jej osiągnięcia, wiedzę i możliwości. Podczas 
procesu projektowania i budowy firma Wavin okazała się 
kompetentnym partnerem o praktycznym podejściu, nigdy 
nie tracącym z oczu celów zrównoważonego rozwoju.”

Energooszczędność

Połączenie wiedzy i spostrzeżeń wszystkich zaangażowa-
nych partnerów zaowocowało energooszczędnym projek-
tem mieszkaniowym. Mieszkania zostały wybudowane bez 
klimatyzacji, co jest ważnym elementem ograniczającym 
wysokie zapotrzebowanie na energię. Bez dostaw gazu 
ziemnego większość systemów ogrzewania i chłodzenia, 
zaopatrzenia w ciepłą wodę i piekarników jest zasilana 
energią elektryczną. Ponad 60% energii zużywanej rocznie 
pochodzi z odnawialnych źródeł. Przy 1600 m2 paneli sło-
necznych zainstalowanych na dachach,roczna produkcja 
energii elektrycznej wynosi 480 000 kWh.

Dotacja europejska

Energooszczędność projektu zyskała uznanie na arenie 
międzynarodowej, a projekt otrzymał dotację Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W ramach Unii 
Europejskiej EBOR dąży do stworzenia zdrowego klimatu 
inwestycyjnego i promowania zrównoważonego rozwoju 
przyjaznego środowisku i społeczeństwu.

Tworzenie bardziej  
ekologicznych projektów

Aziz Olağan, partner Naturel Incorporated: „Projekt został 
ukończony w maju 2020 roku i jestem dumny, że udało nam 
się z powodzeniem osiągnąć nasze ambitne cele. Wszyscy 
mieszkańcy są zadowoleni, że mogą przyczynić się do 
oszczędzania energii, żyjąc w komfortowym środowisku.  
W międzyczasie rozpoczęliśmy poszukiwania nowych 
lokalizacji pod kolejne ekologiczne projekty. Z niecierpliwością 
czekamy na powitanie z Wavin kolejnych zrównoważonych 
inicjatyw w regionie.” 

“Z niecierpliwością czekamy  
na powitanie z Wavin  

kolejnych zrównoważonych 
inicjatyw w regionie.” 

Aziz Olağan, 
partner w Naturel Incorporated

Turecka firma Naturel Incorporated została założona  
w 2014 roku i jest znana z projektów inwestycyjnych  
w branży nieruchomości w całym kraju. W 2018 roku firma 
rozpoczęła prace nad pierwszym projektem budowlanym – 
Naturel Park Houses w mieście Şanliurfa. Łącznie powstały 
104 mieszkania z uwzględnieniem podstawowych założeń 
firmy: realizacji projektów innowacyjnych, pionierskich, 
nowoczesnych i przyjaznych środowisku.
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Gospodarka  
o obiegu  
zamkniętym

Widok miasta Breda.

Zamknięcie obiegu materiału

Ograniczone zasoby naturalne i zmiany klimatu są 
ważnymi czynnikami napędzającymi gospodarkę o 
obiegu zamkniętym. Taka gospodarka powinna zaczynać 
się na samym początku cyklu życia produktu. Firma 
Wavin od wielu lat stosuje recyklat (odpady wewnętrzne i 
pokonsumpcyjne/poprodukcyjne) w swoich produktach. 
Nasze materiały i produkty są zaprojektowane  
w taki sposób, aby mogły być ponownie wykorzystane  
i poddane recyklingowi w celu zmaksymalizowania 
wartości środowiskowej i finansowej.

Obieg zamknięty jest szerokim pojęciem, które obejmuje 
nie tylko ponowne użycie produktu lub przedłużenie 
jego żywotności. Oprócz skupienia się na zwiększeniu 
wykorzystania recyklatu i poprawie możliwości 
poddania naszych produktów recyklingowi będziemy 
stale udoskonalać nasze procesy zaopatrzenia. 

Cele 

   Zwiększenie globalnego wykorzystania recyklatu 
do 25% (2025).

   Dalsze zwiększanie możliwości recyklingu  
naszych produktów do 90% (2025).

   Zmniejszenie ilości odpadów trafiających  
na składowisko do zera do 2025 roku.
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Miasto  
Breda, 
Holandia

Breda jest jednym z dziesięciu największych miast 
Holandii. W 2016 roku Breda przyjęła swoją Wizję 
zrównoważonego rozwoju 2030, która obejmuje rozmaite 
aspekty zrównoważonego rozwoju, takie jak energia 
i przeciwdziałanie zmianie klimatu, zrównoważona 
mobilność, jakość powietrza i gospodarka o obiegu 
zamkniętym.  

Peter de Leeuw jest koordynatorem procesu w mieście i 
osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie materiałów dla 
inżynierii lądowej, drogowej i wodnej w mieście Breda: 
„W ostatnich latach naprawdę zintensyfikowaliśmy nasze 
działania w zakresie przyczyniania się do rozwoju gospodarki 
o obiegu zamkniętym, na przykład wykorzystując naszą siłę 
nabywczą do wprowadzania innowacji w tej dziedzinie. 
Aby przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu 
zamkniętym, ulepszyliśmy nasze procedury przetargowe 
i kontraktowe i dodaliśmy konkretne kryteria dotyczące 
obiegu zamkniętego.”
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Intalacja studzienki wpustowej Tegra RG.

“Ten przetarg został przyznany firmie Wavin  
ze względu na jej holistyczne podejście  

do zrównoważonego rozwoju.”

Wyzwanie dla rynku

Przed ogłoszeniem przetargu Breda przeprowadza 
konsultacje rynkowe w celu zbadania, jakie nowe 
rozwiązania i produkty są dostępne. Dzięki temu można 
określić, czy istnieje luka między życzeniami a tym, co jest 
wykonalne na rynku. W 2020 roku firma Wavin wygrała 
czteroletni przetarg na dostawy wszystkich materiałów  
i rur PVC, których Breda potrzebuje do robót ziemnych  
w zakresie odwadniania i kanalizacji. Obejmuje on również 
porozumienie w zakresie regularnych inspekcji i wspólnej 
pracy nad projektami pilotażowymi.

De Leeuw: „Co cztery lata otwieramy nowy przetarg, 
w którym mogą startować odpowiednie firmy. W ten 
sposób zapewniamy równe szanse wszystkim podmiotom 
w sektorze. Kiedyś ceny miały duże znaczenie, a teraz 
stanowią mniej niż 50% oceny oferty. Przetarg ten został 
przyznany firmie Wavin ze względu na ich holistyczne 
podejście do zrównoważonego rozwoju, nie tylko 
dlatego, że ich produkty w dużej części składają się  
z materiałów pochodzących z recyklingu. Firma Wavin myśli 
innowacyjnie. Cele, które wyznaczyła sobie ta firma, aby 
zmniejszyć własny wpływ i wpływ ich klienta na środowisko, 
naprawdę przyczyniają się do zamknięcia obiegu.”

Pilotażowy projekt Tegra RG

Studzienki wpustowe Tegra RG są częścią instalacji kanali-
zacyjnej. Instalacja odwadniająca umożliwia szybkie odpro-
wadzanie wód opadowych, kiedy osiągają one szczytowy 
poziom, jednocześnie zatrzymując jak największe ilości 
zanieczyszczeń. Miasto Breda będzie testować nasze stu-
dzienki wpustowe przez rok w kilku lokalizacjach w regio-
nie, zarówno w miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak i 
na obszarach wiejskich. Dzięki niskiej wartości wskaźnika 
kosztów środowiskowych (ECI) w pełni nadająca się do re-
cyklingu studzienka wpustowa wpisuje się w wizję zrówno-
ważonego miasta Breda.

Peter de Leeuw,  
Koordynator procesu, miasto Breda. 

City of Breda
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Dostawca recyklatu  
Van Werven

Długoterminowe partnerstwo

Od czasu pierwszego wspólnego projektu w 2010 
roku Wavin i Van Werven stale ze sobą współpracują, 
przekształcając Van Werven w wartościowego dostawcę 
granulatu pochodzącego z recyklingu dla działalności 
Wavin w wielu krajach europejskich.

Dyrektor zarządzający Van Werven, Ton van der Giessen: 
„Działalność w branży budowlanej automatycznie 
konfrontuje nas z konsekwencjami marnotrawstwa. 
Wcześniej uzgodniliśmy, że pozbywanie się odpadów 
nie jest prawdziwym rozwiązaniem i to doprowadziło nas 
do osiągnięcia obecnej pozycji – międzynarodowego 
lidera w dziedzinie innowacyjnego recyklingu. Od wielu 
lat zajmujemy się recyklingiem odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych, a w 2006 roku rozpoczęliśmy recykling 
PVC. Przekształcenie naszej działalności w zrównoważony 
biznes nie było łatwe, ale wspólnie z firmą Wavin byliśmy 
w stanie się rozwijać. Wavin jako pierwsza firma w tym 
sektorze naprawdę uwierzyła w wiele nowych możliwości  
i była przekonana o wysokiej jakości i trwałości recyklatu. 
Od tamtej pory jesteśmy partnerami biznesowymi.”

Van Werven odbiera pokonsumenckie produkty PVC z wielu 
punktów zbiórki odpadów komunalnych w Holandii i za 
granicą. Aby zagwarantować ciągłą wysoką jakość recyklatu, 
firmy Van Werven i Wavin opracowały sprzęt kalibracyjny. 
Mierzy on procentową zawartość nieroztopionych cząstek 
na decymetr kwadratowy. Zastosowanie tej metody 
poprawia jakość recyklatu, skutkując dłuższą żywotnością  
i większą trwałością produktu. 

Zakład recyklingu Van Werven w Biddinghuizen, Holandia.

“Wavin jako pierwsza firma 
w tym sektorze naprawdę 
uwierzyła w wiele nowych 

możliwości i była przekonana 
o wysokiej jakości i trwałości 

recyklatu.”

Ton van der Giessen, 
Dyrektor zarządzający Van Werven

Rodzinny, wyspecjalizowany dostawca usług Van 
Werven ma długą historię i bogate doświadczenie  
w zakresie infrastruktury i recyklingu. Van Werven jest 
wszechstronnym dostawcą surowców takich jak piasek, 
ziemia, granulat i kompost.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
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Złom z profili okiennych można łatwo przetworzyć z powrotem na produkt wysokiej jakości. Weston-super-Mare, Wielka Brytania.

Przedsiębiorstwo rodzinne Penfold Plastics Ltd było 
początkowo podmiotem zajmującym się recyklingiem 
okien aluminiowych, ale zmieniło się wraz z rozwojem 
przemysłu, gdy rozpoczęło produkcję okien z PVC. 
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii poddaje recyklingowi 
większość złomu fabrycznego z produkcji okien z PVC-U, 
ponieważ ten produkt uboczny można łatwo przetworzyć 
z powrotem na produkt wysokiej jakości. Penfold jest 
również dostawcą wielu innych nieplastyfikowanych 
PVC, takich jak złom w postaci prętów, odpady z głowic 
oraz przemiał i proszki.“Gdy pracujesz jako 

dostawca przez tyle lat, 
relacja automatycznie 

zmienia się w partnerstwo.”

Rozwiązania  
w zakresie recyklingu  
Penfold Plastics
Recykling od 1985 roku

Matthew Penfold, Dyrektor techniczny: „Wavin i Penfold 
współpracują ze sobą od ponad 20 lat. Gdy pracujesz 
jako dostawca przez tyle lat, relacja automatycznie zmienia 
się w partnerstwo. Tak jak w przypadku innych klientów, 
sprawdzamy, który produkt najlepiej odpowiada potrzebom 
firmy Wavin. Ponieważ współpracujemy z wieloma różnymi 
dostawcami, zarówno odpadów poprzemysłowych, jak  
i drobnych odpadów pokonsumenckich, mamy potencjalnie 
do czynienia z materiałami liczącymi sobie od 20 do 30 
lat. Zawsze testujemy, mieszamy i staramy się zapewnić 
materiał, który będzie najbardziej zrównoważony dla 
wewnętrznego rdzenia rur Wavin.

Z biegiem lat widzimy, że producenci szukają różnych 
materiałów do wykorzystania w swoich oknach, które 
mogą być trudniejsze w recyklingu. Bardzo ważne jest 
zapewnienie współpracy producentów i podmiotów 
zajmujących się recyklingiem, tak aby umożliwić jak 
najlepszy i zrównoważony sposób wytwarzania recyklatu.” 

Matthew Penfold, 
Dyrektor techniczny  

Penfold Plastics Ltd.
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“Rozwijając, finansując, 
eksploatując energię 

słoneczną oraz 
budując technologie 

jej generowania, 
SolarAccess przyczynia 

się do realizacji 
zrównoważonych 

celów swoich 
klientów.”

Wpływ 
na środowisko

Zmniejszenie śladu środowiskowego

Jako firma międzynarodowa, posiadająca zakłady produkcyjne 
w ponad 40 krajach, firma Wavin jest w pełni świadoma swojego 
wpływu na środowisko, i to nie tylko wpływu własnych działań, ale 
również klientów i dostawców w łańcuchu wartości. Monitorując  
i mierząc emisje, firma Wavin może właściwie ocenić, jakie ulepszenia 
lub zmiany można i należy wprowadzić. Wyznaczanie celów 
pomaga firmie Wavin zmierzać w kierunku niższych emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) w procesach produkcyjnych, odpowiednio 
dostosowywać innowacyjne procesy i wspierać właściwe decyzje.

Wavin podejmuje szeroko zakrojone działania w celu zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności 
energetycznej, na przykład instalując oświetlenie LED w zakładach 
produkcyjnych, wykorzystując bardziej wydajne maszyny lub 
reorganizując linie produkcyjne. Oprócz naszych konkretnych 
celów pracujemy również nad zwiększeniem liczby zakładów 
wykorzystujących wyłącznie energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych. Sześć zakładów w Wielkiej Brytanii i Irlandii spełnia 
te cele w 2020 roku.  

Cele 

   Zwiększenie produkcji zrównoważonej energii w naszych 
zakładach na całym świecie do 15 lokalizacji do 2025 roku.

   Pilotaż INTELIGENTNYCH (SMART) rozwiązań w łańcuchu 
dostaw w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z wymogami rynku.

   Stworzenie w 2025 roku w 100% zrównoważonej floty 
pojazdów, rozpoczęcie wdrażania w EMEA w 2021 roku.
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Generowanie  
energii odnawialnej
„W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy wiele 
zmian w zakresie energii słonecznej. Obok istotnych 
postępów technologicznych poprawiły się również regulacje  
i zachowania. Chociaż niektóre firmy zaczęły wykorzystywać 
energię słoneczną z niewłaściwych pobudek – aby otrzymać 
dotacje – obecnie obserwujemy wiele firm, które rzeczywiście 
wykorzystują energię słoneczną jako nieodłączny element 
działań zmierzających do zrównoważenia ich działalności  
i przyczynienia się do tworzenia lepszego świata. Podczas 
pracy nad elektrownią słoneczną sukces projektu zależy od 
współpracy zespołu SolarAccess z dedykowanym zespołem 
naszego klienta. Współpraca z firmą Wavin rozpoczęła się  
w 2018 roku w zakładzie produkcyjnym Wavin w Hardenberg 
w Holandii. Uważamy za przywilej możliwość współpracy  
z tak profesjonalnym i zmotywowanym zespołem, zarówno 
z obszaru produkcyjnego Wavin, jak i z poziomu Grupy.

Dotychczas przyczyniliśmy się do rocznego zużycia 1500 MW 
energii słonecznej  przez Wavin w Holandii.” 

Dostawca zrównoważonej energii

SolarAccess bada również nowe możliwości 
wykorzystania energii słonecznej przez Wavin w swoich 
zakładach za granicą, zarówno w Europie, jak i Ameryce 
Południowej. Rozwijając, finansując, eksploatując energię 
słoneczną oraz budując technologie jej generowania 
SolarAccess przyczynia się do realizacji zrównoważonych 
celów firmy Wavin i wszystkich jej klientów korporacyjnych, 
rozszerzając swoją działalność na Europę Północną  
i Środkowo-Wschodnią oraz poza nią.

Frans van Schoor, 
Dyrektor zarządzający SolarAccess

Zakład produkcyjny Wavin w Hardenberg, Holandia.

Jako dostawca energii odnawialnej SolarAccess tworzy 
wysokiej jakości elektrownie słoneczne w lokalizacjach 
swoich klientów. Ten świadczący kompleksowe usługi 
podmiot został założony w 2004 roku przez Fransa van 
Schoora i po rozpoczęciu działalności w Niemczech 
wszedł na rynek holenderski w 2005 roku, gdy tylko 
regulacje i infrastruktura w Holandii rozwinęły się  
w sposób umożliwiający wykorzystanie energii słonecznej 
na większą skalę. Firma rozszerzyła swoją działalność na 
Belgię, Wielką Brytanię, Włochy i Francję.

25



Nowe życie rur

Jeden z ważniejszych projektów polegał na dużej renowacji 
sieci, to jest na wymianie kanalizacji na odcinku 4 km 
przechodzącym przez miasto, przez wiele budynków 
mieszkalnych, placów miejskich i głównych dróg. Wymiana 
rur na tak gęstym obszarze trwa zazwyczaj od pięciu 
do sześciu lat i powoduje poważne niedogodności w 
codziennym życiu osób mieszkających na tym obszarze. 
Wspólnie z firmą Wavin pracowaliśmy nad rozwiązaniem, 
w którym moglibyśmy uniknąć zamykania dróg, zrywania 
chodników i ulic.

Aby zbadać, jak wszystko jest połączone i określić 
przepływ wody w rurze, musieliśmy przestudiować cały 
system i przygotować jego mapę. Mieliśmy do czynienia 

Prace nad systemem kanalizacji w Bogocie przy minimalnych utrudnieniach dla mieszkańców i ruchu ulicznego. Bogota, Kolumbia.

„Ze względu na to,  
że około 1,5 mln ludzi  

mieszka na niewielkim obszarze, 
zapewnienie optymalnej 

kanalizacji i zagwarantowanie 
dostaw czystej wody  

pozostaje wyzwaniem.”

Acueducto de Bogotá
Specjaliści od uzdatniania wody 

Acueducto i Wavin pracują razem od ponad 30 lat nad 
wieloma często wymagającymi projektami. Wspierając 
inżynierów firmy, Wavin pomaga szukać innowacyjnych 
rozwiązań zarówno w zakresie wykorzystania istniejących 
procesów podczyszczania wody, jak i projektowania 
nowych systemów, aby przyczynić się do powstania miasta 
odpornego na wyzwania przyszłości.

Natalia Ines Ayala Blandon,
Kierownik obszaru

„Jako inżynier budownictwa z wykształcenia 20 lat temu 
zaczęłam pracę w sektorze wodno-kanalizacyjnym w 
Bogocie, mieście, które zamieszkuje 10 milionów ludzi. 
Okręg, w którym działam, obsługuje 350 000 gospodarstw 
domowych. Ze względu na to, że około 1,5 mln ludzi 
mieszka na niewielkim obszarze, zapewnienie optymalnej 
kanalizacji i zagwarantowanie dostaw czystej wody 
pozostaje wyzwaniem.

Przez lata współpracowaliśmy z firmą Wavin nad wieloma 
różnymi projektami. Głównie były to projekty, w których 
potrzebowaliśmy innowacyjnych pomysłów, próbując 
nowych technologii w celu optymalizacji systemów  
i poprawy życia w mieście. Dwa ważne projekty, nad którymi 
pracowaliśmy w ostatnim czasie, dotyczyły kanalizacji.

Wpływ na środowisko
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Natalia Ines Ayala Blandon, 
Kierownik obszaru  

w Acueducto

z kolektorami wody zainstalowanymi 80 lat temu, które 
nie przeszły od tego czasu żadnej konserwacji. Zamiast 
wymieniać stary system na nowe rury, zdecydowaliśmy 
się na innowacyjną technologię modernizacji istniejącego 
systemu polegającą na umieszczeniu nowych rur wewnątrz 
starych.

Można tego dokonać bez konieczności zrywania i wymiany 
nawierzchni dróg, ograniczając stosowanie ciężkich 
maszyn i materiałów takich jak beton i asfalt. W ten 
sposób nie tylko zminimalizowaliśmy wpływ na przestrzeń 
publiczną i ograniczyliśmy ilość generowanych odpadów, 
ale także zabezpieczyliśmy system na wypadek powodzi 
w porze deszczowej, umożliwiając przetworzenie dużych 
ilości wody. Projekt odniósł ogromny sukces i udało nam 
się go zrealizować w połowie czasu za połowę budżetu.

Kolejnym ważnym projektem w sektorze gospodarki wodnej, 
nad którym wspólnie pracowaliśmy, było oddzielenie wód 
opadowych od kanalizacji. Oddzielając przepływy wody, 
możemy kierować ścieki do oczyszczalni, podczas gdy 
czysta woda deszczowa spłynie do potoku. Przekłada 
się to na znaczące oszczędności energii, ponieważ mniej 
wody przechodzi przez oczyszczalnię. Praca nad tego typu 
projektami z zespołem Acueducto i Wavin umożliwiła nam 
znalezienie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań. 
Wspólnie poszerzamy naszą wiedzę i realizujemy projekty, 
które mogą służyć jako przykłady do naśladowania na 
poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym.”

Firma Acueducto de Bogotá działająca w sektorze 
wodociągów i kanalizacji jest podmiotem publicznym, 
który reguluje system kanalizacyjny w mieście Bogota  
w Kolumbii i nim zarządza. Firma obsługuje 7 000 km sieci 
kanalizacyjnych. Oferuje rozwiązania do projektowania 
obiektów uzdatniania wody, ich budowy i zarządzania 
nimi, a także świadczy usługi, obsługę i konserwację na 
zamówienie.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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„Wspierając rozwój 
programów dla lokalnych 

dostawców, firma 
Wavin napędza również 

przedsiębiorczość  
w regionie.”

Elmer Abonia Rodriguez, 
burmistrz Guachené

Włączanie 
społeczne

Poprawa możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb ludzkich

Wavin posiada 45 zakładów produkcyjnych na całym świecie. 
Wiele z nich znajduje się w regionach, głównie w Ameryce 
Łacińskiej, gdzie brakuje instalacji wody pitnej, kanalizacji i 
innej kluczowej infrastruktury.

Wavin chętnie wspiera takie regiony w zaspokajaniu tych 
podstawowych potrzeb. Wywieranie pozytywnego wpływu 
na społeczność skutkuje większym dobrobytem w regionie 
i wzrostem lokalnej przedsiębiorczości. Umożliwia też 
firmie Wavin przyciągnięcie i pozyskanie zmotywowanych 
pracowników i wsparcie ich rodzin przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilnych warunków w zakładzie produkcyjnym. 
Firma Wavin jest ponadto świadoma znaczenia zróżnicowa-
nego zespołu swoich pracowników. Międzynarodowy profil 
firmy automatycznie przekłada się na międzynarodową  
i zróżnicowaną kulturowo kadrę. Za pośrednictwem procesów 
rekrutacji i awansów pracowników firma Wavin angażuje się 
w promowanie kultury korporacyjnej opartej na otwartości 
i równości obejmującej rasę, pochodzenie etniczne, płeć, 
religię, orientację i tożsamość seksualną oraz wiek.

Cele 

   Rozbudowa projektów funduszu wodnego  
– od dystrybucji i montażu zestawów nawadniających 
do 9 zakładów (2025). 

   Objęcie projektami wolontariatu i darowizn 52 lokalizacji  
w Ameryce Łacińskiej i EMEA (2025)

   Podniesienie wskaźnika zróżnicowania wśród osób 
zatrudnianych w całej organizacji do 40% (2025).

   Zwiększenie liczby lokalizacji objętych działaniami  
WASH’N (w zakresie dostępu do wody, urządzeń 
sanitarnych, środków higieny i żywności) do 16 (2025).

   Wprowadzenie w życie ujednoliconego gromadzenia 
danych i przeprowadzanie ocen wpływu.

Społeczność 
Guachené
Guachené, Kolumbia

Guachené to niewielka gmina w Kolumbii, zamieszkana 
przez około 20 000 mieszkańców. Firma Wavin 
rozpoczęła działalność w tym regionie 20 lat temu. 
Okoliczna ludność żyła wtedy w skrajnym ubóstwie. Nie 
było możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
takich jak dostęp do wody pitnej i odpowiednie warunki 
sanitarne, a średni poziom wykształcenia był niski.

Burmistrz Guachené, pan Elmer Abonia Rodriguez: 
„Naszej społeczności bardzo zależy na tym, aby  
w regionie działał taki pracodawca jak Wavin. Oprócz 
zatrudnienia gwarantuje to mieszkańcom – nie tylko 
pracownikom i ich rodzinom – wyższą jakość życia, 
ale także znaczącą poprawę edukacji i ogólnie 
infrastruktury w regionie.” 

Firma i władze lokalne zawarły strategiczny sojusz. 
Z biegiem lat doprowadziło to do opracowania 
kilku projektów, takich jak budowa kanalizacji, 
poprawa infrastruktury w szkołach i wsparcie regionu  
w pozyskiwaniu wody pitnej. 
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Pan Elmer Abonia Rodriguez: „Wavin napędza 
również przedsiębiorczość w regionie poza zakładem, 
wspierając rozwój programów dla lokalnych dostawców.  
Na przykład Stowarzyszenie Kobiet „Minga mujer”  
i „Mulata” produkują i dostarczają odzież roboczą dla 
pracowników Wavin i dostarczają żywność pracownikom 
i osobom odwiedzającym zakład. Inicjatywy te rozwijały się 
tak dobrze, że mogły rozszerzyć swoją działalność na inne 
lokalizacje w regionie.” 

Kształcenie następnego pokolenia

Edukacja dzieci ma pierwszorzędne znaczenie dla 
zrównoważonego wzrostu regionu. Wavin zapewnił 
częściowe stypendia dzieciom pracowników. Dzięki nim 
uczniowie mają możliwość wyjazdu na studia w regionie.

Natalia Molina (22 lata) jest najstarszą córką kierownika 
zakładu. Studiuje inżynierię biomedyczną na Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali i kończy ostatni semestr.

Natalia: „Mój ojciec zawsze bardzo chciał zapewnić 
wykształcenie mnie i moim dwóm siostrom. Był w moim 
wieku, kiedy rozpoczął pracę w magazynie zakładu Wavin  
i otrzymał możliwość szkolenia się w miejscu pracy.

„Edukacja dzieci ma pierwszorzędne znaczenie dla 
zrównoważonego wzrostu regionu.”

Budowa systemu kanalizacji miejskiej w Guachené.

To dla mnie wielki przywilej, że dzięki częściowemu 
stypendium firmy Wavin już teraz mogę studiować 
na uniwersytecie i rozwijać ważne umiejętności.  
W przeciwieństwie do innych firm w regionie większość 
pracowników spółki Wavin to lokalni mieszkańcy. Firma 
Wavin pokazuje, jak traktować swoich pracowników  
i społeczność. Inne przedsiębiorstwa mogłyby pójść za 
jej przykładem. Wiem, że wiele dzieci nie ma możliwości 
zdobycia wyższego wykształcenia. Społeczność Guachené 
miała wielkie szczęście, że firma Wavin wybrała lokalne 
podejście do zatrudnienia i zaangażowała się w pobudzanie 
lokalnego zaopatrzenia i rozwój projektów.”

Natalia Molina, 
studentka Universidad 

Autónoma de Occidente  
de Cali, Kolumbia
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Dwadzieścia lat  
pracy zespołowej

i usunięciem wąskich gardeł utrudniających powszechny 
i zrównoważony dostęp do wody oraz produktów i usług 
sanitarnych i higienicznych. W tym celu UNICEF udziela 
pomocy technicznej i nawiązuje relacje partnerskie  
z centrami doskonałości lub instytutami, aby zapewnić 
specjalistyczną wiedzę niezbędną do wzmocnienia tego 
sektora. Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju 
(SDG), niezbędne jest również budowanie strategicznych 
sojuszy z sektorem prywatnym.

COVID 19 atakuje cały świat i widzimy, że ludzie chorują 
niezależnie od klasy społecznej lub ekonomicznej. Jednak 
również w tym przypadku najbardziej narażone grupy 
i społeczności to te, które nie są w stanie wystarczająco 
chronić się przed epidemią ze względu na słaby dostęp lub 
brak dostępu do wody i podstawowych środków do mycia 
rąk. To one są najbardziej dotknięte skutkami wtórnymi. 
Jednocześnie jednak COVID 19 stanowi doskonałą 

UNICEF jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
której wszystkie działania mają na celu promowanie praw i 
dobrobytu dzieci na całym świecie. Od 2000 roku UNICEF 
i Wavin współpracują przy projektach WASH (w zakresie 
dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i środków higieny) 
w szkołach m.in. w Mali i Papui Nowej Gwinei.

Później te działania rozszerzono na Ekwador i Kolumbię. 
Woda, warunki sanitarne i higiena są od siebie wzajemnie 
zależne. Bez toalet źródła wody stają się zanieczyszczone. 
Bez czystej wody podstawowe praktyki higieniczne nie są 
możliwe. 

WASH

Alban Nouvellon, Regionalny specjalista UNICEF ds. WASH 
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: „UNICEF współpracuje 
z rządami i podmiotami sektora WASH nad identyfikacją  

Centrum Zdrowia Santa Elena w Guayas w Ekwadorze, jednej z ośmiu metropolii otrzymujących przenośne punkty mycia rąk.

Włączanie społeczne
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okazję do podjęcia globalnych, krajowych, regionalnych  
i lokalnych działań w celu zapewnienia wszystkim ludziom 
zrównoważonego dostępu do urządzeń do mycia rąk z wodą 
i mydłem. Należy także poszerzyć wiedzę społeczności, 
aby zagwarantować trwałą zmianę zachowań w zakresie 
mycia rąk w krytycznych sytuacjach.

Dla zobrazowania sytuacji można powiedzieć, że  
w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów aż 
32% szkół podstawowych i średnich nie posiada urządzeń 
do mycia rąk. UNICEF i Wavin pracowały wspólnie 
nad projektem punktów mycia rąk dla szkół, placówek 
opieki zdrowotnej i miejsc publicznych, w których są one 
najbardziej potrzebne. Udało nam się opracować produkt 
odpowiadający wymaganiom COVID 19 i potrzebom 
społeczności.”

„Aby osiągnąć Cele 
Zrównoważonego 

Rozwoju,
niezbędne jest również 

budowanie strategicznych 
sojuszy z sektorem 

prywatnym.”

Społeczność Orbia 

Wraz z innymi organizacjami należącymi do społeczności 
Orbia Wavin wspiera UNICEF, przyczyniając się do walki 
z COVID 19 na obszarach o niedostatecznym poziomie 
usług w siedmiu krajach na całym świecie, zapewniając 
jednocześnie, aby dostarczane urządzenia pozostały 
użyteczne, kiedy sytuacja nadzwyczajna już minie,  
w dalszym ciągu podtrzymując praktykę mycia rąk.  
Od czasu podpisania umowy z Orbia UNICEF wspierał 
ponad 95 000 osób dziennie, dając im możliwość umycia 
rąk wodą i mydłem.

Alban Nouvellon,  
Regionalny specjalista 

UNICEF ds. WASH

32% 10%
szkół podstawowych i średnich  
w niektórych krajach Ameryki  
Łacińskiej i Karaibów nie dysponuje 
urządzeniami do mycia rąk. 

ludności Ameryki Łacińskiej  
nie ma odpowiedniego dostępu  
do sieci wodnej.

W Ekwadorze UNICEF i Wavin 
połączyły siły w zakresie  
produkcji i udostępniania 
urządzeń do mycia rąk  
przystosowanych do COVID 19.

Projekty ogrodów  
owocowo-warzywnych

Oprócz projektów WASH omówionych na tej  
i poprzedniej stronie Wavin koncentruje się na żywieniu, 
przyczyniając się do realizacji projektów ogrodów 
owocowo-warzywnych. Projekty te są skierowane 
do zagrożonych społeczności w Ameryce Łacińskiej  
i polegają na szkoleniu lokalnych mieszkańców  
w zakresie technik uprawy roślin ekologicznych oraz 
podnoszeniu świadomości na temat wykorzystania 
i optymalizacji zasobów naturalnych. Efektem jest 
powstanie w latach 2018-2019 w Kolumbii 31 ogrodów 
owocowo-warzywnych z systemem nawadniania. 
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Sesje szkoleniowe na całym świecie przyczyniają się  
do zwiększania świadomości. San Jose, Kostaryka. 

Sprawo- 
zdawczość

Weryfikacja  
danych
Aby wesprzeć lokalnych menedżerów danych w 
przedstawianiu przez nich danych w spójny i właściwy 
sposób, Wavin wdrożył odpowiednie oprogramowanie 
i stworzył firmowy podręcznik dotyczący sporządzania 
raportów. I jedno, i drugie stanowi ważne narzędzie 
wspomagające procesy weryfikacji danych. Równie 
ważne jest jednak podnoszenie świadomości wśród 
naszych pracowników i wyjaśnienie, dlaczego pomiary 
i monitorowanie danych mają zasadnicze znaczenie dla 
postępu w naszych programach zrównoważonego rozwoju.

Oprócz monitorowania wyników w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju i kierowania działaniami w tym zakresie 
procedury w Wavin są również w pełni dostosowane 
i zintegrowane ze strukturą sprawozdawczą w Orbia. 
Wspólnie z innymi grupami biznesowymi Orbia Wavin 
odgrywa ważną rolę w zapewnieniu rzetelności informacji 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w całej grupie, 
które mogą być przekazywane różnym interesariuszom 
(np. inwestorom, klientom, zarządowi) i wykorzystywane 
w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. raporty 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, rankingi).

Naszym kolejnym celem jest dalsze doskonalenie sprawo-
zdawczości oraz dalsza integracja sprawozdawczości 
w zakresie zrównoważonego rozwoju z istniejącymi 
procesami. Obejmuje to procesy weryfikacji, ulepszoną 
analizę porównawczą między zakładami oraz dodatkowe 
cele dotyczące kluczowych wskaźników.

Wyraźne cele

Wyznaczenie jasnych celów ma zasadnicze znaczenie 
dla jak najlepszego wykorzystania potencjału 
programu na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Ważnym aspektem naszej zdefiniowanej i wdrożonej 
strategii zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie 
pełnej przejrzystości i jawności względem wszystkich 
interesariuszy.

Dzięki dobrze zdefiniowanym procesom sprawoz-
dawczym i jasno określonym obowiązkom na 
poziomie zakładu Wavin monitoruje swoje wyniki  
w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiednio 
nimi zarządza. Umożliwia to firmie aktywne 
reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym 
i wdrażanie środków, które przyczyniają się do 
osiągnięcia ambitnych celów firmy. Wavin posiada 
zakłady produkcyjne na całym świecie, dlatego 
kluczowe jest określenie ról i obowiązków oraz pełne 
zaangażowanie wszystkich interesariuszy.

Cele 

   Dalsze zwiększanie świadomości wśród 
pracowników na temat znaczenia gromadzenia 
wysokiej jakości danych i dostarczenie im 
niezbędnych narzędzi i umiejętności  
do 2025 roku.

   Włączenie sprawozdawczości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju do istniejących 
procesów do 2025 roku.
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Nasz Dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju podczas spotkania  
z różnymi organizacjami pozarządowymi w Guachené w Kolumbii.

Sprawy  
publiczne

Tworzenie sieci

W ciągu bogatych w doświadczenia 60 lat działalności 
firma Wavin zbudowała sprawną sieć kontaktów  
z wieloma istotnymi interesariuszami. Obok naszych 
pracowników, klientów i dostawców, bezpośrednio 
i pośrednio współpracujemy z organizacjami 
pozarządowymi, ustawodawcami oraz różnymi 
stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi. 
Wszystkie te podmioty to istotni interesariusze. 
Z niektórymi z nich nawiązujemy codzienne lub 
regularne kontakty, na przykład z organizacjami 
pozarządowymi, Global Resilient Cities Network  
i TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings 
Association) oraz innymi, bardziej projektowymi.

Cele 

   Łączenie sił i budowanie aktywnych partnerstw 
sektorowych w celu promocji i pracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a także dalszego 
zwiększania świadomości w tym zakresie  
do 2025 roku.

   Dalsza praca w zakresie zrównoważonego  
rozwoju przy jednoczesnym dzieleniu 
się doświadczeniem i wiedzą z różnymi 
zainteresowanymi stronami jako lider 
zrównoważonego rozwoju.

Łączymy  
siły
Wavin wspiera rozwój polityki publicznej w zakresie 
gospodarki wodnej, rur i kształtek oraz innych tematów 
dzięki przynależności do stowarzyszeń branżowych. 
Jesteśmy członkami TEPPFA i uczestniczymy w inicjatywach 
takich jak Recovinyl, mających na celu ułatwienie zbierania 
odpadów PVC i stymulowanie wykorzystania materiałów 
pochodzących z recyklingu w nowych produktach. 
Dostarczamy również informacje na temat nadchodzącego 
prawodawstwa dotyczącego Gospodarki o obiegu 
zamkniętym 2.0, nad którym pracuje Parlament Europejski. 
Wavin przyczynia się, zarówno finansowo, jak i swoimi 
zasobami, do takich inicjatyw, jak Operation Clean Sweep, 
czyli kampanii edukującej przemysł na temat skutków 
strat granulatu, oraz rozmaitych innych, bardziej lokalnych 
inicjatyw. Wavin angażuje się we współpracę z tymi 
wszystkimi podmiotami w celu przyspieszenia zmian w 
kierunku zrównoważonego rozwoju, dzieląc się jednocześnie 
doświadczeniem i wiedzą jako lider w tym zakresie.

Aby wzmocnić, przyspieszyć i poszerzyć te działania, Wavin 
nieustannie poszukuje sposobów łączenia sił i budowania 
aktywnych partnerstw sektorowych w celu promowania 
zrównoważonego rozwoju, działania zgodnie z tą ideą  
i dalszego zwiększania świadomości. Organizuje na 
przykład dyskusje z organizacjami pozarządowymi,  
w które angażuje dodatkowe kluczowe zainteresowane 
strony. Wspiera też zmiany legislacyjne w celu promowania 
wykorzystania recyklatu w nowych produktach. Przyczynia 
się to do dalszego zamykania obiegu materiałów  
i ograniczenia wykorzystania materiału pierwotnego.  
Nasze rozumienie spraw publicznych opiera się na zaufaniu 
w relacjach z zainteresowanymi stronami, których podstawą 
jest zgodność z zasadami, etyka i przejrzystość. Pozwala to 
przyspieszyć rozwój polityki publicznej. 
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„Świadomość ma kluczowe 
znaczenie dla wywierania 

pozytywnego wpływu; udział w 
zmianie jest ważnym czynnikiem 

pozwalającym zabezpieczyć 
przyszłość otaczającego nas świata.”

Nasze dążenie do zmian

Napędzanie zmian

Wiele już osiągnęliśmy. Nasze postępy w zwiększaniu poboru 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wspierają nasze 
wysiłki zmierzające do ograniczenia wpływu na środowisko. 
Zainstalowaliśmy blisko 10 000 paneli słonecznych w 
ciągu roku. Stawiamy sobie więc za cel osiągnięcie liczby  
50 000 paneli w ciągu następnego roku, na tym jednak nie 
spoczniemy.

Mimo osiągnięć zdaję sobie sprawę, że wciąż musimy 
stawiać sobie kolejne wyzwania. Niektóre z naszych 
programów nadal wymagają dopracowania, tak aby 
osiągnęły odpowiednią dynamikę i skalę. Opracowujemy 
wiele innowacji i zmian w dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym i jest niezmiernie ważne, aby nie zaprzestać 
pracy nad nimi, umożliwią one bowiem dalsze postępy.

Stanowisko, które zajmuję, pozwala mi wnieść wartość 
dodaną do wszystkich tych wysiłków na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju. Wiąże się ono jednak również z obowiązkiem 
krytycznej oceny nas samych jako jednostek i organizacji. 
Jestem bardzo dumny ze stopnia włączania społecznego 
zakorzenionego w naszej organizacji. Ważne jest jednak 
zapewnienie, aby tak pozostało również w przyszłości. 
Moim zdaniem świadomość ma kluczowe znaczenie dla 
wywierania pozytywnego wpływu, a udział w zmianie jest 
ważnym czynnikiem pozwalającym zabezpieczyć przyszłość 
otaczającego nas świata.

Zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej integralną 
częścią naszego życia. Opowieści, którymi się podzieliliśmy 
podczas tej podróży, przypominają nam, że zmiany 
środowiskowe już teraz wpływają na ludzkość, a w najbliższej 
przyszłości ich skutki będą jeszcze bardziej odczuwalne. 
Wraz z rozległą siecią partnerów biznesowych, klientów 
 i dostawców mamy szczęście, ponieważ jesteśmy w stanie 
coś zmienić.

Budowanie świadomości  
i oferowanie wsparcia

Kiedy zaczynałem pracę w Wavin, zaledwie kilka lat 
temu, byłem pierwszym Dyrektorem ds. globalnego 
zrównoważonego rozwoju w historii firmy. Wiedziałem, 
że Wavin pracował już nad licznymi zrównoważonymi 
inicjatywami i trwałymi rozwiązaniami, które pokazały mi, że 
firma rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju i traktuje 
go poważnie. Dało mi to pewność w moich działaniach 
opartych na solidnym, strategicznym podejściu, którego 
podstawę stanowiły odpowiednie scenariusze i ambitne 
cele wdrażane w skali globalnej.

Jestem naprawdę dumny z postępów, jakie do tej 
pory poczyniliśmy. Nie zawsze było łatwo. Wspólne 
poszukiwanie rozwiązań wiąże się czasem z trudnymi 
wyborami. Wyborami, które mogą nie być idealne na krótką 
metę, ale które przyniosą korzyści w dłuższej perspektywie. 
Przedstawiając naszą strategię zrównoważonego rozwoju 
i fakty z naszej historii, wytyczamy jasną ścieżkę dalszego, 
globalnego rozwoju w całej organizacji Wavin.

Podstawowymi elementami tej strategii są 4 filary: 
bezpieczne i wydajne zaopatrzenie w wodę, lepsze warunki 
sanitarne i higieniczne, miasta odporne na zmiany klimatu 
i lepsza wydajność budynków, na których opiera się nasz 
cel nadrzędny (budowanie zdrowego i zrównoważonego 
środowiska). To drogowskazy, które prowadzą nas na 
naszej drodze do zrównoważonego rozwoju.

34



Wkład w budowanie społeczeństwa  
przygotowanego na przyszłość

Wavin chce być częścią zrównoważonego łańcucha wartości, 
współpracując z dostawcami i klientami oraz opracowując innowacyjne 
i trwałe produkty i rozwiązania. Jako globalny gracz na rynku jesteśmy 
liderami w myśleniu o zrównoważonym rozwoju w branży, która nie 
jest powszechnie znana z prężnych działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Możemy dawać przykład innym w dalszym doskonaleniu naszej 
zrównoważonej działalności gospodarczej. 

Przyszłe plany i ambicje

Aby odnieść sukces w przyczynianiu się do tworzenia zrównoważonych  
i zdrowych środowisk, wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na 2025 rok i kolejne lata.

1. Bezpieczne i wydajne zaopatrzenie w wodę: Bezpieczny i łatwy dostęp
do wody jest podstawowym prawem człowieka. Chcemy, aby nasze rozwiązania produktowe 
zapewniały wszystkim (i tak szybko, jak to możliwe) dostęp do czystej wody pitnej.

2. Lepsze warunki sanitarne i higieniczne: Dalsze rozszerzanie naszej holistycznej wizji 
w zakresie wody, higieny i warunków sanitarnych (WASH) w skali globalnej oraz poprawa 
dostępności urządzeń sanitarnych w naszych społecznościach i poza zakresem naszej 
działalności na poziomie globalnym.

3. Miasta odporne na zmianę klimatu: Zmiany klimatyczne powodują, że miasta stają 
w obliczu coraz dłuższych okresów suszy lub powodzi. Aby złagodzić te negatywne skutki, 
musimy więcej inwestować w rozwiązania umożliwiające przystosowanie się do zmiany 
klimatu.

4. Lepsza wydajność budynków: Chcemy mieć pewność, że nasze produkty przyczynią 
się do zmniejszenia śladu węglowego i zużycia energii przez naszych klientów. W 
nadchodzących latach będziemy częścią transformacji, w której zintegrowane systemy 
powiązane z nowymi, inteligentnymi technologiami staną się standardem. Zapewni to znaczne 
ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla przez naszych klientów w budynkach.

Przyszłe plany i ambicje Wavin w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wilco Otte,  
Dyrektor ds. globalnego  

zrównoważonego  
rozwoju Wavin
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Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Skontaktuj się z nami,  
aby odkryć możliwości 
wspólnej podróży  
w kierunku 
zrównoważonego  
rozwoju!

Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64-320 Buk  |  Polska  |  Tel.: +48 61 891 10 00 
www.wavin.pl  |  E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów 
do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.
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