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Wspólna droga Spis treści
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Prezes i Dyrektor Generalny
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s.19

s.21

Mobilność na lądzie, morzu i w powietrzu to nasze
główne pola działania.

Dysponujemy technologią, możliwościami i globalnym
zasięgiem, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać
możliwości dotyczące elektryfikacji pojazdów
i zrównoważonego rozwoju.

Wspólnie z naszymi 38 000 pracowników, klientami,
dostawcami i wszystkimi interesariuszami chcemy
osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla dla
Zakresów 1 i 2 wynoszącą 50% w okresie do 2030 r.
i dążymy do neutralności emisji dwutlenku węgla netto
dla wszystkich Zakresów do 2050 r.

Nasze aktywa i wkład

Dostarczanie zrównoważonych rozwiązań 
naszym klientom

Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko 

Współpraca z naszymi dostawcami

Wspólna droga do zrównoważonej mobilności

do postępu



3

Nasza droga do neutralności węglowej netto

Dążenie do 
neutralności 

węglowej netto
dla wszystkich Zakresów

2030202520222019 2050

Redukcja o 50%
naszych emisji dwutlenku 
węgla dla Zakresów 1 i 2*

Ślad węglowy
w cyklu życia produktu

poddany ocenie
Emisje CO2

Zakres 1: 120 tys. t
Zakres 2: 275 tys. t

Zakres 3 Transport od 
dostawców: 2.200 tys. t

25%
materiałów pochodzących z 
recyklingu lub pochodzenia 
biologicznego w naszych 

nowych produktach

Wszystkie 
lokalizacje
z certyfikacją
ISO 50001

*vs 2019
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i wkład
Nasze aktywa
1
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Razem z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami
Działamy wszyscy
razem

pracowników

40

*Extract

3 Ośrodki 
Fab
House

3 Ośrodków 
badań 
i innowacji

38 000

Ameryka Południowa
3 lokalizacje

100 lokalizacji

Ameryka Północna
21 lokalizacji

Azja
13 lokalizacji

Ośrodek 
BiI

Ośrodków 
rozwojowych

Blisko naszych klientów*

Europa i Afryka
63 lokalizacje

Ośrodek 
BiI

Ośrodek 
BiI



6

Historia innowacji w rozwoju mobilności

2020

Termoplastyczny
przewód

klimatyzacji
Rola prekursora 

w zakresie lekkich systemów

19961981 2015200919801936

Enkodery z czujnikami 
magnetycznymi 
do układów ABS

Rola prekursora w zakresie 
czujników magnetycznych do 

dokładnych pomiarów prędkości 
obrotowej

Zawieszenie
hydrauliczne

silników
Rola prekursora w zakresie 
hydraulicznego zawieszenia 

silnika dla najwyższego 
komfortu pasażerów

Elastyczne 
zawieszenie
Prekursor w zakresie 

elastycznych zawieszeń 
zapewniających tłumienie 

drgań

Elastyczny pas 
do pojazdów 
elektrycznych

Elastyczny pas 
z automatycznym napinaniem 

dla łatwego dopasowania
i oszczędzania energii

Ochrona 
przeciwpożarowa 

kabin
Rola prekursora w zakresie materiałów 
ognioodpornych do systemów izolacji 

termicznej i akustycznej dla samolotów 
i pojazdów kosmicznych

Zawieszenie
podstawowe
dla pociągów
W pierwszym pociągu 

szybkobieżnym TGV dla 
komfortu pasażerów
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Tworzenie wartości poprzez naukę i technologię

Wewnętrzna sieć kompetencji w dziedzinie badań i rozwoju

Badania i rozwój: 2300 osób, 5% obrotów

Sieć partnerów 
zewnętrznych

Modelowanie 
parametrów 
fizycznych

Charakteryzacja 
systemów

Materiały 
kompozytowe

Inżynieria
multimateriałowa

Mechatronika
i systemy połączone

Modelowanie 
turbulencji 
w dynamice 
płynów

Technologia
umieszczania
przewodów

Proces prasowania 
ciągłego

Testowanie 
aktywnego 
systemu 
tłumienia drgań

Stanowisko 
testowe systemu 
zarządzania 
temperaturą 
pojazdu (VTMS)

Modelowanie
aeroakustyczneModelowanie

stopów
polimerowych
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Połączenie naszych technologii dla wielu zastosowań przemysłowych

ROZWIĄZANIA
MECHATRONICZNE

Sprzęt, oprogramowanie, 
projektowanie czujników

Inteligentne
amortyzatory Oszczędność

energii

Modelowanie 
cyfrowe

Inżynieria 
mechaniczna

Inżynieria 
multimateriałowa

NVH* na poziomie
systemu

Wykorzystywana wiedza

PRZYKŁAD

Czujnik Dymeo®

Aktywne 
amortyzatory
+ komfort

ROZWIĄZANIA 
MULTIMATERIAŁOWE

Automatyczne
przewody AC Zmniejszenie 

ciężaru

PRZYKŁAD

Złącza paliwowe + 
oszczędność energii

Pokrywa otworu na 
kierownicę + 
rozwiązania akustyczne

*System tłumienia hałasu i wibracji Noise Vibration Harshness
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rozwiązań naszym klientom
Dostarczanie zrównoważonych
2
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Ograniczenie śladu CO2

Modelowanie 
parametrów 
fizycznych

Mechatronika 
i systemy 
połączone

Zmniejszenie ciężaru 
uchwytu mocowania 
silnika o 40%

Systemy pozyskiwania 
danych do 
konserwacji 
predykcyjnej

Technologie materiałów 
kompozytowych 
z integracją funkcji
Zmniejszenie ciężaru 
łączników samolotowych 
o 30%

Inżynieria 
multimateriałowa

Uszczelki drzwi 
samochodowych 
- emisja CO2 
zmniejszone o -25% 
w cyklu życia produktu

Energooszczędne
zarządzanie ciepłem

Zawór wielodrogowy 
umożliwia zmniejszenie 
emisji CO2 do 3%
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Wspieranie gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Wykorzystanie materiałów
pochodzenia biologicznego
Materiały pochodzenia biologicznego 
na bazie sadzy, włókna celulozowego 
i kauczuku naturalnego

Odzysk, ponowne wykorzystanie 
i przetwarzanie odpadów
Nowy proces odzyskiwania i ponownego 
wykorzystania odpadów gumowych poprzez 
mikronizację gumy

NASZ CEL:
25% materiałów pochodzących z recyklingu 
lub pochodzenia biologicznego
w nowych produktach w roku 2025

Przedłużenie operacyjnego 
cyklu życia
Remonty konserwacyjne dla przemysłu 
lotniczego i kolejowego

Przedłużenie cyklu życia 
produktów
Amortyzatory do śmigłowców 
z czujnikiem predykcyjnym dla 
zapewnienia optymalizacji konserwacji

Wykorzystanie materiałów pochodzących 
z recyklingu
95% oszczędności energii w porównaniu pierwotnie
wytapianego aluminium
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Opracowywanie zrównoważonych
produktów
za pośrednictwem eko-projektowania

Przeznaczenie do 
recyklingu w 100% 

NASZ CEL:
Ocena śladu węglowego naszych produktów 

dla celów eko-projektowania

Inżynier Jaguar Land Rover

PRZYKŁAD Z punktu widzenia materiałów, największą 
zaletę stanowi poziom recyklingu TPE 
w porównaniu z EPDM.

Zmniejszenie 
ciężaru o 49%
w porównaniu 
z wkładką metalową

Zmniejszenie 
emisji CO2 o 35%

Kompletna 
termoplastyczna
uszczelka drzwi

w ramach 4 programów pojazdów premium
ponad 1 milion sprzedanych części
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Kontynuowanie rozwoju innowacji z naszymi partnerami

Bezprzewodowy system 
ładowania pojazdów 
elektrycznych 
Electreon

Hutchinson wprowadza 
innowacje wraz ze swoimi 
partnerami, aby tworzyć 
nowe, zrównoważone 
sposoby podróżowania.

Izolacja termiczna 
akumulatorów 
w autobusach 
elektrycznych
eCitaro

Izolacja
termiczna
akumulatorów

Ładowanie 
bezprzewodowe

Zespoły wielomateriałowe
zapewniające 
mechaniczne i akustyczne 
parametry pojazdów VTOL
eVTOL partner

Rozwiązania 
akustyczne
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wpływu na środowisko
Zmniejszenie naszego
3
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Kluczowym czynnikiem sukcesu naszej certyfikacji
ISO 50001 było wdrożenie normy w 4 krokach:
projektowanie polityki energetycznej, szkolenie
i podnoszenie poziomu świadomości, pozyskiwanie
i analiza danych oraz zaangażowanie wszystkich
interesariuszy w ramach procesu wdrożenia.

Wdrażanie planu działań na rzecz oszczędności energii w naszych zakładach

NASZ CEL:
Do 2025 roku wszystkie zakłady będą 

certyfikowane zgodnie z normą ISO 50001 Określa ramowe zasady monitorowania zarządzania energią.

PRZYKŁAD: ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2
W ZAKŁADZIE ŁÓDŹ 2 (POLSKA)

Zasadzenie 140 drzew
- 5 T CO2 /rok

Certyfikacja 
ISO 50001

Rosario Lerida, 
Kierownik Zakładu Madryt, Hiszpania i Tanger, Maroko

Odzysk energii z 
dopalacza LZO
- 100 T CO2 /rok

Modyfikacja programu maszyn 
dla automatycznego wyłączania
- 300 T CO2 /rok

Biały dach zamiast czarnego
- 1000 T CO2 /rok

Rolety we wszystkich oknach
- 20 T CO2 /rok
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Zaangażowanie w zakresie 
odnawialnych źródeł energii

Biogaz
Analiza możliwości 
zawarcia umów z 
dostawcami biometanu w 
celu zastąpienia gazu 
kopalnego

UDZIAŁ W OSIĄGNIĘCIU NASZEGO CELU:
Redukcja o 50% emisji dwutlenku węgla 
dla zakresów 1 i 2 do 2030 r.

Energia słoneczna
Instalacja paneli słonecznych w naszych 
zakładach, zgodnie z wieloletnim planem 
solaryzacji

W naszych zakładach na całym świecie podjęliśmy wiele 
inicjatyw, aby rozpocząć wykorzystywanie różnych 
rodzajów energii odnawialnej.

PRZYKŁAD: ZAKŁAD WUHAN (CHINY)
3280 paneli słonecznych
Produkcja 1500 MWh
- 900 T CO2 /rok

Farma fotowoltaiczna
Umowa z istniejącymi 
dostawcami energii odnawialnej

TotalEnergies
W ramach grupy TotalEnergies, będącej 
światowym liderem w dziedzinie energii 
odnawialnej, Hutchinson ma dostęp do umów 
PPA (umowy dotyczące zakupu energii)

Energia wiatrowa
Rozwój partnerstwa w zakresie istniejących 
i przyszłych projektów w celu zawarcia 
długoterminowych kontraktów na energię odnawialną
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Zmniejszenie wpływu na środowisko – woda i odpady

NASZ CEL:
Zmniejszenie poboru wody o -25% do roku 2025

Zapobieganie 
produkcji odpadów
Zapobieganie

Brak odpadów
Wykorzystanie ponowne

Odpady

Recykling

Odzysk energii

Wysypiska + spalanie

Unikanie i ograniczenie ilości odpadów

ZAKŁAD SOUSSE (TUNEZJA)

Unikamy marnotrawstwa, korzystając z narzędzi AI, usprawnień procesów
i przełomowych projektów dotyczących nowych produktów. Zachęcamy również
do ponownego wykorzystywania , recyklingu i redukcji odpadów bez wartości
dodanej. Jest to część naszych standardów doskonałości produkcji.PRZYKŁAD: 

NASZ CEL:
Zero odpadów odprowadzanych na wysypiskaOkreśla ramowe zasady monitorowania zasobami oraz minimalizacją odpadów.

Certyfikacja
ISO 14001

Certyfikacja ISO 14001 wszystkich naszych lokalizacji do 2025 roku.
70% naszych lokalizacji jest już certyfikowanych.

Unikanie poboru wody
Woda deszczowa
Kondensacja z urządzeń 
cieplnych
Woda chłodząca

Gospodarka wodą
Hutchinson zobowiązuje się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych: 
promujemy najlepsze praktyki w zakresie ograniczania poboru wody dla naszych 
zespołów na całym świecie.

Wykorzystanie ponowne
Woda chłodząca
Ogród
Woda ze spłukiwania toalet
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Nasi pracownicy są zaangażowani w działania społeczne

Chalette-Sur-Loing, 
Francja - 2020-2021

Zapewnienie pracownikom nowych doświadczeń
w oparciu o bioróżnorodność i gospodarkę lokalną
W regionie Dovecote wszystkie zespoły zostały zaproszone do
wymiany wiedzy na temat bioróżnorodności. Pracownicy
posadzili 100 drzewek owocowych należących do zapomnianych
i rzadkich gatunków. Podczas Światowego Dnia Pszczół zbierają
miód.

Projekt zalesiania w Brazylii
W ciągu ostatnich 10 lat pracownicy posadzili wokół budynku 
30 000 drzew, aby przyczynić się do ponownego zalesienia 
i ochrony lokalnej flory.

Łódź, Polska - 2019

Zbieranie śmieci z dziećmi 
Wraz z dziećmi z miejscowej szkoły 
podstawowej, pracownicy zebrali 500 kg 
śmieci przy drogach. Operacja ta 
pomogła rozwinąć świadomość dzieci 
w zakresie ochrony środowiska.

Łódź, Polska - 2021

Tworzenie spójności zespołu 
poprzez sadzenie drzew 
Pracownicy wzięli udział w programie 
sadzenia drzew Paulownia, które mogą 
wychwytywać 10 razy więcej CO2 
i uwalniać 4 razy więcej tlenu niż zwykłe 
drzewa.

Podnoszenie poziomu świadomości pracowników na temat zmian 
klimatycznych 
Co miesiąc, pracownicy i ich rodziny odwiedzają Dom Ziemi - miejsce, które 
pozwala odwiedzającym obserwować zmiany klimatyczne i kwestie 
środowiskowe.
Celaya, Meksyk - 2020

Pracownicy zakładu Reynosa zasugerowali
zastąpienie oświetlenia fluorescencyjnego
oświetleniem LED wraz z czujnikami ruchu, co
doprowadziło do obniżenia kosztów i poprawy
jakości oświetlenia.
Víctor Garza, 
Dyrektor zasobów ludzkich w zakładzie Reynosa, 
Meksyk

Monte Alto, Brazylia - 2021
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z naszymi dostawcami
Współpraca
4
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Działania podejmowane z naszymi dostawcami

Ograniczenie wpływu Zakresu 3 jest niezbędne.
Wraz z naszymi dostawcami opracowujemy plan
działania w tej dziedzinie.

Zarządzanie
Elektryczność 
ze źródeł  
odnawialnych

Gospodarka 
o obiegu 
zamkniętym

Neutralność
węglowa

Towary i usługi:
pakowanie, transport i praca tymczasowa

5 wymagań do spełnienia

Analiza cyklu życia

140 dostawców określonych
jako kluczowi uczestnicy

Surowce i komponenty: 
chemikalia, tekstylia metal

Cele 
długoterminowe

Integracja naszych 
wymagań w 
strategii zakupowej

Zgodność bazy 
dostawców

Zaangażowanie 
dostawców

Dzień dostawcy, aby 
dostosować naszą bazę 
dostawców do oczekiwań 
firmy Hutchinson

Monitorowanie 
poprzez dane 
i wskaźniki KPI

Cele 
krótkoterminowe
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Wspólna droga do zrównoważonej mobilności

Pracownicy, klienci, dostawcy i wszyscy interesariusze ponoszą
wspólną odpowiedzialność za osiągnięcie neutralności węglowej netto.

Połączmy nasze siły, aby kontynuować projektowanie innowacyjnych
rozwiązań kształtujących zrównoważoną mobilność.

Jedynym sposobem na sprostanie temu wyzwaniu jest nasza wspólna
praca.



Wspólna droga do
zrównoważonej mobilności

Informacje zastrzeżone firmy Hutchinson. Zakaz powielania bez uprzedniej pisemnej zgody
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