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Drodzy Czytelnicy,

W kręgach biznesowych zrównoważony rozwój nabiera coraz większego
znaczenia. W firmie Ball idea zrównoważonego rozwoju ma bogatą histo-
rię oraz solidne podstawy, co w 2007 roku zaowocowało stworzeniem
sformalizowanego planu zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wszyst-
kie oddziały Ball Corporation wspólnie opracowały strategię zrównoważo-
nego rozwoju, do której dostosowujemy nasze działania na całym świecie.
O dotychczasowych osiągnięciach firmy Ball w tym zakresie możecie 
Państwo przeczytać w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego
rozwoju Ball Corporation oraz na stronie www.ball.com

Również w zakładzie w Radomsku planujemy działania w oparciu o zasady
zrównoważonego rozwoju, które są głęboko zakorzenione w kulturze na-
szej firmy i stanowią jeden z kluczowych czynników naszej strategii „Drive
for 10”. Niniejsza broszura opisuje działania podejmowane w zakładzie w
Radomsku w obszarze zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że bę-
dzie to dla Państwa interesująca lektura.

Z poważaniem,
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W SKRÓCIE

• 1,6 miliarda aluminiowych puszek rocznie

• -17% zużycia energii od roku 2007

• 179 pracowników

• 65% wszystkich odpadów zostało przetworzonych 
lub ponownie użytych w 2012

• -20% zużycia wody od roku 2007

• 270000 euro zainwestowano w ochronę środowiska
w latach 2011/2012

• 1995 oficjalne otwarcie zakładu

• 89 Klientów, 971 aktywnych dekoracji

Powstała w roku 1880 Ball Corporation jest jednym z największych na świecie producentów opakowań. 
Zarządzaliśmy w sposób zrównoważony w czasach, gdy jeszcze niewiele firm zajmowało się tym zagadnie-
niem. Obecnie w Ball funkcjonuje usystematyzowane podejście do działalności zakładu oparte na zasadach
zrównoważonego rozwoju.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE W BALL TO TRADYCJA

Jego podstawę stanowi nasza wizja zrównoważonego
rozwoju. Równoważąc wpływ czynników ekonomicz-
nych, środowiskowych i społecznych na podejmo-
wane przez nas decyzje i działania, tworzymy trwałą
wartość, którą Ball Corporation dzieli się z interesa-
riuszami.

W miarę ewoluowania naszej strategii zrównoważo-
nego rozwoju oraz publikowania naszych osiągnięć w
tej dziedzinie wyodrębniliśmy sześć obszarów, które
determinują nasz plan działań w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju. W niniejszej broszurze znajdzie-
cie Państwo informacje o działaniach dotyczących
każdego z tych obszarów podejmowanych w polskim
oddziale firmy. Monitoring danych we wszystkich za-
kładach wspomaga nasze certyfikowane systemy za-
rządzania środowiskiem, bezpieczeństwem pracy
oraz jakością i pozwala na ustawiczną poprawę osią-
ganych przez nas wyników. Bezpośrednie porówny-
wanie danych i wymiana doświadczeń pomiędzy
zakładami firmy Ball przyczynia się do realizacji celu,
jakim jest osiąganie poziomu „Najlepszy w swej klasie”.

Odnoszenie sukcesów i zrównoważone działania 
w Ball w dłuższej perspektywie czasowej są zależne
od kreatywności oraz specjalistycznej wiedzy na-
szych pracowników.

Pracownicy zakładu w Radomsku są informowani 
o działaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju
w różny sposób, między innymi poprzez publikacje,
wpisy na portalach internetowych i plakaty.

Dowodem uznania dla zrównoważonych i uczciwych
działań Ball w Radomsku jest przyznanie nam w
roku 2012 Platynowego Lauru za udział w progra-
mie „Przedsiębiorstwo Fair Play” nieprzerwanie
przez dziewięć kolejnych lat i coroczne uzyskanie 
tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Dodatkowo w roku 2012 otrzymaliśmy jedną z 15
nagród głównych programu – Statuetkę „Przedsię-
biorstwo Fair Play” – przyznawanych szczególnie
wyróżniającym się laureatom danej edycji.

Colin Gillis
Prezydent, Ball Europe GmbH

Radomsko

Dariusz Gnoiński
Dyrektor Zakładu w Radomsku



Innowacje

W Radomsku produkujemy około 1,6 miliarda alu-
miniowych puszek do napojów rocznie. W ramach
ścisłej współpracy z pracownikami Centrum Tech-
nicznego w Bonn nasi fachowcy ustawicznie pracują
nad produkcją coraz lżejszych puszek. Lżejsza
puszka to niższe koszty materiału dla nas i naszych
klientów. Jednak zdecydowanie nie jest to jedyna
korzyść. Im mniej zużywamy materiałów, tym mniej
surowców należy użyć do produkcji i mniej przetran-
sportować. Dzięki temu w sposób aktywny przyczy-
niamy się do efektywnej gospodarki surowcowej.
Społeczeństwo i środowisko korzystają na tym, gdyż
oszczędność na wadze puszki eliminuje koniecz-
ność użycia nowego surowca i jego przetransporto-
wania.

Obecnie tradycyjna aluminiowa puszka do napojów
o pojemności 500 ml waży około 20% mniej niż jesz-
cze w roku 1992. Ta redukcja wagi w dużym stopniu

ZMNIEJSZANIE WAGI PUSZKI
zmniejsza wpływ naszego produktu na środowisko.
Aktualnie ścianka puszki już jest cieńsza od ludz-
kiego włosa, a my nie ustajemy w wysiłkach, by
wspólnie z klientami w dalszym ciągu zmniejszać 
jej wagę, jednocześnie zapewniając wysoką jakość
tego technologicznie zaawansowanego produktu.

Puszka do napojów - jedno z najbardziej innowacyj-
nych opakowań na rynku - zmieniła się znacząco w
ciągu ostatnich 20 lat. Ściśle współpracując z klien-
tami, zespół ds. innowacji firmy Ball opracowuje
puszkę do napojów coraz bardziej odpowiadającą 
życzeniom konsumentów. Obecne możliwości tech-
nologiczne fabryki w Radomsku pozwalają na 
produkcję puszek aluminiowych o pojemnościach
330 ml i 500 ml oraz aluminiowych puszek slim 
o pojemności 250 ml.

DZIaŁanIa

0504

W naszych procesach produkcyjnych używamy wody
między innymi do mycia puszek po procesie tłocze-
nia, aby przygotować ich powierzchnię do druku i la-
kierowania, oraz do chłodzenia maszyn i urządzeń.

Od 2012 roku czerpiemy wodę o bardzo dobrej jako-
ści z własnej, nowo wybudowanej studni. Dzięki
temu nasze zapotrzebowanie na wodę z sieci miej-
skiej znacznie się zmniejszyło, co dodatkowo przy-
czyniło się do obniżenia kosztów działalności
naszego przedsiębiorstwa.

W fabryce w Radomsku dzięki podjęciu różnych
działań udało się nam zaoszczędzić 20% wody  w
porównaniu do roku 2007, co przyniosło następujące
korzyści: używamy mniej świeżej wody, podgrze-
wamy mniej wody wykorzystywanej w procesie mycia
puszek (tym samym oszczędzamy gaz) oraz zmniej-
szamy ilość ścieków, a więc również neutralizujemy
ich mniej.

LICZY SIę KAŻDA KROPLA 

W roku 2012 w fabryce w Radomsku wytworzono w
sumie 1183 tony odpadów (liczba ta nie zawiera
złomu produkcyjnego, który jest w całości efektyw-
nie poddawany recyklingowi). 65% odpadów ponow-
nie wykorzystano lub poddano recyklingowi. Kolejne
32% odpadów użyto do pozyskania energii i tylko
niewielka część naszych odpadów (3% – czyli około
dwie ciężarówki) trafiła na wysypisko. W przyszłości
zamierzamy całkowicie zredukować ilość odpadów
wywożonych na wysypisko.

SEGREGACJA ODPADÓW

Dbamy o jakość wody używanej w procesie produkcyjnym oraz 
zmniejszamy jej zużycie.

Puszka do napojów staje się coraz lżejsza. Obniżenie wagi puszki
pozwala na znaczące oszczędności materiałowe.

Recykling / Odzysk
Odzysk energii
Wysypisko

3%

65%

32%

Odpady wytworzone w 2012 roku w podziale na
sposoby ich utylizacji (w sumie 1183 tony).

Zmniejszenie wagi aluminiowej puszki 
330 i 500 ml w latach 1992-2012.

1992 2012 1992
puszka 330 ml puszka 500 ml

2012

15,3

12,6

19,6- 17,7%

- 20,4%

15,6
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ENERGIA
Mniejsze zużycie gazu  
W procesie produkcyjnym korzystamy również z gazu
ziemnego. Używa się go przede wszystkim w pie-
cach, gdzie puszki są suszone po ich umyciu oraz w
piecach, w których utwardza się powłoki lakiernicze.

W celu redukcji zużycia gazu w naszym zakładzie w
Radomsku wymieniliśmy palniki w jednym z pieców,
w których utwardza się lakier wewnętrzny. Pozwo-
liło nam to zaoszczędzić 150000 kWh gazu rocznie.
Ponadto aby utrzymać ciepło w piecach i zoptymali-
zować temperaturę, ograniczyliśmy wylot powietrza
na zewnątrz. Naszym celem jest ustawienie tempe-
ratury w piecach na możliwie najniższym poziomie.

We wszystkich zakładach firmy Ball ciągle pracu-
jemy nad poprawą efektywności produkcji. Poprzez
zwiększenie prędkości linii produkcyjnych wytwa-
rzamy więcej puszek, nieznacznie zwiększając przy
tym zapotrzebowanie na energię, co przekłada się
na mniejsze zużycie energii na 1000 wyprodukowa-
nych jednostek. Ten ciągły wzrost efektywności
energetycznej pokazuje, jak w naszych działaniach
harmonijnie łączymy ekonomię z ekologią.

Lepszy monitoring i praca zespołowa 
Nasze wysiłki zmierzające do oszczędzania energii
to proces ciągły. Zespół ds. energii w fabryce w 
Radomsku odbywa regularne spotkania, na których
analizuje potencjalne oszczędności i planuje odpo-
wiednie działania. W skład zespołu wchodzą inżynie-
rowie różnych specjalności oraz eksperci do spraw
środowiskowych i finansowych. Ponadto współpra-
cujemy w ramach całego przedsiębiorstwa, dzieląc
się dobrymi praktykami i nowymi rozwiązaniami, nie
ustając w dążeniach do oszczędzania energii.

W roku 2009 w Ball został wprowadzony System 
Informacji Energetycznej, który niedawno zaimple-
mentowano we wszystkich zakładach w Europie. 
Za jego pomocą w sposób ciągły mierzy się pobór
energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody przez
najważniejsze urządzenia w fabryce i rejestruje się
uzyskane dane. Dzięki przejrzystości zainstalowa-
nych systemów zwiększa się świadomość pracowni-
ków w zakresie oszczędzania energii, a ponadto
możemy szybko reagować na wykryte nieprawidło-
wości oraz szczegółowo porównywać osiągane przez
nas wyniki z wynikami innych zakładów firmy.

Zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego
na 1000 wyprodukowanych puszek.
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Dokładnie przyglądamy się naszym procesom
produkcyjnym, by zmniejszyć zużycie energii.

Dzięki zainstalowanym systemom monitorowania zwiększamy świadomość naszych pracowników na temat oszczędzania energii. 

DZIaŁanIa
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Cel: efektywność energetyczna  
Firma Ball wyznaczyła sobie cel ciągłego zwiększa-
nia efektywności energetycznej. Od 2007 roku w
Radomsku udało nam się zmniejszyć zużycie ener-
gii elektrycznej o 17%, a zużycie gazu ziemnego o
20% na 1000 wyprodukowanych puszek.

Energia elektryczna
W naszych fabrykach na wielu etapach produkcji
używamy zarówno sprężonego powietrza, jak i pod-
ciśnienia. Kompresory i pompy wytwarzające sprę-
żone powietrze i próżnię zużywają duże ilości energii
elektrycznej. W związku z tym nieustannie uspraw-
niamy systemy sprężonego powietrza w zakładzie, 
a tym samym obniżamy koszty energii.

W roku 2011 w zakładzie w Radomsku zastąpiliśmy
starą sprężarkę nowoczesnym urządzeniem, oszczę-
dzając w ten sposób ponad 450000 kWh rocznie.

Ponadto wymieniliśmy kilka wentylatorów na pio-
nowych elewatorach podciśnieniowych, zwiększając
ilość zaoszczędzonej energii o następne 350000
kWh rocznie. Natomiast zmiana położenia króćców
ssania na tychże elewatorach pozwoliła zaoszczę-
dzić kolejne 300000 kWh rocznie.

Dokładnie przyglądamy się też naszym procesom
produkcyjnym za pomocą systemu monitorowania
zużycia energii, który połączyliśmy z wszystkimi
podstawowymi urządzeniami zużywającymi prąd.
System ten pokazuje nam, gdzie i w jakich okolicz-
nościach zużywa się najwięcej energii elektrycznej.
Pomaga nam to podejmować decyzje dotyczące
oszczędzania energii.
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BEZPIECZEńSTWO

Łączny wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu 
dla zakładu w Radomsku (ilość wypadków podlegających
zgłoszeniu na 200000 przepracowanych godzin).

DZIaŁanIa
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Stale współpracujemy z dostawcami nad zwiększe-
niem efektywności zrównoważonego rozwoju w na-
szym łańcuchu dostaw. Na przykład współpracujemy
z dostawcami metalu, żeby zapewnić najlepszą ja-
kość materiału i w dalszym ciągu zmniejszać wagę
puszek. Oczekujemy od dostawców, że będą prze-
strzegać wyznaczonych przez nas zasad, które wy-
magają od nich działania zgodnie z odpowiedzialnymi
praktykami biznesowymi oraz stosowania wszystkich
obowiązujących praw i przepisów.

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ŁAńCUCHU DOSTAW

W Polsce poziom recyklingu puszek do napojów jest
wysoki i wyniósł w 2011 roku 74% wobec wymaganych
prawem 47%. Jeszcze w 1995 roku, wraz z rozpoczę-
ciem produkcji w zakładzie w Radomsku, założyliśmy
Fundację na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po
Napojach RECAL (www.recal.pl). Głównym celem
Fundacji są działania nakierowane na zwiększenie
poziomu recyklingu puszek, który w roku 1995 wyno-
sił zaledwie 2%. Fundacja RECAL informuje i edukuje
konsumentów w zakresie korzyści ekologicznych i
ekonomicznych płynących z recyklingu aluminiowych
puszek po napojach. Jeden z ciekawszych projektów
Fundacji RECAL to projekt „Piłki za puszki” zorgani-
zowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Tu-
rystyki i recan Organizacją Odzysku S.A. W ramach tej
akcji fundacja RECAL umieszcza solidne pojemniki
na puszki oraz tablice informacyjne głównie na bois-
kach „Orlik 2012”. Dzięki dochodowi ze sprzedaży
zgromadzonych surowców RECAL finansuje wysokiej
jakości piłki do wybranej dyscypliny sportowej.

W roku 2010 Ball rozpoczął w Polsce wyłączną współ-
pracę z TAFiSA, Światowym Stowarzyszeniem Sport
dla Wszystkich. TAFiSA i Ball wspólnie promują sporty

powszechne, zachęcając jednocześnie do zaangażo-
wania w sprawy środowiska i recyklingu. Jednym z
większych wydarzeń zorganizowanych w Polsce w
roku 2012 był Światowy Dzień Marszu. W 17 miastach
dystrybuowano napoje izotoniczne w puszkach ze
specjalną szatą graficzną promującą ekologiczne za-
chowania, a Fundacja RECAL zadbała o recykling pu-
stych opakowań.

W celu wsparcia i intensyfikacji zbiórki zużytych pu-
szek po napojach firma Ball założyła w 2004 roku or-
ganizację recyklingową recan (www.recan.com).
Obecnie recan Organizacja Odzysku S.A. posiada pięć
oddziałów w Polsce, zbierając ponad 10 000 ton zuży-
tych puszek rocznie, co sprawia, że jest jednym z li-
derów recyklingu puszek w Polsce. Oba podmioty -
recan Organizacja Odzysku S.A. i Fundacja RECAL z
powodzeniem współpracują od niemal 10 lat. W re-
zultacie wiele ich wspólnych projektów zwiększyło
świadomość mieszkańców Polski na temat potrzeby
recyklingu puszek oraz przyczyniło się do pozytyw-
nego wizerunku tego opakowania.

RECYKLING TO KLUCZ DO SUKESU 

W firmie Ball bezpieczeństwo jest najwyższym prio-
rytetem. Naszym celem długoterminowym jest wy-
eliminowanie wypadków w firmie. Dlatego właśnie
wprowadziliśmy zbiór ogólnych zasad i systemów, w
tym standard bezpieczeństwa oparty na wymogach
normy BS OHSAS 18001.

Aby dalej ulepszać nasz system bezpieczeństwa,
wprowadziliśmy program Behaviour Based Safety
(BBS). W ramach tego programu pracownicy doko-
nują obserwacji zachowań swoich kolegów i innych
osób przebywających w ich otoczeniu oraz rejestrują
swoje obserwacje po to, by móc później przedysku-
tować zarówno te zachowania, które oceniają jako
niebezpieczne, jak i te pozytywne. Dzięki tym obser-
wacjom zwiększa się poziom świadomości pracowni-
ków dotyczącej zagrożeń, które mogą wystąpić w
czasie wykonywania pracy.

W roku 2011 najważniejszy cel, czyli zero wypadków,
został osiągnięty. Niestety w 2012 roku miał miejsce
jeden wypadek podlegający zgłoszeniu. Przeprowa-
dzono analizę przyczyn tego zdarzenia, o czym poin-
formowano załogę, aby w przyszłości uniknąć tego
typu wypadków. 

Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
są omawiane podczas organizowanych szkoleń oraz
na porannych naradach produkcyjnych.

Realizacja w 2012 roku projektu instalacji dodatko-
wych wciągników i platform wpłynęła na podniesie-
nie bezpieczeństwa w czasie prac konserwacyjnych
oraz przy usuwaniu awarii w obszarze transportu.
Ponadto wprowadzony został program 1-minutowej
oceny ryzyka, przeprowadzanej przed rozpoczęciem
nowego zadania, co ma wpływ na zwiększenie świa-
domości dotyczącej zagrożeń.

Łańcuch Dostaw 

RecyklIng
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Ponadto monitorujemy wyniki naszych dostawców
metalu dotyczące zrównoważonego rozwoju, prze-
prowadzając ankiety samooceny, na  podstawie któ-
rych oceniamy ich działania w tym zakresie oraz
upewniamy się, że w naszym procesie produkcyjnym
używamy metalu wyprodukowanego zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju. 

Obserwujemy też bacznie cały łańcuch dostaw i stale
optymalizujemy transport, zarówno do, jak i z naszego
zakładu, oszczędzając pieniądze i czas oraz reduku-
jąc emisje zanieczyszczeń towarzyszące przewozowi.

W trakcie produkcji puszek używamy lakierów podda-
wanych procesowi utwardzania, podczas którego wy-
twarzane są lotne związki organiczne. Chcąc zmniejszyć
ich niekorzystny wpływ na środowisko, współpracu-
jemy z dostawcami lakierów, po to, by zminimalizo-
wać zawartość rozpuszczalnika w lakierach, co
skutkuje najniższą możliwą emisją lotnych związków
organicznych. Z tego samego powodu wiele lat temu
zrezygnowaliśmy z lakierów na bazie rozpuszczalni-
ków na rzecz lakierów na bazie wody, zmniejszając
znacząco emisję lotnych związków organicznych. Po-
nadto dopilnowujemy, by gazy emitowane w przepro-
wadzanych procesach kierowane były do urządzeń
neutralizujących je w celu zapewnienia naszym pra-
cownikom bezpiecznych warunków pracy oraz mini-
malizacji naszego wpływu na środowisko.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(VOCs)

Obserwujemy bacznie cały łańcuch dostaw, aby optymalizować nasze procesy produkcyjne.

Wierzymy, że dzięki szkolenion nasi pracownicy mogą nabyć
umiejętności, które pozwolą im doskonale pracować.

0,0
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FIRMA BALL JEST AKTYWNYM CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI RADOMSKA
W firmie Ball staramy się wspierać lokalne społeczności, pośród których żyjemy i pracujemy, nie tylko za-
pewniając miejsca pracy czy odprowadzając podatki, ale również inwestując nasz czas i pieniądze w inne
działania.

W latach 2011 i 2012 zakład w Radomsku zaangażo-
wał się w różne przedsięwzięcia:

• Wsparcie organizacji „Centrum Integracji Mło-
dzieży”, która oferuje dzieciom z ubogich i patolo-
gicznych rodzin możliwość letniego wypoczynku.

• Ufundowanie nagród dla szkół w konkursach ma-
tematycznych, językowych i innych promujących
edukację.

• Dofinansowanie spotkania wigilijnego dla ubogich
mieszkańców Radomska.

• Wsparcie materialne Związku Harcerstwa Polskiego.

• Organizacja praktyk dla uczniów lokalnego techni-
kum w celu umożliwienia im zdobycia doświadcze-
nia zawodowego.

Jesteśmy częścią miasta Radomska i lubimy je. Fakt
ten chętnie i jasno komunikujemy.

ZaRZąDZanIe talentamI spoŁecZność

75 PROCENT WAKATÓW ZAPEŁNIAMY WEWNęTRZNIE 
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Wierzymy, że dzięki szkoleniom nasi pracownicy
mogą nabyć umiejętności, które pozwolą im dosko-
nale pracować, dlatego w fabrykach Ball przyjęto, 
że 75% wszystkich wakatów zapełnia się osobami 
z firmy. W Radomsku cel ten został osiągnięty.

Wymagania odnośnie stanowisk pracy są związane z
umiejętnościami pracowników. Po przeanalizowaniu
silnych i słabych stron każdej z osób przygotowuje
się dla niej program szkoleń. W momencie, gdy trzeba
obsadzić dane stanowisko, właściwych kandydatów
poszukuje się najpierw w firmie.

Z lewej: Beata Zawadzka odbiera nagrodę dla „Przedsiębiorstwa Fair Play” 2012 w imieniu zakładu w Radomsku.
Z prawej: Zakład często odwiedzają wycieczki ze szkół.

Wierzymy, że dzięki szkoleniom nasi pracownicy mogą nabyć umiejętności, które pozwolą im doskonale pracować.

W ramach rozwoju kadr przykładamy olbrzymią
wagę do szkolenia odpowiednich umiejętności, a
także wyszukiwania i rozwijania talentów, by znaleźć
najlepszych kandydatów na stanowiska menedżer-
skie. Wszyscy nasi pracownicy przeszli również dwu-
dniowe szkolenie z zakresu budowania zespołów
oraz umiejętności komunikacji.

W roku 2012 zatrudniliśmy w zakładzie w Radomsku
stażystę, któremu zapewniliśmy warunki do dalszego
rozwoju, dzięki czemu mógł rozpocząć międzynaro-
dową karierę w Ball Packaging Europe. Został on za-
trudniony w biurze Ball w Ratingen w Niemczech.



Zurych (Centrala na Europę)
Ball Europe GmbH
Leutschenbachstraße 52
CH-8050 Zurych
Tel.: +41 (0) 445 597-100
Fax: +41 (0) 445 597-191

Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o.
ul. Krasickiego 150/152
97-500 Radomsko
Tel.: +48 44 68210 - 52
Fax: +48 44 68210 - 50

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej:

1. Ściągnij bezpłatną aplikację do odczytu kodu QR (poprzez dowolny AppStore)
2. Otwórz aplikację odczytującą kod QR
3. Zeskanuj kod QR swoim telefonem komórkowym

Zapraszamy także do odwiedzenia nas na kanale YouTube:
www.youtube.com/ballpackagingeurope


