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LIST DO ZAINTERESOWANYCH STRON
ZAUFANIE, DETERMINACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SKOMPLIKOWANYCH CZASACH
W tych trudnych latach, najpierw z powodu Covid-19, a następnie inwazji na Ukrainę, Grupa SOL potrafiła
nadal wnosić swój wkład w walkę z pandemią i była w stanie zareagować na nieoczekiwany wzrost
koszt surowców.
Rozwój odnotowany w 2021 r. świadczy o naszych celach i naszej ufności w przyszłość: obroty wzrosły z
974 do 1.113 mln euro, przy wzroście o 14,3% i dodatnich wskaźnikach rentowności. Liczba naszych
współpracowników, strategicznego zasobu, wzrosła z 4.613 w 2020 r. do 5.101 na koniec 2021 r.
W 2021 roku Plan Rozwoju Grupy SOL na lata 2021-2030 wszedł w fazę operacyjną. Nasza firma od
zawsze działała poprzez wyznaczanie długoterminowych celów ekonomicznych i finansowych, również
związanych ze wzrostem możliwości zatrudnienia i jakości szkolenia personelu, dbałością o interesariuszy,
poprawą wkładu, jaki możemy wnieść bezpośrednio i pośrednio do gospodarki o obiegu zamkniętym i
efektywności energetycznej. Dbałość o zrównoważony rozwój we wszystkich jego formach jest powracającym i charakterystycznym elementem Planu we wszystkich jego wymiarach.
Patrząc z tej perspektywy, w 2021 roku Grupa przeprowadziła „kampanię bezpieczeństwa”, skoncentrowaną na świadomości zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożyła projekt „Little Big Innovations”, który
zwiększył zaangażowanie wszystkich członków Grupy i ich rolę jako promotorów zrównoważonego rozwoju.
W ostatnich miesiącach Grupa jest również zaangażowana w opracowanie pierwszego Planu Zrównoważonego Rozwoju, którego priorytetami strategicznymi są: trwałość naszych procesów i procesów
klientów, z którymi współpracujemy, innowacyjność, promocja integracji środowiska pracy, dialog i
słuchanie z naszych głównych interesariuszy.

Aldo Fumagalli Romario
Prezes Grupa SOL

Marco Annoni
Wiceprezes Grupa SOL
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NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 2021

2020

2021

2017

2018

2019

Obroty Grupy

756,8

833,5

904,3

973,8

1.112,9

Obroty (gazy techniczne)

369,2

403,2

412,6

438,2

558,4

Obroty (domowe usługi zdrowotne)

387,6

430,3

491,7

535,6

554,5

Marża operacyjna brutto

WYMIAR EKONOMICZNY

(mln EUR)

167,2

186,9

211,3

255,4

260,8

Wynik operacyjny przed odliczeniem
kosztów niecyklicznych

76,2

89,7

88,7

140,0

135,8

Inwestycje

99,3

99,8

103,3

112,9

132,3

100

102

101

102

105

276.437

365.775

322.072

318.136

327.920

39.765

45.372

41.792

40.088

46.710

244.910

260.214

272.317

252.279

288.193

48.951

52.175

52.801

54.403

64.986

3.556

3.958

4.320

4.613

5.101

- Włochy

1.136

1.194

1.218

1.248

1.350

- Pozostałe kraje

2.420

2.764

3.102

3.365

3.751

Godziny szkoleń

50.501

64.739

71.821

61.150

67.281

3,1

4,6

3,4

3,6

3,8

WYMIAR ŚRODOWISKOWY
Zużycie energii elektrycznej
(ASU; wskaźnik referencyjny 2017=100)
Wyprodukowana energia elektryczna
(GWh)
Emisje gazów cieplarnianych (równoważnik ton CO2)
- Emisje bezpośrednie
- Emisje pośrednie
- Emisje bezpośrednie związane z
transportem produktów

PERSONEL
Liczba pracowników na dzień 31/12

Wypadki przy pracy
- Wskaźnik częstotliwości

GRUPA SOL NA ŚWIECIE
EMEA

Niemcy

Republika Czeska

Polska

Holandia

Austria

Belgia

Słowacja

Irlandia

Słowenia

Wielka Brytania

Węgry

Francja

Rumunia

Szwajcaria
Niemcy

Polska

Republika Czeska

Holandia

Portugalia
Hiszpania

Austria

Belgia

Słowacja

Irlandia

Słowenia

Wielka Brytania
Chorwacja

Węgry

Francja

Maroko

Serbia

Albania

Holandia
Belgia

Austria

Bośnia
i Hercegowina
Albania

Grecja

Turcja

Kosowo

Kosowo
Północna
Macedonia

Północna
Macedonia

Słowacja

Irlandia

AMERYKA POŁUDNIOWA

Brazylia

Wielka Brytania

Słowenia
Węgry

Brazylia
Francja

Chiny

AZJA

Indie

Rumunia

Szwajcaria

Serbia

Portugalia

Bułgaria

Hiszpania

Grecja

Chorwacja

Polska Włochy Republika Czeska
Maroko

Turcja

Bułgaria

Hiszpania

Niemcy

Bułgaria

Rumunia

Szwajcaria
Bośnia
i Hercegowina
Portugalia

Włochy

Serbia

Włochy

Bośnia
i Hercegowina

Maroko

Albania

Indie

Turcja

Chorwacja

Kosowo
Grecja

Północna
Macedonia

Chiny

Brazylia

30

krajów na 4
kontynentach

Indie

1.112,9
milion euro
obrotu

5.101

pracowników

62

zakłady
farmaceutyczne
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PROFIL
Grupa SOL, założona w 1927 roku we Włoszech,
prowadzi działalność w zakresie produkcji, badań
stosowanych i sprzedaży gazów technicznych i
medycznych, opieki domowej, biotechnologii
oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
W sektorze przemysłowym Grupa dostarcza
gazy techniczne (sprężone, skroplone i kriogeniczne), urządzenia, instalacje i usługi dla klientów
działających w większości sektorów przemysłu.
Sektor opieki zdrowotnej zaopatruje w gazy medyczne, urządzenia medyczne do podawania i dozowania gazów medycznych, aparaturę, instalacje
do dystrybucji gazu, usługi zarządzania instalacjami, urządzenia elektromedyczne, centralne sterylizatornie oraz wykonuje „pod klucz” sale kriobiologiczne i laboratoria.
W dziedzinie opieki domowej Grupa posiada
ugruntowaną pozycją jednego z wiodących dostawców usług opieki domowej w Europie i poza
nią. Świadczy usługi oraz prowadzi terapie pacjentów przewlekle chorych, którzy zostają objęci
opieką pozaszpitalną w ramach systemów opieki
zdrowotnej poszczególnych krajów. VIVISOL jest w
stanie zapewnić pełną opiekę przewlekle chorym
pacjentom, często dotkniętym chorobami powo-

dującymi niepełnosprawność i stanami niestabilności społecznej, lub takim którzy potrzebują
terapii i zabiegów wspierających życie, w celu utrzymania ich w ich społecznym i emocjonalnym
kontekście, poprawiając w ten sposób jakość życia i
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.
W sektorze biotechnologii , Grupa rozwija usługi
testowe i analityczne w świecie badań i diagnostyki klinicznej ludzi i zwierząt, prowadzi badania
kliniczne mające na celu opracowanie własnych
cząsteczek biotechnologicznych, realizuje akredytowane usługi diagnostyki genomicznej i genetyki molekularnej, opracowuje rurociągi bioinformatyczne do zarządzania danymi klinicznymi,
opracowuje zatwierdzone procesy produkcyjne dla
cząsteczek biotechnologicznych, takich jak przeciwciała i białka rekombinowane, które wytwarza
jako produkty lecznicze.
W zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych Grupa zarządza 16 elektrowniami wodnymi
zlokalizowanymi w Albanii, Bośni i Hercegowinie,
Macedonii i Słowenii.
Spółka dominująca SOL Spa jest notowana na
włoskiej giełdzie od lipca 1998 roku.

Ponad

Ponad

klientów
przemysłowych

pacjentów, którym
udzielono pomocy

50.000

550.000

MODEL BIZNESOWY GRUPY SOL
ZAKŁADY
PRZETWÓRSTWA
PIERWOTNEGO

Surowce

Produkty
Tlen

Powietrze
+
Energia elektryczna

Azot
Argon

Gaz ziemny
+
Para wodna
Azotan
amonu
Woda
+
Karbid
Odzysk z procesów
przemysłowych
i szybów

ZAKŁADY
PRZETWÓRSTWA
WTÓRNEGO

Wodór

Podtlenek
azotu

Acetylen

Dwutlenek
węgla

Ruchome pojemniki

Cysterny

Furgonetki
INSTALACJE
MIEJSCOWE

Gazociąg

PRZEMYSŁ

ZDROWIE

Spożywczy
Metalurgiczny

Dom pacjenta

Domy opieki

Przetwórstwo metalu

Szpitale

Sanatoria

Chemiczno-farmaceutyczny
Naftowy i gazowniczy
Energetyka i środowisko

65%

35%

Obroty w opiece zdrowotnej

Obroty branży

58%

42%

Obroty we Włoszech

151

W porównaniu z obrotem z innych krajów

31

77

30

19

jednostek
jednostek
jednostek
jednostek
jednostek
certyfikowanych certyfikowanych certyfikowanych certyfikowanych certyfikowanych
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO 13485
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MISJA I WARTOŚCI
Od ponad 90 lat nasza misja i wartości przyświecają nam w poszukiwaniu innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz w rozwoju usług zapewniających najlepszą opiekę, przyczyniającą się do poprawy jakości życia na naszej planecie

WARTOŚCI
Etyka postępowania wobec wszystkich zainteresowanych stron.
Bezpieczeństwo pracowników, współpracowników, klientów i pacjentów.
Zadowolenie klienta poprzez dostarczanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie
rozwiązań oraz poprawę jakości życia pacjentów.
Zrównoważony i stały rozwój wartości ekonomicznej w czasie.
Ochrona środowiska poprzez optymalizację procesów i zasobów energetycznych.
Rozwój zasobów ludzkich poprzez ciągłe szkolenie pracowników.
Grupa SOL przyjęła w 2006 r. własny Kodeks etyki,
stanowiący odniesienie dla członków firmowych
organów, pracowników Grupy, oraz wszelkich osób
trzecich, pracujących w imieniu, na rzecz lub w interesie Grupy SOL.

WKŁAD DO SDGs
Technologie w zakresie konserwacji
produktów spożywczych

Gazy medyczne do badań
diagnostycznych
Usługi opieki domowej pozwalające
uniknąć hospitalizacji
Zapobieganie chorobom za pomocą
genomowych testów diagnostycznych
Zaangażowanie na rzecz zdrowia i
komfortu wszystkich swoich pracowników
Zaangażowanie na rzecz
przezwyciężania nierówności związanych
z płcią, zapewniania równych szans oraz
integracji społecznej

Odpowiedzialne gospodarowanie
zasobami wodnymi poprzez procesy
oczyszczania i uzdatniania wody oraz
zmniejszenie zużycia wody w naszych
zakładach
Produkcja energii w elektrowniach
wodnych

Promowanie zrównoważonej mobilności
(napęd na wodór, biopaliwo i skroplony
gaz ziemny)

Zintegrowane usługi w zakresie opieki
zdrowotnej
Rozwój innowacyjnych technologii dla
bardziej efektywnych, bezpiecznych i
przyjaznych środowisku procesów w
sektorze przemysłowym
Inwestujemy w instalacje, które pracują
nad odzyskiem dwutlenku węgla, który w
inny sposób jest uwalniany do atmosfery

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM
Nasza strategia
W 2021 r. Grupa SOL przygotowała swój pierwszy Plan Zrównoważonego Rozwoju
(PdS), podstawowe narzędzie do identyfikacji głównych obszarów interwencji
(„filar”) na podstawie strategicznej wizji Grupy SOL na temat zrównoważonego
rozwoju. Na podstawie tych filarów zostały określone zarówno jakościowe, jak i
ilościowe cele, które Grupa będzie kontynuowała w czasie.

Zrównoważony proces produkcji:
• wzrost udziału energii zużywanej ze źródeł
odnawialnych
• optymalizacja efektywności energetycznej
dostarczanych obiektów/produktów
• redukcja emisji CO2 z powodu transportu
• zwiększona cyrkularność w naszych procesach

Dialog i słuchanie:
• wzmocnienie procesu słuchania pacjentów i
lekarzy
• słuchanie współpracowników, w celu
poprawienia środowiska pracy dzięki bardziej
systematycznym i okresowym procesom
• rozpowszechniania zasad naszego Kodeksu
Etyki
• wspieranie społeczności

Zrównoważony rozwój w miejscu pracy:
• promowanie integracyjnego środowiska pracy
• utrzymywanie wysokich standardów
bezpieczeństwa dla naszych
współpracowników i partnerów, którzy z nami
współpracują

Zrównoważone innowacje:
• oferowanie klientom zrównoważonych
produktów / usług, takich jak CO2 Bio, LNG,
BioLNG
• wsparcie naszych klientów w poprawie
trwałości ich procesów
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Partnerstwo PdS, które odpowiada na niektóre globalne wyzwania (Cele Zrównoważonego Rozwoju
ONZ, czyli SDGs), zostało zintegrowane z inicjatywami zaproponowanymi przez współpracowników
Grupy, zebranymi w ramach projektu Little Big Innovations.

W 2021 r. Grupa SOL rozpoczęła kampanię Little
Big Innovations, inicjatywę, która zaangażowała
wszystkich pracowników Grupy na ścieżce wzrostu i świadomości na temat zrównoważonego
rozwoju.
Współpracownicy rozsiani po całym świecie
zgłosili swoją inicjatywę, aby pomóc wzmocnić i
wdrożyć działania Grupy mające na celu zrównoważony rozwój.

Liczne wspólne pomysły umożliwią, za pośrednictwem stowarzyszenia My Forest Armenia, posadzenie 50 000 drzew na jałowych terenach regionu
Jrašen (Armenia).

Ponad

Ponad

zebranych inicjatyw

ton zaabsorbowanego CO2

200

5.000

9
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ROZWÓJ GRUPY
GŁÓWNE INWESTYCJE

SOL GAS PRIMARI VERONA
Zakończono prace przy realizacji nowej jednostki produkcyjnej, instalacji do przechowywania
ciekłego azotu oraz nad zwiększeniem całkowitej
mocy produkcyjnej dla tlenu i argonu.
BIOWANZE SA
Zakończono prace przy budowie biogenicznej
wytwórni dwutlenku węgla w Wanze (Belgia).
SOL NEDERLAND
Rozpoczęły się prace modernizacyjne wytwórni podtlenku azotu.
SOL DEUTSCHLAND
Rozpoczęły się prace modernizacyjne zakładu produkcji dwutlenku węgla w Burgbrohl.

VIVISOL DEUTSCHLAND
W Arnstadt kończą się prace przy budowie nowego węzła do przechowywania i dystrybucji urządzeń do pielęgnacji domowej.
PALLMED
W Polsce zakończono prace modernizacyjne w zakładzie opieki w Żninie.

ENERGETIKA
Zakończono prace modernizacyjne i konsolidację strukturalną elektrowni wodnej HE Gorje w
Słowenii.

OPERACJE SPÓŁKI
TAE HELLAS I VIVICARE HELLAS
W lutym 2021 r. Grupa SOL sfinalizowała przejęcie
dwóch spółek w Grecji, działających odpowiednio w sektorze przemysłowym i medycznym oraz w
opiece domowej.

SHANGHAI SHENWEI, SHANGHAI MU KANG I
SHANGHAI JIAWEI
Grupa SOL weszła do Chin, nabywając 70% firm
SHENWEI i MU KANG oraz 30% firmy JIAWEI.
Spółki działają w sektorze gazów medycznych i
usług zdrowotnych.

OXYTECHNIC
Przejęto spółkę w Czechach, która działa w sektorze domowej pomocy oddechowej.

132,3
mln euro
inwestycji

47 %

zainwestowane
w sektorze gazów
technicznych

53%

zainwestowane w
sektorze domowym

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU —

GRUPA SOL

13

KLIENCI I PACJENCI
zemyśle metalurgicznym, chemicznym i farmaceutycznym, spożywczym i napojowym, naftowym, a
także w sektorze usług w zakresie ochrony środowiska oraz transportu towarów i osób.

ZAANGAŻOWANIE
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU PRZEMYSŁU
Grupa SOL, dzięki starannemu i punktualnemu
świadczeniu usług, dostarcza swoim klientom przemysłowym innowacyjne rozwiązania techniczne, które czynią działania i procesy związane
z przemysłem coraz bardziej zrównoważonymi
i umożliwiają osiąganie celów wydajności energetycznej i produkcyjnej, zmniejszania wpływu
na środowisko oraz dbałości o zdrowie swoich
pracowników.
Oprócz dostarczania gazów technicznych, SOL oferuje
także najbardziej zaawansowane technologie ich
zastosowania oraz usługi projektowania i realizacji
konkretnych instalacji współdziałających z procesami przemysłowymi, a także świadczymy niezbędne
usługi konserwacji i wsparcia technicznego.
SOL adresuje swoje usługi do klientów działających
w większości sektorów przemysłu: hutnictwie, przemyśle stalowym, przemyśle szkła i ceramiki, pr-

ZAANGAŻOWANIE
NA RZECZ ZDROWIA
Krajowe systemy ochrony zdrowia coraz częściej kierują leczenie poważniejszych chorób do tzw. Smart
Hospitals, czyli szpitali posiadających najnowocześniejsze technologie kliniczne i diagnostyczne.
Grupa SOL jest także partnerem systemów
ochrony zdrowia i dostarcza produkty medyczne,
usługi oraz technologie dla zintegrowanego zarządzania działalnością operacyjną szpitali w celu
dbałości o jakość i wydajność usług zdrowotnych.
Grupa SOL kieruje swą ofertę do szpitali (publicznych i prywatnych), instytutów zdrowia i opieki
o charakterze klinicznym, szpitali uniwersyteckich,
ośrodków badań klinicznych, ośrodków prokreacji
wspomaganej medycznie i domów opieki.

Głównymi gazami produkowanymi i dystrybuowanymi przez SOL są

Usługi w sektorze zdrowia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gazy medyczne dla opiekę intensywnej
oraz urządzeń medycznych
• Usługi kompleksowego zarządzania
gazem
• Usługi szkoleniowe
• Urządzenia do dystrybucji gazów
medycznych zakwalifikowanych jako
gazy dla urządzeń medycznych
• InfoHealth SOLution
• Globalna obsługa sprzętu
elektromedycznego
• Higiena szpitalna i monitorowanie
środowiska
• Pełne zarządzanie ambulansami
• Projektowanie i realizacja biobanków
• Disaster Recovery
• Bioshipping

Tlen
Azot
Argon
Wodór
Dwutlenek węgla
Dwutlenek siarki
Acetylen
Podtlenek azotu
Mieszaniny gazów
Gazy o bardzo wysokiej czystości
Gazy spożywcze
Hel gazowy
Hel ciekły
Gazy dla elektroniki
Amoniak, gazy palne dla
przemysłu
• Skroplony gaz ziemny (LNG)

FOOD
& BEVERAGE

METAL
PRODUCTION

METAL
FABRICATION

CHEMISTRY
& PHARMA

OIL
& GAS

ENERGY &
ENVIRONMENT
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SEKTOR OPIEKI DOMOWEJ

SEKTOR BIOTECHNOLOGII

VIVISOL ugruntowała sobie we Włoszech, w Europie i w Brazylii pozycję jednego z wiodących
dostawców usług opieki domowej, oferujących
technologie i usługi z zakresu opieki zdrowotnej
obejmującej złożone i często wspomagające życie
terapie dla pacjentów przewlekle chorych.

CRYOLAB to laboratorium wysoce wyspecjalizowane w dziedzinie kriokonserwacji, świadczące usługi w
zakresie transferu, przechowywania i obsługi próbek
biologicznych.
DIATHEVA koncentruje się na badaniach, rozwoju,
produkcji i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych
produktów (takich jak przeciwciała monoklonalne,
białka rekombinowane, zestawy molekularne) przeznaczonych do badań, diagnostyki i zastosowań klinicznych w sektorach szpitalnym, ochrony środowiska,
weterynaryjnym i spożywczym.
PERSONAL GENOMICS udostępnia na potrzeby
medycyny zapobiegawczej i precyzyjnej technologie sekwencjonowania nowej generacji oraz zaawansowane narzędzia bioinformatyczne.

W kontekście demograficznym charakteryzującym
się stopniowym starzeniem się populacji i krajobrazem epidemiologicznym odznaczającym się
rosnącą zapadalnością na poważne choroby przewlekłe, rola świadczeniodawcy usług opieki domowej
staje się coraz bardziej istotna dla jak najlepszego
postępowania z pacjentami przewlekłymi, którzy
często cierpią na choroby współistniejące i znajdują
się w pod wieloma względami kruchej kondycji.
Odpowiednie modele opieki domowej świadczonej
przez wyspecjalizowane podmioty mają pozytywny
wpływ zarówno na zdrowie i samopoczucie pacjentów, jak i na stabilność krajowych systemów opieki
zdrowotnej.
VIVISOL cieszy się silną obecnością we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność,
dzięki sieci lokalnych Centrów Usługowych i Centrów
Opieki Zdrowotnej, otwartych 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, z których koordynowane są działania w ramach opieki domowej nad ponad 550 000
pacjentów na całym świecie.

Usługi opieki domowej
Terapie oddechowe
• tlenoterapia
• wentylacja mechaniczna
• aerozoloterapia
• leczenie zaburzeń
oddychania w czasie snu
Terapie infuzyjne
• sztuczne dokarmianie
• insulinoterapia
• immunoterapia
• leczenie bólu

Zaawansowana opieka
domowa
• domowe usługi
zdrowotne oraz związane
z pomocą społeczną
• leczenie ran, opieka
paliatywna
Telemedycyna i usługi
cyfrowe
Pomocnicze środki
sanitarne
• zarządzanie i dostawa
pomocniczymi środkami
sanitarnymi
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ŚRODOWISKO NATURALNE
Zużycie energii elektrycznej w zakładach produkcji
pierwotnej oraz dystrybucja produktów klientom,
szpitalom i pacjentom, należą do najważniejszych
kwestii związanych ze środowiskiem.
Dbałość o projektowanie i zarządzanie zakładami produkcyjnymi, optymalizację procesów i
renowację zakładów, corocznie obejmuje istotne
części inwestycji.

EMISJE GAZÓW UNIKNIĘTO
EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Od 2002 roku Grupa zainwestowała w produkcję
ze źródeł odnawialnych w 16 elektrowniach wodnych, zlokalizowanych w południowo-wschodniej
Europie, o łącznej mocy zainstalowanej około 31
MW. Energia elektryczna wytworzona i przekazana
do sieci wyniosła w 2021 roku 327.600 GWh, co
odpowiada 13% zużycia energii przez Grupę. Ponadto różne spółki Grupy zajmują się dostawą ze
źródeł odnawialnych, częściowo lub całkowicie zaspokajając ich potrzeby energetyczne.

Tam, gdzie pozwalają na to cechy gazu i wymagania
klientów, instalacja u klienta urządzeń do samodzielnej produkcji gazów technicznych („urządzeń miejscowych”) stanowi alternatywę do tradycyjnych
dostaw gazu w zbiornikach lub w kriogenicznej formie ciekłej. Korzyści dla środowiska przejawiają się
zużyciem energii mniejszym niż w centralnych
zakładach produkcyjnych oraz unikaniem emisji
związanych z transportem kołowym.

Grupa SOL od kilku lat decyduje się na inwestycje w
instalacje zdolne do odzysku dwutlenku węgla – emitowanego w inny sposób do atmosfery – z
procesów produkcyjnych. Dzięki SOL gaz ten jest
odzyskiwany, oczyszczany i sprzedawany w postaci
płynnej. Przykładami są tutaj zakłady zrealizowane w Bułgarii (Ihtiman) i Niemczech (Zeitz), które
odzyskują biogeniczny CO2 z bioetanolu.

29.755

ton ekwiwalentu CO2,
których uniknięto dzięki
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych

89.963

ton ekwiwalentu CO2
odzyskanych z innych
procesów

49.044

ton ekwiwalentu CO2
unikniętych dzięki realizacji
systemów „on-site”
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NASZ PERSONEL
SZKOLENIA I ROZWÓJ

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Grupa SOL wierzy w ciągłe szkolenie ludzi, w uznawanie osiągnięć i rozwijanie talentu we wszystkich jego formach.

SOLConnect to korporacyjny intranet, reprezentujący połączenie między centralą a terytoriami,
na których obecna jest grupa.
Dodatkowym narzędziem jest SOLNews, organ
in-house, który zbiera najważniejsze, dotyczące
Grupy wiadomości krajowe oraz międzynarodowe.
Komitet Redakcyjny jest organem odpowiedzialnym, którego celem jest udzielanie głosu wszystkim istotnym inicjatywom.
Newslettery tematyczne dostarczają natomiast
narzędzi niezbędnych dla dostosowania się do
nowych przepisów oraz zarządzania sytuacjami
krytycznymi.

W ciągu 2021 roku prowadzono programy szkoleniowe, zarówno stacjonarne, jak i zdalne, gwarantujące ciągłość szkolenia pracowników. W ciągu
roku odbyła się pierwsza edycja SOL YOUth Academy International, w której udział wzięli koledzy
poniżej 35 roku życia z różnych krajów, w których
obecna jest Grupa SOL.

STOSUNKI PRZEMYSŁOWE
W 2021 r. przeprowadzono szczegółowe badanie
rozpowszechnienia dobrobytu korporacyjnego wśród najważniejszych zagranicznych spółek
Grupy, które zadeklarowały realizację planu wykraczającego poza zwykłe zobowiązania umowne.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
SOL promuje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich swoich procesach produkcyjnych oraz w innych firmach. W 2021
r. wskaźniki częstotliwości (IF) oraz powagi (IG)
wypadków w zakładach grupy pozostały na relatywnie stabilnym poziomie.

Grupa wierzy we wzmacnianie i ochronę różnorodności, zwracając coraz większą uwagę na różnice
narodowe i kulturowe w spółkach Grupy.

Ponad

+5%
%
67.000 +5
godzin szkoleń

wzrostu liczby osób
w porównaniu z 2020
r. (przy wyłączeniu
przejętych podmiotów)

92%
92
%

osób
zatrudnionych
na czas
nieokreślony

95%
95
%

spółek Grupy
osiągnęło cel
„zero wypadków”

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie Raportu Zrównoważonego
Rozwoju 2021.

Pełny dokument (Skonsolidowane oświadczenie o charakterze niefinansowym – Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju 2021), przygotowany
zgodnie ze Standardami GRI i poddany ograniczonemu przeglądowi ze
strony Deloitte & Touche S.p.A., jest dostępny w formacie PDF na stronie
internetowej www.solgroup.com/it
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