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Na początku jest Planeta, bo bez niej nie byłoby 
niczego: ani surowców, z których na co dzień 
korzystamy, ani produktów, które każdego dnia 
wybierają nasi klienci, ani przestrzeni do inwestycji 
realizowanych przez nas na całym świecie. Na 
początku jest Planeta i bezwzględnie musimy 
o tym pamiętać, bo to już nie wybór, tylko 
odmierzana przez bezstronny zegar konieczność.

Planeta jest na początku, bo nic nie jest już daleko 
od domu. Świat trzymamy w lodówce, ubieramy 
się w niego, jeździmy nim do pracy. Nie dzielimy 
go na miejsca dostępne i te, których nigdy nie 
odwiedzimy. 

Na początku jest Planeta, bo – jakkolwiek to 
zabrzmi – leży to w naszym interesie. Naszą ideą 
od stu lat jest Rawlplug – nie ekologia. Jesteśmy 
jednak na tyle rozsądni i doświadczeni, by zdawać 
sobie sprawę z faktu, że biznes funkcjonujący 
bez refleksji i odpowiedzialności jest biznesem 
obliczonym wyłącznie na krótki dystans. Nas taki 
biznes nie interesuje. Zegara nie zatrzymamy, ale 
swój rozwój planujemy, bacznie obserwując ruch 
wskazówek.

Zapraszając Was do lektury niniejszego raportu, 
nie liczę na brawa. Rozliczcie nas tak, jak my 
rozliczamy siebie, z głębszą refleksją i osadzoną 
w rzeczywistości myślą o przyszłości. Jeśli macie 
lepsze pomysły, proszę – podzielcie się nimi z nami.
 
Tik-tak.
Tik-tak. 
Tik-tak. 

Na początku jest Planeta.
Rawlplug zajmuje drugie miejsce. 

Radosław Koelner 
prezes zarządu Rawlplug

Na początku 
jest Planeta

Świat trzymamy w lodówce, 
ubieramy się w niego,  
jeździmy nim do pracy
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Świat według Rawlplug

Port lotniczy Changi 
w Singapurze jest jednym 
z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów na 
świecie. Jego znakiem 
rozpoznawczym jest 
Klejnot (Jewel), imponujący 
kompleks o powierzchni 
134  tys. m2, złożony z ogrodu 
i centrum handlowego. 
W trakcie budowy lotniska 
wykorzystano zamocowania 
Rawlplug, m.in. kotwy do 
płyt kanałowych i podłoży 
ceramicznych R-RBP, kotwy 
opaskowe do betonu 
niespękanego R-XPT i kotwy 
do różnego rodzaju betonu 
R-HPTIIZF, a także wkręty do 
betonu R-LX oraz  
wiertła RTSDSR.



Świat się zmienia.
Prawda czy fałsz?

Mądre odpowiedzi nigdy nie są jednoznaczne. 
Upraszczamy, bo musimy. Bo chcemy udawać,  
że rozumiemy. Bo chcemy czuć się bezpiecznie. 
Bo wolimy znane od nieznanego, a znane ze swej 
natury jest prostsze. 

Świat się zmienia, choć nie z dnia na dzień.
Świat ewoluuje. Natura długo testuje dostępne 
rozwiązania i albo stawia na te najmocniejsze, 
które mają realną szansę przetrwać, albo  
– tworzy nowe. 

Świat zmienia się na naszych oczach. Nie, 
ten akapit nie przeczy słowom powyżej. Oba 
twierdzenia są prawdziwe i oba są ze sobą 
spójne, jak to często bywa w przypadku 
niejednoznaczności. Świat się zmienia, a my to 
dostrzegamy, bo trudno nie dostrzec widma 
nadciągającej katastrofy. Trudno nie reagować na 
plagi, które ją zapowiadają.

Musimy odnaleźć się w niejednoznacznościach, 
żeby przetrwać. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, 
że to TEN CZAS. Moment, w którym Natura testuje 
nas jako jedno z wielu dostępnych rozwiązań. Waży 
nasze plusy i minusy, a tych ostatnich mamy na 
koncie sporo. 

Wbrew temu, co o niej często myślimy i mówimy, 
Natura jest spokojna swoim wiekiem, swoim 
doświadczeniem i swoją mądrością. Natura 
przetrwa, bo na tym polega sens jej istnienia. 
Przetrwa nasze przewinienia, przetrwa kryzysy, 
które nam wydają się ostateczne, i będzie trwać, 
mimo wszystko. Pytanie brzmi: czy będziemy 
wystarczająco silni, by trwać razem z nią?

Natura nie lubi pośpiechu, my jednak nie mamy 
już czasu. Musimy działać, tu i teraz. Musimy 
rosnąć, rosnąć inteligentnie i mądrze, bo tylko 
w ten sposób – ewoluując wraz ze zmieniającym 
się światem – możemy udowodnić, że nie jesteśmy 
jego najsłabszym ogniwem.

Natura waży  
plusy i minusy 

człowieka
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KONTYNENTÓW  
Działamy nie tylko w Europie, 
ale i w Azji, Afryce, Ameryce 
Północnej oraz Australii

ZAKŁADY PRODUKCYJNE:
w Polsce (Wrocław – zamocowania i opakowania 
z tworzyw sztucznych, kotwy chemiczne, 
akumulatory i konfekcja, Łańcut – stalowe 
zamocowania i elementy złączne), Tajlandii (kotwy 
chemiczne), Wietnamie (zamocowania z tworzyw 
sztucznych i konfekcj) oraz w Rosji (Kaliningrad)

OŚRODKÓW BADAWCZO- 
-ROZWOJOWYCH 
I SZKOLENIOWYCH
prowadzimy je we Wrocławiu,
Łańcucie (Polska), Londynie (Wielka 
Brytania), Pradze (Czechy), Paryżu 
(Francja), Mediolanie (Włochy), Västerviku 
(Szwecja), Singapurze

HUBÓW LOGISTYCZNYCH 
Znajdujących się w Chinach, Francji, 
Irlandii, Polsce, na Węgrzech, w Wielkiej 
Brytanii, Wietnamie na Ukrainie oraz 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich

NIEZAWODNYCH PRODUKTÓW 
W portfolio naszych marek Rawlplug 
znajdują się specjalistyczne produkty 
z każdej dziedziny budownictwa

PRZYCHODÓW 
ze sprzedaży produktów, 
towarów, materiałów i usług 
w 2021 roku

KATEGORII PRODUKTOWYCH 
elektronarzędzia, akcesoria do 
elektronarzędzi, techniki montażu 
bezpośredniego i manualnego, wkręty, 
śruby, kotwy wklejane, kotwy mechaniczne, 
zamocowania lekkie, zamocowania fasadowe, 
zamocowania dachowe, piany i uszczelniacze

Rawlplug w liczbach

WYSOCE WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW 
budujących międzynarodowy  
zespół Rawlplug 

1 800
17

MAGAZYNÓW
Zlokalizowanych na całym świecie: 
w Australii, Czechach, Francji, Irlandii, 
Litwie, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwecji, 
Singapurze, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, 
Wietnamie, Włoszech, Ukrainie, USA 
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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STANY 
ZJEDNOCZONE 

AMERYKI

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY 
ARABSKIE 

CHINY 

INDIE 

SINGAPUR 

TAJLANDIA 

WIETNAM 

AUSTRALIA 

Rodzina Rawlplug

CZECHY 

FRANCJA 

HISZPANIA

IRLANDIA 

POLSKA 

PORTUGALIA 

ROSJA 

SŁOWACJA 

SZWECJA 

UKRAINA 

WĘGRY 

WIELKA BRYTANIA 

WŁOCHY 
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Logistyka Rawlplug 

WROCŁAW | ŁAŃCUT

GLASGOW

W 2021 roku wyzwaniem było  
zapewnienie naszym partnerom  
ciągłości łańcuchów dostaw, a tym samym  
utrzymanie stabilności biznesu. Cel osiągnęliśmy  
dzięki dywersyfikacji i elastyczności. Praca zespołów 
logistycznych Rawlplug przełożyła się na przewagę 
konkurencyjną w tym niezwykle wymagającym okresie
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DUBAI

LEGENDA:

Hub logistyczny

Transport lotniczy

Transport samochodowy 
Europa

Transport morski

SHANGHAI

GDAŃSK



Producent śrub rysunkowych dla 
sektora automotive premium 
i przemysłu 

Światowej klasy śruby rysunkowe oraz 
standardowe marki LF, wytwarzane metodą 
kucia na zimno. Dostępne w niezależnej 
dystrybucji, w szerokim zakresie wymiarowym 
i różnorodnych wariantach pokryć ochronnych 
– pokrycia  galwaniczne, liczne warianty 
cynku płatkowego, ocynk ogniowy, powłoki 
preaplikowane. Produkowane na potrzeby takich 
marek jak BMW, VW, JLR, Porsche czy Bugatti.

Marki Rawlplug

Najwyżej pozycjonowana  
i najbardziej rozpoznawalna  
na świecie marka w portfolio 

Rok powstania: 1919. Pierwszy na świecie 
producent zamocowań i narzędzi. Dziedzictwo: 
bezcenne. Na wielu rynkach Rawlplug – zgodnie 
z ideą założycielską braci Rawlings – stanowi 
synonim zamocowań. Obecny zakres specjalizacji 
w obrębie marki jest jednak dużo szerszy. 
Wśród licznych kategorii produktowych, poza 
zamocowaniami, znajdują się elementy złączne 
czy najwyższej klasy nowoczesne, zaawansowane 
technologicznie elektronarzędzia i narzędzia – tym 
samym Rawlplug jest dostawcą produktów dla 
każdego sektora branży budowlanej. Podstawą 
rozwoju firmy jest innowacyjność, oparta na 
wysokobudżetowych, specjalistycznych badaniach, 
realizowanych we własnych ośrodkach badawczo-
rozwojowych oraz przy współpracy z najbardziej 
renomowanymi instytutami naukowymi.

Marka o bardzo silnej pozycji na 
rodzimym rynku polskim oraz na 
rynkach całej Europy Środkowej 

Obecna na rynku od 40 lat (rok powstania: 
1982). Oferta: przede wszystkim zamocowania 
budowlane i elementy złączne. Dzięki 
dostępowi do bazy wiedzy, wyników badań oraz 
ponad stuletniemu doświadczeniu Rawlplug 
Koelner ma do dyspozycji szereg autorskich 
rozwiązań projektowych i produkcyjnych. Cecha 
charakterystyczna: optymalne zestawienie bardzo 
dobrych parametrów technicznych, interesującego 
designu i ceny. Odbiorcy: sektor DIY oraz 
wykonawcy inwestycji budowlanych o różnej skali 
i specjalizacji prac.

Modeco to trzy współistniejące 
wcielenia: Modeco Expert, 
Home Tools i Modeco Garden 

Marka powstała w 1991 roku i od tamtego 
czasu przeszła szereg transformacji, stale 
doskonaląc strukturę swojej oferty. Dzisaj jej 
wspólnym mianownikiem są narzędzia ręczne 
i elektronarzędzia o przystępnych cenach, 
skierowane do grup docelowych zróżnicowanych 
pod kątem zapotrzebowania (prace budowlane, 
majsterkowanie, prace ogrodowe etc.) Cechy 
charakterystyczne: trwałość, odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, estetyka wykonania. 
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Odpowiedzialność Rawlplug

Do budowy położonego 
nad brzegiem Oceanu 
Atlantyckiego Stadionu 
w Kapsztadzie (w 2010 roku 
odbyły się na nim Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej) użyto 
kotwy R-KEM II z prętem 
gwintowanymi do betonu  
oraz R-DCA.



Składa się z zaledwie trzech liter i nie jest  
trudny do złamania. E – Environmental.  
S – Social Responsibility. I jeszcze G, od 
Corporate Governance. Środowisko, społeczna 
odpowiedzialność i ład korporacyjny. ESG. 
Tylko tyle – i aż tyle. Szyfr otwierający drzwi 
do przyszłości, w której dzisiejsi krezusi, wciąż 
nastawieni na zysk za wszelką cenę, zwyczajnie 
nie przetrwają.

Na drodze do przyszłości należy zwracać uwagę 
na kierunkowskazy, a te niosą ze sobą wyraźny 
przekaz: w świecie, w którym kończą się zasoby 
naturalne, trwa kryzys energetyczny, a wynikające 
ze zmian klimatu anomalie pogodowe stały się 
normą, należy mądrze realizować przemyślane 
strategie dalszego rozwoju. Świadomie, 
odpowiedzialnie i niezależnie zarządzany biznes 
nie może odcinać się od potrzeb Środowiska 
i potrzeb Człowieka. Musi opierać się na założeniu, 
że tylko wspólna korzyść ma – i będzie miała 
– autentyczną wartość. Firm, które jak Rawlplug 
dysponują komfortem bazowania na mądrości 
wynikającej ze stu lat stałej obecności na rynku, 
jest na świecie niewiele. To cały wiek. To historia, 
której nasze dzieci i nasze wnuki uczą się z książek, 
filmów, o której chętnie opowiadają artyści. My 
tę historię obserwowaliśmy. Zdobywaliśmy przy 
niej bezcenne doświadczenie. Wyciągaliśmy z niej 
wnioski. Teraz chcemy współtworzyć jej ciąg dalszy. 

Oznaką prawdziwej mądrości jest pokora 
w obliczu faktów. A fakty są następujące: jeśli 
nie będziemy troszczyć się o tak bardzo przez 
nas wyeksploatowaną Naturę, jeśli nie będziemy 
budować i wzmacniać relacji z ludźmi, bez których 
wsparcia najlepsze nawet strategie pozostaną 
wyłącznie strategiami niezrealizowanymi, 
zatrzymamy się na rozdrożu, drepcząc niepewnie 
w miejscu. W Rawlplug podobny scenariusz nie 
wchodzi w grę. Doskonale zdajemy sobie sprawę 
z faktu, że aby się rozwijać, należy konsekwentnie 
iść do przodu, rozsądnie wybierając najlepszą 
drogę. Nauczyły nas tego natura i historia, 
której od przeszło wieku jesteśmy coraz bardziej 
świadomą częścią.

ESG.  
Szyfr przyszłości

Firm takich jak Rawlplug,  
które dysponują komfortem 

bazowania na mądrości wynikającej 
ze stu lat stałej obecności na rynku, 

jest na świecie niewiele
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Misja, wizja i cel Rawlplug

Dostarczanie 
najnowocześniejszych rozwiązań, 
którym można zaufać

CEL
ZRÓWNOWAŻONY  

ROZWÓJ

Człowiek

Biznes

Środowisko

Dbałość o potrzeby 
otoczenia oraz pracodawca 

z wyboru

Godny zaufania partner 
w biznesie oraz efektywność 

napędzana dygitalizacją

Nowe standardy 
odpowiedzialnej produkcji 

i konsumpcji

Chcemy być globalną 
marką pierwszego 
wyboru

S

E

G

MISJA

WIZJA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RAWLPLUG
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Solidność Rawlplug

Każdy z członków zarządu i rady nadzorczej ma precyzyjnie 
określone obowiązki w obszarze przestrzegania praw: 
krajowego, Unii Europejskiej, międzynarodowego oraz regulacji 
wewnętrznych i stosunków z interesariuszami. 

Wszyscy członkowie zarządu w codziennej pracy kierują się 
„Kodeksem etyki Grupy Rawlplug”, misją i wizją firmy, jej 
wartościami oraz celami strategicznymi. 

Struktura organów zarządczych firmy – zarządu i rady 
nadzorczej – jest różnorodna i opiera się na kompetencjach, 
doświadczeniu i niezależności oraz długości kadencji jej 
członków. Te kryteria mają największą wagę przy nominacjach 
i wyborze kandydatów do zarządu i rady. 

W realizację przyjętych celów 
strategicznych zaangażowani są 
wszyscy pracownicy, z zarządem 
Rawlplug na czele

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Z Rawlplug S.A. współpracuje od 2012 roku, od początku 
jako dyrektor zarządzający i prezes zarządu Koelner Łańcucka 
Fabryka Śrub. Od października 2012 roku pełni także rolę członka 
zarządu i dyrektora operacyjnego Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. 
W portfolio firm, w których zajmował najwyższe stanowiska 
kierownicze, znajdują się Gunnebo Industries Sp. z o.o. oraz 
Philips Lighting Poland S.A., a początki jego kariery zawodowej 
obejmują również pracę dla Portu Gdynia S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2000 roku 
ukończył Studium dla dyrektorów finansowych, zorganizowane 
przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego 
i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji. 
Z Rawlplug związany od 1998 roku. Od maja 2007 roku 
do grudnia 2008 roku sprawował funkcję prezesa zarządu 
w Śrubex S.A. Od 2001 roku jest dyrektorem ds. finansowych 
(obecnie członkiem zarządu ds. finansowych) w Rawlplug S.A.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od początku kariery związany z Rawlplug S.A. 
(wcześniej Koelner S.A.). Dzięki połączeniu ambicji i pełnego 
zaangażowania w życie i rozwój Rawlplug przekształcił rodzinne 
przedsiębiorstwo w firmę o globalnym zasięgu, odnoszącą 
sukcesy na rynku międzynarodowym. Od 1999 roku pełni 
rolę prezesa zarządu Rawlplug S.A. Wizjoner, za jeden ze 
strategicznych celów Rawlplug uważa realizację koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. 

Radosław  
Koelner
prezes zarządu 
Rawlplug S.A.

Marek  
Mokot
wiceprezes zarządu  
Rawlplug S.A.

Piotr  
Kopydłowski
członek zarządu 
Rawlplug S.A.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RAWLPLUG



• osiem podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), 
określających prawa człowieka i prawa 
pracownicze, w tym: prawo do zrzeszania 
się i negocjacji zbiorowych, prawo do 
niedyskryminacji, eliminacja niewolnictwa i pracy 
przymusowej oraz pracy dzieci; 

• Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, 
w skład której wchodzi pięć najważniejszych 
dokumentów ONZ: Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami 
dodatkowymi w sprawie zawiadomień 
indywidualnych i w sprawie kary śmierci oraz 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych. 

Pozostając otwartym na możliwość zaistnienia 
sytuacji trudnych do zdiagnozowania przez zarząd 
spółki, opracowano i wdrożono mechanizm 
zgłaszania wątpliwości, podejrzanych zachowań 
czy naruszeń, w formie procedury pod tytułem 
„Regulamin zgłaszania naruszeń oraz ochrony 
osób zgłaszających naruszenia”. Pozwala ona 
pracownikom lub osobom trzecim zgłaszać 
potencjalne lub rzeczywiste przypadki naruszeń, 
nieetycznych zachowań lub łamania prawa, 
również w formie elektronicznej i anonimowej. 

Ład organizacyjny, zdefiniowany przez  
„Kodeks etyki Grupy Rawlplug”, zawiera zbiór 
wytycznych dla pracowników, dostawców, 
podwykonawców i partnerów biznesowych 
oraz osób trzecich, dotyczących postępowania 
w sytuacjach, które mogą rodzić wątpliwości 
etyczne. W kodeksie znalazły się zalecenia,  
a nawet procedury, przygotowane na wypadek 
zaistnienia sytuacji nieetycznych, dwuznacznych 
lub spornych, umożliwiające wypracowanie 
kompromisów pomiędzy interesami interesariuszy 
a interesami firmy. 

„Kodeks etyki Grupy Rawlplug” jest zgodny 
z prawem polskim, Unii Europejskiej oraz 
następującymi wytycznymi międzynarodowymi: 

• wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD – Organisation for 
Economic Cooperation and Development) 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
dotyczące odpowiedzialnej działalności biznesu 
w kontekście globalnym, w tym w zakresie praw 
człowieka, zatrudnienia i relacji z pracownikami, 
środowiska, korupcji i łapownictwa, ochrony 
konsumentów, badań naukowych i rozwoju 
technologii, konkurencji i podatków;

• wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) dotyczące biznesu i praw człowieka, 
zawierające zbiór zasad określających 
przestrzeganie praw człowieka;

Przejrzyste zasady Kodeks etyki Ochrona danych

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności danych, 
również osobowych, jest gwarantowana każdej 
jednostce, w tym pracownikom, klientom oraz 
partnerom biznesowym. 
 
Rawlplug działa zgodnie z regulacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, 
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. 
Mając świadomość wzrostu zagrożeń związanych 
z cyberprzestępczością, Rawlplug dokłada wszelkich 
starań, aby odpowiednio zabezpieczać powierzane 
firmie dane przy wykorzystaniu najnowszych 
rozwiązań cyber security, ograniczając tym samym 
ryzyko wycieków, kradzieży lub utraty danych. 

W Rawlplug S.A. zgodność z powyższymi 
wytycznymi jest realizowana poprzez wdrożone 
i obowiązujące dokumenty: 

• „Regulamin zgłaszania naruszeń oraz ochrony 
osób zgłaszających naruszenia”, 

• „Regulamin Pracy w Grupie”, 
• „Polityka należytej staranności”. 

Dążąc do rozwoju opartego na równowadze, 
zarząd Rawlplug zwiększył zakres swojej 
odpowiedzialności. Przywództwo opiera na 
zasadach ekonomii obiegu zamkniętego oraz 
na kompromisie między ekonomią, człowiekiem 
i środowiskiem naturalnym. Wizja i misja firmy 
oraz jej cele strategiczne zostały zredefiniowane, 
ze szczególnym uwzględnieniem trzech 
wspomnianych filarów polityki zrównoważonego 
rozwoju. 

Rawlplug stosuje klarowne standardy 
ładu korporacyjnego oraz rachunkowości 
i transparentne procedury sprawozdawcze. 
Firma wdrożyła – zawarte w dokumencie „Kodeks 
etyki Grupy Rawlplug” – odpowiednie polityki 
i procedury w zakresie ładu korporacyjnego, 
standardów etyki, przeciwdziałania korupcji 
i łapownictwu, ochrony prywatności 
i bezpieczeństwa danych, polityki należytej 
staranności, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyboru dostawców i partnerów biznesowych.

Przyjęte zasady funkcjonowania i współpracy 
w rodzinie Rawlplug oraz między jej partnerami 
biznesowymi są zdefiniowane przez zasadnicze 
wartości organizacji:

• ZAUFANIE,
• INNOWACYJNOŚĆ,
• BEZPIECZEŃSTWO,
• RÓŻNORODNOŚĆ, 
• ZAANGAŻOWANIE.

Ład korporacyjny Rawlplug

W codziennym życiu firmy 
kierujemy się zasadami etycznymi, 
które zebraliśmy w Kodeksie Etyki 
Grupy Rawlplug. Z dokumentu 
korzystają zarówno pracownicy, 
jak i nasi dostawcy, podwykonawcy 
oraz partnerzy biznesowi
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Cele zrównoważonego rozwoju ESG
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zadanie 9.1 Rozwijać niezawodną, zrównowa-
żoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, 
w tym infrastrukturę regionalną i transgranicz-
ną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobro-
byt ludzi; zapewnić wszystkim ludziom równy 
dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie 

zadanie 9.2 Promować inkluzywną 
i zrównoważoną industrializację; do 2030 
roku znacznie zwiększyć udział przemysłu 
w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod 
uwagę uwarunkowania krajowe; podwoić ten 
udział w krajach najsłabiej rozwiniętych

zadanie 9.5 Do roku 2030 wzmocnić badania 
naukowe i podnieść poziom technologiczny 
sektora przemysłowego we wszystkich 
krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym 
poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby 
pracowników sektora badawczo-rozwojowego 
na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie 
publicznych i prywatnych nakładów 
finansowych na rozwój

zadanie 12.2 Do 2030 roku zapewnić 
zrównoważone zarządzanie i efektywne 
zużycie zasobów naturalnych

zadanie 12.4 Do 2030 roku zapewnić stabil-
ne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami 
i wszystkimi odpadami podczas ich całego 
cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzyna-
rodowymi; znacząco zmniejszyć poziom tych 
substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym 
samym minimalizując ich negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka i środowisko

zadanie 12.5 Do 2030 roku istotnie 
obniżyć poziom generowania odpadów 
poprzez prewencję, redukcję, recykling 
i ponowne użycie

zadanie 12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp 
do istotnych informacji i podnieść świadomość 
wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i stylu życia 
w zgodzie z naturą

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RAWLPLUG

Cele Rawlplug
Budowa stabilnej infrastruktury, 
promowanie zrównoważonego 
uprzemysłowienia oraz wspieranie 
innowacyjności

Zapewnienie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji

• Opracowanie listy procesów 
wykorzystujących zasoby w sposób 
innowacyjny i zrównoważony

• Zabezpieczenie przed cyberatakami 
i przestępczością w sieci 

• elektroniczny obieg dokumentów 

• Akademia Talentów Rawlplug – konkurs na 
innowacje dla studentów oraz programy roz-
wojowe dla wyróżniających się pracowników 
firmy – przyszłych liderów zmiany 

• Wprowadzenie pomiaru śladu 
środowiskowego produktów Rawlplug, 
zgodnie z metodyką Life Cycle Assessment  
(LCA) oraz śladu węglowego, zgodnie 
z PROTOCOL GHG w ZAKRES 3 

• Opracowanie wskaźników podlegających ra-
portowaniu i wynikających z nowych regulacji 
europejskich oraz dostosowanie standardu ra-
portowania (emisje w tym CO2, zużycie energii, 
w tym naturalnej, zużycie wody, odpady)

• Opracowanie planu zarządczego dla 
osiągnięcia celu NET ZERO 2030

• Monitoring i raportowanie emisji gazów 
cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw 
RAWLPLUG, zgodnie ze standardem 
Greenhouse Gas Protocol 

• Wdrożenie normy ISO 26000 w obszarze  
Ładu Korporacyjnego

• Opracowanie i wdrożenie „Polityki Należytej 
Staranności” – opracowanie dodatkowych 
kryteriów oceny i wyboru dostawców 
i surowców (modyfikacja Karty dostawcy)

• Określenie odsetka obrotu, inwestycji 
(CAPEX) i wydatków (OPEX) w danym roku 
sprawozdawczym względem aktywów lub 
procesów przyczyniających się do realizacji 
celów wyszczególnionych w taksonomii UE 

• Opracowanie strategii optymalnego obiegu 
odpadów w przedsiębiorstwie oraz procedur 
zrównoważonego zarządzania odpadami

• Opracowanie wykazu działań „Climate 
Positive”: zwiększonej retencji, zbiórki 
deszczówki, zmniejszenia nasłonecznienia 
i parowania 

• Ograniczenie zużycia wody, papieru i plastiku

• Opracowanie „Zielonej Listy Referencyjnej” 
produktów Rawlplug wytwarzanych 
w zgodzie z ideą ZR

• Usprawnienie współpracy i komunikacji 
z interesariuszami Rawlplug poprzez 
wdrożenie nowej, personalizowanej witryny 
eCommerce zintegrowanej z systemami 
operacyjnymi Rawlplug, umożliwiającej 
automatyzację i integrację procesów offline 
i online (projekt eCommerce)

• Wprowadzenie pomiaru satysfakcji klientów 
Rawlplug
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Zagwarantowanie dostępu do 
źródeł stabilnej, zrównoważonej 
i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie 

CELE RAWLPLUG

Zapewnienie edukacji na najwyższym 
poziomie oraz promowanie modelu 
stałego doskonalenia swoich 
kompetencji

CELE RAWLPLUG

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RAWLPLUG | CELE RAWLPLUG

zadanie 7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć 
udział odnawialnych źródeł energii w globalnym 
miksie energetycznym

zadanie7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik 
wzrostu globalnej efektywności zużycia energii

zadanie 7.a Do 2030 roku zwiększyć między-
narodową współpracę ułatwiającą dostęp do 
badań nad czystą energią i technologii w ob-
szarze energii odnawialnej, efektywności ener-
getycznej oraz zaawansowanych i czystszych 
technologii paliw kopalnych, a także promować 
inwestowanie w infrastrukturę energetyczną 
i czyste technologie energetyczne

zadanie7.b Do 2030 roku rozbudować 
infrastrukturę i zmodernizować technologie 
umożliwiające dostęp do nowoczesnych 
i zrównoważonych usług energetycznych dla 
wszystkich mieszkańców krajów rozwijających 
się, w szczególności państw najmniej 
rozwiniętych, rozwijających się małych państw 
wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie 
z ich programami rozwojowymi

• Rozbudowa fotowoltaiki – Wrocław 
841,56 kWp (wzrost o 340%, w porównaniu 
do 2020), Łańcut 1301,66 kWp (wzrost 
65% w porównaniu do 2020). Planowane 
jest zwiększenie mocy o kolejne 93%, 
w porównaniu do roku 2021)

zadanie 4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć 
liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają 
odpowiednie umiejętności, w tym techniczne 
i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu 
zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy 
i rozwoju przedsiębiorczości 

zadanie 4.5 Do 2030 roku wyeliminować 
nierówność płci w edukacji i zapewnić równy 
dostęp do edukacji na wszystkich poziomach 
oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych 
grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, 
ludności rdzennej oraz dla dzieci w szczególnie 
trudnej sytuacji

• Kampania komunikacyjna strategii 
zrównoważonego rozwoju wśród 
interesariuszy firmy oraz pracowników

• Rozszerzenie programu szkoleniowego 
Akademii Rawlplug o kwestie 
zrównoważonego budownictwa

• Wewnętrzna kampania edukacyjna wśród 
pracowników, dotycząca oszczędzania  
wody, papieru, eliminacji użycia plastiku 
i konieczności segregacji odpadów

Pracujemy nad innowacyjnymi 
technologiami, bo chcemy 
zapewnić bezpieczną 
przyszłość naszym dzieciom
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Ochrona, przywrócenie oraz 
promowanie zrównoważonego 
użytkowania ekosystemów, 
w szczególności lasów. Zwalczanie 
pustynnienia, powstrzymanie 
procesu degradacji gleby oraz 
powstrzymanie procesu utraty 
bioróżnorodności 

zadanie 15.1 Do 2030 roku zapewnić 
ochronę, odtworzenie i zrównoważone 
użytkowanie lądowych i śródlądowych 
ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych 
ekosystemów, w szczególności lasów, terenów 
podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 

• Przeciwdziałanie wylesianiu

• Rozwój projektu "Dzikie w mieście" 

• Opracowanie polityki ochrony i przywracania 
bioróżnorodności 

CELE RAWLPLUG

Prowadząc Rawlplug, dokładamy 
wszelkich starań, aby nasza działalność 
była zrównoważona, przez co rozumiemy 
zgodność z sześcioma celami Taksonomii 
UE (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020 r.) i realizację jej celów, 
którymi są:

• łagodzenie zmian klimatu
• dostosowanie do zmian klimatu
• zrównoważone użytkowanie i ochrona 

zasobów wodnych i morskich
• przejście na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym
• zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola
• ochrona i przywracanie różnorodności 

biologicznej i ekosystemów

Wskaźniki celów

Na ten moment możemy zagwarantować, 
że przestrzegamy wszystkich tak zwanych 
Minimalnych Gwarancji (Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytyczne 
ONZ, Organizacji Pracy (MOP), Międzynarodowa 
Karta Praw Człowieka ONZ), w tym zakresie 
oraz że nasza dotychczasowa działalność 
(za rok 2021 opisana w rozdziale 4) nie 
wyrządzała poważnych szkód w odniesieniu 
do najważniejszych celów środowiskowych 
zdefiniowanych w Taksonomii UE. 

To powód, dla którego ryzyka związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i jej 
wpływem na środowisko naturalne są brane pod 
uwagę w ramach strategii biznesowej i planów 
rozwoju firmy oraz we wszystkich codziennych 
działaniach i praktykach Rawlplug. 

CELE RAWLPLUG

• Program „Rawlplug pracodawcą 
z wyboru" – opracowanie strategii 
ograniczenia fluktuacji pracowników

• Rozbudowa Kodeksu Etyki Rawlplug

• Opracowanie polityki budowania i utrzymania 
różnorodności w miejscu pracy, w tym polityki 
niwelowania różnic w zakresie wynagrodzeń

Promowanie stabilnego, 
zrównoważonego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego, pełnego 
i produktywnego zatrudnienia oraz 
godnej pracy dla wszystkich

zadanie: 8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne 
i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę 
dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla 
ludzi młodych i osób niepełnosprawnych; 
zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę 
o takiej samej wartości

zadanie: 8.6 Do 2030 roku znacznie zmniejszyć 
odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy 
i nieuczestniczących w procesie edukacji lub 
szkoleniach

zadanie: 8.7 Podjąć natychmiastowe i efektyw-
ne środki, by wyeliminować pracę przymusową, 
współczesne formy niewolnictwa i handel ludź-
mi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy 
pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywa-
nie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyelimino-
wać pracę dzieci we wszystkich jej formach

zadanie: 8.8 Chronić prawa pracownicze oraz 
promować bezpieczne środowisko pracy dla 
wszystkich pracowników, w tym pracowników-
-migrantów, w szczególności dla kobiet migran-
tek i osób mających niepewne zatrudnienie



Szanse wynikające ze  
zrównoważonego rozwoju

Rawlplug chce dostosować się do 
zmian klimatu. Dążymy do tego, 
wdrażając zmiany w organizacji 
i całym łańcuchu dostaw

Proaktywne podejście do wyzwań tworzy 
szanse, które w niedalekiej przyszłości przyniosą 
pozytywne efekty nie tylko dla środowiska 
naturalnego, lecz także dla całej rodziny spółek 
Rawlplug oraz wszystkich interesariuszy

ZARZĄDZANIE EMISJAMI 
i konsekwentne minimalizowanie 
ich poziomu, co zniweluje koszty 
związane z obowiązkowymi 
opłatami i ewentualnymi karami 
środowiskowymi

ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG, 
odpowiadających na bieżące oczekiwania 
klientów i interesariuszy, co przełoży się na 
wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz 
zwiększenie lojalności dotychczasowych 
klientów, a tym samym pozwoli zbudować 
i wzmacniać przewagę nad konkurencją 

D

C

B
ROZWÓJ INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGII, które umożliwią wzrost 
efektywności procesów w obszarze 
logistyki, produkcji i sprzedaży oraz 
optymalizację kosztów, co przełoży 
się na obniżenie cen produktów, 
zwiększenie konkurencyjności, 
a docelowo wzrost zysków dla 
akcjonariuszy

A

LEPSZE WARUNKI PRACY, 
co istotnie zwiększy 
zaangażowanie i przełoży się 
na efektywność produkcji oraz 
sprzedaży, a także zmniejszy 
liczbę błędów i wynikających 
z nich strat
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Interesariusze Rawlplug

Opera w Dubaju jest 
wieloformatowym centrum 
sztuk widowiskowych. Obiekt 
może być przekształcony 
w tradycyjny teatr, salę 
koncertową lub przestrzeń 
wystawienniczą. Do realizacji 
tego projektu użyto produktów 
marki Rawlplug, takich jak: 
gwoździe do stali i betonu 
SP-KSC, naboje do gwoździarki 
SP-AM, SP-KRC gwoździe 
z podkładką, R-GS, R-FF1-N.



Razem  
jesteśmy wszędzie

…i możemy prawie wszystko, dostrzegając na 
horyzoncie wspólny cel, a także rozumiejąc, jak 
istotny jest nasz wpływ na jego realizację.  
Wpływ to w przypadku interesariuszy słowo-klucz. 
Napędza nas ten pozytywny. W fotografii pozytyw 
pozwala rozpoznać jasne i ciemne przestrzenie, 
tworząc z nich prawidłowy obraz rzeczywistości. 
Lubimy myśleć, że w przypadku pozytywnego 
wpływu jest podobnie.

Nasza rzeczywistość opiera się na pracownikach, 
dzięki którym tworzymy wyjątkowe, innowacyjne 
produkty i zapewniamy kompleksowe usługi; 
na projektantach, inżynierach i architektach 
budowli przyszłości; na partnerach biznesowych 
i dostawcach, dzięki którym jesteśmy 
pełnoprawnymi obywatelami świata; i na klientach, 
którzy zawsze oczekują od nas najwyższej jakości 
pod każdym względem – a my potrafimy ją z ich 
pomocą wypracować i zagwarantować.

W tak złożonym wzorze wartości, interesów 
i zależności niezwykle ważną rolę pełni 
komunikacja. Żeby nie popełniać błędów, trzeba 
przekazywać wiedzę. Żeby unikać nieporozumień, 
warto je zawczasu zweryfikować. Celując 
w zmianę, należy wspólnie podejmować trudne, 
mądre decyzje.

W Rawlplug zawsze chętnie zasiadamy do rozmowy. 
Cieszy nas fakt, że dzięki rozwojowi technologii, 
z których na co dzień korzystamy i z którym 
będziemy korzystać w jeszcze szerszym wymiarze 
w niedalekiej przyszłości, okazja do spotkania 
nadarza się znacznie częściej, mimo dzielących nas 
niekiedy od siebie tysięcy kilometrów. Poczucie,  
że jesteśmy razem – że razem jesteśmy wszędzie 
– napełnia nas przekonaniem, że odległy horyzont 
jest tylko złudzeniem, a wyraźnie widoczny na nim 
wspólny cel jest tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki. 

Cieszy nas fakt, że dzięki 
rozwojowi technologii, z których 
na co dzień korzystamy i z których 
będziemy korzystać w jeszcze 
szerszym wymiarze w niedalekiej 
przyszłości, okazja do spotkania 
nadarza się znacznie częściej, 
mimo dzielących nas niekiedy 
od siebie tysięcy kilometrów

• Projektanci, architekci  
i inżynierowie

• Pracownicy
• Dostawcy i podwykonawcy
• Akcjonariusze

1

• Władze państwowe i lokalne
• Organizacje pozarządowe
• Społeczności lokalne 

i regionalne
• Media

3

• Wykonawcy budowlani
• Organizacje i stowarzyszenia  

branżowe
• Dystrybutorzy
• Końcowi użytkownicy produktów
• Instytucje naukowe
• Konkurenci

2
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Ochrona środowiska,
Zaangażowanie społeczne,
Zarządzanie przez wartości

Biznes, Człowiek, ŚrodowiskoMisja, wizja i cel Rawlplug

Informacje dotyczące 
naszej oferty produktowej, 
wspierających je usług i szkoleń 
Rawlplug Academy, wydarzenia 
i aktywności CSR oraz nasze 
codzienne sukcesy i wyzwania 
realizowane we wszystkich 
obszarach działalności 
organizacji

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Newslettery RawlVoice i RawlNews, 
tablice i ekrany informacyjne, SMS-y

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 
strona internetowa, e-mail 
marketing, social media
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Komunikacja Rawlplug

Jak 
komunikujemy?

Co  
komunikujemy?

Jaki jest  
nasz przekaz?

Na co  
kładziemy nacisk?

Na czym  
nam zależy?



ESG. Sukcesy Rawlplug 2021

Wieżowiec Burdż Chalifa jest 
najwyższym budynkiem na 
świecie. Ma 829,8 m wysokości 
i obejmuje 160 pięter, 
do których dociera 57 wind, 
z których najszybsza pokonuje 
dystans 124 pięter w 60 sekund. 
Stabilność i nośność windy 
opiera się na kotwach M10, M12 
i M16 R-XPT firmy Rawlplug.



S
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ESG. Środowisko. Człowiek. Biznes. Żaden element 
nie zadziała sam, bez udziału drugiego i trzeciego 
nie wykorzysta swojego pełnego potencjału. Idee 
muszą się zazębić, żeby powstał cel. Cel również 
jest złożony. Innowacja sama w sobie może być 
genialna, ale nawet najwspanialszy wynalazek 
naukowy jest w stanie wyrządzić dotkliwe szkody 
naturze. Biznes dysponujący odpowiednimi 
środkami może rozminąć się z potrzebami 
społeczności. 

Strategia Rawlplug jest przemyślana. Wiemy, 
czego potrzebujemy i co jesteśmy w stanie 
zrobić w tej chwili. W oparciu o konkretne dane 
i bezcenne doświadczenie przewidujemy,  
co osiągniemy za dziesięć i dwadzieścia lat.  
Nie wszystko jest możliwe od razu. Wręcz 
przeciwnie - przesunięcie wynika z poważnego 
podejścia do tematu. Jeśli chcemy coś zrobić, 
zróbmy to dobrze. 
Zależy nam na efektach. Bierzemy za nie pełną 
odpowiedzialność, jak za skrupulatnie opracowane 
wcześniej plany. Cieszymy się, ogłaszając sukcesy 
zgodne z równowagą nakreśloną przez ESG:  

Cieszymy się, ogłaszając sukcesy 
zgodne z równowagą nakreśloną 
przez ESG: innowacje zorientowane 
na człowieka i środowisko, 
działania sprzyjające naturze 
i te poprawiające jakość życia 
społeczności funkcjonujących 
przy Rawlplug

ESG. Sukces jest  
zrealizowanym celem

innowacje zorientowane na człowieka 
i środowisko, działania sprzyjające naturze 
i te poprawiające jakość życia społeczności 
funkcjonujących przy Rawlplug. Zawsze pamiętamy 
jednak o tym, że sukces jest tylko kolejnym 
zrealizowanym celem. Nie oznacza końca drogi; 
wyznacza pewien jej etap, z którego natychmiast 
wynikają następne: idee, cele i sukcesy. 

Pewne decyzje nabierają sensów dopiero 
z perspektywy czasu. Sto lat obecności na rynku 
daje nam tę perspektywę. Wiemy, że świat się 
zmienia. Znamy kierunek i założenia, wedle których 
powinniśmy planować cele sprzyjające zmianom 
na lepsze. Pierwsze z nich już zrealizowaliśmy. 
Jesteśmy z nich dumni i z całą pewnością możemy 
je nazwać sukcesami. Wolimy jednak uważać je 
za punkty wyjścia. Znamy ciąg dalszy. Wiemy, że 
jeden zrealizowany cel otwiera drogę wielu innym 
i jesteśmy głęboko przekonani, że one również 
przerodzą się w sukcesy. 

Człowiek

Biznes

Środowisko



Godny zaufania partner w biznesie oraz 
efektywność napędzana dygitalizacją

Biznes

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021



ZAUFANIE: JAKOŚĆ, ETYKA, TRANSPARENTNOŚĆ, RZETELNOŚĆ

Audyt potwierdził, że w 2021 roku 
nie odnotowano przypadków naruszenia żadnej 
z czternastu zasad „Kodeksu Etyki Biznesu 
Rawlplug”: przestrzegania prawa, poufności 
informacji, nieprzyjmowania prezentów i przysług, 
korzystania z funduszy Rawlplug, traktowania 
siebie nawzajem z szacunkiem, przestrzegania 
praw człowieka i braku dyskryminacji, neutralności 
wobec wszystkich wyznań, poszanowania 
prywatności, dbałości o bezpieczeństwo i higienę 
pracy, poszanowania środowiska, kontaktu 
z mediami, zapobiegania konfliktom interesów, 
uczciwego handlu, udziału w życiu publicznym 
oraz obrotu akcjami firmy. W trosce o środowisko, 
naszych interesariuszy oraz prowadzony przez 
nas biznes audytujemy naszych dostawców i sami 
regularnie poddajemy się kontroli w kontekście 
przyjętych przez nas postanowień, zasad 
i procedur.  

Opracowaliśmy spójne z przepisami unijnymi 
procedury wewnętrznych, zawartych 
w „Regulaminie zgłaszania naruszeń oraz ochrony 
osób zgłaszających naruszenia”. Umożliwiają one 
pracownikom zgłaszanie swych podejrzeń co 
do naruszenia prawa, procedur czy standardów 
etycznych w miejscu pracy. Sygnaliści zachowują 
prawo do anonimowości oraz ochrony, jeśli okaże 
się ona potrzebna. 

Audyt polityki  
i kodeksu postępowania

Przyjęcie procedury 
sygnalistów

Naszą dbałość o jakość 
i rzetelność docenili eksperci oraz 
klienci. W 2021 roku trafiliśmy 
do pierwszej trzydziestki 
najlepszych producentów 
materiałów budowlanych (ranking 
magazynu „Builder”). Zasłużyliśmy 
również na tytuł Kreatora 
Budownictwa Roku 2021

E-commerce XXL,  
czyli być jeszcze bliżej
Stale dokładamy starań, aby być jeszcze 
bliżej naszych klientów, partnerów 
i pracowników. W dzisiejszych czasach 
bliżej oznacza online, a online potrzebuje 
dygitalizacji. Dlatego już teraz 
przygotowaliśy złożony plan rozwoju 
dygitalizacji firmy we wszystkich jej 
obszarach. Integrację między systemami 
planujemy tak, aby na przestrzeni kolejnych 
kilku lat wdrożyć prawdziwie rozwinięty 
omnichannel, dzięki któremu nasi partnerzy 
będą mieli z nami w pełni spersonalizowany 
kontakt, w czasie, miejscu i formie 
dostosowanej do swoich potrzeb. 

Zakładowa Kontrola Produkcji gwarantuje 
utrzymanie najwyższej jakości naszych  
produktów oraz świadczonych przez nas usług, 
możliwej m.in. dzięki powtarzalności oraz 
stabilności naszych procesów produkcyjnych.  
Wszystkie elementy systemu ZKP – wraz z zapisami 
badań surowców i gotowych produktów 
– dokumentujemy w przejrzystej, czytelnej 
formie. Potwierdzają to m.in. pozytywne wyniki 
audytów przeprowadzonych przez Instytut 
Techniki Budowlanej (ITB) oraz utrzymanie 
dotychczasowych certyfikatów:  ISO 9001,  
ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 oraz  
IATF 16949 (nowy standard). Chcąc 
zweryfikować działalność Rawlplug na obszarach 
zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności, planujemy poddać się 
międzynarodowemu audytowi Ecovadis.
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Dzięki uruchomieniu tej cyfrowej platformy 
świadczymy pomoc techniczną w pełnym zakresie, 
już na etapie projektowania. Pytania – w większości 
dotyczące kotew chemicznych i mechanicznych 
– spływają do nas z całego świata. W ramach 
Rawlplug Technical Helpdesk wcielamy się również 
w rolę konsultantów interesujących projektów 
nietypowych budynków. Sięgający po innowacyjne 
technologie i wykorzystujący autorskie rozwiązania 
wykonawcy darzą nas pełnym zaufaniem, m.in. 
w kwestii wykonania precyzyjnych obliczeń  
takich jak np. zamocowania dachowe i fasadowe.

Rawlplug  
Technical Helpdesk

Konsekwentne rozwijanie autorskiej – bezpłatnej  
– aplikacji, po którą równie chętnie sięgają 
projektanci, architekci i wykonawcy 
z całego świata, pozwoliło nam w 2021 roku 
zaimplementować do EasyFix szereg nowości 
i niezbędnych aktualizacji. Dodaliśmy koncepcje 
projektowania spójne z obecnymi wytycznymi, 
rozbudowaliśmy bazę produktów i wzbogaciliśmy 
moduł BETON o takie możliwości, jak wykonanie 
obliczeń w oparciu o metody projektowe zgodne 
ze standardem amerykańskim. EasyFix to jeden 
z naszych najważniejszych, wciąż rozwijanych 
projektów.

Aktualizacje  
aplikacji EasyFix

INNOWACYJNOŚĆ

W 2021 roku eksperci Rawlplug zaangażowani 
w funkcjonowanie aplikacji EasyFix skonsultowali 

1200 nowych projektów budowlanych.

»

W 2021 roku program Easyfix 4 posiadał ponad 
2400 zarejestrowanych użytkowników dysponujący 
indywidualnymi kluczami dostępu. Największa 
grupa korzystających z programu EasyFix pochodzi 
z Polski i Wielkiej Brytanii. Jest to 70% wszystkich 
zarejestrowanych użytkowników. Jednak w minionym 
roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost użytkowników 
z krajów azjatyckich.»

Polska 34 %

Wielka Brytania 32 %

Francja 4 %
Zjednoczone  

Emiraty Arabskie 4 %

Irlandia 2 %

Indie 2 %

Singapur 2 %

Filipiny 2 %

Malezja 1 %

Rumunia 1 %

Inne 16 %

PROCENTOWY UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW 
PROGRAMU EASYFIX Z UWZGĘDNIENIEM 
KRAJU POCHODZENIA
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Większa wytrzymałość, gwarancja spójnej 
i atrakcyjnej ekspozycji produktów oraz 
pozytywny wpływ na środowisko dzięki systemowi 
modułowych opakowań, takich jak eleganckie 
opakowania wielokrotnego użytku Rawlplug 
Combo czy worki B-PACK.

Nowe opakowania

OPAKOWANIE  
TYPU B-PACK

OPAKOWANIE LARGE  
COMBO PACK

OPAKOWANIE SMALL  
COMBO PACK

Nowe linie produkcyjne

Większa wydajność, eliminacja 
błędów oraz optymalizacja zużycia 
surowców to główne zalety nowych 
linii produkcyjnych. Wyższy stopień 
automatyzacji produkcji zapewnia 
też lepsze i jeszcze bardziej 
bezpieczne warunki pracy

2 PAKOWANIE  
OPAKOWANIA KARTONOWE  
I POJEMNIKI KLT 

• szeroki zakres wymiarów 
• szeroki zakres wagi 
• większa wydajność pakowania  

1  
OBRÓBKA GALWANICZNA 
ELEMENTY ZŁĄCZNE

• pełna automatyzacja procesu
• nadzór systemu komputerowego 
• stały monitoring parametrów procesu  
• zwiększenie liczby możliwych powłok i pasywacji
• zredukowanie zużycia wody o około 30%   
• zredukowanie zużycia chemii procesowej  

3 USZLACHETNIANIE 
TOCZENIE, WIERCENIE, GWINTOWANIE:  
M6 – M24 

• automatyzacja procesu dzięki zastosowaniu 
robotów manipulacyjnych  

• możliwość wykonywania kilku rodzajów obróbek 
na detalu w jednym cyklu  

• zwiększona efektywność procesu przekłada się 
na mniejsze zużycie energii elektrycznej  
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• skrócenie czasu obróbki o kilkaset procent
• duża powtarzalność wymiarowa jeśli chodzi 

o wykonywane detale
• możliwość wykonania znacznie większej liczby 

narzędzi we własnej narzędziowni, wysoka 
jakość obrabianych powierzchni

• wstępny montaż tulei z wkrętem do dachów 
płaskich (R-GOK)

• prekursorstwo i wyznaczanie trendów 
w nowoczesnych systemach montażu 
zamocowań do dachów płaskich

• rozwój umiejętności zawodowych pracowników 
• istotna oszczędność czasu dla naszych klientów, 

którzy otrzymają produkt skompletowany

Tokarka do materiałów 
supertwardych

Projekt i prototyp 
maszyny M-R-TOP

Moduł nowej wagi 
i zaklejarki końcowej

• kontrola masy kartonu z produktem i zaklejania 
opakowań zbiorczych

• wyeliminowanie ponad 95 proc. reklamacji 
dotyczących braku trzpieni do montażu 
systemów fasadowych

29

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021 | BIZNES | INNOWACYJNOŚĆ



• symulacja warunków starzeniowych w krótkim 
czasie

• umożliwienie wykonywania badań 
pozwalających na przewidywanie zachowywania 
się produktów w różnych warunkach 
środowiskowych

• możliwość określenia konkretnego wpływu tych 
warunków na parametry wytrzymałościowe 
i funkcjonalne produktów

• zapewnienie stałego i powtarzalnego 
środowiska z możliwością kontroli takich 
parametrów, jak temperatura czy wilgotność 
powietrza w trakcie badań starzeniowych

• możliwość przyspieszenia „starzenia się” 
produktów poprzez odpowiedni dobór 
parametrów środowiskowych

Komora  
klimatyczna

Nowy statyw  
wiertarki SDS

• zwiększenie powtarzalności wyników 
otrzymywanych w testach nośności

• wyeliminowanie błędów montażowych
• znaczne zwiększenie komfortu pracy oraz 

skrócenie czasu jej trwania podczas wiercenia 
otworów w betonie

• umożliwienie jednoczesnego wiercenia otworów 
i odsysania generowanego przy tej czynności 
pyłu bez ujemnego wpływu na efektywność 
i wydajność pracy

• gotowość do podjęcia nowych wyzwań 
w postaci konstruowania nowoczesnych 
akumulatorów

• wpływ na zwiększenie jakości elektronarzędzi

Stanowisko do montażu 
akumulatorów do 
elektronarzędzi
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Młotowiertarki, klucze 
udarowe, zakrętarki, wkrętarki 
i szlifierki kątowe – w 2021 roku 
portfolio marki wzbogaciliśmy 
o nowe elektronarzędzia dla 
profesjonalistów

31

Już w latach 30. XX wieku Rawlplug jako pierwszy 
na świecie wynalazł wiertarkę - RAWLHAMMER. 
Dziś wracamy do korzeni i z nieukrywaną 
dumą wprowadzamy do oferty profesjonalne 
elektronarzedzia Rawlplug. Ten nowy segment nie 
tylko zadowoli naszych klientów, ale także istotnie 
podniesie kompetencje marki i pracowników. 
Wierzymy, że dzięki własnemu know-how jakość 
maszyn spotka się z uznaniem rynku i pozwoli 
nam na realizację planów rozwoju R&D i produkcji 
w tym obszarze. 

Zależało nam nie tylko na ich najwyższej jakości,  
lecz również na jak najdłuższej żywotności. 
Maksymalny czas eksploatacji elektronarzędzi 
Rawlplug umożliwia m.in. wykorzystanie 
najwyższej klasy komponentów w produkcji 
akumulatorów oraz wprowadzenie usługi 
regeneracji baterii. 

NOWE PRODUKTY
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Elektronarzędzia akumulatorowe 18V
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• Wyrywarka mechaniczna R-TK do kotew
• RT-CDA ściernice do cięcia i szlifowania
• RT-DDP ściernice diamentowe do kostki 

brukowej i inne

100 lat żywotności – taki wynik w serii testów 
osiągnęły KEX-II i R-KER-II. Imponujący dowód na 
jakość absolutną znalazł oficjalne potwierdzenie 
w Europejskich Ocenach Technicznych (ETA), 
umacniając tym samym naszą pozycję lidera 
w produkcji kotew wklejanych. 

Wkręty stworzone z myślą o drewnie. Znak 
szczególny: snajperska precyzja. Wkręty Procut 
nie przecinają drewna i nie powodują pęknięć, 
tylko współpracują z jego strukturą – sprawnie 
rozsuwając włókna, wykorzystują naturalną 
elastyczność tego materiału 

Akcesoria do 
elektronarzędzi

Kotwy  
wklejane

Wkręty
Procut

Kotwy mechaniczne
R-LX

Doskonałe parametry techniczne R-LX sprawiły, że 
nasz produkt szybko stał się jednym z bestsellerów 
Rawlplug. Nowym wariantem, poszerzającym 
spektrum jego zastosowań, jest wkręt do betonu 
z podwójnym gwintem wewnętrznym - R-LX-I.
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Logo Rawlplug jest synonimem 
innowacyjności i potwierdzonej 
przez ETA jakości
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Rawlplug wymyślił kołek na nowo. Timber Uno  
jest efektem poszukiwań innowacyjnych rozwiązań 
w zamocowaniach lekkich – takich, które powstają 
w zgodzie ze środowiskiem. Jako pierwszy 
producent na świecie wprowadziliśmy na rynek 
uniwersalny kołek z ekologicznych komponentów. 

Zastosowanie drewna w jego składzie  
(70 proc.) sprzyja ograniczeniu wydobycia 
surowców ropopochodnych, z których 
wyodrębnia się komponenty do produkcji 
tradycyjnych kołków z PP czy PA. Timber 
UNO to również wyraźna zachęta do budowy 
domów z drewna lub domów pasywnych.
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Ekologiczny kołek  
Timber Uno

Jako pierwszy producent 
na świecie wprowadziliśmy 
na rynek uniwersalny kołek 

z ekologicznych komponentów 

70%
drewna

Wzmocniona konstrukcja współpracuje z kołkiem 
i materiałem termoizolacyjnym, przenosząc wysokie 
parametry na przeciąganie i jednocześnie zachowując 
stabilność kształtu, która gwarantuje estetyczny efekt 
ocieplenia.

Talerze dociskowe 
R-KWL

Jako producent Rawlplug ma 
realny wpływ na zmniejszenie 
ryzyka straty ciepła, a tym  
samym na oszczędność energii

Adapter montażowy 
R-TFIX-TOOL-CSM

Narzędzie do głębokiego osadzania kołków fasadowych 
z dodatkowym optycznym ogranicznikiem głębokości, 
ułatwiającym prawidłowo zagłębiony montaż kołków.

Innowacyjna konstrukcja 
nowej tulei dachowej GOK

Soczewkowy kształt talerza i znacząco wydłużony promień 
łączący z tuleją; odporność na udar nawet w ekstremalnych 
temperaturach i warunkach pogodowych. Aby przyspieszyć 
montaż i ułatwić pracę naszym instalatorom, wewnętrzną 
konstrukcję tulei wzbogaciliśmy o blokadę wkrętu, 
umożliwiając automatyczne łączenie z dowolnym 
wkrętem dachowym. Dzięki wprowadzonym innowacjom 
dostarczamy naszym partnerom kompletny produkt, 
pozwalający znacząco oszczędzić czas.
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W 2021 roku wprowadziliśmy nowy 
kompletny system opakowań COMBO, który 
zaprojektowaliśmy samodzielnie z myślą 
o potrzebach naszych klientów i w trosce 
o środowisko. Specjalna konstrukcja opakowań 
sprawia, że do ich produkcji wykorzystujemy 
aż cztery razy mniej tworzywa w porównaniu 
z tradycyjnymi opakowaniami dostępnymi na rynku 
– przy jednoczesnej gwarancji wytrzymałości. 

Zależy nam na tym, aby nasze etykiety były 
czytelne, zmodernizowaliśmy więc system 
opisujący nasze produkty, czyniąc go jeszcze 
bardziej przejrzystym, a przy tym nadal zgodnym 
z lokalnymi regulacjami. 

Etykiety

Eksperci to nasi partnerzy, ale nie zapominamy 
o zaawansowanych amatorach. Dokładamy 
wszelkich starań, aby nasza oferta, dostępna 
w sieciach sprzedaży dla majsterkowiczów, była 
nie tylko profesjonalna, ale także odpowiednio 
oznakowana i zapakowana.

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021 | BIZNES | NOWE PRODUKTY

Oferta dla majsterkowiczów:
opakowania COMBO

Specjalna konstrukcja 
opakowań sprawia, że do ich 

produkcji wykorzystujemy  
aż cztery razy mniej 

tworzywa w porównaniu 
z tradycyjnymi opakowaniami 

dostępnymi na rynku
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Modeco Expert

2021 rok upłynął nam również na rozbudowaniu 
oferty marki Modeco Expert.

• Elektronarzędzia
• Akcesoria do elektronarzędzi
• Narzędzia dla elektryka
• Narzędzia pomiarowe
• Narzędzia mechaniczne
• Narzędzia podstawowe
• Narzędzia budowlane
• Narzędzia łączeniowe
• Narzędzia tnące



Nowy zakład produkcyjny pozwoli nam 
zwiększyć efektywność w obszarze 
produkcji konfekcji oraz planować rozwój 
produkcji naszej oferty dla potrzeb rosnącej 
dystrybucji w Azji, skracając łańcuch 
dostaw. Warto również odnotować, że 
przygotowania do otwarcia Rawlplug 
Vietnam były jednocześnie rozłożonym 
w czasie na kilka miesięcy transferem 
wiedzy i technologii. 

BEZPIECZEŃSTWO: GWARANCJA W BIZNESIE

Rozpoczęcie produkcji 
w Rawlplug Vietnam pozwoliło 

nam zwiększyć stabilność 
łańcucha dostaw, co w kontekście 

szalejącej na świecie pandemii 
oraz związanych z nią obostrzeń 

sanitarnych należy uznać za 
jeden z największych sukcesów 

minionego roku 

Zakład produkcyjny 
w Wietnamie

Głównym zadaniem kodu kolorystycznego 
Rawlplug jest ułatwienie i przyspieszenie wyboru 
właściwego produktu do odpowiedniego podłoża. 
Prosta, intuicyjna identyfikacja wizualna pozwala 
jednak również istotnie zmniejszyć ryzyko 
popełniania pomyłek i błędów.

Kod kolorystyczny 
produktów 

Zyskanie nowego narzędzia do dokładnej kontroli 
produkcji pozwala osiągnąć możliwie najwyższy 
współczynnik OEE (całkowita efektywność 
wyposażenia). 

Wdrożenie 
oprogramowania MES
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RÓŻNORODNOŚĆ

Konsekwentne otwarcie na świat 
pozwala zdobywać nowych 
klientów i przekłada się na realne 
korzyści dla tych, którzy są z nami 
od lat

W 2021 roku z przyjemnością powitaliśmy 
w Rodzinie Rawlplug Włochy, Portugalię 
i Wietnam, wyraźnie zaznaczając swoją pozycję na 
kolejnych rynkach. W tych właśnie lokalizacjach 
skompletowaliśmy profesjonalne zespoły 
sprzedażowe, gotowe do reprezentowania 
naszych marek na rynkach lokalnych. Zapewniliśmy 
również zaplecza magazynowe i szkoleniowe, 
a w Wietnamie produkcyjne.

Ponadto, myśląc już o otwarciu nowych rynków, 
nasi inżynierowie zaprojektowali i wyprodukowali 
komplet narzędzi umożliwiający przygotowanie 
pierwszej oferty kołków rozporowych 
w amerykańskim systemie miar, czyli w systemie 
calowym. 

W kontekście 2021 roku koniecznie musimy 
wspomnieć również o naszej obecności w Australii, 
gdzie działa nasz stok konsygnacyjny.

Nowe lokalizacje,  
nowe rynki

NOWE LOKALIZACJE

STANY ZJEDNOCZONE 
AMERYKI

NOWE RYNKI STOK KONSYGNACYJNY

AUSTRALIA

EUROPA AZJA

 WIETNAM 
WŁOCHY PORTUGALIA 
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ZAANGAŻOWANIE

POLSK A
SSO  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 

| Branżowa organizacja czołowych polskich 
producentów materiałów do wykonywania 
systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

DAFA  Stowarzyszenie Wykonawców Dachów 
Płaskich i Fasad | Organizacja zrzeszająca firmy 
wykonawcze oraz produkcyjno-dostawcze 
działające w segmencie dachów płaskich i fasad.

PSPEZ Polskie Stowarzyszenie Producentów Elementów 
Złącznych – Stowarzyszenie skupiające 
największych producentów z branży elementów 
złącznych w Polsce, w którego Zarządzie zasiada 
przedstawiciel Rawlplug.

PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa – Stowarzyszenie naukowo- 
techniczne zrzeszające specjalistów 
zainteresowanych problematyką budowlaną 
i związanymi z nią zagadnieniami inwestycyjnymi.

SŁOWAC JA
OZ ZPZ Združenie pre zatepľovanie budov | 

Stowarzyszenie zawodowe zajmujące 
się izolacją zewnętrzną budynków, które 
zrzesza producentów systemów izolacyjnych 
i mocujących, wykonawców oraz ekspertów.

CZECHY
CAOK Česká Asociace Ocelových Konstrukcí | Organizacja zrzeszająca 

podmioty z branż metalowych, budowlanych, konstrukcyjnych 
oraz firmy specjalizujące się w obsłudze technicznej,  
montażu i oprogramowaniu w tych gałęziach rynku.

CZB Cech pro zateplování budov | Stowarzyszenie  
przedsiębiorców zajmujących się produkcją  
i dystrybucją systemów izolacyjnych, ich montażem, 
projektowaniem i usługami w tym zakresie.

IRL ANDIA
HAI Hardware Association of Ireland | Organizacja 

reprezentująca i dbająca o interesy sprzedawców, 
dostawców i producentów w branży budowlanej.

WIELK A BRY TANIA
INCA Insulated Render and Cladding Association | Stowarzyszenie 

zrzeszające przedstawicieli branży zewnętrznych izolacji 
termicznych.

NIA National Insulation Association | Organizacja reprezentująca 
producentów i wykonawców ociepleń budowlanych.

CFA Construction Fixings Association | Organizacja branżowa 
obejmująca producentów mocowań budowlanych – liderów 
na rynku brytyjskim.

BMF Builders Merchant Federation | Federacja reprezentująca 
sprzedawców i dostawców w branży budowlanej.

FR ANC JA
CISMA Construction Infrastructure Sidérurgie  

et Manutention | Organizacja reprezentująca  
wszystkie aspekty przemysłu i rynku zamocowań  
we Francji. Wszystkie firmy wchodzące w jej skład to  
producenci zamocowań. Celem CISMA jest współpraca w zakresie 
lobbyingu. Organizacja zajmuje się też aprobatami, przepisami 
budowlanymi, bezpośrednią komunikacją z największymi 
firmami budowlanymi we Francji, a także skomplikowanymi 
zagadnieniami z dziedziny prawa technicznego.

Współpraca  
ze stowarzyszeniami
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Dbałość o potrzeby otoczenia 
oraz pracodawca z wyboru

Człowiek

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021



ZAUFANIE: JAKOŚĆ, ETYKA, TRANSPARENTNOŚĆ, RZETELNOŚĆ

Nieustannie identyfikujemy i monitorujemy 
przestrzenie, w których wciąż pozostaje miejsce na 
poprawę warunków i komfortu pracy w Rawlplug 
(w tym kwestie związane z wynagrodzeniami). 
Konsekwentnie dążymy do skracania dystansu, do 
kontaktu (swoje pomysły mogą zgłaszać wszyscy 
pracownicy Rawlplug) i do rozmowy. Dzięki 
temu wspólnie możemy wyznaczać kolejne cele 
i realizować je zgodnie z wcześniej przyjętymi 
założeniami i opracowanymi procedurami.

Potrzeby pracowników 
to potrzeby Rawlplug

Opracowane przez Rawlplug „Procedury
należytej staranności" regulują identyfikację 
własnych działań biznesowych oraz monitoring 
dostawców. Ocenie zostają poddani również nowi 
dostawcy, a w „Karcie Dostawcy" znajdzie się 
klauzula dotycząca praw człowieka, uwzględniająca 
tryb działań naprawczych w przypadku 
zidentyfikowania nadużyć.

Kontrola  
łańcucha dostaw

W 2021 roku rotacja wynikała z dużej sezonowości oraz 
znacząco przewyższającego wcześniejsze prognozy 
zapotrzebowania rynku. Była wyższa niż w latach 
wcześniejszych, ponieważ Rawlplug zatrudniał pracowników 
interwencyjnie wspierających firmę w realizacji potrzeb 
i zapewnieniu dostępności produktów i usług

decyzja 
pracownika

decyzja 
pracodawcy

ROTACJA 
ZATRUDNIENIA

18,7%1,76%
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W Rawlplug doskonale rozumiemy, że rozwój 
potencjału pracownika leży w interesie 
pracodawcy. Osobom nowo zatrudnionym 
zapewniamy serię szkoleń pozwalających lepiej 
poznać firmę oraz powstające w niej produkty. 
Pracownikom wyróżniającym się odpowiednimi 
cechami proponujemy szkolenia dla przyszłych 
liderów, docelowo odpowiadających za 
motywację oraz komunikację w obrębie 
poszczególnych zespołów i pomiędzy nimi. 
Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę 
z faktu, że nawet najlepsi specjaliści w swoich 
dziedzinach potrzebują niekiedy wsparcia w innych 
przestrzeniach, zapewniamy je, organizując  
m.in. szkolenia z kompetencji miękkich. 
 

Rozwój  
kompetencji pracowników

INNOWACYJNOŚĆ
 POTENCJAŁ PRACOWNIKA

CZAS  
NA ROZWÓJ

DOFINANSOWANIE 
NAUKI

SZKOLENIA  
DLA LIDERÓW

Stawiamy również na tych, którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę, i dofinansowujemy ich naukę 
(w 2021 roku były to studia magisterskie 
podyplomowe na takich kierunkach jak  
SAP S4/HANA – nowoczesny system ERP, 
HR Business Partner, Data Scientist – Big Data 
i Systemy Zaawansowanej Analizy Danych czy 
Zarządzanie).

Pracownikom wyróżniającym 
się proponujemy szkolenia dla 
przyszłych liderów, docelowo 
odpowiadających za motywację 
oraz komunikację w obrębie 
poszczególnych zespołów 
i pomiędzy nimi
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Autorski program edukacyjno-rozwojowy dla 
klientów i pracowników stanowi kompleksowe 
dopełnienie oferty Rawlplug. Tematy, które 
poruszamy w trakcie zajęć, to: zamocowania 
termoizolacji fasadowych, kotwy wklejane, 
kotwy mechaniczne, zamocowania lekkie, 
piany i uszczelniacze, techniki montażu 
ręcznego, elektronarzędzia oraz akcesoria 
do elektronarzędzi. 

35 WEBINARIÓW 
50  – język polski
45  – język angielski 
28  – język czeski 
 9 – język francuski 
 3 – język litewski

70 SZKOLEŃ W TRAINING CENTRE
59  – Polska
 8  – Wielka Brytania
 3  – Francja

32 SZKOLENIA TRADYCYJNE 
38 – Polska 
19 – Litwa 
 7 – Czechy  

Program  
edukacyjno-rozwojowy 
Rawlplug Academy

5 filarów  
Rawlplug Academy

SPOŁECZNOŚĆ

01
PLATFORMA E-LEARNINGOWA

02
WEBINARIA

04
CENTRA TRENINGOWE

03
SZKOLENIA TRADYCYJNE

05
BAZA WIEDZY

Dzięki rozwijanej z roku 
na rok Rawlplug Academy 

poszerzamy wiedzę 
uczestników w zakresie 

efektywnego i bezpiecznego 
korzystania z produktów 

Rawlplug

Multimedialne materiały 
edukacyjne w językach:  

polskim, angielskim,  
rosyjskim i węgierskim
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RUMUNIA

FRANCJARawlTruck z jednej strony umożliwia prezentację 
flagowych produktów i usług Rawplug, a z drugiej 
– zapewnia naszym klientom liczne okazje do 
rozwoju umiejętności oraz opcję przetestowania 
produktów w warunkach ich faktycznego użycia. 
Szkolenia w mobilnym centrum treningowo-
ekspozycyjnym (specjalnie do tego celu 
dostosowany samochód ciężarowy) prowadzą 
specjaliści z Rawlplug, którzy służą pomocą 
i wsparciem, odpowiadając na wszelkie pytania 
i rozwiewając wszelkie wątpliwości. RawlTruck 
pełni dwie bardzo istotne funkcje: pozwala 
nam dotrzeć do klientów z profesjonalnie 
prezentowaną ofertą i jednocześnie pomaga 
ograniczyć ślad węglowy związany z transportem 
osób indywidualnych do stacjonarnych centrów 
szkoleniowych. W 2021 roku RawlTruck odwiedził 
trzy kraje: Polskę, Francję i Rumunię (łącznie 
45 wydarzeń branżowych, wystaw i targów).  

Mobilne centrum 
treningowe RawlTruck

RawlTruck pełni dwie bardzo 
istotne funkcje: pozwala 

nam dotrzeć do klientów 
z profesjonalnie prezentowaną 

ofertą i jednocześnie pomaga 
ograniczyć ślad węglowy 

związany z transportem osób 
indywidualnych do stacjonarnych 

centrów szkoleniowych

W ramach partnerstwa z wrocławską uczelnią
zrealizowaliśmy szkolenie z podstawowego 
i zaawansowanego wykorzystania programu 
MS Excel. W trwającym 80 godzin programie 
uczestniczyło 80 studentów z Polski (łącznie 
6400 osobogodzin).

Współpraca  
z Uniwersytetem  
Ekonomicznym
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Proces zwiększania zakresu środków ochrony 
indywidualnej, wprowadzania odpowiednich 
korekt w metodach pracy oraz usprawnień 
w maszynach, mających na celu obniżenie 
poziomu hałasu w zakładach produkcyjnych. 
Kontrolując poziom hałasu, współpracujemy 
z akredytowanym laboratorium badawczym, które 
dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym 
i doświadczeniem w tym zakresie. 

Minimalizacja  
hałasu

Zapewniliśmy pracownikom 
możliwość pracy zdalnej, 
dostosowując plan i harmonogram 
do nowych okoliczności, a także 
zapewniając niezbędny sprzęt  
oraz dostęp do odpowiednich 
systemów i aplikacji
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Efektem było zmniejszenie ryzyka 
rozprzestrzeniania się choroby i zachowanie 
ciągłości pracy. W trosce o bezpieczeństwo 
pracowników Rawlplug znacząco ograniczyliśmy 
liczbę osób przebywających w siedzibach firmy. 
Pracownikom, których fizyczna obecność nie była 
konieczna, zapewniliśmy możliwość pracy zdalnej, 
dostosowując plan i harmonogram do nowych 
okoliczności, a także zapewniając niezbędny sprzęt 
oraz dostęp do odpowiednich systemów i aplikacji.

Praca zdalna  
w czasie pandemii

Objęcie Systemem Zarządzania BHP wszystkich 
pracowników spółek Rawlplug w Polsce – we 
Wrocławiu i Łańcucie. Odpowiednie warunki pracy, 
w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, 
to jeden z kluczowych elementów prawidłowo 
funkcjonującego przedsiębiorstwa. System 
zarządzania w Rawlplug jest dostosowany do 
międzynarodowych standardów, wspierających 
stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP odbyło 
się przy ścisłej współpracy i w porozumieniu 
z pracownikami, reprezentowanymi przez swoich 
przedstawicieli.

Wdrożenie systemu 
zarządzania BHP

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie i COVID-19 
(łączna kwota wsparcia 4300 zł), dofinansowanie 
sportu – Multisport (42 524 zł), zwiększone 
wsparcie w zakresie płatnej opieki medycznej 
– rozszerzone warunki pakietów LuxMed i PZU, 
zwiększenie dofinansowania do okularów, 
wsparcie pracowników w zakresie troski o zdrowie 
poprzez zwiększenie świadomości i profilaktykę, 
w tym – dofinansowania do zabiegów 
dentystycznych (31 000 zł), webinar onkologiczny 
wraz z testowaniem pracowników i umówieniem 
wizyt indywidualnych (udział wzięło 50 osób) oraz 
szkolenia na temat COVID-19. 

Profilaktyka  
zdrowia



Liczba nowych chorób zawodowych wśród pracowników 0

Liczba wypadków śmiertelnych 0

Liczba wypadków z powstaniem urazu 12

Liczba nowych chorób zawodowych wśród pracowników 0

Liczba wypadków śmiertelnych 0

Liczba wypadków z powstaniem urazu 1

ROK 2021 Kobiety  Mężczyźni  Ogółem  

Liczba straconych dni pracy 259  412  671 

Liczba planowanych godzin pracy 
wszystkich pracowników

489 888 949 536 1 439 424

Wskaźnik 1,89  2,30 2,15 

ROK 2021 Kobiety  Mężczyźni  Ogółem  

Liczba straconych dni pracy 0  10  10  

Liczba planowanych godzin pracy 
wszystkich pracowników

106 848 72 576 179 424

Wskaźnik 0  7,26 17,94

Podnieśliśmy  
poziom bezpieczeństwa  
w halach produkcyjnych oraz  
w ich sąsiedztwie, wytyczając 
jezdnie dla wózków widłowych 
i piesze ciągi komunikacyjne 

RAWLPLUG S.A. Zakład Wrocław 

KOELNER RAWLPLUG IP Zakład Łańcut
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Siedem edycji szkoleń wstępnych z zakresu 
bezpieczeństwa i technik pracy dla nowo 
zatrudnionych (łącznie wzięło w nich udział 
75 osób) oraz okresowe szkolenia aktualizujące 
wiedzę pracowników (łącznie wzięło w nich udział 
61 osób). Po każdym wypadku, którego nie udało 
się uniknąć, przeprowadzaliśmy wnikliwą analizę 
jego przyczyn, a następnie wprowadzaliśmy 
środki profilaktyczne, by uniknąć podobnego 
ryzyka w przyszłości. Aby podnieść poziom 
bezpieczeństwa w halach produkcyjnych oraz w ich 
sąsiedztwie, zamieściliśmy czytelne znaki poziome, 
wytyczające jezdnie dla wózków widłowych oraz 
piesze ciągi komunikacyjne (chodniki i przejścia).

Program 
minimalizowania  
liczby wypadków
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SIŁA RÓŻNORODNOŚCI

Rawlplug jest otwarty na każdego, jednak 
specyfika branży w dużej mierze jest bardziej 
atrakcyjna dla mężczyzn niż dla kobiet, co widać 
w proporcjach zatrudnionych pracowników. 

Kobiety w Rawlplug

UDZIAŁ KOBIET W LICZBIE ZATRUDNIONYCH 
WEDŁUG ZAJMOWANYCH STANOWISK

18,8 
%

ZARZĄD I RADA 
NADZORCZA 

12,5  
%

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 
NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA 

30,2  
%

KADRA 
 MENEDŻERSKA  

13,3 
 %

KIEROWNICY  
LINIOWI/BRYGADZIŚCI 

42,1 
 %

SPECJALIŚCI 

Starania, aby zagwarantować wszystkim 
pracownikom równe traktowanie, zarówno 
w kwestii wymagań i oczekiwań, jak i w zakresie 
równych i sprawiedliwych warunków pracy i płacy. RÓŻNICA POMIĘDZY ŚREDNIM 

WYNAGRODZENIEM MĘŻCZYZN I KOBIET 
W RAWLPLUG  
(w danym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem 
premii, nagród i innych dodatków)

Równość w pracy i w płacy

10%
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Otwarcie spółki i zakładu w Wietnamie  
to kolejny dowód na to, jak wiele jesteśmy w stanie 
nauczyć się od profesjonalistów z innych krajów. 
Dzięki współpracy z nowymi partnerami z Azji 
poszerzyliśmy zakres doświadczeń i kompetencji, 
bezcennych w kontekście efektywnego 
realizowania wyzwań, jakie stawia przed Rawlplug 
niedaleka przyszłość. Świetnie przygotowani do 
pracy z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości Rawlplug Wietnamczycy przyjęli nas 
niezwykle życzliwie i urzekli swoją kulturą, co 
błyskawicznie przełożyło się na doskonałe relacje 
zawodowe między nami.

Rawlplug  
Vietnam

Każdy z nas łączy pracę z życiem 
prywatnym, a w Rawlplug wiemy, 
jak istotna jest równowaga między 
tymi przestrzeniami. Ufamy swoim 
pracownikom, dlatego zapewniamy 
im home office i jesteśmy elastyczni 
w kwestii godzin pracy

Wszyscy w Rawlplug wiemy, jak istotna jest 
równowaga między pracą a życiem prywatnym. 
Staramy się w możliwie jak największym zakresie 
uwzględniać indywidualne potrzeby pracowników, 
m.in. poprzez elastyczny czas pracy, możliwość 
pracy zdalnej oraz sprawne zarządzanie planem 
urlopowym. 

Równowaga między życiem osobistym 
a zawodowym to klucz do sukcesu

W zakładzie w Łańcucie pracownicy są zrzeszeni 
w dwóch organizacjach. Są to: Organizacja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” Łańcuckiej 
Fabryki Śrub (deklarowana liczba członków 
– 91) oraz Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa – Związek Zawodowy Przemysłu 
Elekromaszynowego w Łańcuckiej Fabryce Śrub 
(deklarowana liczba członków – 112). 
W zakładzie wrocławskim nie powstała idea 
związków zawodowych, ale przedstawiciele 
pracowników są włączeni w komunikację i decyzje 
dotyczące warunków i bezpieczeństwa pracy.  

Partycypacja i wolność 
zrzeszania się   



48

Zorganizowaliśmy staże dla 17 studentów 
i uczniów szkół średnich z Polski i Włoch 
(Politechnika Wrocławska, Elektroniczne Zakłady 
Naukowe, Technikum nr 12 we Wrocławiu, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Higher 
Education in Industrial Automation and Robotics).

Staże  
dla studentów

SPOŁECZNOŚĆ

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021 | CZŁOWIEK

Zdajemy sobie sprawę 
z faktu, że warto inwestować 
w poszukiwanie młodych 
talentów
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Kampania rekrutacyjna, w której pracownicy 
Rawlplug mogli polecać swoich znajomych 
i członków rodziny, doprowadziła do zatrudnienia 
12 z 28 rekomendowanych osób. Program 
rekomendacji był prowadzony w okresie  
lipiec–wrzesień 2021 w ramach naboru do pracy 
w magazynie. 

Wspieramy pracowników w różnych formach, 
takich jak: dofinansowanie posiłków (123 748 zł; 
z dofinansowania pracownicy skorzystali 2495 
razy; średnia liczba pracowników korzystających 
z dofinansowania w miesiącu – 416); wsparcie 
finansowe wypoczynku „wakacje pod gruszą” 
(254 250 zł, uprawnieni – 949 osób, skorzystało 
– 515); „paczki mikołajowe” (47 932 zł; paczki 
otrzymało 480 osób); zapomogi dla najbardziej 
potrzebujących (34 022 zł); dofinansowanie udziału 
w Bike Maraton Rawlplug (6800 zł). 

Pracownicy polecają 
pracowników

Wsparcie  
socjalne

ZAANGAŻOWANIE



Rawlplug wspiera rozwój 
sportowców w regionie. 

Współpracujemy z profesjonalnymi 
klubami i drużynami amatorskimi, 

które podobnie jak my cenią sobie 
rywalizację na zasadach fair play

Fot. Łukasz Skwiot
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Rawlplug konsekwentnie współpracuje zarówno 
z zawodowcami, jak i z pełnymi sportowej pasji 
amatorami. W 2021 roku mieliśmy przyjemność 
wpierać takie drużyny jak: 
• koszykarski klub Śląsk Wrocław – 17-krotny 

mistrz Polski, 
• pierwszoligowy Wrocławski Klub Koszykówki, 
• Wrocławski Klub Sportów Amerykańskich 

– Panthers Wrocław, 
• WKS Śląsk Wrocław Badminton, 
• pierwszoligowy klub koszykarski Rawlplug 

Sokół Łańcut, 
• Miejski Klub Kożuchów, 
• Wro Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”, 
• uczniowski Klub Sportowy SG Kożuchów.   

Rawlplug  
ze sportowcami

DZIAŁANIA LOKALNE
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W ramach współpracy z Wojewódzkim 
Dolnośląskim Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
dofinansowaliśmy szkolenia strażaków 
ochotników.

Wsparcie materialne dla chorujących dzieci, 
przebywających długotrwale w szpitalach 
(paczki z prezentami i przyborami szkolnymi) 
we współpracy z Fundacją FUNKOMITYWA 

Rawlplug  
ze strażakami

Rawlplug z chorymi 
i najuboższymi

i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym 
we Wrocławiu, PREKURSOREM ARTYSTYCZNYM 
i Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym 
im. T. Marciniaka; wsparcie finansowe terapii 
paliatywnej osób chorych w zaawansowanym 
okresie schorzeń nowotworowych we współpracy 
z Hospicjum Onkologicznym Fundacją „PRO 
Salute”; wsparcie finansowe na rzecz badań 
naukowych w zakresie sztucznego serca, 
bioinżynierii i biocybernetyki na rzecz Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
z Zabrza; wsparcie finansowe dla rodzin w trudnej 
sytuacji finansowej, mające na celu wyrównanie 
szans bytowych i rozwojowych we współpracy 
z Fundacją „Piastun – Wyrównanie Szans”.  



Nowe standardy odpowiedzialnej 
produkcji i konsumpcji

Środowisko

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021



2.
ZAKRES 2 Pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych, pochodzące 
z wytwarzania nabytej i zużytej energii 
elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia.  

1.
ZAKRES 1 Bezpośrednie emisje 
gazów cieplarnianych ze źródeł, które 
stanowią własność przedsiębiorstwa 
lub są przez nie zarządzane, w tym 
takich jak: stacjonarne spalanie paliw, 
emisje z floty, emisje niezorganizowane 
(jak wycieki z urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych) oraz emisje będące 
wynikiem procesów przemysłowych.  

3.
ZAKRES 3  Inne pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych (nie uwzględnione 
w emisjach zakresu 2), powstające 
w łańcuchu wartości firmy, w tym emisje 
na poziomie produkcji (ang. upstream) 
i konsumpcji (ang. downstream).   
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W 2021 roku zakłady produkcyjne Rawlplug 
nie otrzymały żadnych kar za nieprzestrzeganie 
przepisów z zakresu ochrony środowiska. 
W Rawlplug funkcjonuje System Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001, którego prawidłowa 
implementacja jest corocznie potwierdzana 
pozytywnym audytem. Zgodnie z założeniami 
ISO 14001 stale monitorujemy tzw. aspekty 
środowiskowe, czyli wpływ działalności 
przedsiębiorstwa na środowisko, przeprowadzając 
analizę ryzyk i szans oraz wdrażając odpowiednie 
programy działania.  

Rawlplug jest odpowiedzialny za emisję 
gazów cieplarnianych, a ich emisja podlega 
stałemu monitorowaniu.  Do wyliczania 
wielkości emisji stosujemy metodykę zgodną 
z zaleceniami Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) na podstawie 
wskaźników emisyjności CO2, SO2, NOx CO i pyłu 
całkowitego. Do szczegółowego określania 
emisji w różnych obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz w całym łańcuchu dostaw 
stosujemy zalecenia GHG Protocole. Zgodnie 
z metodyką emisje dzielimy na trzy zakresy.

Najwyższe standardy 
zarządzania

Emisje gazów 
cieplarnianych

ZAUFANIE
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WIELKOŚĆ EMISJI RAWLPLUG*  
W 2021 ROKU

ZAKRES EMISJI WIELKOŚĆ EMISJI JEDNOSTKA MIARY

ZAKRES 1 10087,86 Mg CO2** 

ZAKRES 2 21989,00 Mg CO2 

ZAKRES 3 Brak wystarczających danych Brak wystarczających danych 

ŁĄCZNA WIELKOŚĆ EMISJI 32076,86 Mg CO2 

Intensywność emisji gazów cieplarnianych 40,55 Mg CO2/1 mln zł

* dotyczy Zakładu Rawlplug we Wrocławiu oraz  
Zakładu Koelnr Rawlplug w Łańcucie

** Mg CO2 ( tCO2eq – tony metryczne ekwiwalentu CO2 )  
– ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) stanowi jednostkę 
miary stosowaną do porównywania emisji z różnych gazów 
cieplarnianych na podstawie ich współczynnika ocieplenia 
globalnego poprzez przeliczenie ilości innych gazów na 
równoważną ilość CO2 o takim samym współczynniku 
oglobalnego ocieplenia. 

Zgodnie z założeniami  
ISO 14001 stale monitorujemy  
tzw. aspekty środowiskowe, 
czyli wpływ działalności 
przedsiębiorstwa na środowisko.
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Zużycie surowców
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ZUŻYCIE ENERGII ŁAŃCUT 2021

Całkowita ilość energii zużytej  
(energia zakupiona od dostawców i wygenerowana) 

MWh 71 406

ZUŻYCIE ENERGII WROCŁAW 2021

Całkowita ilość energii zużytej  
(energia zakupiona od dostawców i wygenerowana) 

MWh 10713

21,54%GAZ ZIEMNY

1,42%ŹRÓDŁA ODNAWIALNE

77,03%ENERGIA ELEKTRYCZNA

ŹRÓDŁA ODNAWIALNE0,06%

GAZ ZIEMNY72,66%

ENERGIA ELEKTRYCZNA27,34%
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Zarządzanie zasobami wodnymi
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W zakładzie produkcyjnym w Łańcucie wodę do 
celów produkcyjnych pobieramy z własnych ujęć 
(5 studni głębinowych). Na linii do cynkowania 
zużyta woda jest regenerowana i zawracana do 
procesu obróbki galwanicznej. Pozostałą ilość 
wody poddajemy oczyszczeniu w zakładowej 
oczyszczalni ścieków, skąd kierowana jest do 
rzeki Wisłok. Woda deszczowa nie jest zbierana 
do zbiornika retencyjnego – systemy kanalizacji 
kierują ją po przejściu przez separatory do koryta 
Starego Wisłoka. 
W zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu wodę  
do celów produkcyjnych pobieramy z miejskiej 

Ponieważ Polska dysponuje jednymi 
z najmniejszych zasobów wody w Europie, 
potencjalny brak tego surowca w perspektywie 
kilku lat uznajemy za jedno z największych ryzyk 
w naszej działalności. Aby je zminimalizować, 
Rawlplug optymalizuje ilość wody zużywanej 
w produkcji oraz działaniach dodatkowych. 
Gwarantuje ponadto jej zrównoważone zużycie, 
co wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. 
Do osiągnięcia wszystkich powyższych celów 
wykorzystujemy opracowany i wdrożony przez 
Rawlplug system zarządzania zasobami wodnymi, 
obejmujący następujące działania: 

sieci kanalizacyjnej. Nasz proces produkcyjny 
wymaga wody do chłodzenia. Wykorzystujemy 
ją w obiegu zamkniętym. Woda trafia do 
systemu uzdatniania (proces odżelaziania 
i odmanaganiania), następnie jest pompowana 
rurami do układu chłodzenia form oraz hydrauliki 
maszyn, po czym wraca do zbiorników, gdzie 
w ramach cyrkulacji rozpoczyna się ponowny 
obieg. Kiedy woda odparowuje, uzupełniamy 
ubytki. Do kanalizacji wypuszczamy ją raz na  
dwa-trzy lata.

• systematyczny i skoordynowany proces 
monitoringu poboru i zużycia wody w każdym 
zakładzie produkcyjnym oraz spółkach 
dystrybucyjnych na podstawie rachunków oraz 
fizycznej kontroli szczelności instalacji (minimum 
raz na kwartał, docelowo raz w miesiącu) 

• wyznaczenie odpowiednio kompetentnych 
i uposażonych osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie zasobami wodnymi

• uwzględnienie rozwiązań optymalizujących zużycie 
wody lub wykorzystujących obieg zamknięty przy 
decyzji o zakupie nowych urządzeń (technologii)

• poszukiwanie rozwiązań mających na celu 
zwiększenie ilości wody podlegającej recyklingowi 
i sprzyjających wykorzystaniu obiegu zamkniętego

• prowadzenie badań i testowanie możliwych 
rozwiązań na małą skalę, aby po weryfikacji 
i dopracowaniu szczegółów skalować je 
i powielać jako dobre praktyki we wszystkich 
możliwych spółkach rodziny Rawlplug (od 
pojedynczych elementów wyposażenia aż po 
kompleksowe systemy produkcyjne, sieci czy 
całe zakłady)  

• inne rozwiązania sprzyjające zmniejszeniu zużycia 
wody, takie jak: stosowanie toalet o małym 
przepływie (dwukomorowych; 3 i 6 l) i krany 
z napowietrzaczami oraz używanie zmywarek do 
mycia naczyń w pomieszczeniach socjalnych.

• zbieranie i ponowne wykorzystanie deszczówki 
do nawadniania terenów zielonych 

• zwiększenie retencji terenów należących  
do firmy, poprzez usunięcie betonu z terenu  
firmy (np. parkingi wyłożone kratkami  
betonowymi zamiast płyt)

• kampania komunikacyjna wśród pracowników 
przypominająca o zakręcaniu wody (tabliczki 
z grafiką w toaletach i pomieszczeniach 
socjalnych)

Oszczędne zużycie wody

ZUŻYCIE WODY 
W RAWLPLUG S.A. 
W LATACH  
2019 – 2021
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Jak najmniej odpadów

W ramach realizowania tego celu podjęliśmy 
następujące działania: 

• weryfikacja i kontrola generowanych odpadów 
(w szczególności: rodzaj odpadów, ilość, miejsce 
powstawania, powód powstawania)  
co najmniej raz na kwartał przez osobę 
odpowiedzialną za te działania   

• ustalenie celów dotyczących możliwego 
ograniczenia ilości odpadów   

• monitorowanie zmian w prawie krajowym i Unii 
Europejskiej, gwarantujące przestrzeganie 
stosownych regulacji, ustaw oraz wymaganych 
aktów prawnych   

• spełnianie warunków technicznych wynikających 
z regulacji prawnych pozwalających na 
wytwarzanie odpadów, które są odpowiednio 
zagospodarowane i przekazywane uprawnionym 
firmom zewnętrznym  

• kampania komunikacyjna wśród pracowników 
dotycząca kwestii segregacji (w 2021 roku 
przeprowadzono szkolenia z segregacji dla 
wszystkich pracowników), połączona z kontrolą 
jakości segregacji

• kontrole jakości segregacji odpadów w zakładzie 
we Wrocławiu  

• kontrola miejsca wyznaczonego do 
tymczasowego magazynowania odpadów   

• minimalizowanie objętości odpadów 
przeznaczonych do przetworzenia lub utylizacji 
dzięki nabyciu i instalacji odpowiedniej 
infrastruktury, a przy tym optymalizacja emisji 
pyłów i CO2 związanych z procesem logistyki 
niezbędnym w procesie przetwarzania; nabyta 
przez Rawlplug belownica zmniejsza objętość 
opakowań z tektury i folii w skali 50:1 (belownice 
– łącznie już 7 – pozwalają nam dostosować 
odpady do procesu bezpośredniego recyklingu) 

• współpraca z profesjonalnymi firmami 
z odpowiednimi uprawnieniami, zajmującymi 
się przetwarzaniem lub utylizacją odpadów 
(Rawlplug nie prowadzi składowania odpadów)

Rawlplug dąży do pełnego trybu 
pracy w obiegu zamkniętym, co 
wiąże się z redukcją ilości odpadów
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INNOWACYJNOŚĆ

Strategia Net Zero  
do 2030 roku

Zarządzanie emisjami w celu osiągnięcia 
neutralności. Strategia Net Zero określa proces, 
jaki Rawlplug konsekwentnie wdraża, aby 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 
atmosfery porzez redukcję zużycia energii i innych 
surowców. Jej kluczowe elementy to:
   
• wykonanie i uruchomienie pierwszych 

instalacji fotowoltaicznych w obu zakładach 
produkcyjnych we Wrocławiu (190,64 kWp) 
i Łańcucie (777,6 kWp), o łącznej mocy 
967,84 kWp

• zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków należących do Grupy 
Rawlplug (budynki produkcyjne) poprzez 
termomodernizację budynków produkcyjnych 
(docieplenie elewacji i wymiana stolarki 
okiennej), dzięki której zapotrzebowanie na 
energię do ogrzewania i chłodzenia zmniejszy się 
o około 40 proc. w porównaniu do lat ubiegłych   

• zainstalowanie oczyszczaczy powietrza w hali 
selekcji mechanicznej, dzięki czemu zmniejszy się 
zanieczyszczenie powietrza pyłami powstałymi 
przez ścieranie powłoki śrub (bezpośrednia 
korzyść dla pracowników, ale także mniejsza 
ilość pyłów w atmosferze)   

• uruchomienie trzech wolnoobrotowych młynów 
do recyclingu tworzyw (poprawa czystości 
i klasy przemiału; zwiększenie jego możliwości 
w procesie zwracania i przetwarzania – jednolita 
gradacja, bez pyłu) z podciśnieniowym 
systemem odbioru zawracanego tworzywa 
z młynów (zmniejszenie objętości odpadów) 

• modernizacja parku maszynowego (mniejsza 
energochłonność)    

• działania mające na celu zwiększenie ilości tlenu 
(climate positive), sprzyjające osiągnięciu do 
2030 roku neutralności emisyjnej, takie jak: 
tworzenie ogrodów wertykalnych na ścianach 
budynków firmy i zielonych dachów, nasadzenia 
na terenie firmy oraz na obszarze miasta, 
sponsoring parków kieszonkowych (m.in. na 
terenach placów zabaw)   

• ograniczenie koszenia trawników na terenie 
firmy, tworzenie łąk kwietnych miododajnych

Strategia Net Zero określa 
proces, jaki Rawlplug 

konsekwentnie wdraża, aby 
ograniczyć emisje gazów 

cieplarnianych
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Produkty redukujące 
negatywny wpływ na 
środowisko

Biodegradowalne 
opakowania

Timber Uno – ekologiczny uniwersalny kołek 
Rawlplug został wykonany w 70 proc. z drewna. 
Jest produktem ze zwiększoną wytrzymałością 
i szerszym zakresem wykorzystania, a przez to 
mniej inwazyjnym dla środowiska.   

Nasze nowe opakowania BIO B-PACK są 
w 100 procentach biodegradowalne. Składają 
się z papieru, przezroczystej folii celulozowej, 
folii metalizowanej i skrobi. Można je wyrzucać 
do kosza na odpady biodegradowalne lub 
do kompostownika. Surowce, jakich używamy 
do produkcji, to kukurydza, ziemniaki i drewno. 

Eliminacja  
niebezpiecznej chemii

Projekt i wykonanie stacji ładowania wózków na 
terenie hal produkcyjnych i magazynu surowców 
oraz półfabrykatów pozwolił na wyeliminowanie 
90 proc. wózków z akumulatorami kwasowymi 
oraz na zredukowanie niemal do zera szkodliwego 
i wybuchowego wodoru, wydzielającego się 
podczas ładowania akumulatorów kwasowych.   

• biodegradowalna struna

• biodegradowalna folia

• papier z mąki kukurydzianej

Pomóż planecie, 
wybierz produkty 

w 100%  
EKOLOGICZNYM  
OPAKOWANIU!
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Ograniczenie wypadków 
środowiskowych

Do zminimalizowania liczby wypadków 
środowiskowych dążymy na kilka sposobów. 
Są wśród nich:

• kampania informacyjna dla pracowników  
(forma tradycyjna, papierowa) na temat 
potrzeby i sposobów ochrony środowiska, 
eliminacji odpadów i ich segregacji

• szkolenia wstępne dla nowo przyjętych 
pracowników w zakresie ISO 14000  

• systematyczne i wnikliwe kontrole 
infrastruktury w celu wyeliminowania 
potencjalnych błędów i wypadków

BEZPIECZEŃSTWO
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Renaturyzacja we Wrocławiu

Rawlplug Łańcut

Rawlplug prowadzi politykę mającą na celu 
ochronę i przywracanie bioróżnorodności oraz 
przeciwdziałanie wylesianiu. Chcemy, aby nasze 
działania w tym zakresie były prowadzone na 
najwyższym poziomie profesjonalizmu, w sposób 
spójny i systemowy, dlatego rozpoczęliśmy 
współpracę z organizacjami, które mają w tym 
zakresie nie tylko odpowiednie kompetencje, ale 
także wieloletnie doświadczenie.   

W 2021 roku – we współpracy z Wrocławskim 
Ogrodem Zoologicznym oraz naukowcami 
z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego – rozpoczęliśmy realizację 
unikatowego projektu z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu „Dzikie 
w mieście”. Jego celem jest zagospodarowanie 
zdegradowanego terenu przy ul. Kwidzyńskiej 
w trosce o ochronę lokalnej bioróżnorodności. 

Nasze działania wytyczają nowe standardy 
rewitalizacji terenów miejskich (innowacyjna 
koncepcja ochrony przyrody poprzez rewilding 

Na terenie fabryki w Łańcucie zidentyfikowaliśmy 
co najmniej 57 gatunków flory. Gniazdują tam 
liczne gatunki ptaków (szpaki, kosy, jerzyki, drozdy, 
grzywacze, bażanty), dla których zainstalowaliśmy 
na drzewach budki lęgowe); zaobserwowano także 
zające i kuny.  

jako odpowiedź na spadek liczebności gatunków 
i kryzys klimatyczny), sprzyjając jednocześnie 
edukacji przyrodniczej. Aby stworzyć odpowiednie 
warunki do renaturyzacji pasa zieleni przy 
nabrzeżu Odry, zaplanowaliśmy usunięcie 
sztucznych barier małej architektury (ogrodzenie), 
uniemożliwiających migrację flory, oraz wykonanie 
nasadzeń, które zwiększą bioróżnorodność. 
 
Zespół naukowców z Wydziału Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
w skład którego wchodzą specjaliści z różnych 
dziedzin: dendrolodzy, etolodzy, ornitolodzy 
i entomolodzy, rozpoczął już badania i obserwacje 
ekosystemu lokalnej fauny i flory w sąsiedztwie 
budynków Rawlplug. Dodatkowo efekty ich pracy 
zostaną wykorzystane do przygotowania ścieżki 
edukacyjnej dostępnej dla wszystkich wrocławian 
oraz do stworzenia punktów obserwacji dzikiej 
przyrody.  

Projekt na terenie zakładu we Wrocławiu będzie 
kontynuowany w kolejnych latach.

RÓŻNORODNOŚĆ

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021 | ŚRODOWISKO
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Budki  
dla ptaków

Posiłki bezmięsne 
w kantynie

ESG. SUKCESY RAWLPLUG 2021 | ŚRODOWISKO

Akcja pracowników w Łańcucie: 100 budek dla 
ptaków na 100-lecie Rawlplug.

Aby zmniejszyć emisję CO2, do której 
w dużej mierze przyczynia się produkcja mięsa, 
wprowadziliśmy zmiany w menu kantyny dla 
pracowników – każdego dnia znajduje się w nim 
przynajmniej jedno danie bez mięsa.    

ZAANGAŻOWANIE



Fot. facebook.com/EKOSTRAZ
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Współpraca  
z ZOO

Współpraca  
z Ekostrażą
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Adopcja dwóch wydr euroazjatyckich 
(finansowanie ich utrzymania) oraz współpraca 
(wsparcie finansowe) przy programie odbudowy 
gatunku w regionie. Łączna kwota wsparcia 
udzielonego przez nas w tym zakresie  
w 2021 roku to 28800 PLN.  

Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt we 
współpracy z Ekostrażą Wrocław. Pracownicy 
Rawlplug przekazali żywność dla psów i kotów oraz 
koce i maty, niezbędne dla poprawiania warunków 
bytowych podopiecznych Ekostraży.   
  

SPOŁECZNOŚĆ
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Raport ESG Rawlplug jest zgodny  
z następującymi aktami prawnymi i standardami: 
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• Rozporządzenie w sprawie Taksonomii 
UE – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 

• Projekt Dyrektywy CSRD z 21 kwietnia 2021 
roku Komisji Europejskiej (KE) w sprawie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju (Corporate 
Sustainability Reporting Directive, CSRD), 
zmieniająca dyrektywę 2013/34/EU, dyrektywę 
2004/109/EC, dyrektywę 2006/43/EC oraz 
rozporządzenie (EU) No 537/2014 w odniesieniu 
do raportowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju (Publ. 21.04.2021) 

• Dyrektywa NFRD – ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych

Zgodność raportu z prawodawstwem 
krajowym i Unii Europejskiej

• Wytyczne dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie informacji niefinansowych: 
Suplement dotyczący ujawniania informacji 
związanych z zagadnieniami klimatycznymi 
– KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie informacji 
niefinansowych: Suplement dotyczący 
zgłaszania informacji związanych z klimatem 
(2019/C 209/01) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października  
2014 r. zmieniająca dyrektywę  
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji 
dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy (Publ. 15.11.2014). 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

• Wytyczne dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie informacji niefinansowych (2017) 
– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 
Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie informacji 
niefinansowych (metodyka sprawozdawczości 
niefinansowej) 2017/C 215/01 (Publ. 5.07.2017) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 25 maja 2016 roku zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 860) 

• Standard Informacji Niefinansowych (SIN), 
Fundacja Standardów Raportowania oraz 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

• „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 
(2021)”, w skrócie DPSN2021 – Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2021.  
(Publ. 2021). 



ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
www.rawlplug.com


