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Wprowadzenie
W Thomas Concrete Group troska o ludzi i o środowisko naturalne
jest sprawą kluczową.
Dlatego zrównoważony rozwój od dawna był i jest ważny dla
Zespołu Thomasa. Najlepiej oddaje to Misja naszej Grupy: „Być jak
najbliżej klientów i razem, aktywnie wnosić swój wkład w budowę
zrównoważonego społeczeństwa”.
Nasza firma zatrudnia osoby wysoce kompetentne i oddane
swojej pracy – przygotowaniu i produkcji betonu towarowego
oraz prefabrykatów. Nam nie jest wszystko jedno. Każdego dnia
członkowie Zespołu Thomasa budzą się rano gotowi do obsługi
klientów na placach budowy, przepełnieni wspólną myślą o poprawie
środowiska wokół nas.
Razem z innymi firmami branży budowlanej jesteśmy
odpowiedzialni za przejrzystość i rzetelność starań o stałe
podnoszenie wydajności działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Każdy materiał używany w budownictwie ma swoje zalety.
Ważne jest jednak, żeby zawsze sprawdzać fakty i dane, kiedy
dokonuje się wyboru.
Beton jest materiałem niezwykłym i jednocześnie przyjaznym
środowisku. Jest w nim naturalność, piękno i twórczy potencjał. W
odróżnieniu od innych materiałów używanych w budownictwie, jest
nie tylko trwały (wytrzymuje ponad 50 lat), ale jest wręcz symbolem
zrównoważonego rozwoju. A poza tym – które budynki przetrwały
ponad 2000 lat, tak jak architektura starożytnego Rzymu?
Jestem dumny z tego, czego dokonała nasza Grupa w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju, ale każdego dnia trzeba starać się
działać na rzecz dalszej poprawy. Mam nadzieję, że niniejszy raport
będzie dla Państwa inspiracją, a dla nas – okazją do pochwalenia się
tym, czym się zajmujemy.

Hans Karlander
Prezes i Dyrektor Generalny
Thomas Concrete Group
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Jesteśmy niezależną, rodzinną Grupą produkującą
i sprzedającą wysokiej jakości beton towarowy dla
przemysłowych i prywatnych odbiorców. Nasz sukces
zbudowaliśmy na wartości dodanej, jaką oferujemy dzięki
wyjątkowej obsłudze i kompetencjom technicznym.
Cała nasza Grupa koncentruje się na odpowiedzialności
za środowisko i dobrym samopoczuciu pracowników.
Uważamy się za Specjalistów od betonu.

To my

Strategia
programowa

To wszystko
jest o nas
Nasi klienci decydują o naszym sukcesie

Nasze
dziedzictwo
Jesteśmy niezależną, szwedzką
firmą rodzinną,
z silnym duchem przedsiębiorczości
i lokalnym zaangażowaniem,
oraz z rzetelnym, trwałym
i długoterminowym nastawieniem.
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Nasza kultura

Nasza wizja

Jesteśmy zaangażowanym zespołem ludzi ...

Być postrzeganymi jako najlepsi w branży.

• który działa w najlepszym interesie
klientów, współpracowników i firmy.

Najlepsi w kwestii:

• stale poszukujemy nowych mozliwości,
pamiętając o rentowności i wyniku.

• Bezpieczenstwa

• działamy odpowiedzialnie, jesteśmy czujni
i zawsze dążymy do bycia najlepszymi.

• Sposobu myślenia

• wspieramy się nawzajem, dzielimy się
energią, dobrze się ze sobą czujemy.

• Wyniku finansowego

Nasza misja
Być najbliżej klientów i wspólnie,
aktywnie uczestniczyć w budowaniu
zrównowazonego społeczeństwa.

• Obsługi klienta
• Jakości
• Sposobu pracy

Nasza oferta
dla klienta
Wysokiej jakości beton, wiedza i
niezawodny serwis, zapewnione
przez zaangażowany zespół ludzi.
• Na czas
• Na placu budowy
• Za uzgodnioną cenę
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Nasz model biznesowy
Podstawowym zajęciem Thomasa jest rozwijanie, produkcja i
dystrybucja wyrobów z betonu. Grupa dysponuje w sumie 147
wytwórniami betonu towarowego i 2 wytwórniami prefabrykatów.
Grupa świadczy też usługi, takie jak pompowanie betonu, kontrola
jakości, konsultacje techniczne – dzięki temu Zespół Thomasa jest
kompleksowym dostawcą betonu.
Thomas Concrete Group ceni długofalowe inwestycje i skupia
się na rozwijaniu odpowiedzialności biznesowej. Oznacza to,
że Thomas Concrete Group ma ambitne zamierzenia w dziedzinie
odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne, a dotyczy to
każdego szczegółu naszej działalności.
Dobrze obsługiwaliśmy rynek i naszych klientów w przeszłości i
będziemy to kontynuować. Mamy długofalowe plany dotyczące.
utrzymania i rozwoju naszej pozycji – Specjalistów od betonu.
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Wyzwanie, przed jakim stoimy
Sytuacja ekonomiczna potrafi zmienić się z dnia na dzień i nie zawsze
łatwo jest to przewidzieć. Zjawiska w skali makro silnie wpływają
na branżę budowlaną. Nagła zapaść światowej ekonomii, mniejsze
prywatne i publiczne wydatki na rynku budowlanym mogą stanowić
zagrożenie dla naszego sukcesu.
W kwestii zaopatrzenia jesteśmy silnie zależni od firm
dostarczających surowce, gdyż są to główni dostawcy cementu
(i kruszyw). Gdybyśmy nie byli na to przygotowani, mogłoby to
prowadzić do pogorszenia jakości lub nagłego wzrostu cen kruszyw
i cementu. Zdarza się, że nasi dostawcy i klienci konkurują z nami, np.
firmy budowlane, którym w danym regionie my dostarczamy beton,
gdzie indziej mogą być naszymi konkurentami. Nie tylko konkurenci
w branży betonu stanowią dla nas wyzwanie, ale także nowe metody
i materiały budowlane. Naszą ambicją jest przebić się przez zgiełk
medialny i pokazać twarde fakty: jakie niesamowite właściwości ma
nasz beton.
Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja ekonomiczna i co zrobią nasi
konkurenci – nie bylibyśmy Specjalistami od betonu, gdyby nie właściwi
ludzie na właściwych miejscach. Strata kluczowych pracowników
mogłaby spowolnić nasz rozwój. Musimy też stale podnosić swoje
ogólne kompetencje sprzedażowe i marketingowe, a dzięki wysokiemu
poziomowi szkoleń – możemy mieć pewność, że jesteśmy blisko
naszych klientów i być dla nich firmą pierwszego wyboru.
Niedawne gorsze wyniki finansowe mogły nas nieco osłabić, ale obecnie
mamy do czynienia z diametralną zmianą sytuacji. Wspierani przez
dobrze zaplanowane reinwestycje oraz lepszą strukturę procesów
wracamy do dawnej, silnej pozycji. Silna pozycja niezależnego Zespołu
Thomasa jest dobra dla branży budowlanej i dla całego społeczeństwa.
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Beton nie n
równowagi
Naturalny, piękny i kreatywny

arusza
ekologicznej

16

Beton nie narusza równowagi ekologicznej

Pochłania CO2
Spontanicznie, przez cały czas, bez pogorszenia właściwości
betonu. Rozejrzyj się – każda z nieosłoniętych betonowych
konstrukcji pochłania CO2, usuwając go z atmosfery. W trakcie
całego okresu eksploatacji do 20 % emisji CO2 jest pochłaniane
przez beton.

W 100 % odnawialny
Świetnie odnajduje się w nowej, bezodpoadowej gospodarce.
Pokruszony beton można wykorzystać jako kruszywo do produkcji
nowego betonu lub do budowy dróg. Na dodatek pochłania on
więcej CO2.

Beton nie narusza równowagi ekologicznej

Mocny i trwały
Beton jest używany jako podstawowy materiał budowlany od
tysięcy lat ze względu na trwałość i uniwersalność. Dobrze
zaprojektowane budowle mogą trwać lata, bez potrzeby
dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, co świadczy o tym,
jak bardzo ekologicznym materiałem budowlanym jest beton.

Wytwarzany na miejscu
Gotowy beton zawsze wytwarzany jest blisko placu budowy,
z lokalnych materiałów, przez co minimalizuje się uciążliwości
związane z transportem.

Efektywny energetycznie
Ze względu na bezwładność termiczną i szczelność budowli z
betonu, panuje w nich stała temperatura, co wpływa na mniejsze
zużycie energii i niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie czy
klimatyzację.
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Beton nie narusza równowagi ekologicznej

Nie pali się
Beton jest odporny na ogień. Nie można go podpalić. Nie wydziela
żadnych trujących gazów w przypadku pożaru. Strażacy i
towarzystwa ubezpieczeniowe są zgodni: beton to optymalny
materiał budowlany.

Nie podlega deformacjom
Beton jest materiałem nieorganicznym i wodoodpornym. Oznacza
to, że jest odporny na degradację. Niestraszna mu zatem cieknąca
woda ani zmiany klimatu, mogące powodować intensywne powodzie,
burze i opady.

Wspomaga zdrowy sen
Wspaniała izolacja akustyczna betonu pozwala tworzyć ciche i
spokojne środowisko domowe. Mniej dokuczają w nim hałaśliwi
sąsiedzi czy ruchliwa ulica za oknem.
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Na tym się
skupiamy
Bezpieczeństwo
Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i w jego
zapewnienie angażujemy pracowników. Wszyscy pracownicy
biorą udział w szkoleniach BHP, żeby unikać ryzyka i zapewnić
bezpieczeństwo sobie oraz naszym klientom.
2016
Współczynnik zdarzeń powodujących absencję (LTI): 20,2
CEL 2020
LTI: <5
Więcej informacji na stronie 24

Optymalizacja spoiw
Pragnąc działać na rzecz obniżenia emisji CO2, optymalizujemy zawartość
spoiw w betonie towarowym. Wprowadzamy alternatywne spoiwa i obniżamy
zawartość klinkieru, co istotnie zmniejsza nasze oddziaływanie na klimat.
2016
Udoskonaliliśmy kompozycje spoiw, wprowadzając 19,3 % spoiw
alternatywnych.
CEL 2020
Zmierzamy do całościowej optymalizacji spoiw, czego rezultatem będzie
osiągnięcie poziomu 50 % spoiw alternatywnych.
Więcej informacji na stronie 30
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To my

Satysfakcja pracowników
Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu wszystkich
pracowników. Chcemy być najlepsi w branży – po to tworzymy silny
Zespół Thomasa.
2016
Indeks satysfakcji pracowników (ESI): 87
CEL 2020
Indeks satysfakcji pracowników (ESI): >90
Więcej informacji na stronie 41

Energia i emisje
Podejmujemy działania na rzecz ograniczenia zużycia energii.
Chcemy, żeby nasza produkcja i transport były bardziej wydajne
energetycznie, a to przyczyni się do zmniejszenia zależności od
paliw kopalnych.
2016
6,84 kWh na wyprodukowanie jednego metra sześciennego betonu
CEL 2020
<5 kWh/na wyprodukowanie jednego metra sześciennego betonu
Więcej informacji na stronie 34
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Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem. Miejsce pracy
bezpieczne dla Zespołu Thomasa i dla naszych klientów – oto nasz cel.
Na placach budowy naszych klientów stosujemy się do lokalnych zasad
bezpieczeństwa. W dziedzinie bezpieczeństwa pracy zostawiliśmy
konkurencję daleko w tyle.

REGULARNE SZKOLENIA BHP RATUJĄ ŻYCIE
W polskiej spółce Thomas Beton prowadzone są
regularne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników.
Program szkoleń dla pracowników wytwórni
realizowany jest co roku, a nie jak poprzednio
– co dwa lata. Uczulamy pracowników na ryzyka
występujące w naszej pracy i zapobiegamy wypadkom
wśród członków naszego Zespołu.
ŁATWIEJSZE OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH
W szwedzkim oddziale firmy, Thomas Betong, w
2016 r. wprowadzono nową aplikację do ostrzegania
o niebezpieczeństwach i wypadkach oraz do
raportowania uszkodzeń ciała. Aplikacja jest łatwo
dostępna dla wszystkich pracowników, a została
pomyślana jako sposób na zwiększenie liczby
obserwatorów zagrożeń. Ich liczba rośnie z roku na
rok i jest to jedna z metod zapobiegania wypadkom.
Wdrożenie rozpoczęło się w 2016 r., a jego wyniki
zostaną ocenione na koniec 2017 r.
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Bezpieczeństwo

CZERWONA OPASKA – DLA BEZPIECZEŃSTWA
W naszych amerykańskich zakładach stwierdziliśmy,
że nowi pracownicy są bardziej narażeni na wypadki w
pierwszych 12 miesiącach pracy. Thomas ma wszystkie
oczy zwrócone na nowych pracowników, żeby im się nic
nie stało. Żeby łatwiej zlokalizować nowych pracowników,
Thomas wdrożył w 2016 r. program „Czerwona opaska”.
W skrócie polega on na tym, że pracownicy ze stażem
krótszym niż rok mają na kasku czerwoną opaskę, którą
noszą powyżej żółtej taśmy odblaskowej. Zwiększa to
ich widoczność dla kolegów z Zespołu podczas pracy
na placu budowy.
KOMISJE BEZPIECZEŃSTWA
Zaangażowanie naszych pracowników jest kluczowe
dla odpowiedniego traktowania spraw bezpieczeństwa
i wyłaniania obszarów szczególnego zainteresowania.
Otwarcie dyskutujemy o tym, jak Zespół Thomasa
postrzega wypadki i incydenty oraz jakie wyzwania
stanowią dla nas kwestie bezpieczeństwa.
Komisje mogą różnić się w ramach Grupy, ale ich
cele i misje są tożsame: dzielić się doświadczeniem i
przemyśleniami w ramach całej organizacji i ustalać
zasady działania. Komisje spotykają się regularnie i mają
silny mandat do wpływania na zachowania w obszarze
bezpieczeństwa.
UBRANI DLA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY
Szwedzki Thomas Betong w 2016 r. usprawnił obieg
informacji związanych z bezpieczeństwem we wszystkich
swoich zakładach. Dziś nie ma już wątpliwości, jak
powinna wyglądać odzież robocza na placach budowy.
Pracownicy, a także goście, powinni na pierwszym miejscu
stawiać bezpieczeństwo i stosować się do instrukcji,
które wymagają obuwia ochronnego, odblaskowych ubrań
ochronnych i kasku podczas odwiedzania placu budowy.

25

Bezpieczeństwo

My, Zespół
Thomasa ...
Wiemy, że bezpieczeństwo jest sprawą pilną
Uważamy wzajemnie na siebie
Świecimy przykładem
Świadomie podchodzimy do kwestii ryzyka
Pracujemy w takim tempie, żeby praca była bezpieczna
Zachęcamy się wzajemnie do rozmów o bezpieczeństwie
Wplatamy bezpieczeństwo do każdego działania
Bezpieczeństwo to nasza pasja
Mamy odwagę zajmować się kwestiami bezpieczeństwa
Jesteśmy dumni ze swojego miejsca pracy
Dbamy i czujemy się odpowiedzialni za innych
Mamy „efektywną kulturę bezpieczeństwa”
Przenosimy wartości związane z bezpieczeństwem w inne sfery życia
Jesteśmy otwarci na informacje zwrotne
Wspieramy tych, którzy otwarcie podnoszą kwestie bezpieczeństwa
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Środowisko

Polityka środowiskowa
Thomas Concrete Group pragnie zmniejszyć długoterminowy
wpływ na środowisko naturalne we wszystkich
lokalnych i globalnych procesach gospodarczych.
Będziemy stale dążyć do opracowywania rozwiązań dla
zrównoważonego społeczeństwa jutra.
Misją naszej Grupy jest integracja wszystkich działań
biznesowych dla osiągnięcia tego celu.
Poprzez jasno określone cele, w poczuciu odpowiedzialności,
przez wspólny rozwój i dobry dialog, chcemy być pierwszym
wyborem naszych Klientów, jako producent betonu.
Z pełną świadomością i zaangażowaniem dbamy o środowisko
naturalne obecnych i przyszłych pokoleń.
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Środowisko

Surowce
W firmie Thomas jesteśmy przywiązani do idei pozyskiwania
surowców w sposób odpowiedzialny, ze źródeł odnawialnych i od
godnych zaufania dostawców. Wspólnie jesteśmy w stanie zbudować
zrównoważone społeczeństwo.

CarbonCure™
Technologia CarbonCure została z sukcesem wdrożona w firmie
Thomas już w 2016 r. W ramach recyklingu do produkcji betonu
wykorzystujemy dwutlenek węgla z atmosfery. Polepsza to
parametry betonu i zmniejsza ślad węglowy o 5 – 6 %. W 2016
r. z wykorzystaniem tej techniki wyprodukowaliśmy 300 000 t
betonu, usuwając z atmosfery 2 300 t dwutlenku węgla. W 2017
r. technologia CarbonCure zostanie stosowana w czterech
kolejnych zakładach.

SPOIWA ALTERNATYWNE
W 2016 roku, Thomas Beton w Polsce zużył 40 %
alternatywnych spoiw w swoich betonowych
produktach. W Niemczech ta liczba sięgnęła aż
47 % dowodząc, że możliwe jest zmniejszenie
ilości klinkieru cementowego przy zachowaniu
wysokiej jakości betonu.
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Surowce do produkcji
betonu to:

Woda,
kruszywo,
spoiwo
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Thomas
Miljöstomme®

Ślad węglowy zredukowany o 30 %
Thomas Miljöstomme® to zrównoważony środowiskowo system
budownictwa, z obniżonym o 30 % śladem węglowym, wdrożony
przez Thomas Betong w Szwecji w 2016 r. Wyjątkowa kombinacja
prefabrykatów i betonu towarowego skraca czas budowy i
poprawia warunki pracy na placu budowy naszych klientów.
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Środowisko

Thomas Vägg LC
Thomaskal + ThomaSKB LC

Thomabalkong LC
Thomas Bjälklag LC
Thomaplatta + Thomatork LC

Thomagarage LC
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Energia
i emisje
Produkcja
Nasze wytwórnie betonu zasilane są głównie prądem elektrycznym.
Dodatkowa energia cieplna konieczna jest do podgrzewania
kruszywa i wody podczas europejskich zim. Podgrzewacze pracują
prawie wyłącznie na oleju opałowym, z wyjątkiem nielicznych,
opalanych gazem ziemnym.

Transport
Beton jest produktem lokalnym, wytwarzanym z kruszywa
dostępnego w okolicy i rozwożony jest do miejsc oddalonych o
godzinę drogi od wytwórni. To oznacza krótkie trasy i wysoki
stopień wykorzystania taboru.

Zużycie energii w wytwórniach na kWh/m3 betonu:
1,42

Prąd elektryczny
Olej opałowy

5,42
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Środowisko

100 % PRĄDU Z CERTYFIKATEM EPD Z SIŁOWNI WIATROWYCH
Thomas Betong w Szwecji od 2016 roku pobiera całość swojej
energii z siłowni wiatrowych.

Ekologiczny styl jazdy ogranicza
zużycie paliwa
Programy ekologicznego stylu jazdy zostały z sukcesem
wdrożone w zakładach Thomas Beton w Polsce i w Niemczech.
Wszyscy kierowcy zostali przeszkoleni i poznali zasady redukcji
zużycia paliwa. Wdrożenie tych programów zaowocowało
obniżeniem zużycia paliwa o 10 %.

Lampy LED zmniejszają zużycie energii
Zakłady Thomas Beton w Niemczech oraz Thomas Concrete w
USA przyjęły w 2016 r. nowe zasady dotyczące wymiany lamp.
Wszystkie przepalone lampy mają być wymienione na lampy
LED. Lampy LED zużywają mniej energii i są bardziej trwałe, co
ogranicza zużycie energii i wytwarzanie odpadów.

Produkcja bez użycia paliw kopalnych
Szwedzki Thomas Betong podjął w 2016 r. decyzję o ograniczeniu
zależności od paliw kopalnych. Celem jest wyeliminowanie paliw
kopalnych z łańcucha produkcji oraz transportu. Jest to element
Strategii rozwojowej na następne 5 lat. Prace już się rozpoczęły.
Zmierzają one do wyeliminowania oleju opałowego w naszych
wytwórniach i zastosowania biopaliw (HVO) w naszych pompach
i samochodach. Przepracowana zostanie też polityka dotycząca
samochodów służbowych pod kątem wprowadzenia samochodów
elektrycznych i hybrydowych.
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Produkty
uboczne i odpady
W cyklu zamkniętym
W 2016 r. w zakładach Thomas Beton w Niemczech ponownie
wykorzystano 32 000 m3 gruzu betonowego. 2000 m3 gruzu
betonowego wykorzystano do produkcji prefabrykatów. 10 000 m3
wysłano na nowe place budowy. 20 000 m3 zmielono na kruszywo i
sprzedano – nabywcy prawdopodobnie wykorzystają
je do produkcji betonu.
Thomas Concrete w USA wyprodukował 5000 bloków betonowych
wykorzystując 5000 m3 gruzu betonowego.
Szwedzki Thomas Betong rozpoczął produkcję bloków betonowych
z gruzu betonowego w 2016 r. W 2016 r. już 6 wytwórni zajmowało
sie ich produkcją i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w 2017 r.

Beton jest odnawialny w 100 %, dzięki czemu jest dobrze
przystosowany do bezodpadowej gospodarki. Thomas Concrete
Group pracuje nad możliwymi sposobami zmniejszenia ilości
betonu wysyłanego na składowiska. Odbywa się to poprzez
optymalizację ilości betonu dla naszych klientów, zmniejszając
w ten sposób ilość pozostałości betonu, które są odesłane
z powrotem do wytwórni i przez maksymalizację recyklingu i
ponowne wykorzystanie gruzu betonowego w produkcji.
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Środowisko

Nasza zasada:

Redukcja
Ponowne
wykorzystanie
Recykling
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Ponownie
wykorzystujemy
90 % wody
używanej
w produkcji
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Środowisko

Woda
Woda jest kluczowym składnikiem produkcji betonu. Wykorzystuje się
ją także do mycia betonomieszarek i mieszalników, żeby zapobiegać
powstawaniu zestalonej warstwy betonu.
Czujemy się zobligowani do racjonalizacji zużycia wody i odpowiedzialności w tym względzie. Naszym celem jest domknięcie cyklu i
wykorzystywanie całej wody używanej do celów gospodarczych
– do produkcji betonu.

Cyrkulacyjna gospodarka wodna
Thomas Concrete Group dysponuje systemami recyklingu wody
w 132 spośród 147 zakładów. Jest to zasadą w nowo otwieranych
wytwórniach.
W separatorach woda oddzielana jest od osadu, a potem znów
wykorzystujemy ją do mycia albo do produkcji betonu.

STACJA OCZYSZCZANIA W GÖTEBORGU
Przy wytwórni w Göteborgu, w Szwecji
otwarto stację oczyszczania betonu.
Kruszywa, spoiwo i woda oddzielane są na
różne frakcje, z wody wykorzystywanej do
mycia oraz z resztek betonu.
W rezultacie świeże frakcje surowców
można poddać recyklingowi do produkcji
nowego betonu.
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Odpowiedzialność
społeczna
i pracownicy
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Dobre
samopoczucie
i zdrowie
Zdrowe środowisko pracy
Na dobre samopoczucie w pracy wpływa nie tylko fizyczne
bezpieczeństwo. Znaczenie ma także możliwość otwartego
wyrażania swojego zdania i wpływania na tok pracy – razem tworzy to
zdrowy i zadowolony kolektyw.
Ważne jest, w jaki sposób traktujemy innych i jak jesteśmy traktowani,
w firmie i poza nią. Wyznajemy zasadę równości i szacunku dla różnic.

Tu rosną indywidualności
Każdy pracownik powinien czuć, że może pozytywnie wpłynąć na
rozwój Thomas Concrete Group i na swój własny los. Żeby to ułatwić,
w całej firmie przeprowadzamy takie same badania satysfakcji
pracowników. Dzięki temu wiemy co jeszcze warto zrobić.

Team Thomas Magazine
– Wymiana myśli to podstawa
Stwarzamy platformy wymiany myśli, żeby ułatwiać komunikację
między pracownikami. Podstawą tej wewnętrznej komunikacji jest
biuletyn Team Thomas Magazine, gdzie znaleźć można informacje
dotyczące całej Grupy. Razem jesteśmy silniejsi.

Silny Zespół
Pracownicy Thomas Betong w Szwecji uczestniczyli w Göteborgsvarvet
– największym półmaratonie w Europie Północnej z 64 000 biegaczami –
po raz pierwszy w 2016 roku. Bieg zakończył się sukcesem i odbędzie się
również w 2017 roku z udziałem Team Thomas.
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Odpowiedzialność społeczna i pracownicy
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Edukacja

Team Thomas
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Odpowiedzialność społeczna i pracownicy

Nasz sukces zależy od ludzi, ich chęci
i skuteczności.
Jako Specjaliści od betonu – na poziomie indywidualnym oraz
całej firmy – musimy posiadać bardzo wysokie kwalifikacje
zawodowe. Osiągnięcie takiego stanu wymaga czasu i oddania.
Wierzymy, że szkolenia i programy mentoringowe, w połączeniu
z codzienną pracą, pozwolą nam osiągnąć pozycję lidera w
naszej branży.
Naszym sposobem na skuteczne dostarczanie pracownikom
wiedzy jest Akademia Thomasa. Programy szkoleń są
zindywidualizowane: inne dla kierownika wytwórni, dla
kierowców, administracji itd.

Akademia Thomasa – za kółkiem
Przydzielenie kierowców do samochodów to spore wyzwanie,
zwłaszcza w USA, musieliśmy więc znaleźć na to metodę.
Poszukiwaliśmy ludzi, którzy będą chcieli pracować z nami na
stałe, podnosić swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa,
zdobywać wiedzę o betonie jako materiale, a także poniosą
koszty zdobycia prawa jazdy.
Kto dziś zdecyduje się zostać kierowcą Thomasa w USA, temu
sfinansujemy kurs na prawo jazdy i nauczymy go wszystkiego
o betonie oraz jak go bezpiecznie dowieźć do miejsca
przeznaczenia.
A wszystko po to, żeby zbudować lojalny i kompetentny zespół.
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Przeciwdziałanie
korupcji
Zwalczamy wszelkie przejawy korupcji, w tym
wymuszenia i łapówki.
Nasz wewnętrzny Kodeks postępowania sprawia, że wszyscy
wiedzą jak powinni się zachować – od poziomu całej Grupy aż
do indywidualnego pracownika reprezentującego Thomasa.
Wszyscy pracownicy na stanowiskach opisanych w Kodeksie
postępowania muszą znać go i znajomość tę potwierdzić
własnoręcznym podpisem.

Thomas Betong w Szwecji rozpoczyna
szkolenie dla kierowników i odpowiedniego
personelu z prawa konkurencji, aby jeszcze
bardziej wzmocnić naszą organizację i
utrzymać wysoki standard etyczny w tym,
jak prowadzimy interesy.
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Jesteśmy sygnatariuszem United Nations Global Compact i działamy
na rzecz zwalczania niesprawiedliwości i rozwarstwienia na świecie.
Firmy powinny odpowiedzialnie gospodarować surowcami naturalnymi
i w zrównoważony sposób oddziaływać na społeczeństwo.
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Osoba
Społeczeństwo
Świat
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Prawa
człowieka
Zapewniamy wszystkim równość szans, bez względu na narodowość,
kolor skóry, płeć, religię, orientację seksualną, pochodzenie społeczne
i etniczne.
Nie dopuszczamy dyskryminacji i prześladowania. Nasze
nastawienie na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
pracowników nie podlega dyskusji. Mamy swój wkład w rozwój
zrównoważonego społeczeństwa, myśląc globalnie i działając
lokalnie. Dodatkowo, co roku Thomas przekazuje dotacje na
cele charytatywne.

Thomas Concrete Group wspiera
fundację World Childhood
W 2016 r. Thomas Concrete Group postanowiła wesprzeć
fundację World Childhood w jej działaniach na rzecz praw
dzieci. Jej Wysokość królowa Szwecji Sylwia założyła tę
fundację w 1999 r. i od tego czasu działa ona na rzecz prawa
każdego dziecka do dzieciństwa.
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Jak powstawał
ten raport
OTO THOMAS CONCRETE GROUP

Raport zawiera informacje o działaniach firmy Thomas Concrete Group na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w nim dane liczbowe odnoszą się do
całej Grupy i zawierają informacje z pięciu spółek zależnych: Thomas Betong
(SWE), Thomas Concrete (USA), Thomas Beton (GER), Thomas Beton (POL) oraz
Thomas Cement (SWE). Każdy z obszarów jest dokładniej opracowany w układzie
krajowym. W raporcie wyróżniono kilka kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
oraz podstawową działalność.

NA TYM SIĘ SKUPIAMY
Bezpieczeństwo
Statystyki BHP są wyliczone jako częstotliwość zdarzeń powodujących absencję
(LTIFR) i przedstawione w postaci zagregowanej, z wyróżnieniem USA, gdzie
liczba godzin jest najwyższa.
Optymalizacja spoiw
Ilość spoiw alternatywnych zawartych w kupowanym przez nas cemencie nie jest
uwzględniona w raporcie. Jednym z zadań na rok 2020 jest jednak uwzględnienie
tego parametru.
Energia
Liczby obrazujące zużycie energii pozyskane są z mierzalnych wielkości. Zużycie
energii wykazane jest w kWh, zaś olej napędowy i opałowy w litrach. Całkowite
zużycie energii zostało wyliczone z użyciem tabel nośników energii. Zużycie
zależy od temperatury i objętości. Podajemy zużycie w przeliczeniu na metr
sześcienny produktu końcowego. Mamy jeden zakład ogrzewany gazem ziemnym
(w Niemczech) i 3 korzystające z lokalnej sieci ciepłowniczej (w Szwecji) – nie są
one ujęte w zestawieniu.
Satysfakcja pracowników
Statystyki zdrowia i satysfakcji pracowników mierzone są z wykorzystaniem
Indeksu satysfakcji pracowników (ESI). ESI opiera się na ankietach wypełnianych
przez wszystkich pracowników.

BEZPIECZEŃSTWO

Historyczne dane dotyczące kwestii bezpieczeństwa skłoniły nas do wzmożenia
uwagi, co zaowocowało widocznym pozytywnym trendem w obszarze
bezpieczeństwa fizycznego. Oczywiście dążymy do sytuacji, w której LTI = 0

ŚRODOWISKO

Surowce to temat o ogromnym znaczeniu, a związane z tym wyzwania są różne w
różnych krajach. W raporcie skupiamy się głównie na spoiwach, ponieważ to one
generują największe obciążenie dla środowiska.
Zużycie energii jest ściśle monitorowane w każdym kraju i oddziale, jednak, żeby
przedstawić informacje na poziomie całej Grupy, zdecydowaliśmy się podać
zagregowane dane dotyczące produkcji betonu towarowego. Postępowanie z
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produktami ubocznymi i odpadami to nie tylko kwestia zarządzania kosztami,
ale także wyraz odpowiedzialności za maksymalizację wykorzystania surowców i
niedopuszczanie do marnotrawstwa.
Inwestycje poprawiające stopień ponownego wykorzystania wody nie tylko do
mycia, ale także do celów produkcyjnych w kolejnych zakładach, w dążeniu do
domknięcia cyklu.
Dane dotyczące zużycia surowców pozyskane są z informacji o zakupach,
wolumenie produkcji i informacji dostępnych w literaturze. Skupienie na
przyszłych inwestycjach, żeby zautomatyzować nadążanie za rozwojem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I PRACOWNICY

„Dla nas ludzie i środowisko mają kluczowe znaczenie” – to nie jest pusty slogan.
Mocno inwestujemy w naszych pracowników, angażujemy się w międzynarodową
dobroczynność i w działania na rzecz pozytywnego wpływu Thomasa na
społeczności lokalne. Mierzymy to korzystając z ankiet wypełnianych przez
naszych pracowników oraz, częściowo, korzystając z badań nad naszymi
klientami.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Korupcja jest zjawiskiem, które mamy pod stałą kontrolą i na chwilę
sporządzania raportu jej poziom jest niski. Kodeks postępowania, jego
uzupełnienia i nasz cel, jakim jest zgromadzenie 100 % podpisów załogi pod
Kodeksem, a także szkolenia dotyczące prawnych aspektów konkurencji –
wszystko to stwarza podstawy do przekonania, że prowadzimy naszą działalność
w sposób etyczny.

PRAWA CZŁOWIEKA

Wszędzie, gdzie się pojawiamy, jesteśmy firmą lokalną. Dążymy do sytuacji, w
której 100 % naszych produktów i używanych przez nas materiałów spełnia
zasady opisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

DOKĄD ZMIERZAMY?

Opracowanie pierwszego Raportu Thomasa o zrównoważonym rozwoju to wielki
krok naprzód. Teraz czas na kolejne usprawnienia. Wiemy już, co chcielibyśmy
uzupełnić w następnych edycjach raportu. Kolejne jednostki biznesowe, które
powinny być przedstawione w kolejnym raporcie:
Wytwórnie prefabrykatów
Pompowanie betonu
Transport i dystrybucja
Certyfikaty do standardu GRI
Poprawa sposobu reagowania na wyzwania i szacowania danych, żeby osiągać
większą wydajność.
Silniejsza ekspozycja klientów.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas
na zapoznanie się z Raportem Thomasa o zrównoważonym rozwoju za rok 2016.
Mam nadzieję, że będzie to początek naszej wspólnej przygody. Miło będzie mi
odpowiedzieć na Państwa pytania i uwagi.

Erik Lindén
Kierownik HSEQ
erik.linden@thomasbetong.se

Raport przygotowali Anna von Krusenstierna i Erik Lindén, korzystając z danych
Thomas Concrete Group i badań.
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www.thomasconcrete.group

