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Wiadomość od Dyrektora Generalnego Grupy

Aloke Lohia

Dyrektor Generalny Grupy

„Trwa kolejna rewolucja gospodarcza ,

a ta fundamentalna zmiana dotyczy

zrównoważonego rozwoju.”

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia społeczna czy

ekologiczna, ale też idea, która będzie w coraz większym stopniu

przekształcać nasze gospodarki i przedsiębiorstwa, które w

nich funkcjonują.

Więcej

informacji Raport o zrównoważonym rozwoju
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Rzut oka na IVL

Nasze 

produkty Więcej 

informacji

Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.
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Nasze produkty
Dokonaliśmy integracji wstecznej,

aby wytwarzać surowce do 

produkcji PET i poliestru.

Opakowania

Do naszych produktów należą

preformy z PET, zakrętki do butelek

i butelki.

Surowce PET

Oferujemy produkty w różnych

klasach, w tym do rozlewu na

gorąco (HF), o wysokiej i niskiej

lepkości właściwej (IV), do

szybkiego nagrzewania (quick heat)

i klasy ogólnej oraz wiele innych.

Rozpoczęliśmy produkcję

czesankowej przędzy wełnianej

klasy premium z zastosowaniem

najwyższej jakości maszyn i

najnowszej technologii.

Włókna

Nasz poliester i przędze są

stosowane w sektorach

motoryzacyjnym i technicznym,

gospodarstwa domowego i odzieży

oraz higienicznym i medycznym.

Nasze produkty z surowców

wtórych to płatki z butelek, PET z

recyklingu – czyli rPET i włókna z

recyklingu.

Note : IVL total operating sites include the entities acquired in the second half of 2018 and JVs.

Wełna Produkty z recyklingu

Czynne zakłady IVL
stan na 31 grudnia, 2018 r.

5 kontynentów

31 krajów

W 2018 19 nowych zakładów

Ameryka Północna
• Kanada
• Stany Zjednoczone
• Meksyk

• Chiny
• Indie
• Indonezja
• Izrael
• Myanmar
• Filipiny
• Tajlandia

• Egipt
• Ghana
• Nigeria

Ameryka Południowa

• Brazylia

• Austria

• Dania
• Francja
• Niemcy

• Włochy
• Czechy                    • Litwa

• Polska
• Portugalia

• Irlandia • Rosja

Europa
• Słowacja
• Hiszpania

• Luksemburg • Holandia
• Turcja
• Wielka Brytania

93 zakładów

3 17 Azja

Afryka

1

Nasze fabryki na świecie

Więcej informacji

3
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IVL tworzy zrównoważoną wartość dla osób 

zainteresowanych

Raport o zrównoważonym rozwoju
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Nasze kapitały

5 kontynentów 5 segmentów

31 krajów

15 ośrodków badawczych

93 zakładów

mln USD  

kapitału 

własnego 

ogółem

mln USD 

przychodów 

ogółem

mln ton

łącznej produkcji
(w tym

11,8
mln ton

zużywanych 

surowców

0,522
tCO2e
na tonę produkcji

godzin szkolenia

na jednego 

pracownika

15.221
stałych 

pracowników

Wskaźnik 

zaangażowania 

pracowników

ton PET  w 
recyklingu

4.680 59,9 10.741 789

11,34 86,01%
wskaźnik 

satysfakcji klienta

mln GJ energii ze 

źródeł odnawialnych

3,85 0
Wypadków ze 

skutkiem 

śmiertelnym

wskaźnik 
innowacyjności 
(Vitality Index) w 
branży włókien

23% 33%
wskaźnik 

innowacyjności 

(Vitality Index) w 

branży PET HVA

mln GJ

zużywanej 

energii

mln m3

pobieranej wody

30,43 173,60
USD

nakładów na 

szkolenia  na 

jednego 

pracownika

LTIFR = 3,71
(przypadków/ 
1.000.000  
osobogodzin)

Nasz model działalności Nasze wyniki

Misja
Zobowiązujemy się być odpowiedzialnym  liderem

branży wykorzystującym doskonałość swoich ludzi,

procesów i technologii do tworzenia wartości

dla osób zainteresowanych.

Wartości
» Klient to podstawa naszego istnienia.

» Nasi ludzie sprawiają różnicę.

» Postrzegamy zmianę jako szansę.

» Różnorodność jest naszą mocną stroną.

» Jesteśmy odpowiedzialni.

BYĆ FIRMĄ CHEMICZNĄ ŚWIATOWEJ KLASY

TWORZĄCĄ ZNAKOMITE PRODUKTY DLA 

SPOŁECZEŃSTWA

Wizja

60,3

2,25
mln USD

wkładu w CSR

350.903

2,75

sprzedaż wewnętrzna)

mln USD zysku 

netto z 

działalności 

podstawowej



Podstawowe informacje finansowe za rok 2018

Więcej

informacji

Osiągnęliśmy 44% wzrost EBITDA rok do roku, a w ciągu ostatnich czterech lat udało nam się zwiększyć 

EBITDA o ponad 250%.

EBITDA z dział. 

podstawowej

(mln USD)

Zintegrowany PET  

Olefiny

Włókna

Opakowania

Chemia specjalistyczna

wg segmentów 

działalności

158

48

211

232

Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.
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Wyróżnienia zewnętrzne

• W roku 2018 członek indeksu 

DJSI rynków rozwijających się w 

przemyśle chemicznym

• Miejsce w pierwszej dziesiątce 

wszystkich globalnych firm 

chemicznych

• 2018

Rating zmian 

klimatycznych: B

• 2018

Rating łańcucha dostaw: 

B-

Rating ESG: BB

Tajlandzka Giełda Papierów Wartościowych

• Nagrody SET Sustainability Awards 2018 –

wynik celujący

• Thailand Sustainability Investment 2018

• Członek indeksu

FTSE4Good Index Series

Best ESG Score

w percentylu 100% 

grupy w roku 2018

• Złote wyróżnienie

• Najlepsze 3%

dostawców we 

wszystkich 

kategoriach

Best ESG Disclosure Score

w roku 2018

2018

ESG Disclosures

Więcej

informacji Raport o zrównoważonym rozwoju
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Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDGs) i IVL

Więcej

informacji

Ze względu na charakter prowadzonej działalności IVL zobowiązuje się odgrywać swą rolę w dążeniu do realizacji następujących 

celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na cele na kolorowych polach bezpośrednio wpływa działalność, którą IVL

zdecydowanie wspiera, aby cele te osiągnąć. Na cele na jasnych polach pośrednio wpływa działalność, którą IVL na bieżąco 

monitoruje.

Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.
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Przeciwdziałanie korupcji

W maju 2018 r. spółka z powodzeniem przedłużyła 

swój certyfikat Wspólnej Akcji Sektora 

Prywatnego w Tajlandii – Koalicja przeciwko 

Korupcji (Coalition Against  Corruption, CAC) in May 2018.

(Pierwszy certyfikat IVL otrzymała w październiku 2014 r.)

Ocena ładu korporacyjnego

Ocena ładu korporacyjnego i zarządu została 

przeprowadzona po raz pierwszy przez 

profesjonalny organ zewnętrzny (IOD), a w 

ustaleniach stwierdzono, że IVL jest silnie 

zorientowana na zrównoważony rozwój i ma 

stabilną strukturę zarządczą.

Ład korporacyjny

Raport o zrównoważonym rozwoju
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We wszystkich naszych zakładach na całym 

świecie zobowiązujemy się działać w sposób 

etyczny, przejrzysty, bez łapówkarstwa i 

korupcji.

Nie zajmujemy konkretnych stanowisk w 

kwestiach politycznych. IVL i jej osoby zależne 

nie wpłaciły w roku 2018 żadnych 

bezpośrednich dotacji ani składek na cele 

polityczne.

D o s k o n a ł y 5 -

g w i a z d k o w y

wynik w dziedzinie ładu

korporacyjnego wśród

tajlandzkich spółek

giełdowych

W roku 2018 na IVL nie nałożono żadnych 

kar za istotne naruszenia przepisów w 

sprawie ładu korporacyjnego.

Więcej

informacji



Zarządzanie relacjami z klientami

Aby utrzymać swoją pozycję i napędzać stały, zrównoważony wzrost, jesteśmy przekonani, że istotną częścią 

składową naszego długofalowego sukcesu jest dobre zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Naszą kluczową 

mocną stroną i ważną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest zaangażowanie klientów.

Pomiar zadowolenia klientów umożliwia nam zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb naszych klientów oraz ich 

zadowolenia z naszych produktów i usług. To z kolei pomaga nam przewidzieć plany na przyszłość ich klientów.

Wskaźnik zadowolenia klienta (CSI) i współczynnik utrzymania klienta (CRR)

IVL ogółem

CRR CSI

93%      86,01%

Uwaga: Poziom współczynnika utrzymania klienta (CRR) ogółem wykazano jako procent przychodu ogółem

Więcej

informacji

Pomiar zadowolenia

klienta objął

100%
zakładów na całym 

świecie

Wynik lepszy 
niż w roku 
ubiegłym 
albo taki sam

Docelowo

IVL ogółem 
CSI  w roku 
2019

Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.10



Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami skupia się na 

opracowywaniu produktów nowych i 

poprawianiu efektywności produktów już 

istniejących, spełniających zapotrzebowanie 

społeczne i ekologiczne oraz zgodnych z 

naszymi wytycznymi i polityką w zakresie 

dbałości o środowisko i zrównoważonego 

rozwoju.

IVL ściśle współpracuje z klientami, aby 

dotrzymać kroku szybko zmieniającym się 

potrzebom rynku, wyzwaniom globalnym i 

megatrendom, w tym w zakresie SDG, i aby 

spełniać ich wymogi i potrzeby.

Raport o zrównoważonym rozwoju
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Więcej

informacji



Dbałość o produkt

Dbałość o produkt w IVL wyznacza ramy dla aktywnego 

zaangażowania w całej firmie, aby zagwarantować, że nasze 

produkty nie stwarzają ryzyka dla zdrowia ludzkiego i dla 

środowiska przy ich użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem, 

oraz aby generować wartość poprzez dostrzeganie możliwości 

ograniczania zużycia zasobów i surowców.

Klasyfikacja produktów przyjaznych dla 

środowiska

Jesteśmy w trakcie tworzenia klasyfikacji naszych produktów.

Umożliwia nam ona ustalenie faz życia produktu, dzięki czemu 

możemy jeszcze udoskonalać ich projekt, produkcję, surowce, 

transport i łańcuch tworzenia wartości, aby zredukować ich 

ostateczny wpływ na środowisko i otoczenie oraz zapewnić 

wyraźne pozycjonowanie naszego portfolio produktów przyjaznych 

dla środowiska. Naszym celem jest zakończenie klasyfikacji do roku 2020.

Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment –

LCA)

Zakończyliśmy LCA we wszystkich naszych zakładach w Azji (z 

wyjątkiem zakładów nowo przejętych w roku 2018) oraz w 

niektórych zakładach w Stanach Zjednoczonych i w Europie,

zgodnie z ISO14040/44:2006 obejmując oceną 65% naszej 

łącznej produkcji. Planujemy przeprowadzić oceny LCA w 

naszych pozostałych zakładach w innych regionach.

Cel

Zasięg 

globalny LCA

do roku 2020

2018

Zasięg globalny 

LCA
95%65%

Więcej

informacjiIndorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla 

społeczeństwa.
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Recykling

Jesteśmy

liderem w 

recyklingu PET
w Azji, Europie i 

Ameryce Północnej.

Jesteśmy wiodącym 

producentem wysokiej 

jakości produktów 

włókienniczych ze 

zużytych butelek z PET 

poddanych recyklingowi.

Jesteśmy wiodącym w  

świecie producentem 

oferującym granulat 

PET zawierający 

materiały z recyklingu 

(technologia wtapiania

Recykling mechaniczny

• Ciągła ekspansja – przejęcie firmy Sorepla w roku 

2018

Recykling chemiczny

• Współpraca z firmami Unilever i Ioniqa

• Współpraca z Loop Industries

W latach 2011-2018 poddano 
recyklingowi około 38 miliardów 

butelek 

* Granulat rPET, który zawiera do 30% materiałów z recyklingu
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Więcej

informacji

PET – Recykling – Odnawianie, aby ograniczać ilość odpadów z tworzywa PET trafiających do środowiska 

naturalnego i aby chronić zasoby naturalne.

Docelowy poziom 

recyklingu

Zobowiązanie 

globalne, aby do 

roku 2025 wśród 

surowców do naszej 

produkcji poliestru 

znalazło się

750.000 ton zużytego 

tworzywa PET

Raport o zrównoważonym rozwoju
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Emisje gazów cieplarnianych

Zobowiązujemy się proaktywnie zarządzać 

naszym śladem ekologicznym i inwestować w 

inicjatywy, które wywierają pozytywny wpływ.

Cel do roku 2020

ograniczenie 

intensywności 

łącznie 

zakresu 1 i 2 w 

stosunku do 

poziomów z 

roku 2013

6%

Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 w IVL zostały zweryfikowane przez audytora zewnętrznego (zgodnie z ISO 14064-1 i ISO 

14064-3).

Więcej

informacji
Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.
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Intensywność

(tCO2e/tonę produkcji)

Intensywność

(tCO2e/tonę produkcji)

Intensywność

(tCO2e/tonę produkcji)

Pośrednia emisja gazów 

cieplarnianych – zakres 2

2015 2016

Emisje ogółem

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Total emissions

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Emisje ogółem

(tCO2e)

2017 2018

4.068.608

0.544
0,537

Całkowita emisja gazów cieplarnianych – zakres 1 i 2

Bezpośrednia emisja gazów 

cieplarnianych – zakres 1

0,522

0,298

0,328
0,321

0,325
0,246

0,209

0,232

0,197

5.089.355 5.528.000 5.913.464

2.226.176

3.109.687

3.688.970

3.211.409 1.842.432

2.316.591 2.224.494

1.979.668

0,553



Energia

Stale zwiększamy nacisk na efektywność energetyczną, 

ponieważ pomaga nam to jeszcze zwiększać naszą 

konkurencyjność dzięki obniżeniu kosztów energii, a 

jednocześnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. 

Podejmujemy jednocześnie wiele inicjatyw w zakresie 

oszczędzania energii.

Trzy z naszych zakładów – Orion Global Pet na Litwie, 

Indorama Ventures Quimica w Hiszpanii i Wellman 

International w Irlandii – korzystają w 100% z energii ze 

źródeł odnawialnych. Indorama Holdings w Lopburi w 

Tajlandii otworzyła elektrownię słoneczną o mocy 5MW, 

aby generować ekologiczną energię odnawialną. IVL stale 

bada dalsze możliwości zwiększania wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych.

Więcej

informacji

5,29

5,505,40
5,54

41.467.851

2015 2016

Zużycie całkowite (GJ)

2017 2018

Intensywność (GJ/tonę produkcji)

Raport o zrównoważonym rozwoju
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511.593

492.531

423.481

1.226.105
1.427.919373,.

855.872

901.065

2018

149.558

Energia ze źródeł odnawialnych ogółem (GJ) 

Biogaz ze źródeł odnawialnych ogółem (GJ) 

Biomasa ze źródeł odnawialnych ogółem (GJ)

227.034

317.438

2015

6,9%

Zwiększ
enie 
zużycia 
energii 
ze 
źródeł 
odnawial
nych w 
roku 
ubiegły
m

20172016

Całkowite zużycie energii Całkowite zużycie energii

ze źródeł odnawialnych

51.219.219
55.070.650

59.984.718



Gospodarka wodna

IVL angażuje się w zrównoważoną gospodarkę wodną (w tym pobór i odprowadzanie wody), przestrzegając wszystkich 

obowiązujących przepisów ochrony środowiska, norm międzynarodowych i przepisów w krajach, w których znajdują się 

nasze zakłady, oraz stosując jeszcze bardziej rygorystyczne zasady. Ponadto będziemy proaktywnie wykazywać się 

postawą lidera oraz odpowiedzialnością zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami.

Więcej

informacji

Lepsza niż 
w roku 
ubiegłym 
albo taka 
sama

Docelowa 

intensywność 

zużycia wody w 

roku 2019
Indorama Ventures PCL.

Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.
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Woda poddana recyklingowi 

i użyta ponownie
Całkowity pobór wody

Łączna ilość wody poddanej

recyklingowi i użytej 

ponownie (m3)

Intensywność

(m3/tonę produkcji)

Woda poddana 

recyklingowi

i użyta ponownie
(%)

46.295.100

60.285.763

2.780.405

7,28

6,60

8,78

3.053.241

4.699.568
5.292.534

2015 2016

Całkowity pobór wody (m3)

2017 2018 2015 2016 2017 2018

5,325,35
4,88

5,12

38.200.946

53.552.616

8,78



Gospodarka odpadami

Prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę odpadami i w miarę możliwości 

wykraczamy poza wymogi ustawowe. Zdecydowanie dążymy do ograniczania ilości 

odpadów i zwiększania utylizacji za pośrednictwem firm przyjaznych środowisku, 

które mają możliwość wykorzystać odpady ponownie, poddać je odzyskowi bądź 

recyklingowi, a jednocześnie gwarantujemy, że naszymi odpadami 

niebezpiecznymi zajmują się i utylizują je wykwalifikowane firmy.

Lepsza niż 
w roku 
ubiegłym 
albo taka 
sama

Docelowa 
intensywność 
odpadów 
niebezpieczn
ych w roku 
2019

Więcej

informacji Raport o zrównoważonym rozwoju
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2015

Odpady niebezpieczne ogółem Odpady ogółem wygenerowane, 

zutylizowane, wykorzystane 

ponownie, poddane recyklingowi i 

odzyskowi

2015 2016 2017 2018

Odpady niebezpieczne 

ogółem (w tonach)

Intensywność (ton/tonę produkcji)

34.229

47.458

164.152 170.949

117.959

147.749

52% 57%

48% 43%

63%

43%

0,0045
0,0054

0,00500,0046

2016 2017 2018

Odpady wygenerowane ogółem (w tonach)

Odpady zutylizowane ogółem (% odpadów wygenerowanych ogółem)

Odpady wykorzystane ponownie, poddane recyklingowi i 

odzyskowi ogółem (% odpadów wygenerowanych ogółem)

57%

37%

54.075
51.308



Bezpieczeństwo i higiena pracy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w 45% z wszystkich zakładów posiada certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy OHSAS 18001/ISO 45001.

Łączna liczba odnotowanych wypadków i wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy w roku 2018 wzrosła w 

stosunku do roku 2017 ze względu na wyższą liczbę wypadków w niektórych zakładach, które zostały przejęte w roku 

2018, a w których zatrudnionych jest wiele osób. W roku 2018 w celu zmniejszenia liczby wypadków w tych zakładach 

skupiliśmy się przede wszystkim na narzuceniu naszej praktyki i kultury bezpieczeństwa.

Więcej

informacji

2%

Docelowa 
redukcja 
TRIR i 
LTIFR w 
roku 
ubiegłym

Indorama Ventures PCL.
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Częstotliwość wypadków powodujących 

czasową niezdolność do pracy (LTIFR)

(przypadki / 1.000.000 osobogodzin)

2,95

3,613,67

Całkowity wskaźnik odnotowanych 

wypadków (TRIR)

(przypadki/ 200.000 osobogodzin)

1,57

1,00
1,19

1,29

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

3,71

Wypadki śmiertelne

Cel

Zero wypadków śmiertelnych

Wynik w roku 2018
Zero wypadków śmiertelnych



Kapitał ludzki

Zaangażowani pracownicy na całym świecie 

pochodzący z różnych kultur, prezentujący różne 

sposoby myślenia i posługujący się różnymi 

językami zapewniają nam różnorodność 

intelektualną, która pomaga przekuwać wyzwania 

na możliwości. Aby zagwarantować zrównoważony 

rozwój, skupiamy się na istotnych inwestycjach w 

naszych pracowników, których celem jest dalsze 

rozwijanie ich umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

2015 2016 2017 2018

8,50%

6,90%

6,30%

5,59%

5,92%

4,68%

5,89%

5,36%

Odejścia dobrowolne

Odejścia ogółem

Więcej

informacji

* Z wyłączeniem spółek joint venture, w których nie 

sprawujemy kontroli operacyjnej

Raport o zrównoważonym rozwoju
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74

narodowości

94,01%

wskaźnik 

utrzymania

15.221

stałych

pracowników

pracowników

z niepełnosprawnością

21,53%

kobiet Azja

Europa

Ameryki

Afryka

28,5%

3,2%

Stali 
pracownicy
według 

kontynentów88 49,5%

18,8%



Zaangażowanie pracowników 

w skali globalnej

Lepszy niż w 
roku 
ubiegłym 
albo równy

Docelowy 

wskaźnik 

zaangażowania 

pracowników w 

roku 2019

Więcej

informacji

3,85

Wskaźnik 

zaangażowania 

pracowników

3,65
3,77

3,83 3,85

2015 2016 2017 2018

W roku 2018 wskaźnik zaangażowania pracowników 

wzrósł do poziomu 3,85 – wobec 3,83 w roku 2017.

93,43%

Udział w globalnym badaniu 

zaangażowania pracowników

90,42%

93,50%
93,75%

93,43%

2015 2016 2017 2018

Indorama Ventures PCL.
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Uczenie się przez doświadczenie

Pozostałe programy rozwoju talentów

IVL zapewnia program „rozwoju cieni” dla jeszcze 

większego wspierania naszych pracowników w biurze 

holdingu. Ten dziewięciomiesięczny program, 

współorganizowany przez Indorama Ventures i Sasin 

School of Management – jedną z najbardziej 

renomowanych uczelni ekonomicznych w Tajlandii –

oferuje jedyną w swoim rodzaju mieszankę 

edukacyjną w formie klasycznych zajęć, wizyt w 

zakładach, projektów i nauki przez wymianę wiedzy i 

doświadczeń. W programie, który efektywnie rozwija i 

wspiera pracowników lokalnych, wzięło udział łącznie 

18 potencjalnych menedżerów wysokiego szczebla.

173,60 USD

Nakłady  na szkolenia 

na jednego pracownika

30,43
Godziny szkolenia na 

jednego pracownika

Globalny program rozwoju przywódców

IVLDP, nasz globalny program rozwoju przywódców, 

skupia się na kreowaniu przyszłych przywódców. Z 

narzędziami do samooceny i do oceny działalności 

miało kontakt łącznie 130 członków kadry 

zarządzającej. Następnie wdrożono program na 

wyższym poziomie, i-Lead, który jest tak 

skonstruowany, aby tworzyć kulturę uczenia się 

przyszłych przywódców przez doświadczenie. Szefem 

programu jest Dyrektor Generalny Grupy. Kolejnym 

programem, „programem rozwoju przywódców v-

Lead", zawiadowali dyrektorzy zakładów, a jego 

celem było zdobywanie doświadczenia z różnych 

dziedzin i budowanie młodych talentów, które mogą 

zostać skutecznymi liderami w poszczególnych 

zakładach.

Więcej

informacji Raport o zrównoważonym rozwoju
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Program 

LSS

Program rozwoju cieni

1.376 uczestników 18 uczestników

Program rozwoju 
przywódców v-Lead

38 uczestników 27 uczestników

Program 
rozwoju 
przywódców i-
Lead

Globalny program Lean Six Sigma (LSS)

W roku 2018 1.376 pracowników wzięło udział w 

programach LSS i przystąpiło do realizacji 252 

projektów. W latach 2012-2018 zrealizowano 43.920 

godzin szkoleń Six Sigma, co zaowocowało 

oszczędnościami dla spółki w kwocie przekraczającej 

32 mln USD.



Nagrody za doskonałość operacyjną

Operational  Excellence  Awards -

nagrody za doskonałość operacyjną 

– wprowadzono w roku 2017 jako 

uznanie za starania zespołów w 

poszczególnych segmentach naszej 

działalności. Kryteria przyznawania 

nagród skupiają się na 

zrównoważonym rozwoju, 

działalności operacyjnej i finansach. 

Do kryteriów dotyczących 

zrównoważonego rozwoju należą 

emisje gazów cieplarnianych,  

wypadki, zużycie energii, 

zadowolenie klientów i 

zaangażowanie pracowników.

Najlepsze jednostki z naszych 

czterech segmentów działalności 

odebrały nagrody i gratulacje z rąk 

członków naszego Zarządu w 

obecności globalnych liderów IVL

podczas dorocznego spotkania w 

sprawie strategii globalnych, które 

odbyło się w Bangkoku. Więcej

informacji
Indorama Ventures PCL.
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Prawa człowieka

Ocena praw człowieka w łańcuchu tworzenia wartości w naszej działalności

Mocno wierzymy w poszanowanie wszystkich praw człowieka i w przestrzeganie 

Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ oraz Deklaracji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy. Nasza 

Polityka w zakresie praw człowieka odzwierciedla prawa wszystkich osób 

zainteresowanych.

Ocena praw człowieka w miejscu pracyDostawcy

Proces oceny dostawców w sposób

metodyczny i zharmonizowany

wymaga, aby dostawcy:

Klienci, kontrahenci i 

konkurencja

Szanujemy prywatność naszych klientów

i innych kontrahentów, o których mowa w

naszej Polityce w sprawie traktowania

akcjonariuszy, Polityce w sprawie

traktowania klientów, Polityce w sprawie

kontrahentów i konkurencji oraz Polityce

w sprawie partnerów handlowych i

wierzycieli.

Ustalono pytania do oceny ryzyka

dla tych wskaźników.

Ocena

HRRP* = 0,30%.
Ustalono obszary ryzyka

i poziom kraju.

Ustalenie

Komunikacja i łagodzenie skutków

Opracowano plan działania
w sprawie uzgodnionych

interwencji, aby
śledzić postępy.

Zero
naruszeń praw 
człowieka w roku 
2018

100%

istotnych dostawców

100%
globalnych zakładów

(w tym spółek JV)

Uwaga: * HRRP = Liczba ustalonych potencjalnych ryzyk z zakresu praw człowieka / (odpowiedzi ze wszystkich jednostek x 

łączna liczba pytań)Więcej

informacji Raport o zrównoważonym rozwoju
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zaakceptowali kodeks 
etyczny dostawców

Wypełnili ankietę

samooceny



Odpowiedzialność społeczna

Zdrowie

26%

Edukacja

28%

Ochrona 

środowiska

11%

Pomoc socjalna

23%

Kultura

i sztuka

12%

Edukacja recyklingowa

• 15 szkół / 5,032 uczniów

• Ponad 2,000 kg butelek z tworzywa

• 10 instytucji (publicznych / rządowych)

• przekazano społeczeństwu 2.500 koszulek 
wyprodukowanych z butelek poddanych 
recyklingowi

Ochrona środowiska naturalnego
• Wetlands Edge Environment Center

• Sponsor ZOO w Asheboro

• Ochrona wody dzięki 10 progom piętrzącym

• Bioróżnorodność dzięki wypuszczaniu do środowiska żółwi morskich

Zdrowie
• 650 kontaktów z lekarzem (badania fizykalne, opieka stomatologiczna, 

bezpłatny transport do szpitala)

• 379 zabiegów chirurgicznych (operacja rozszczepu podniebienia)

2018

wydatki ogółem

2.246.940

USD

52%

Inwestycje

na rzecz 

społeczności

36%

Darowizny

na cele 

dobroczynne

13%

Inicjatywy

handlowe

114.360 USD

Darowizny

rzeczowe ogółem

58.640 godzin

Czas wolontariatu

pracowników

w godzinach

pracy odpłatnej

1.007.500 USD

Szacunkowy koszt

wolontariatu

pracowników w godzinach

pracy odpłatnej

84.140 USD

Łączne koszty

ogólne zarządu

Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to kluczowa strategia, dzięki której 

możemy wykazać, że prowadzimy działalność w sposób uczciwy. Nasze działania wykazują pozytywny wpływ, który 

jako firma wywieramy na społeczeństwo i na środowisko, a który z kolei jest bardzo istotny dla zrównoważonego 

rozwoju.

Więcej

informacji

552

działań z 

zakresu CSR 

w roku 2018

Indorama Ventures PCL.
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Wydatki na cele społeczne Działania CSR Wyniki



Droga przed nami – rok 2019 i dalej

Więcej

informacji

Większy nacisk na zasadę zero

niebezpiecznych odpadów na 

składowiska w naszych
zakładach na całym świecie

Większy nacisk na zasadę
zero odprowadzanych ścieków
w naszych zakładach na 

całym świecie

Zobowiązanie globalne, aby
do roku 2025 wśród surowców
do naszej produkcji poliestru
znalazło się 750.000 ton
zużytego tworzywa PET

Certyfikacja ISO
100% of ISO 9001

98% of ISO 14001, ISO 50001,
ISO 45001/OHSAS 18001

w zakładach na całym 

świecie do roku 2020

Klasyfikacja produktów

przyjaznych dla środowiska 

do roku 2020

Raport o zrównoważonym rozwoju
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Dalszy wzrost 

wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych



Sprawozdawczość, weryfikacja i zapewnienie raportów

Reported based on the

Global Reporting Initiative

(GRI) Standards

GHG Verification

100%
in accordance with

ISO 14064-1 and ISO 

14064-3

Reporting 

Assurance

100%
in accordance with

AA1000AS

Indorama Ventures PCL.
Wizja: Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa.

26



Contacts and Feedback

RICHARD JONES

Head of Corporate Communications,  

Sustainability and Local Human Resources

+662 661 6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

Sustainability Report 2018 Annual Report 2018

AVINASH CHANDRA

Head of Corporate EHS

+662 661 6661 ext. 184

avinash.c@indorama.net

HARSHA V REDDY

Head of Global Sustainability

+662 661 6661 ext. 605

harsha.r@indorama.net

For More

Information

For More

Information

Raport o zrównoważonym rozwoju
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