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asze zobowiązania i wytyczone cele wpisują się w misję
3M – ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, ulepszania
i robienia rzeczy inaczej. Wierzymy, że wykorzystując
zdobycze nauki, oparte o nie technologie 3M oraz kreatywność
naszych pracowników, jesteśmy w stanie tworzyć innowacyjne
i zrównoważone rozwiązania, które podnoszą jakość życia. Takie
podejście wdrażamy również w naszym regionie obejmującym Polskę
i Ukrainę. We współpracy z naszymi klientami, firma 3M każdego
dnia wykorzystuje naukę, aby pomóc rozwiązywać najtrudniejsze
społeczne wyzwania – od czystego powietrza po zaawansowaną
opiekę zdrowotną, zmniejszenie zużycia energii ale też bezpieczeństwo
drogowe i pracowników. W działaniach skupiamy się również
na budowaniu kultury Diversity & Inclusion oraz kontynuujemy
zaangażowanie wobec lokalnych społeczności w naszych lokalizacjach.
Wszystkie te elementy stanowią sens współpracy 3M z UN Global
Compact w Polsce i są spójne z zasadami tej organizacji. Razem
możemy zrobić wiele i na pewno będzie to inspirująca podróż dla nas
wszystkich.
Zrównoważany rozwój
to poprawa życia każdego z nas
W 3M mamy niepowtarzalną okazję wykorzystywać dostępne
zdobycze nauki i technologie, aby robić rzeczy lepiej, skupiając się
przy tym na długoterminowych i zrównoważonych rozwiązaniach,
które wprowadzamy dla dobra naszego otoczenia. U podstaw naszej
firmy leżą badania naukowe. Wierzymy, że na każdy problem można
znaleźć rozwiązanie. Do zrównoważonego rozwoju podchodzimy tak
samo. Zrównoważony rozwój naszej firmy oraz ochrona środowiska
naturalnego oznacza też ochronę zasobów naturalnych, zapewniając
ludziom i społecznościom na całym świecie nowe możliwości
i tworząc warunki do postępu. Przede wszystkim, jednak, oznacza
to zjednoczenie wysiłków dokoła jednego celu – poprawy jakości
codziennego życia.
Ramię w ramię z naszymi interesariuszami
Starając się sprostać wyzwaniom współczesnego świata związanym
z ochroną klimatu 3M podejmuje wiele działań, aby odpowiedzialnie
i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym
a troską o środowisko naturalne. Wymaga to współpracy z naszymi
klientami, partnerami i interesariuszami. Trzeba zrozumieć
codzienne wyzwania wiążące się ze zrównoważonym rozwojem,
z którymi muszą mierzyć się nasi klienci, zobowiązania poczynione
przez inne podmioty i rządy oraz ich wpływ na naszą przyszłość
w szerszej perspektywie. Z tego względu tak aktywnie angażujemy
naszych interesariuszy w proces wytyczania celów zrównoważonego
rozwoju na 2025 r., z których każdy jest naszym wspólnym,
globalnym wyzwaniem. To między innymi inwestowanie w bardziej
zrównoważone materiały, efektywność energetyczną i gospodarkę
wodną, pomaganie naszym klientom ograniczyć emisję gazów
cieplarnianych poprzez wykorzystanie naszych produktów, wspieranie
bezpieczeństwa pracowników i pacjentów w służbie zdrowia
i w przemyśle, jak również wspieranie naszych pracowników poprzez
podwojenie liczby projektów 3M w obszarze liderów różnorodności
do 2025 r.
Dobór celów okaże się oczywisty, jeżeli porówna się je z Agendą
Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Według nas, wyzwaniom
o charakterze globalnym musimy sprostać razem, abyśmy wszyscy
mogli żyć zdrowiej i cieszyć się życiem.
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Bycie odpowiedzialną
firmą i walka z postępującą
degradacją środowiska
naturalnego jest od wielu lat
nieodzownym elementem
działalności 3M.
Wierzymy w siłę innowacji i nauki
W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój napędza innowacje
w procesach produkcji, tworzonych technologiach i oferowanych
rozwiązaniach. Rozumiemy, że wyzwania społeczne nie tylko
wymagają przełomowych rozwiązań, ale też tworzą warunki do ich
powstania – czy to poprzez wykorzystanie nowych technologii w celu
produkcji proekologicznych materiałów, czy też pomoc klientom
w staniu się bardziej zrównoważonymi, dzięki zastosowaniu rozwiązań
3M, czy też tworzenie nowych produktów i modeli biznesowych
z poszanowaniem kwestii społecznych i środowiskowych. Wiemy, że
jednym z naszych najważniejszych osiągnięć będzie właśnie pomoc
naszym klientom w ograniczeniu ich wpływu na środowisko. Dlatego
stawiamy na współpracę z klientami, aby wspólnie opracowywać
i współtworzyć rozwiązania, które pomogą im osiągnąć założone cele.
W tego powodu nasze strategie innowacji i zrównoważonego rozwoju
opierają się na tworzeniu bardziej zrównoważonych materiałów
i komponentów.
Dbamy o środowisko naturalne
na każdym kroku
Bycie odpowiedzialną firmą i walka z postępującą degradacją
środowiska naturalnego jest od wielu lat nieodzownym elementem
działalności 3M. Takie podejście do biznesu zaowocowało
wdrożeniem już w 1975 roku programu 3P: Pollution Prevention
Pays. Jego celem jest wyeliminowanie zanieczyszczeń u źródła ich
wytwarzania poprzez przeformułowanie i modyfikacje procesów,
przeprojektowanie urządzeń oraz odzysk i ponowne wykorzystanie
materiałów odpadowych. Dzięki tej inicjatywie firma zapobiegła emisji
prawie 2 mln ton zanieczyszczeń i w samym 2016 roku wprowadziła
ponad 40 Projektów w tym zakresie.
Ponadto 3M wdrożyła System Zarządzania Ochroną Środowiska,
Zdrowiem i Bezpieczeństwem (Environmental Health ad Safety – EHS)
promujący bezpieczne dla środowiska zarządzanie we wszystkich
zakładach 3M na świecie. System ten pomaga zaspokajać zmieniające
się potrzeby i oczekiwania klientów, przy jednoczesnej gwarancji
zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Jego integralną częścią jest
zarządzanie cyklem życia produktu. Będziemy w dalszym ciągu
wykorzystywać zrównoważony rozwój do wspierania innowacyjności
w całej firmie, przy udziale naszych klientów i partnerów. Pozostajemy
liderem pod względem zrównoważonego rozwoju i jesteśmy świadomi
naszych wyjątkowych możliwości w zakresie innowacji, które
przyczyniają się nie tylko do rozwoju naszej firmy, lecz także zapewniają
korzyści społeczeństwu ogółem. Dostrzegamy też wielką szansę, którą
wszyscy otrzymaliśmy i dziękujemy tym, którzy dołączyli do nas
podczas naszej podróży, której celem jest poprawa jakości naszego
codziennego życia.

