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Witamy
W poniższym dokumencie prezentujemy nasz raport 
zrównoważonego rozwoju za rok 2021. Poniżej możecie 
Państwo dowiedzieć się więcej o naszym biznesie i o 
tym jak pracujemy nad stawaniem się coraz bardziej 
zrównoważoną firmą, która bierze odpowiedzialność 
za wpływ na ludzi i środowsko.

Ikano Industry jest i będzie liderem rynkowym w zakresie 
produktów opartych na piance poliuretanowej. 

Rozpoczęliśmy produkcję w Meksyku i w ramach partnerstwa 
z  IKEA i Retour Matras rozwinęliśmy nasze badania w 
zakresie recyklingu pianki, gdzie widzimy ogromy potencjał 
do wzbogacenia naszej oferty produktowej dla IKEA. W 
dalszym partnerstwie będziemy kontynuować rozwój w pełni 
cyrkularnej oferty, tworząc przyszłość naszej branży. 

Jesteśmy zobowiązani do używania tylko odnawialnej energii 
and obniżania emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie 
stosujemy zapisy IWAY w naszych działaniach zakupowych.

“IWAY jest kodeksem postępowania IKEA w zakresie odpowiedzialnego zakupu produktów, 
usług, materiałów i komponentów. Jest to obowiązkowy standard i ustala jasne oczekiwania 
wobec środowiska oraz warunków socjalnych i pracowniczych, a także dobrostanu zwierząt. 
Dotyczy wszystkich dostawców.”

Wprowadzenie



Wprowadzenie

Stosując oddolne podejście pracujemy razem angażując 
każdego pracownika Ikano w agendę zrównoważonego 
rozwoju. Wszyscy mamy ogólny kierunek działań włączając w 
to nasze ambicje i trzy zakresy tematyczne. 

Liczy się to co robimy. Jest to jedyny sposób, żeby zaistniała 
potrzebna zmiana. Aby to osiągnąć będziemy śledzić i 
monitorować nasze wskaźniki i dzielić się postępem w 
przejrzysty sposób korzystając z dashboard'u 
zrównoważonego rozwoju. 

Wierzymy, że najlepszym sposobem do ulepszania 
rzeczywistości jest otwarty umysł i pokazywanie, że jesteśmy 
gotowi uczyć się. To nie jest po prostu strategia. To jest nasza 
obietnica wobec naszych współpracowników, klientów i wielu 
innych ludzi na zbudowanie razem lepszej przyszłości.

Jak to 
zrobimy.



Nasze 3  
zakresy 
działania.

Uczciwość i 
poczucie 

przynależności

Uczciwość i 
poczucie 

Zdrowe i zrównoważone życie 
jest sposobem 
funkcjonowania, którego 
celem jest redukcja zużycia 
ograniczonych surowców 
naszej planety i w tym samym 
czasie poprawienie 
dobrostanu i jakości życia 
ludzi.

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i pozytywny 

wpływ na klimat.

Gospodarka o 
obiegu zamkniętym 
i pozytywny wpływ 

na klimat

Jesteśmy odpowiedzialni 
za umożliwianie ludziom 
życia wolnego od strachu i 
społecznego wykluczenia 
oraz za zwiększanie 
możliwości rozwoju bez 
względu na to, jakie mieli 
wcześniejsze 
doświadczenia.

Zdrowe i 
zrównoważone 

życie

Zdrowe i 
zrównoważone życie

Aby ograniczyć już 
widoczny efekt zmian 
klimatycznych średni wzrost 
temperatury na świecie musi 
być ograniczony do 1,5 st. 
Celsjusza. Powinno się to 
zadziać poprzez drastyczne 
cięcia w emisjach gazów 
cieplarnianych.

#betterfuturetogether

Wprowadzenie



Kierunek 
Ikano Industry

FY22 – FY25

Zaprojektujemy i 
zaoferujemy produkty, które 
są kombinacją naszych 
ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 
Zrobimy to w sposób 
dostępny dla klientów. Będziemy recyklingować taką 

samą liczbę materaców jak 
produkujemy.

20% naszej pianki 
poliuretanowej będzie 
odnawialna lub będzie 
pochodziła z recyklingu.

Zmniejszymy nasze emisje 
gazów cieplarnianych o 50% 
w porównaniu do 2020.

Będziemy używać 
elektryczności w 100% 
odnawialnej.

Zmniejszymy nasz odpad o 
15% w porównaniu do roku 
2020.

Stworzymy regularne fora dla 
wszystkich współpracowników 
aby rozmawiać z 
reprezentantami załogi o 
świadomości zrównoważonego 
rozwoju.

Osiągniemy więcej niż 80% 
pozytywnych odpowiedzi w 
ankietach badających 
satysfakcję i zaangażowanie 
współpracowników.

Będziemy mieć rotację 
talenów na poziomie 
mniejszym niż 5%

W obsadzie stanowisk 
kierowniczych i przy doborze 
sukcesorów zadbamy o 
równowagę w zakresie płci.

By 2025
Jesteśmy firmą uczciwą, 
budującą poczucie 
przynależności. 
Zapewniając rozwój, 
bezpieczeństwo i równe 
traktowanie dla wszystkich 
współpracowników dbamy 
o pozytywny wpływ na 
społeczeństwo wokół nas.

By 2025

Oferujemy naszym klientom 
zdrowe i wysokiej jakości 
produkty, aby spali lepiej. 
Zapewniamy naszym 
detalicznym partnerom 
ekspercką wiedzę z zakresu 
naszej branży.

Zaprojektujemy i zaoferujemy 
produkty, które są kombinacją 
naszych ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 
Zrobimy to w sposób 
dostępny dla klientów.

Poprawimy stanowiska pracy 
naszych współpracowników, 
żeby w 100% spełniały 
ergonomiczne standardy. 
Chcemy zapewniać im 
zdrowe i bezpieczne miejsca 
pracy przez całe życie 
zawodowe. 

By 2025

Uczciwość i 
poczucie 
przynależności

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i pozytywny 
wpływ na klimat

Zdrowe i 
zrównoważone 
życie

Wprowadzenie



Recykling materacy

Naszym celem jest recykling 
przynajmniej takiej samej ilości 
materacy, jaką produkujemy

850 tys. materacy poddaliśmy 
recyklingowi; materace te pochodzą 
z Niderlandów

Liczba zrecyklingowanych materacy 
odpowiada 32% naszej całkowitej 
produkcji (2,616,308)

Recykling 
materacy



Recykling materacy

Ikano Industry jest częścią platformy
recyklingowej w Niderlandach. Naszym celem jest ponowne przetwarzanie i 
następnie używanie w produkcji, surowców pochodzących z recyklingu materacy 
używanych. To będzie nasza przewaga konkurencyjna. Chcemy zbierać od
konsumentów i ponownie przetwarzać więcej materacy, niż produkujemy.

Nasza platforma recyklingowa składa się z 4 zakładów w Niderlandach. Wybraliśmy 
tę lokalizację ze względu na sprzyjające przepisy prawne oraz dużą gęstość 
zaludnienia obszaru, które sprzyjają zapoczątkowaniu biznesu recyklingu materacy.

Dziś recyklingujemy 850 tys. materacy rocznie. Podstawą jest mechaniczna rozbiórka, 
sortowanie oraz sprzedaż rozdzielonych frakcji. Jeden z zakładów rozpocznie 
wkrótce chemiczny recykling pianki z materacy poużytkowych. W wyniku procesu 
powstawał będzie nowy poliol, nazwany RePoliolem. Pracujemy również nad 
wprowadzeniem naszej koncepcji na nowe rynki.

IN THIS
PROJECT
WE IMPACT
3 OBJECTIVES

Recykling 
materacy
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Zapewnimy mądrzejsze użycie 
    deficytowych surowców, nie tylko 
          dzięki procesowi produkcji RePoliolu, 
               ale też dzięki odzyskiwanym 
                     surowcom z Retour Matras.

     W naszych zakładach będziemy produkować 
używając w 100% zielonych źródeł energii. 
Będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia 
procesów i zawsze szukać możliwości 
redukcji wpływu na środowisko.

Klienci będą mieli świadomość, 
że nasze produkty powstają w 
   zrównoważony sposób, a po okresie 
      użytkowania mogą być w pełni poddane 
         recyklingowi.

 Będziemy zbierać i poddawać 
    recyklingowi przynajmniej taką samą ilość 
materacy poużytkowych, jakie 
wyprodukowaliśmy, odzyskując surowce do 
dalszej produkcji.

Produkcja

Odbiorca końcowy
(Klient)

Retour Matras

Surowce

Przyszłość jest 
cyrkularna

Razem zapewnimy niekończące 
się życie naszym produktom. 
Będziemy kontynuować rozwój w 
pełni cyrkularnej oferty, tworząc 
przyszłość naszej branży.

Recykling 
materacy



Zdrowe i 
zrównoważone życie
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Health week

W ramach Health Week 2021 
nasi współpracownicy 
poświęcili czas na wiele 
różnych typów aktywności, 
budując swoje zdrowie 
fizyczne i psychiczne. W 
sumie ćwiczyliśmy 1342 
godziny, co stanowi 14,53% z 
ogólnej ilości 9232 godzin w 
całej Grupie Ikano. 

Zdrowe i 
zrównoważone 
życie



Rak piersi

Ergonomia

Rak piersi jest główną przyczyną zgonów kobiet na świecie. 
W 2020 roku z powodu tej choroby zmarło około 685 000 
kobiet. 
Często choroba nie daje żadnych objawów, dlatego tak 
ważne jest wykonywanie raz w roku badań kontrolnych.  
Zachęcaliśmy nasze koleżanki do zrobienia mammografii i 
cytologii, by zbudować nawyk badań prewencyjnych.

W Ikano Industry dbamy o zdrowie i dobre 
samopoczucie naszych współpracowników, 
ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na 
wyniki i satysfakcję z pracy. 
Organizujemy kampanie edukacyjne i akcje 
angażujące, by budować świadomość 
profilaktyki oraz motywować naszych kolegów 
do zdrowego trybu życia. 

W Ikano Industry dostosowujemy stanowiska pracy do możliwości naszych 
współpracowników. Pracujemy nad promocją zdrowia i dobrego samopoczucia 
oraz bardzo zależy nam na zmniejszeniu liczby wypadków i poprawie 
efektywności. By osiągnąć te założenia poprawiamy procesy, ulepszamy 
procedury i zapewniamy opiekę fizjoterapeuty.

Mexico

Poland

Krajenka Rogozno

 
Audyty 

stanowisk

Fizjoterapia
Zabiegi
Osoby 
korzystające

131
120

321
181

Usprawnienia

79

31

35

10

Mammografia

20 23
Cytologia

Zdrowe i 
zrównoważone 
życie
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Energia

IN THIS
PROJECT
WE IMPACT
2 OBJECTIVES

Prawie dwie trzecie śladu klimatycznego IKEA jest 
bezpośrednio związane z łańcuchem dostaw, włącznie z 
produkcją u dostawców. Jako IKANO Industry pracujemy, by 
obniżyć zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych, gdyż 
chcemy przyczynić się do osiągnięcia celu zatrzymania 
globalnego ocieplenia na poziomie 1,5° C.

Meksyk

492,677
Polska

196,692

Polska

7,379,960

Meksyk

2,841,086

ZIELONA ENERGIA

74%

Uniknęliśmy emisji 3,986.25 ton CO2 w 
2021r., co jest równe:

Oszczędzeniu
23,917.49 

drzew

Podświetleniu 322 
stadionów przez 90 minut

Panele
Słoneczne
ZAKUPIONE KWH

Zielona 
Energia
ZAKUPIONE KWH

Energia 
z Paliw 
Kopalnych

ZAKUPIONE KWH

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
i pozytywny wpływ na klimat



Aby poznać swój wpływ na globalne 
ocieplenie, IKANO Industry Polska 
obliczyło swój ślad węglowy dla 2020 
roku. Będzie to nasz rok odniesienia 
dla następnych, corocznych kalkulacji.

Prawie 96% śladu węglowego Ikano 
Industry związane jest z pośrednią 
emisja w łańcuchu dostaw - głównie 
emisjami generowanymi podczas 
produkcji surowców chemicznych 
kupowanych przez Ikano, takich jak TDI, 
MDI oraz poliole.

W obliczeniach uwzględniliśmy także 
Zakres 1 (bezpośrednie emisje 
pochodzące z konsumpcji energii, tj. 
prądu i gazu, na terenie zakładu) oraz 
Zakres 2 (pośrednie emisje wynikające 
z produkcji kupowanej energii)

Odpady
Dążymy do tego, aby nasza produkcja generowała możliwie 
jak najmniej odpadów, poprzez zwiększenie użycia 
recyklingowanych i odnawialnych materiałów. Musimy przyjąć 
holistyczne spojrzenie na zrównoważony biznes poprzez trzy 
aspekty:

 • Surowce, redukcja odpadu i produktu ubocznego

 • Innowacyjność w podnoszeniu wydajności naszego 
                parku maszynowego

 • Budowa zaangażowanych zespołów poprzez      
               wdrażanie nowych pracowników, umożliwianie im 
               podejmowania decyzji i brania za nie 
               odpowiedzialności.
 
Ikano Industry Polska jest częścią platformy recyklingowej w 
Niderlandach. Naszym celem jest ponowne przetwarzanie i 
następnie używanie w produkcji, surowców pochodzących z 
recyklingu materaców używanych.

Obecnie 75% naszego odpadu jest używane przez nas 
ponownie bądź sprzedawane i używane przez naszych 
klientów, zamiast zostać oddane firmom zajmującym się 
recyklingiem i utylizacją.

Zakres 1 | 1.10%Zakres 2 | 3.08%

Zakres 3 | 95.82%

Procentowy rozkład 
emisji CO2

IN THIS
PROJECT
WE IMPACT
2 OBJECTIVES

Procentowy rozkład emisji CO2 w 2020r. 
przez Ikano Industry w Polsce

Emisja generowana przez IKANO Industry w Polsce w 2020r. odpowiada:

ilości ekwiwalentu CO2 
zaabsorbowanego przez 

166 950 drzew przez okres 100 lat 

6.5 dnia pracy 
rafinerii

9.9 dnia pracy
huty stali

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
i pozytywny wpływ na klimat



Uczciwość i 
poczucie 
przynależności

Uczciwość i 
poczucie 
przynależności



Pracujemy globalnie i inwestujemy w rozwój naszych 
współpracowników, by znaleźć i zbudować unikalną wartość i 
atmosferę całego zespołu Ikano Industry. Czerpiemy z 
doświadczenia i wiedzy naszych współpracowników z Polski, 
by wspierać nowy projekt jakim jest Zakład Ikano Industry w 
Meksyku. 

Najważniejsi są ludzie, słuchanie ich to najlepszy sposób na 
zbudowanie zaangażowanych i zmotywowanych zespołów, 
pozytywnego środowiska pracy i zaufania dla przełożonych. 

Równość płci oznacza równość praw, obowiązków i możliwości, z których
mogą korzystać ludzie, niezależnie od tego, czy są kobietami czy mężczyznami. Ikano 

Industry zapewnia równy dostęp i prawa dla wszystkich. Nasze zobowiązania to:

Wybieramy ludzi, których osobiste wartości są 
zgodne z wartościami Ikano, którzy chcą się 
rozwijać razem z Ikano i budować z nami swoje 
kariery. 
Pracujemy nad tym, by każdy czuł się równy, nie 
dyskryminujemy ze względu na płeć, religię, 
rasę, wiek i stan cywilny. Procesy rekrutacyjne 
są transparentne, przebiegają według 
ustalonych, znanych kandydatom i 
pracownikom zasad, zatrudniamy wyłącznie 
osoby dorosłe.

Stworzenie równych 
szans i zapewnienie 

równego traktowania 
wszystkim 

współpracownikom.

Równe płace 
na tych 
samych 

stanowiskach

Bezpieczne 
warunki 

pracy

Zapewnienie 
równowagi 

między 
pracą, a życiem 

prywatnym

MEKSYK

ROGOZNO

KRAJENKA

Udział w 
podejmowanych 

decyzjach

Tworzenie możliwości 
rozwoju 

zawodowego 
wszystkim 

współpracownikom

Uczciwość 
i równość

Nie chodzi o to, by 
mieć 50/50 kobiet i 
mężczyzn na 
stanowiskach 
pracy. Skupiamy 
się na talentach i 
kompetencjach, 
staramy się 
zatrudniać 
najlepszych ludzi.

286

338

60

198

422

150

W 2021 zatrudnialiśmy w sumie 684 kobiety i 770 mężczyzn:

Równość pod względem wieku
Dyskryminacja w obszarze zatrudnienia i wykonywa-
nia zawodu jest zjawiskiem powszechnym i stale się 
rozwijającym.
Ochrona przed dyskryminacją jest jednym z 
podstawowych praw człowieka i jest filarem kultury 
Ikano Industry. Zapewniamy równe szanse niezależnie 
od wieku.

Różnorodność na stanowiskach
Współpracownicy na nietradycyjnych stanowiskach, 
posiadający kompetencje umożliwiające rozwój

Poniżej 31
31-40
41-50

Ponad -50

188
162
102
32

484

167
247
216
113

743

46
46
74
43

209

401
455
392
188

8

3

5

Wózki widłowe

Pianka

Pikowarki

65

0

0

73

3

5

Razem

Razem

Razem

Meksyk Rogozno Krajenka

Meksyk Polska

21Szwalnia 0 21
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Budowanie 
kompetencji: 

szkolenia 
i coaching

Dostępność 
miejsc pracy

Procesy szkoleniowe prowadzone 
są we wszystkich obszarach przez 
trenerów wewnętrznych 
posiadających doświadczenie, 
narzędzia i wiedzę, które mogą być 
implementowane do codziennych 
zadań przez szkolonych 
pracowników. Korzystamy również 
z usług trenerów zewnętrznych i 
coachów, którzy dostosowują 
swoje programy szkoleniowe do 
standardu kultury organizacyjnej 
Ikano. 

Dostępność definiuje się jako 
prawo wszystkich osób 
niepełnosprawnych do 
uczestniczenia na równych 
zasadach w zatrudnieniach, 
transporcie, edukacji, rekreacji bez 
żadnych barier lub ograniczeń

Działania 
charytatywne

Ikano Industry ma pozytywny 
wpływ na życie wielu ludzi, naszych 
współpracowników i społeczności 
lokalne wśród których funkcjonują 
nasze Zakłady.

osób korzystało w 2021 
roku z naszych darowizn

299

Uczciwość i 
poczucie 
przynależności
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