L'Oréal stawia na ekologię i solidarność społeczną. Został za
to nagrodzony
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Fabryka L’Oréal Warsaw Plant otrzymała globalną nagrodę Global Water Intelligence
Awards. Stacja Recyklingu Wody została uznana za „Projekt Przemysłowy Roku”, jako
najbardziej imponujące osiągnięcie techniczne i środowiskowe w dziedzinie wody
przemysłowej i ścieków. Działania CSR koncernu docenił także tygodnik "Polityka".
Lokalnie, dobre praktyki L'Oréal w obszarze zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego
zostały docenione w X edycji Listków CSR tygodnika „Polityka”. Za działania na rzecz efektywnego
zarządzania wpływem na otoczenie, firmie przyznano Biały Listek CSR oraz wyróżnienie za wdrożony
w czasie pandemii program solidarnościowy.
W odpowiedzi na coraz częstsze okresy suszy nawiedzające Polskę, podwarszawski zakład L’Oréal
zdecydował się na inwestycję pozwalającą na zmniejszenie zużycia wody o połowę i ponowne jej
wykorzystanie. Stację Recyklingu Wody L'Oréal Warsaw Plant i jej wykonawcę uhonorowano
światową nagrodą Global Water Awards w kategorii „Projekt Przemysłowy Roku”.
Celem globalnych nagród Global Water Intelligence, przyznawanych od 2006 roku, jest docenienie

najważniejszych osiągnięć w międzynarodowym przemyśle wodnym podzielonym na kilka
kategorii. Nagrodzone zostają firmy, podejmujące inicjatywy w sektorach wodnym, wodnościekowym oraz odsalania wody, dzięki którym branża sprawnie się rozwija poprzez poprawę
wyników operacyjnych, wdrażanie innowacyjnych technologii oraz zrównoważony model finansowy.
Zdaniem organizatorów konkursu, oddana do użytku w 2020 roku instalacja stanowi najbardziej
imponujące osiągnięcie techniczne i środowiskowe w dziedzinie wody przemysłowej i
ścieków. Wyprodukowana czysta woda jest ponownie wykorzystywana w procesach produkcyjnych.
Nagrodzony projekt Stacji Recyklingu Wody, inspirowany koncepcją „Water Loop factory”, będącej
częścią strategii zrównoważonego rozwoju Grupy L’Oréal, udowadnia, że ślad środowiskowy
związany z produkcją kosmetyków może być znacząco zmniejszony.
Ewa Urbaniak, dyrektorka fabryki L’Oréal Warsaw Plant komentuje:
- W L’Oréal jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działań w zgodzie ze środowiskiem, w którym
żyjemy oraz do spełniania potrzeb naszej planety. W naszej fabryce przyjęliśmy koncepcję
gospodarki o obiegu zamkniętym. Każdego miesiąca powtórnie wykorzystujemy 3500 m3 wody
(7.000.000 półlitrowych butelek wody) do naszych procesów produkcyjnych. Jesteśmy dumni, że
wyznaczamy nowe standardy I inspirujemy świat do rozwiązywania problemów, związanych z wodą.
L’Oréal Warsaw Plant pomaga nam w oszczędzaniu wyjątkowego zasobu, jakim jest woda.
L'Oréal Polska otrzymała także Biały Listek CSR tygodnika „Polityka”, wyróżnienie przyznane za
wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz
ciągłe doskonalenie swoich działań na rzecz efektywnego zarządzania wpływem na otoczenie. Już po
raz dziesiąty tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum
Odpowiedzialnego Biznesu przeanalizował działania firm wspierające zrównoważony rozwój i
zaangażowanie społeczne.
W tegorocznej edycji Listków CSR po raz pierwszy w historii ustanowiono dodatkową kategorię
dla inicjatyw służących przeciwdziałaniu ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii,
czyli związane z Celami SDGs 3, 8 i 10. Wyróżnienie otrzymał Program Solidarnościowy na rzecz
walki z koronawirusem realizowany przez L'Oréal w Polsce. Firma wspierała personel medyczny,
partnerów biznesowych, pracowników i społeczność lokalną między innymi przekazując bezpłatnie
żele do sanityzacji rąk i produkty pielęgnacyjne, a także organizując szkolenia i elastycznie
zarządzając płatnościami.
Jak podkreśla Niels Westerbye Juhl, dyrektor generalny L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie,
pandemia była dla wszystkich próbą odpowiedzialności i pokazała znaczenie roli biznesu w walce ze
skutkami kryzysu.
- W L'Oréal bardzo szybko wdrożyliśmy program solidarnościowy i nieśliśmy pomoc różnym grupom
interesariuszy. W fabryce L’Oréal Warsaw Plant już w marcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy
produkcję żeli do sanityzacji rąk. Dzięki elastyczności, doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu
szybko dostosowaliśmy linie produkcyjne i wyprodukowaliśmy miliony opakowań żelu. Ponadto, jako
wieloletni partner ok. 7000 fryzjerów i salonów fryzjerskich wspieraliśmy tę ogromną grupę, która
nagle znalazła się w dramatycznej sytuacji i nadal odczuwa skutki pandemii. Już w marcu ub.r.
zamroziliśmy płatności należne od salonów i fryzjerów współpracujących z markami w Polsce oraz od
dystrybutorów – mówi prezes.
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