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Dekarbonizacja

99.7%
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych
Nasza linia produkcyjna oraz wszystkie 
nasze biura w 100% wykorzystują energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł. Wyjątkiem 
jest Meksyk, gdzie wciąż trwa transformacja 
na w pełni zieloną energię.
Dowiedz się więcej.

Zobowiązanie do redukcji emisji 
CO2 podpisane z SBTI
W 2022 r. staliśmy się częścią inicjatywy 
SBTI (Science Based Targets Initiative), której 
zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw 
w ich wkładzie w obniżenie temperatury na 
ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza.
Dowiedz się więcej.

Bioróżnorodność
Powstanie Europejskiego Centrum 
Regeneratywno-Organicznego
Wspólnie z Instytutem Rodale utworzyliśmy 
w Parmie pierwsze w Europie centrum 
naukowo-badawcze, poświęcone rolnictwu 
regeneratywnemu.
Dowiedz się więcej.

83.6%
składników pochodzenia 
naturalnego w naszych formułach
Określamy składnik jako pochodzenia 
naturalnego tylko wtedy, gdy 100% jego 
struktury molekularnej jest pochodzenia 
naturalnego oraz jeśli pochodzi wyłącznie 
z zrównoważonych procesów przetwarzania.
Dowiedz się więcej.

79.2%
składników biodegradowalnych 
w naszych formułach
W ciągu 5 lat zwiększyliśmy stopień 
biodegradowalności składników naszych 
formuł o 11.5%. Większa biodegradowalność 
to mniejsza bioakumulacja dla ochrony planety.
Dowiedz się więcej.

Obieg zamknięty

841.3
ton pierwotnych tworzyw 
sztucznych pochodzących z paliw 
kopalnych mniej od 2014 r.
Z m n i e j szy l i ś m y  wa g ę  o p a kowa ń , 
wyeliminowaliśmy ich zbędne komponenty 
oraz wykorzystujemy plastik z recyklingu.
Dowiedz się więcej.

62.9%
opakowań z recyklingu lub  
powstałych dzięki biotechnologii 
Każdego roku zmniejszamy udział pierwotnych 
tworzyw sztucznych pochodzących z paliw 
kopalnych w naszych opakowaniach, znajdując 
alternatywy bliskie naszemu ekologicznemu 
podejściu.
Dowiedz się więcej.

100
ton plastiku wyłowionego 
z oceanów
Dzięki organizacji  Plastic Bank wyłowiliśmy 
z oceanów  100 ton plastiku oraz wzmocniliśmy 
swoje zobowiązanie: za każdy sprzedany 
kosmetyk, taka sama ilość plastiku zostanie 
zebrana ze środowiska.
Dowiedz się więcej.

Poparcie dla B Corp

12
partnerów biznesowych z B Corp 
od 2016 roku
Współzależność to klucz do modelu 
regeneratywnego. Dumnie reprezentując ruch 
B Corp, zachęcamy naszych podwykonawców, 
dystrybutorów i klientów do uzyskania 
certyfikatu B Corp.
Dowiedz się więcej. 

Koalicja B Corp Beauty  
rośnie w siłę
Jesteśmy jednym z 7 założycieli sojuszu 
zawartego w 2020 roku, który w maju 2022 r. 
liczył już 46 członków! Razem pragniemy 
poprawić środowiskowe i społeczne standardy 
branży beauty.
Dowiedz się więcej.
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“Musimy znaleźć nowy sposób 
na zamieszkiwanie naszej 
planety”.

Ekologia człowieka. To koncepcja, która leży u podstaw zrów-
noważonego rozwoju Grupy Davines, którą jej prezes, Davide 
Bollati, wyjaśnia następująco „Zaangażowanie, które rosło 
i ewoluowało w czasie, skutkując holistycznym podejściem 
zgodnym z modelem one-health, ma na celu zapewnienie do-
brostanu każdemu człowiekowi, społeczeństwu i środowisku”.

Davines przyjął zrównoważone podejście, kiedy nie było to 
jeszcze popularne i powszechne. Co odróżnia Davines od tych, 
którzy dopiero zaczęli podążać tą drogą? 
Bycie pionierem daje znaczącą przewagę, szczególnie w coraz 
silniejszym trendzie. Urodziliśmy się z wrażliwością na środowisko 
i ludzi, i to dlatego dziś jesteśmy B Corp: oznacza to, że w prze-
ciwieństwie do innych firm, które wciąż zastanawiają się, jaki 
kierunek obrać, my jesteśmy pewni naszej drogi i zastanawiamy 
się jedynie, jak kontynuować tę podróż, jak robić to dobrze.

Jak opisałbyś ewolucję swojego podejścia do zrównoważo-
nego rozwoju?
Nasza ścieżka ewoluowała wraz z naszą zdolnością do mierzenia 
wpływu na środowisko, w szczególności w kontekście emisji CO2. 
Ewolucja ta oznaczała także rzucenie światła na różne inne skutki 
naszej działalności i podejmowanie odpowiednich działań.
W trakcie procesu zdaliśmy sobie sprawę, że podczas gdy w nie-
których obszarach możemy jedynie ograniczyć nasz negatywny 
wpływ, w innych możemy pójść o krok dalej i zaangażować się 
w regenerację. Musimy naprawić szkody wyrządzone środowisku 
i stworzyć bezpieczniejszy świat dla dobra ludzi oraz planety. Jest 
to coś, nad czym ciężko pracujemy: jesteśmy wśród współzałoży-
cieli Fundacji Społeczeństwa Regeneratywnego, która angażuje się 
w przejście od modelu ekspansywnego do modelu regeneratywnego.

Pandemia była sygnałem ostrzegawczym dla ludzkości. Czego 
nauczył nas ten kryzys?
Jako ludzkość musimy znaleźć nowy sposób zamieszkiwania na 
ziemi; dziś myślimy, że świetnie sobie z tym radzimy, ale to nie-
prawda. Musimy nauczyć się rozwijać i jednocześnie respektować 
granice planety, na której żyjemy.

Z jednej strony z pewnym niesmakiem obserwowałem, jak homo 
sapiens okazał się nie tak „sapiente” (mądry), szybko i łatwo zapo-
minając o błędach przeszłości. Z drugiej strony jestem optymistą: 
podczas naszej niedawnej rozmowy David MacMillan, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2021 roku, powiedział mi, 
że w świecie naukowym nastąpią pozytywne zmiany w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zarówno pod względem 
wychwytywania CO2, jak i katalizy.
Chociaż prawdą jest, że emisja CO2 rośnie, jednocześnie jesteśmy 
świadkami ogromnej pracy wykonanej w rolnictwie i chemii: z jed-
nej strony rolnictwo organiczne i regeneratywne ma potencjał do 
sekwestracji większych ilości CO2; z drugiej strony chemia poma-
ga znaleźć rozwiązania w walce z emisją gazów cieplarnianych 
i opracować systemy do realizacji zrównoważonych celów.
Musimy być optymistami i wierzyć w naukę, aby w nadchodzących 
dekadach znaleźć rozwiązania, które pozwolą naszej planecie 
przetrwać. Jednocześnie musimy nadal być zaangażowani jako 
społeczność, jako przedsiębiorcy i jako ludzie.

Jakie są wartości, które definiują i wyróżniają podejście Davines 
do zrównoważonego rozwoju? 
Wartości założycielskie Grupy Davines to etyka, piękno i zrówno-
ważony rozwój, trzy współzależne filary, które stanowią podstawę 
tego, jak postrzegamy świat. Tworząc piękno, chcemy zachęcić 
ludzi do dbania o siebie, środowisko, w którym żyją i pracują, 
oraz o rzeczy, które kochają. Zrównoważony rozwój natomiast to 
odpowiedzialność, którą jesteśmy winni sobie, ludziom wokół nas 
i planecie. Naszym celem jest robienie dla świata wszystkiego, co 
w naszej mocy, tworzenie warunków do  dobrego życia dla każdego 
poprzez wartości, które kierują wszystkimi naszymi działaniami.
Nasze wybory nie są podyktowane chęcią podążania za trendem  
ani kalkulacją: podążamy naszą ścieżką z przekonania, robiąc 
to, co uważamy za najlepszy sposób pozostania wiernym na-
szym wartościom.
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“Musimy pracować 
dla przyszłych pokoleń”

“Zawsze powtarzamy, że zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój polega na zapewnieniu przyszłości kolejnym pokole-
niom, ale wiąże się również z odpowiedzialnością w zakresie 
edukowania”. Dla Anthony’ego Moleta, dyrektora generalnego 
Grupy Davines, do zrównoważonego rozwoju należy podcho-
dzić holistycznie, podejmując nie tylko konkretne inicjatywy 
w zakresie redukcji emisji oraz działania na rzecz środowiska 
i społeczności, ale także zaangażowanie w badania, edukację 
i aktywizm społeczny. 

Grupa Davines rozwija się w sposób zrównoważony od ponad 
16 lat, przyjmując podejście skupiające się na koncepcji „rege-
neratywnego zrównoważonego rozwoju”. Co wyróżnia wizję 
zrównoważonego rozwoju Grupy i jak odzwierciedla się ona 
w strategii?
Stosujemy zintegrowane podejście, zakładające aktywny udział 
wszystkich departamentów we włączeniu zrównoważonego 
rozwoju do każdej decyzji biznesowej. Nasze podejście opiera się 
na trzech filarach: ludziach, planecie i społeczeństwie. 
Regeneracja jest kluczowym pojęciem w naszej filozofii: aby za-
pewnić przyszłość naszej planecie, konieczne jest promowanie 
gospodarki regeneratywnej. Koncepcja regeneracji pojawiła się 
w odpowiedzi na obudzenie świadomości o związku między 
planetą, zdrowiem i żywnością, szczególnie w dobie pandemii 
i wojny na Ukrainie. Jednak już wtedy Grupa Davines miała za 
sobą pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie, promując rolnictwo 
regeneratywne, system, w którym nie stosuje się syntetycznych 
pestycydów i herbicydów, a także ustanawia wysokie standardy 
w zakresie zdrowia gleby, dobrostanu zwierząt i sprawiedliwości 
wobec rolników.

W tym celu Davines nawiązało współpracę z Instytutem Rodale. 
Co oznacza ta inicjatywa? 
Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy, którą nawiązaliśmy z In-
stytutem Rodale, amerykańską organizacją, która od 1947 roku 
jest pionierem w dziedzinie organicznego rolnictwa regenera-
tywnego, działając poprzez badania naukowe, edukację rolników 
i wpływając na świadomość konsumentów. Partnerstwo to ma 
na celu rozszerzenie dostaw organicznych składników – dzięki 

zrównoważonym łańcuchom logistycznym – oraz szkolenie rol-
ników i prowadzenie badań nad zachowaniem bioróżnorodności 
i sekwestracją CO2.
Dzięki tej współpracy powstało pierwsze w Europie centrum 
szkoleniowo-badawcze poświęcone regeneratywnemu rolnictwu 
organicznemu, właśnie tu, w Parmie. Nowe Europejskie Centrum 
Regeneratywno-Organiczne ma stać się wpływowym europejskim 
ośrodkiem badań i edukacji w zakresie zdrowia gleby i regene-
ratywnego rolnictwa organicznego, które nie ogranicza się do 
kosmetyków: projekt promuje również ekologiczną i zrównowa-
żoną produkcję żywności. Przemysł spożywczy ma duży wpływ 
na emisję CO2, ale jeśli jest zarządzany w sposób zrównoważony, 
może sprzyjać bioróżnorodności i walce ze zmianami klimatu.

Od 2016 roku Grupa Davines jest częścią rodziny B Corp. Co dziś 
znaczy bycie B Corp?
Jest to oznaka wiarygodności, która pomogła zdefiniować i do-
pracować nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Bycie B Corp, które było dla nas naturalnym krokiem w podróży 
w kierunku zrównoważonego rozwoju, wymaga rygorystyczne-
go podejścia do mierzenia wpływu tego, co robimy w biznesie, 
i ciągłego doskonalenia wyników. To zmusza nas do ciągłego 
podnoszenia poprzeczki.
Na przykład: w 2015 roku nasze opakowania były wykonane 
w 100% z pierwotnych tworzyw sztucznych pochodzących z paliw 
kopalnych, ale od tego czasu priorytetowo traktujemy wykorzystanie 
plastiku ze źródeł odnawialnych. I tak do 2021 odsetek tworzyw 
pochodzących z paliw kopalnych spadł do 37%, a w kolejnych 
latach planujemy nadal znacząco zmniejszać tę liczbę, wybierając 
tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub bioplastiku. Aby 
złagodzić nasz wpływ na środowisko, postanowiliśmy również 
rozpocząć współpracę z Plastic Bank, organizacją, która, zbiera-
jąc plastikowe odpady na wybrzeżach Brazylii, Filipin i Indonezji, 
wyłowiła z mórz i oceanów 100 ton plastiku. 
W tym roku dodatkowo wzmocniliśmy nasze zobowiązanie: za 
każdy sprzedany produkt zostanie zebrana i usunięta ze środo-
wiska taka sama ilość plastiku. Obecnie dyskusja wokół tworzyw 
sztucznych skupia się głównie na emisji CO2, jednak wierzę, że 
w przyszłości inicjatywy takie jak ta będą miały większy wpływ 
na dialog o zrównoważonym rozwoju.
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W Grupie Davines chcemy kultywować piękno poprzez etykę i zrównoważony 
rozwój. Pokornie dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy, jednocześnie 
promując współzależność i współpracę, aby inspirować innych do tego samego.
Na tej ścieżce tworzenia dobrego życia dla wszystkich, z początkiem 2022 roku 
zdecydowaliśmy się odnowić manifest naszej firmy, potwierdzając naszą intencję 
działania na rzecz lepszego świata, zastępując bycie najlepszym dla świata.
To mała, ale znacząca zmiana językowa i konceptualna, która odzwierciedla 
otwartą, pokorną i gościnną postawę, która chcielibyśmy, aby nas określała.
Ważny krok dla naszego codziennego życia, wzbogacony o nową inspirację 
i wzmocniony w naszej intencji przyczynienia się do dobrostanu każdego 
człowieka poprzez nasze codzienne wysiłki.
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ODBIERA GRUPĘ JAKO WZORCOWY 
MODEL ZRÓWNOWAŻONEJ FIRMY

DUMA Z MATERIALNYCH 
I NIEMATERIALNYCH OSIĄGNIĘĆ FIRMY 

I JEJ ZRÓWNOWAŻENIA

PRACA Z NAMI TO OKAZJA 
DO OSOBISTEGO ROZWOJU

JESTEŚMY ŹRÓDŁEM SUKCESU I SATYSFAKCJI 
W PRACY; DLA NAS NASI PARTNERZY SĄ 
WSPÓLNOTĄ WSPÓŁTOWARZYSZY PODRÓŻY, 

SPRZYMIERZEŃCÓW W TWORZENIU DOBREGO 
ŻYCIA DLA NASZYCH KLIENTÓW

CIESZĄ SIĘ PRODUKTAMI 
I USŁUGAMI, KTÓRE DOSTARCZAJĄ 

SATYSFAKCJONUJĄCYCH DOŚWIADCZEŃ 
I SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA

WIEDZĄ, ŻE MOGĄ LICZYĆ 
NA LOJALNEGO PARTNERA 

W BIZNESIE

SĄ TRAKTOWANI UCZCIWIE 
I PRZYZWOICIE; SĄ ZAANGAŻOWANI 

W POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA 

KORZYSTA 
Z POZYTYWNEGO 

WPŁYWU NASZEGO 
BIZNESU

Wierzymy we współzależność wszystkich rzeczy. Pracujemy z pełną świadomością, że jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia i jesteśmy wzajemnie zależni od tych, którzy bezpośrednio 
lub pośrednio są zaangażowani w naszą działalność. Nasze zobowiązania wobec tych wszystkich ludzi są podsumowane w naszym „Kole partnerów biznesowych”. Narzędzie to pomaga 
nam utrzymać kurs i zachować właściwą równowagę pomiędzy interesami wszystkich stron. Aby wcielić ideę współzależności w życie, postanowiliśmy zaangażować naszych partnerów 
w ważny proces: określenie naszej matrycy wartości.
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W 2022 roku rozpoczęliśmy proces budowania naszej matrycy wartości.
Matryca ta powstała w wyniku analizy, która pokazała nam, co jest istotne w zrównoważo-
nym rozwoju. 
Są to wszystkie aspekty, które mają znaczący wpływ nie tylko na nasze wyniki ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe, ale także na oceny i decyzje naszych partnerów.
Trwający wciąż proces analizy jest realizowany przez nasz dział zrównoważonego rozwoju 
przy wsparciu wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej i obejmuje zarówno naszych partnerów 
biznesowych, jak i departamenty wewnątrz firmy, takie jak Zespół Kierowniczy. Planowane 
na wrzesień 2022 roku zakończenie badań ujawni najistotniejsze obszary, co będzie pod-
stawą do późniejszego zdefiniowania strategii zrównoważonego rozwoju Grupy i nie tylko. 
Matryca wartości wskaże nam najlepsze sposoby komunikacji, co będzie punktem wyjścia 
dla struktury przyszłego zintegrowanego raportu.
Po ich ustaleniu możemy ostatecznie zrewidować nasz “Ekosystem zrównoważonego roz-
woju Grupy Davines”, graficzną reprezentację, która powstała w 2021 roku.
Proces tworzenia matrycy ma 3 etapy:

Zapoznanie 
Zespołu 
Kierowniczego 
z koncepcją 
matrycy 

wartości.

1
Określenie 
kwestii 
priorytetowych 
i identyfikacja 
partnerów 
zewnętrznych, 

których należy 
zaangażować.

2

Dyskusja 
z partnerami 
w celu 
sporządzenia 
matrycy 

wartości.

3

Jak to robimy?

Organizujemy sesję onboardingową z Zespołem Kierowniczym, 
aby wyjaśnić cele projektu i nadać mu kontekst. 

Tworzymy listę istotnych tematów na podstawie 
przeanalizowanych danych (analiza scenariuszy, analiza 
benchmarków i rozmowy wewnętrzne);
Identyfikujemy partnerów zewnętrznych.

Spotykamy się z partnerami zewnętrznymi, 
aby określić priorytety;
Sporządzamy matrycę wartości.

1

2

3



NASZE ZOBOWIĄZANIE | 10

N
AS

ZE
 Z

O
BO

W
IĄ

ZA
N

IE
 | Z

RÓ
W

NO
W

AŻ
O

NY
 EK

O
SY

ST
EM

 G
RU

PY
 D

AV
IN

ES Transparentność

Zrównoważenie 
regeneratywne

W
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Ludzie Planeta Społeczność

Różnorodność i inkluzywność

Szczęście i dobrostan

Obieg zamknięty

Zrównoważony łańcuch dostaw

Dekarbonizacja

Bioróżnorodność

Oddziaływanie na lokalną społeczność

Poparcie dla B Corp

Partnerstwo w osiąganiu celów



Ludzie

 Zakończenie fazy przygotowawczej do uruchomienia pro-
gramu DEI – diversity, equity and inclusiveness (różnorod-
ność, równość i inkluzywność).
Zdecydowaliśmy się zrewidować naszą pierwotną strategię, która skupiała się na 
rozszerzeniu szkoleń DEI, i postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej możliwym po-
tencjalnym działaniom. Następnie poddaliśmy ocenie stan rzeczy w Davines oraz 
zebraliśmy wzorce najlepszych praktyk DEI z innych firm w branży beauty.

 Stworzenie programu mającego na celu zwiększenie 
dobrostanu pracowników i promowanie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym.
W 2021 roku nasz zespół HR stworzył podwaliny pod program poprawy dobrostanu 
pracowników, który powstał w odpowiedzi na informacje zwrotne otrzymane w ra-
mach badania Great Place to Work. Pierwsze inicjatywy zostały wdrożone w naszej 
parmeńskiej centrali, choć niektóre są skierowane do wszystkich pracowników Grupy. 
Równolegle w naszych oddziałach na całym świecie podjęto liczne inicjatywy lokalne. 
Kolejnym celem będzie połączenie wszystkich tych działań w jeden kompleksowy, 
zintegrowany program.

 Rozbudowa naszego programu szkoleniowego i jego 
dostępności.
W 2021 roku zwiększyliśmy zakres naszych bezpłatnych usług szkoleniowych 
i rozwojowych, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Rozszerzyliśmy również ich 
dostępność dla wszystkich pracowników Grupy poprzez uruchomienie globalnego 
kalendarza szkoleń na Davines Learning Hub, naszej korporacyjnej platformie edu-
kacyjnej (więcej na stronie 13). W 2021 roku odbyło się 111 sesji szkoleniowych 
(+23% w stosunku do 2020 roku). 

 54,8% menedżerów na wszystkich szczeblach organiza-
cyjnych w centrali w Parmie, którzy w swojej misji zawodowej 
mają odniesienia do zrównoważonego rozwoju.
Cel nie został osiągnięty w 100%, ponieważ zabrakło zasobów, zarówno ludzkich, 
jak i czasowych, niezbędnych do realizacji tak ambitnego zadania. Cel ten został po-
nownie zaproponowany na rok 2022, wraz z włączeniem dodatkowego pracownika, 
którego głównym zadaniem będzie realizacja tej ważnej misji. 
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Wyniki za 2021 r. Działania w 2022 r.
Konsolidacja programu szkoleniowego Davines Learning Hub, 
którego celem jest zaangażowanie większej liczby pracowni-
ków, zapewnienie możliwości rozwoju osobistego i zawodo-
wego, zgodnego ze strategią firmy.

Celem jest osiągnięcie minimum 75% pracowników korzysta-
jących ze szkoleń przekrojowych, takich jak wystąpienia pu-
bliczne lub szkolenia na temat zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy menedżerowie na każdym poziomie organizacyj-
nym (dyrektorzy, kierownicy średniego szczebla i superviso-
rzy) w biurze w Parmie, którzy w swojej misji zawodowej mają 
odniesienie do zrównoważonego rozwoju.

Intensyfikacja programu firmy, mającego na celu roz-
wój kariery poprzez uruchomienie pierwszego pilotażowe-
go projektu zarządzania talentami z Zespołem Kierowniczym 
oraz zbudowanie planu wzrostu i rozwoju kariery dla 
wszystkich pracowników.

Dalsza poprawa naszej komunikacji wewnętrznej dzięki na-
szemu intranetowi The Villager.

Legenda:

Włochy

Grupa
Cel osiągnięty

Cel osiągnięty częściowo

Cel nieosiągnięty



ODKRYWAMY CARTA ETICA
„Carta Etica” była głównym tematem serii warsz-
tatów oferowanych na platformie Davines Lear-
ning Hub, których celem było ponowne odkrycie 
lub przybliżenie wartości założycielskich firmy. 
W szczególności menedżerowie w całej Grupie 
zostali przeszkoleni w zakresie przekładania 
wartości na zachowania.

Różnorodność i inkluzywność
Cenimy różnorodność, wspieramy ją i jesteśmy zaangażowani w pielęgnowanie inkluzywności w naszej firmie.

O nas
 » 64% kobiet

 » 36% mężczyzn

 » 37.3 średni wiek

 » 46 narodowości

 » 7.6 średni staż pracy w Davines

62.3%  stanowisk kierowniczych*  
zajmowanych przez kobiety

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Hong
Kong

GrupaUSAMeksykWielka 
Brytania

HolandiaFrancjaWłochy

58.8

81.8

33.3

81.8

46.2

73.2
57.0

62.3

30% stanowisk w Zespole 
Kierowniczym zajmowanych 
przez kobiety

Czym jest Zespół Kierowniczy?
Jest to organ zarządzający Grupy, odpowiedzialny za 
prowadzenie firmy w kierunku zrównoważonego wzrostu 
zgodnie z naszym celem, wzmacniając naszą kulturę, 
etykę i wartości na co dzień. Kierowany przez prezesa, 
Anthony’ego Moleta, Zespół Kierowniczy składa się ze 
wszystkich jego bezpośrednich podwładnych pracujących 
we włoskiej siedzibie.

Carta Etica Davines

la nuova fioritura

*menedżerowie wykonawczy, średniego szczebla oraz supervisorzy.
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100% pracowników na 
stanowiskach innych niż 
kierownicze* skorzystało 
z premii za wyniki 
(centrala we Włoszech)

274  pracowników przeszło szkolenie 
z „Carta Etica” 

Przykład, jak odkrywać zalety różnorodności.
WARSZTAT Z RÓŻNORODNOŚCI  
I INKLUZYWNOŚCI

Od sierpnia do grudnia 2021 roku oddział 
Davines w Meksyku organizował sesje roz-
mów, aby zwiększyć świadomość i wiedzę 
swoich pracowników w zakresie różnorodno-
ści i integracji. Sesje zostały zorganizowane 
we współpracy z Oportuna, kompleksowym 
centrum odnowy biologicznej działającym na 
tym terenie, w którym pracują profesjonalni 
psychologowie i psychoanalitycy.

Meksyk

Pracownicy Davines Mexico

5 warsztatów, 36 uczestników i 220 godzin 
szkoleń online

Cały świat

Wszyscy pracownicy firmy

274 uczestników, 1528 godzin szkolenia

Ró
żn

or
odność i inkluzyw

ność

https://davinesgroup.com/en/davines-group/our-values
https://davinesgroup.com/en/davines-group/our-values


Szczęście & dobrostan
Chcemy wspierać szczęście i dobrostan wszystkich naszych pracowników i partnerów, nie tylko dlatego, że są one podstawą dobrego życia, ale także dlatego, że są związane 
ze środowiskiem i tworzeniem nowego holistycznego modelu zrównoważonego rozwoju.
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65%  pracowników zadowolonych lub 
zaangażowanych (Wskaźnik zaufania)

Czym jest Wskaźnk Zaufania?
Jest to poziom zaufania pracowników wobec firmy 
uzyskany w „Ankiecie oceny atmosfery firmy” 
Great Place to Work. Od 2019 roku corocznie 
monitorujemy atmosferę panującą w firmie, stosując 
na przemian tę metodologię z analizą Pulse – bardziej 
zwięzłą, ale równie skuteczną. Jej wyniki nazywamy 
Wskaźnikiem Zaufania.

Posiadamy certyfikat Doskonałego 
Miejsca Pracy

W 2021 roku po raz kolejny 
uzyskaliśmy certyfikat Great 
Place to Work. W badaniach 
ankietowych odnotowaliśmy 
Trust Index (poziom zaufania 
wewnętrznego) na poziomie 
65%. Badanie potwierdziło również, że mocnymi 
obszarami Grupy pozostają duma i spójność, 
natomiast spadek odnotowano w obszarach 
sprawiedliwość i szacunek.

Cały świat.

Wszyscy pracownicy firmy

W analizie wzięło udział 80% pracowników, 
zgłaszając ogólne zadowolenie na poziomie 70%: 
„Biorąc wszystko pod uwagę, powiedziałbym, 
że jest to doskonałe miejsce do pracy”

Kilka przykładów, jak wspieramy dobre samopoczucie osób, które z nami pracują:

NOWA POLITYKA PRACY ZDALNEJ
Polityka pracy zdalnej ze stycznia 2022 roku została 
stworzona z myślą o utrwaleniu sposobu pracy, który 
reprezentuje nasze wartości, zwiększając poczucie 
odpowiedzialności każdego pracownika. Dlatego 
też nie przewiduje ona wymogu fizycznej obecności 
w biurze, ale sugeruje spędzanie 50% miesięcznego 
czasu pracy w siedzibie firmy, aby chronić kulturę 
korporacyjną opartą na relacjach międzyludzkich.

Włochy

Pracownicy siedziby w Parmie

SPOŁECZNOŚCI WEWNĘTRZNE
Jako firma B Corp zawsze troszczyliśmy się o naszych 
pracowników i ich dobre samopoczucie. Wsłuchując 
się w ich potrzeby, z czasem stworzyliśmy małe 
społeczności, grupy współpracowników, którzy 
inicjują projekty mające na celu wdrożenie wartości 
określonych w „Carta Etica”, jednocześnie promując 
inicjatywy grupowe, wolontariat i działania wspierające 
harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.

Włochy

Pracownicy siedziby w Parmie

4 społeczności stworzone w odpowiedzi na potrzeby 
pracowników firmy.

RE-GENERACJA
To bezpłatne doradztwo psychologiczne dla naszej 
społeczności, które wystartowało w lutym 2022 roku. 
Zdecydowaliśmy się na ten krok w odpowiedzi na 
wyniki przeprowadzanych ankiet. Porady udzielane 
są przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, 
specjalistów ze stowarzyszenia IDIPSI i COINETICA, 
zarówno w języku włoskim, jak i angielskim. 

Cały świat

Wszyscy pracownicy firmy

148 spotkań, w wyniku których 19 pracowników 
postanowiło kontynuować program

DAVINES CARE MEXICO
W związku z pandemią COVID-19, która sprawiła, że 
wartość zdrowia w opinii społecznej wzrosła, oddział 
Davines Mexico uruchomił projekt Davines Care. 
Umożliwia on pracownikom korzystanie z bezpłatnych 
badań krwi i moczu, wizyt ambulatoryjnych u lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz ulg w przypadku 
konieczności skorzystania z wizyt u specjalistów.

Meksyk

Pracownicy Davines Mexico

1 badanie krwi i moczu w roku, 2 wizyty u lekarza 
pierwszego kontaktu rocznie oraz zniżki na wizyty 
specjalistyczne.

Sz
cz

ęś
cie i dobrostan



DAVINES LEARNING HUB 
W 2021 roku uruchomiliśmy 
pierwszy globalny kalendarz 
szkoleń na Davines Learning 
Hub, naszym wewnętrznym 
uniwersytecie. Program, 
który opiera się na zrównoważonym 
rozwoju, inkluzywności i innowacyjności, 
zapewnia możliwości rozwoju zawodowego 
i osobistego. 

Cały świat

Wszyscy pracownicy firmy

90% pracowników uczestniczyło w co 
najmniej jednym ze 111 szkoleń, co łącznie 
dało 9432 godziny edukacji (wzrost o 77% 
w stosunku do roku 2020).
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83.3% pracowników z dostępem do naszej platformy 
opiekuńczej Davines (centrala we Włoszech)*

*  Procent obliczony na podstawie całkowitej liczby pracowników. Dostęp do platformy mają 
tylko osoby (z wyłączeniem menedżerów), które przeszły okres próbny i mają stałą umowę 
z dniem 1 stycznia każdego roku.

*  dane obejmują szkolenia wewnętrzne oferowane na platformie Learning Hub i źródła zewnętrzne.

6.1%

30.7%

26.3%

14.6%

22.3%

Edukacja i szkolenia

Kupony internetowe i partnerzy

Zdrowie, sport i wellness

Transport, podróże i turystyka

Inne

787 płatnych godziny pracy za 
wolontariat pracowniczy*

*  Działania wolontariackie prowadzone w czasie płatnych godzin pracy, takie jak oddawanie 
krwi czy sadzenie roślin (wśród wielu prowadzonych w 2021 roku).
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Regeneracja zaczyna się 
od ludzi.

100% 
menedżerów 
w centrali w Parmie 
oraz kierownicy 
oddziałów 
„pierwszego 
poziomu” z celami 
zrównoważonego 
rozwoju w swoim 
programie oceny 
wyników.

14.1 średnia roczna liczba godzin szkoleniowych 
na pracownika*



Planeta

 43.8% sprzedaży produktów, do których stosujemy analizę 
LCA.
Nie zrealizowaliśmy celu 50% wzrostu sprzedaży niektórych linii lub konkretnych 
produktów nieobjętych LCA. Ponieważ jednak analiza została zakończona na 
wszystkich planowanych liniach, znacznie zwiększyliśmy % sprzedaży produktów 
objętych analizą LCA.

 Stworzenie centrum badań i szkoleń w zakresie regeneratyw-
nego rolnictwa organicznego. Grupa Davines - Instytut Rodale, 
Europejskie Centrum Regeneratywno-Organiczne.
6 lipca 2021 roku Wioska Davines stała się domem dla nowej pionierskiej inicjatywy 
rolniczej. Przeznaczyliśmy 15 hektarów ziemi na regeneratywne uprawy organiczne, 
tworząc centrum badawczo-szkoleniowe na świeżym powietrzu. Projekt ten umoż-
liwi nam również rozszerzenie podaży regeneratywnych składników organicznych 
w branży beauty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę 33.

 Wdrożenie planu działania dla 2 z 4 filarów naszej mapy 
drogowej Net Zero.
Plan działań wdrożony dla filaru „Mierzenie i monitorowanie” pozwolił nam na ukoń-
czenie raportowania 100% śladu węglowego naszej organizacji. Plan działań dla 
filaru „Redukcja” sprawił, że przystąpiliśmy do kampanii „Business ambition for 1.5” 
zainicjowanej w 2019 roku przez United Nations Global Compact i rozpoczęliśmy 
wyznaczanie celów redukcji emisji zgodnych z najnowszymi badaniami naukowymi. 
Obecnie określamy plany działań dla pozostałych filarów „Neutralizacja” i „Anga-
żowanie”. Więcej o naszym zaangażowaniu można dowiedzieć się na stronie 25.

 Wyłowienie z oceanów 100 ton plastiku.
W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z organizacją non-profit Plastic Bank. Razem 
wyłowiliśmy z oceanów u wybrzeży Filipin, Brazylii i Indonezji 100 ton plastiku. Aby 
dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę stronę 22. 
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Wyniki za 2021 r. Działania w 2022 r.
Zwiększenie % sprzedaży produktów objętych analizą LCA, 
osiągnięcie poziomu od 50% do 74%

Podpisanie zobowiązania SBTI (Science Based Target Initative), 
aby formalnie złożyć obietnicę zerowej emisji netto

Przedstawienie SBTI do zatwierdzenia celów w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych

Wyposażenie naszych dostawców w zasoby, które pomogą im 
przyjąć praktyki ochrony bioróżnorodności

Start naszego pierwszego eksperymentu, który ma na celu 
porównanie praktyk rolnictwa regeneratywnego z praktykami 
konwencjonalnymi

Zrobienie kolejnego kroku w ramach naszego partnerstwa 
z Plastic Bank: za każdy sprzedany produkt taka sama ilość 
plastiku zostanie usunięta ze środowiska

Dołączenie do inicjatywy CO2alizione per l’Europa oraz 
dopisanie celu neutralności klimatycznej do regulaminu 
Davines S.p.A

Nadanie Davines Village certyfikatu LEED

Legenda:

Włochy

Grupa
Cel osiągnięty

Cel osiągnięty częściowo

Cel nieosiągnięty



CERTYFIKACJA LEED DLA DAVINES VILLAGE
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W 2021 r. zdecydowaliśmy się wejść na drogę do uzyskania certyfikatu LEED dla 
naszej siedziby w Parmie, Davines Village. Ta najczęściej stosowana na świecie 
certyfikacja zrównoważonego utrzymania budynków jest dla nas ważna, aby 
ocenić wydajność środowiskową naszych miejsc pracy według globalnie uznanych 
kryteriów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zakończyliśmy trzy etapy składające się 
na proces certyfikacji i czekamy na informację zwrotną od jednostki certyfikującej. 

Parma. 

Pracownicy, Nativa, US Green Building Council (USGBC)

Krok 1 
Ocena

Analiza i identyfikacja 
zagadnień krytycznych.

Krok 2
Utworzenie

Weryfikacja warunków 
wstępnych i integracja 
niezbędnych metryk.

Krok 3
Działanie

Gromadzenie danych 
i przekazywanie 
dokumentacji.

JESTEŚMY NAJLEPSI DLA ŚWIATA™ 2022  
W ZAKRESIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
Spośród ponad 5 000 organizacji B Corp na świecie, Davines trafił do grupy 5% z najlepszymi 
wynikami BIA w obszarze wpływu na środowisko!

Jesteśmy dumni z tej nagrody, która jest ważnym wyrazem uznania dla naszego 
zaangażowania na rzecz bardziej zrównoważonej i regenerującej się planety.



Obieg zamknięty
Cyrkulacyjność wymaga od nas przemyślenia naszych działań, wyjścia poza schemat „weź - zrób - wyrzuć”. Od dawna dążymy do maksymalnego ograniczenia zużycia 
materiałów, a gdy nie jest to możliwe, staramy się je ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.
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Pochodzenie naszych opakowań
BADANIA CELOWANE
Historia naszych butelek zaczyna się na dłu-
go przed tym, nim trafią pod Twój prysznic!
W Davines Village mamy zespół pracowników 
zajmujących się badaniami nad opakowaniami. 
Zainspirowani zasadami ekoprojektowania, 
sprawdzają oni rozwiązania opakowań 
o   najmniejszym wpływie na środowisko 
dla wszystkich naszych produktów, bez 
uszczerbku na ich jakości i bezpieczeństwie. 
Dopiero gdy wyniki badań są zadowalające 
pod względem zrównoważenia, innowacyj-
ności materiałów i efektywności industria-
lizacji, przechodzimy do kolejnych etapów 
produkcji.

ZASADY EKOPROJEKTOWANIA
Eko-design jest naszą gwiazdą przewodnią!
Przy opracowywaniu opakowań kierujemy 
się 5 kluczowymi zasadami przedstawio-
nymi w tabeli obok. Zasady te leżą również 
u podstaw naszej Karty Badań nad Opako-
waniami – przewodnika, który stworzyliśmy 
14 lat temu i który nieustannie aktualizujemy 
o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inno-
wacji, aby móc projektować coraz bardziej 
zrównoważone opakowania.

ŚWIADOME
PAKOWANIE

Upraszczamy 
projekt

2

Wybieramy materiały 
ze źródeł odnawialnych

4

Optymalizujemy  
przestrzeń  

dla logistyki

5

Zużywamy 
mniej surowca

3 Sprzyjamy 
recyklingowi

1

1. Zużywamy mniej surowca: projektujemy lżejsze opakowania, zachowując ich bezpieczeństwo 
i funkcjonalność;

2. Upraszczamy projekt: redukujemy zbędne komponenty;

3. Wybieramy materiały ze źródeł odnawialnych: stopniowo odchodzimy od stosowania 
materiałów pierwotnych;

4. Ułatwiamy recykling: wybieramy rozwiązania jednomateriałowe;

5. Optymalizujemy przestrzeń dla logistyki: skutecznie ograniczamy liczbę transportowanych 
produktów i związaną z tym emisję CO2.

Obieg zamknięty
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Historia wpływu: od 2014 do 2021
W naszych plastikowych i papierowych opakowaniach stosujemy 2 główne zasady ekoprojektowania – „zużywaj mniej surowca” i „wybieraj materiały z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych” 
– które pozwoliły nam ograniczyć negatywny wpływ naszych produktów na środowisko.

PLASTIK

841.3 ton mniej
PAPIER I TEKTURA

228.7 ton mniej
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130.4 ton
pierwotnego tworzywa 

sztucznego pochodzącego 
z paliw kopalnych mniej dzięki 

zmniejszeniu wagi opakowania 
i wyeliminowaniu zbędnych 

elementów.

160.8 ton
papieru mniej 

dzięki zmniejszeniu 
wagi opakowania 
i wyeliminowaniu 

zbędnych elementów.

710.9 ton
tworzyw sztucznych 

pochodzących z surowców 
kopalnych mniej dzięki 
zastosowaniu plastiku 

pochodzącego z recyklingu 
lub bioplastiku.

67.9 ton
papieru mniej dzięki 

zastosowaniu papieru 
z recyklingu.

Wszystkie 
te działania 
zmniejszyły 
emisję CO2 

o 1,613
ton.

Działania 
odnośnie 

opakowań 
pierwotnych.

Działania 
odnośnie 

opakowań 
wtórnych.

Dekarbonizacja
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Z czego są wykonane nasze opakowania

OPAKOWANIA Z MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63.9% 36.1%

60.5% 39.5%

Z ogólnej ilości zakupionych pierwotnych i wtórnych materiałów opakowaniowych

Materiały z recyklingu (papier, tektura, plastik i szkło)

Materiały pierwotne (papier, tektura, plastik i szkło)

OPAKOWANIA Z PLASTIKU

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 37.1% 37.8% 25.1%

40.6% 27.4% 32%

Z ogólnej ilości zakupionych pierwotnych i wtórnych materiałów opakowaniowych.

Opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Opakowania z tworzyw sztucznych z surowców kopalnych

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 96.0% 4.0%

95.3% 4.7%

Z ogólnej ilości zakupionych wtórnych materiałów opakowaniowych z papieru i tektury.

Papier i tektura z materiałów pochodzących z recyklingu

Papier i tektura jako materiały pierwotne

Opakowania z bio-plastiku

OPAKOWANIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

2020

2021

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58.5% 41.5%

64.3% 35.7%

Z ogólnej ilości zakupionych pierwotnych i wtórnych materiałów opakowaniowych

Opakowania ze źródeł odnawialnych (papier, tektura, drewno, bio-plastik)

Opakowania z tworzyw sztucznych (przetworzony plastik, stal, aluminium, szkło)
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Kilka przykładów, jak stosujemy eko-projektowanie: 

PODWÓJNIE NAGRODZENI ZA EKOPROJEKT

Tubki trzech produktów z linii SU, składające się z laminatu tj. plastiku i aluminium, zostały zastąpione 
tubkami PE pochodzącymi ze źródeł odnawialnych, aby promować recykling. Nowe tubki ważą mniej, a to 
umożliwiło optymalizację opakowania do ich transportu.

Cały świat. 

Pracownicy Davines, podwykonawcy, CONAI.

-40% emisji CO2 i -50% zużycia wody (źródło: CONAI); w pełni nadające się do recyklingu opakowania produktów 
SU/ HAIR MASK, AFTERSUN i TAN MAXIMIZER; 35 g papieru zaoszczędzone na opakowaniu każdej przewożonej 
tubki; wzrost liczby przewożonych sztuk na palecie z 1 140 do 2 880.

W ramach przetargu CONAI na ekoprojekty opakowań, otrzymaliśmy w 2021 roku dwie nagrody. Zostały nam one przyznane 
w uznaniu za zmniejszenie emisyjności opakowań niektórych produktów z linii Davines SU oraz linii Tranquillity i Aromasoul 
[ comfort zone ].

SU, NAGRODA CONAI ECOPACK 2021 

Zoptymalizowaliśmy opakowania wtórne używane do transportu butelek wielokrotnego napełniania linii 
Tranquillity i Aromasoul. Oryginalne opakowanie zostało zastąpione węższymi pudełkami, które można 
umieścić na palecie w większej liczbie i które nie wymagają wewnętrznych podpór, co pozwoliło na 
zmniejszenie ilości zużytego materiału.

Cały świat. 

Pracownicy [ comfort zone ], podwykonawcy, CONAI.

-40% emisji CO2, -40% całkowitego zużycia energii i -25% zużycia wody (źródło: CONAI); 125 g papieru zaoszczędzone 
na jednej transportowanej butelce; wzrost liczby transportowanych butelek na palecie z 308 do 798. 

TRANQUILLITY I AROMASOUL, NAGRODA CONAI ECOPACK 2021 

Opakowanie nowej linii Sublime Skin zo-
stało zaprojektowane tak, aby ograniczyć 
jej ślad węglowy. Intensive Serum posiada 
szklane opakowanie wielokrotnego użyt-
ku, umożliwiające wymianę wewnętrz-
nego wkładu do zakupienia oddzielnie. 
Wykorzystując technologię wkładów, 
przedłużamy żywotność opakowania, 
tym samym zmniejszając również jego 
wpływ na środowisko.

Cały świat. 

Pracownicy [ comfort zone ], klienci profesjonalni, 
klienci końcowi, podwykonawcy. 

Redukcja wagi wkładu Intensive Serum w porów-
naniu z pełnym opakowaniem o 91%; 42,6% szkła 
pochodzącego z recyklingu w słoiczkach Cream and 
Lift Mask, które również mogą pochwalić się redukcją 
wagi w porównaniu z ich poprzednikami o 17%; 100% 
papieru z recyklingu z certyfikatem FSC w opakowa-
niach wtórnych w całej linii.

SUBLIME SKIN EKOPROJEKT
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Nasz pozytywny wpływ poza łańcuchem dostaw

Oprócz wewnętrznych działań ekoprojektowych, podjęliśmy również kroki mające na celu dalszą minimalizację naszego 
wpływu poza łańcuchem wartości.
W 2021 roku, wspólnie z Plastic Bank, zebraliśmy z oceanów 100 ton plastiku. Ten wysiłek zrekompensował około 16,3% 
naszego śladu plastikowego ze sprzedanych produktów (611,4 ton).
W 2022 roku postanowiliśmy pójść o krok dalej: za każdy sprzedany produkt taka sama ilość plastiku zostanie zebrana przez 
Plastic Bank z wybrzeży Filipin, Brazylii i Indonezji. Zgromadzony plastik zostanie następnie poddany lokalnemu recyklingowi 
w celu ponownego wykorzystania z myślą o regeneracji. Poprzez to nowe przedsięwzięcie chcemy przejąć inicjatywę w branży 
kosmetycznej, pomagając chronić planetę i poprawić życie lokalnych społeczności zaangażowanych w projekt.

Oddział Davines we Francji zorganizował dzień sprzą-
tania kanału Saint-Martin, jednego z najbardziej ma-
lowniczych kanałów przebiegających przez Paryż. 
Inicjatywa powstała we współpracy z Project Rescue 
Ocean, organizacją non-profit, która od 2015 roku działa 
we Francji na rzecz ochrony oceanów, mórz i rzek.

Francja, Paryż.

Klienci końcowi, Project Rescue Ocean, pracownicy 
Davines.

77 kg zebranych odpadów, 15 zaangażowanych osób.

Nasza społeczność w pracy 
na rzecz sprzątania świata
SPRZĄTANIE KANAŁU 
SAINT-MARTIN W PARYŻU

Oddział Davines w Wielkiej Brytanii, we współpracy 
z wolontariackim stowarzyszeniem onHand, zorga-
nizował inicjatywy sprzątania w różnych miejscach 
w kraju, generując podwójną korzyść dla środowiska. 
Za każdą zakończoną misję, onHand zobowiązuje 
się do zasadzenia 1 drzewa w Nikaragui, wspierając 
bioróżnorodność i lokalne społeczności.

Wielka Brytania.

Pracownicy i salony Davines, onHand.

774 zaangażowanych osób w 10 lokalizacjach w Wiel-
kiej Brytanii, 42 worki zebranych śmieci, 100 posa-
dzonych drzew. 

EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE 
W WIELKIEJ BRYTANII I ZALESIANIE
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Od 2019 w Hong Kongu co roku 
przeprowadzana jest kampania na 
rzecz ochrony oceanów. Po inicja-
tywach związanych ze sprzątaniem 
plaży, recyklingiem i podnoszeniem 
świadomości, edycja z 2021 została 
poświęcona warsztatom szkolenio-
wym z upcyklingu. We współpracy 
z salonami umożliwiły one sfinan-
sowanie projektu Eco-Greenergy.

Hong Kong.

Salony Davines i klienci końcowi.

85 uczestniczących salonów, 5% przychodów ze 
sprzedaży przekazane Eco-Greenergy.

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM OCEANU W AZJI
Nasz grecki dystrybutor we współpracy z ruchem 
Save Your Hood zainicjował challenge na Instagramie: 
zbieraj śmieci podczas spaceru, aby posprzątać swoją 
okolicę. Tysiące obywateli jako wolontariusze wzięło 
udział w inicjatywie w Grecji i na Cyprze.
 

Grecja i Cypr.

Dystrybutor [ comfort zone ], lokalna społeczność, 
Save Your  Hood.

105 357 wyświetleń na lokalnej stronie Skin Regimen.

POSPRZĄTAJ SWOJE SĄSIEDZTWO
We współpracy z organizacją 
non-profit PLASTIC FREE, marka 
[ comfort zone ] zorganizowała serię 
objazdowych wydarzeń mających 
na celu oczyszczenie plaż i obsza-
rów przybrzeżnych we Włoszech, 
angażując profesjonalistów i pra-
cowników gabinetów kosmetycz-
nych. Każdy z uczestników został 
wyposażony w specjalny zestaw ułatwiający zbiera-
nie odpadów.

Włochy.

Pracownicy [ comfort zone ], pracownicy gabinetów 
kosmetycznych.

580 uczestników, 9 800 kg zebranego plastiku. 

MARE D’AMARE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 99.6%

86.3% 13.7%

0.4%

0% odpadów produkcyjnych trafiających na składowiska

METODY USUWANIA ODPADÓW STAŁYCH
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PARMIE

Odzysk Spalanie

Rozwój przedsiębiorstwa może powodować wzrost ilości odpadów, a także zmianę 
sposobu ich gospodarowania. W tym kontekście staramy się nie tylko maksymalnie 
ograniczyć produkcję odpadów w naszym zakładzie produkcyjnym, ale także usprawnić 
ich sortowanie, a tym samym ich końcową utylizację.
Na drodze ciągłego doskonalenia, od 2021 roku współpracujemy z menedżerem ds. 
środowiska w celu zwiększenia poziom recyklingu odpadów, zmniejszając ilość odpadów, 
które przetwarzamy i spalamy.
Wykres ilustruje wynik tego zobowiązania, które prowadzi nas w kierunku coraz bardziej 
cyrkularnego zarządzania naszymi odpadami przemysłowymi.



Przykład, jak angażujemy 
dostawców:
WARSZTATY DLA NASZYCH DOSTAWCÓW
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Zrównoważony łańcuch dostaw
W dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju w branży kosmetycznej, łańcuch dostaw jest kluczowym elementem, który musi być uwzględniony i dokładnie przemyślany. 
Stale poszukujemy mniej wywierających wpływ i bardziej przejrzystych praktyk zaopatrzenia i wybieramy dostawców, którzy są zgodni z naszymi wartościami i zamierzają 
wykorzystać biznes jako pozytywną siłę.

O naszych dostawcach
Co roku przeprowadzamy ankietę w celu określenia najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju u naszych 
dostawców, którymi są głównie producenci, detaliści, firmy produkujące na zlecenie, agencje PR oraz dostawcy technologii 
i usług logistycznych. Wyniki, które otrzymujemy, stanowią integralną część oceny i wyboru przyszłych dostawców.

54.6% partnerów, którzy pracują zgodnie z etycznym kodeksem postępowania

78.2% oferuje pracownikom dodatkowe benefity

79.9% mierzy swój wpływ na planetę

52.3% używa energii ze źródeł odnawialnych

69.5% zmniejszyło swoje całkowite zużycie energii

46% zmniejszyło swoje całkowite zużycie wody

12.6% kompensuje swoje emisje CO2

26.4% zmniejszyło swoją emisję CO2

54.6% zmniejszyło niesortowane odpady

37.4% nie używa jednorazowego plastiku

8.1% wdraża dobre praktyki w celu ochrony bioróżnorodności

Dane obliczone na podstawie oświadczeń dostawców, którzy wypełnili nasz coroczny kwestionariusz dotyczący zrównoważonego rozwoju. W 2021 
roku w badaniu wzięło udział 44,6% naszych wszystkich dostawców (według wartości), wypełniając kwestionariusz

Od 2019 roku co roku organizujemy spotkania dla 
naszych dostawców, aby podzielić się z nimi dobrymi 
praktykami, a także narzędziami do poprawy wyników 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku 
przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące zmian klimatu 
i emisji CO2 oraz warsztaty na temat zrównoważonego 
rozwoju opakowań.

Włochy.

Pracownicy, dostawcy.

61 uczestników w pierwszych warsztatach, 
40 uczestników w drugich.

„Tematyka warsztatów została ujęta w bardzo  
przejrzysty sposób”

„Czuliśmy się naprawdę zachęceni, aby zawsze starać się 
robić lepiej!”

„Takie inicjatywy dostarczają wielu przydatnych informacji dla 
firm z branży, które chcą poprawić swoje wyniki w zakresie 
zrównoważonego rozwoju!”

Co sądzą o nich nasi dostawcy?

Zró
w

no
w

aż
ony Łańcuch Dostaw
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Dekarbonizacja
Dekarbonizacja odgrywa główną rolę w transformacji ekologicznej i chcemy wnieść swój wkład również w tym obszarze. Wdrożyliśmy wiele inicjatyw i projektów mających 
na celu złagodzenie naszego wpływu na klimat. I nie zaczęliśmy tego wczoraj.

Nasza podróż w kierunku dekarbonizacji

Nasze zaangażowanie w dekarbonizację sięga daleko wstecz i odzwierciedla naszą ambicję wniesienia znaczącego wkładu 
w pilne i globalne wyzwanie: łagodzenia zmian klimatycznych.

OTO GŁÓWNE ETAPY NASZEJ DOTYCHCZASOWEJ PODRÓŻY:

2019 
Wraz z ponad 500 firmami B Corp zobowiązaliśmy się do przekształcenia się w firmę o zerowej 
emisji netto do 2030 r.

2018 Nasze wysiłki przyniosły owoce i staliśmy się firmą neutralną węglowo.

2006 Zaczęliśmy monitorować, redukować i częściowo neutralizować nasz ślad węglowy.

2020 
Zorganizowaliśmy i ustrukturyzowaliśmy nasze wysiłki w zakresie dekarbonizacji w ramach 
jednego programu, który obejmuje 4 główne filary: pomiar, redukcja, neutralizacja 
i zaangażowanie.

2021 
Zmierzyliśmy i zmonitorowaliśmy 100% naszych emisji (zakresy 1, 2 i 3), podpisaliśmy nasze 
zobowiązanie z inicjatywą Science Based Targets i dołączyliśmy do koalicji Business Ambition 
for 1,5 C°.

Firma neutralna 
węglowo
Nasze biura i fabryka są 
neutralne węglowo od 
2018 roku, ale jak to zrobiliśmy?
1. Poprzez pomiar i monitorowanie 

wszystkich emisji z działań pod 
naszą bezpośrednią kontrolą 
(zakres 1 i 2).

2. Poprzez zmniejszenie emisji 
z naszych biur i zakładu tam, 
gdzie to możliwe, poprzez 
efektywność energetyczną 
i wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych.

3. Poprzez neutralizację 
pozostałych emisji i wspieranie 
certyfikowanego przez Plan 
Vivo projektu zalesiania, który 
umożliwia pochłanianie CO2 
i wydanie wysokiej jakości 
kredytów węglowych.

Naszym kolejnym celem będzie 
osiągnięcie zerowej emisji!

Dekarbonizacja
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Filar 1 - Mierz i monitoruj

W Davines wierzymy, że pierwszym krokiem do złagodzenia wpływu jest poznanie go i zmierzenie. W związku z tym, w 2021 i na początku 2022 roku, pracowaliśmy nad ukończeniem 
raportowania śladu węglowego naszej organizacji, który będziemy nadal monitorować i udoskonalać z roku na rok. Był to ważny kamień milowy w naszej podróży związanej z dekarbonizacją, 
który pozwolił nam odtworzyć pełny obraz wszystkich bezpośrednich i pośrednich emisji generowanych przez naszą działalność (zakres 1, 2 i 3 emisji)

Emisje zakresu 1 – emisje bezpośrednie związane z działalnością pod bezpośrednią 
kontrolą firmy (np. flota samochodów służbowych, energia termalna itp.);

Emisje zakresu 2 – pośrednie emisje wynikające z produkcji energii elektrycznej, pary 
wodnej lub ciepła przez osoby trzecie i w miejscach innych niż te, które są wykorzystywane;

Emisje zakresu 3 – pośrednie emisje z całego łańcucha wartości (dostawcy, dystrybutorzy 
i klienci końcowi).

CZYM SĄ EMISJE ZAKRES 1, 2 I 3?

Znaczenie śladu 
węglowego naszych 
produktów
W śladzie węglowym naszej organizacji jeden 
składnik przeważa nad wszystkimi innymi: ślad 
węglowy naszych produktów, który jest sumą 
wszystkich emisji generowanych przez produkt 
od jego zaprojektowania do końca życia.
Do jego obliczenia używamy LCA (Life Cycle 
Assessment), narzędzia, które pomaga nam 
analizować wpływ produktu na wszystkich 
etapach jego cyklu życia.
W graficznym przedstawieniu śladu węglowego 
naszej organizacji na stronie 27, linia przerywana 
łączy różne działania zaangażowane w obliczanie 
śladu węglowego naszych produktów.

ZAKRES 1

ZAKRES 2

ZAKRES 3
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Transport 
i dystrybucja 

w modelu 
„do klienta”

Koniec życia 
produktów

Podróże służbowe

Dojazdy

ZAKŁAD PRODUKCYJNY  
I BIURA

Proces 
produkcji

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3

Flota aut 
służbowych

Chłodnicze 
emisje lotne

Energia elektryczna

Energia termalna

Zakupione towary 
i usługi

Transport  
i dystrybucja 

w modelu 
„od klienta”

Faza użytkowania 
produktówUtylizacja 

odpadów

ŚLAD WĘGLOWY GRUPY DAVINES
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W 2021 roku całkowity ślad węglowy naszej organizacji wyniósł 115 261 ton, podzielony 
pomiędzy różne zakresy, jak pokazano na wykresie. Emisje z zakresu 1 i 2 stanowią łącznie 
0,5% całości. Wynika to przede wszystkim z charakteru naszej działalności, ale także 
z naszych wieloletnich starań o zmniejszenie ich ilości. W rezultacie, jak wynika z powyższego 
wykresu, większość naszych wpływów pochodzi z emisji z zakresu 3, tj. emisji poza naszą 
bezpośrednią kontrolą i wynikających z naszego łańcucha wartości.

Przyglądając się bardziej szczegółowo zakresowi 3, przedstawienie na wykresie „Główne 
kategorie emisji zakresu 3” pokazuje, jak oddziaływania rozkładają się na różne kategorie emisji.

Od razu można zauważyć, że dominującą kategorią jest wpływ fazy użytkowania, który 
wynika z energii potrzebnej do korzystania z produktów. Po odjęciu tej ostatniej, nad którą 
nie mamy bezpośredniej kontroli, najbardziej wpływowe kategorie emisji to zakup surowców, 
dystrybucja produktów oraz działania związane z ich utylizacją po zakończeniu użytkowania. 
Te kategorie będą zatem naszym głównym celem w zakresie ograniczania wpływu.

ŚLAD WĘGLOWY GRUPY DAVINES GŁÓWNE KATEGORIE EMISJI ZAKRESU 3
To

ny
 C

O
2

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3 Suma
1.0

10.0

100.0

1,000.0

10,000.0

100,000.0

1,000,000.0

553.7

3.8

114,703.5 115,261.0
16.5%

0.4%
71%

2.3%

0.4%

Zakupione towary i usługi

Transport i dystrybucja
niższego szczebla

 Pozostałe kategorie emisji

Podróże służbowe

9.4% Koniec życia produktów

Faza
użytkowania
produktów
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Filar 2 - Ogranicz

Jesteśmy świadomi, że zorganizowane działania na rzecz klimatu muszą obejmować wysiłki 
zmierzające do ograniczenia emisji.

Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu Business Ambition for 1,5°C – Our 
Only Future. Zainicjowana w 2019 roku przez United Nations Global Compact kampania 
została stworzona, aby zachęcić przedsiębiorstwa do zwiększenia wysiłków niezbędnych do 
rozwiązania problemu zagrożenia klimatycznego poprzez przyjęcie opartych na nauce celów 
korporacyjnych określanych jako Science-Based Targets (SBT). Cele te zostały stworzone, aby 
przełożyć Porozumienie Paryskie na poziomie korporacyjnym i poprowadzić firmy w kierunku 
ambitnych i inspirowanych dowodami działań klimatycznych.

Wiosną 2022 roku podpisaliśmy deklarację zobowiązań i rozpoczęliśmy opracowywanie celów, 
które zostaną przedstawione do przeglądu i zatwierdzenia przez Science-Based Targets (SBT).

Przystąpienie do SBT obejmuje kilka kroków:

Wykazanie 
zaangażowania

Przesłanie 
deklaracji 
zobowiązań

Definicja celu 
redukcji  
emisji

Prezentacja 
projektu i celu 
do oficjalnego 
zatwierdzenia

Dzielenie się 
celem i strategią 
z interesariuszami

Sprawozdania 
dotyczące 
emisji 
i monitorowanie 
postępów 
w skali rocznej

Rozwój 
celów

Ewaluacja 
projektu

Komunikacja 
z interesariuszami

Ujawnienie 
wyników

Od 2020 roku w naszym zakładzie produkcyjnym i biurach we Włoszech, Francji, Holandii, 
Wielkiej Brytanii i USA korzystamy wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. W 2021 roku dodano również biura w Hongkongu, które zrezygnowały 
z wykorzystania energii z paliw kopalnianych. Pozostaje nasza meksykańska filia, która 
nadal systematycznie zwiększa swój udział energii odnawialnej generowanej na miejscu.

W 2021 r. oddział w Hongkongu przeszedł na 100% energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, energii słonecznej i wiatrowej. Ten cel, który był możliwy 
dzięki przeniesieniu biur do nowych pomieszczeń, umożliwił osiągnięcie kolejnego 
kamienia milowego: dziś wszystkie biura Grupy są w całości lub w większości 
zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Hong Kong.

Pracownicy, dostawcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, uniknięcie emisji  
4 ton CO2 w 2021 r.

ENERGIA ELEKTRYCZNA WYKORZYSTYWANA 
W NASZYCH BIURACH I ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Włochy Francja Holandia Wielka
Brytania

Meksyk USA Hong Kong Grupa

1.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

52.1%

100.0% 100.0% 99.7%

% energii odnawialnej

PRZEJŚCIE NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ W ODDZIALE 
W HONGKONGU
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Filar 3 - Neutralizuj

Od lat neutralizujemy nasze emisje, inwestując w wysokiej jakości, certyfikowane przez Plan Vivo projekty zalesiania i/lub ponownego zalesiania w celu sekwestracji CO2. W latach 2021 
i 2022 realizowane były dwa projekty – Ethiotrees i Scolel’te.

Do tej pory nasze podejście polegało na neutralizacji emisji, które wynikają z zakresu 1 i 2 
oraz z linii produktów, na których przeprowadzamy ocenę cyklu życia (z wyłączeniem fazy 
użytkowania). Dla wszystkich produktów, na których ta analiza nie została jeszcze zastosowana, 
neutralizujemy emisje z cyklu życia opakowań oraz większości przesyłek e-commerce 
Davines (Włochy i Stany Zjednoczone). Powyższy wykres przedstawia procentowy udział 
zneutralizowanych emisji w całkowitej emisji Grupy.

Jesienią 2022 r. rozpoczniemy opracowywanie bardziej szczegółowej strategii neutralizacji, 
nakreślającej nasz postęp w zakresie zneutralizowanych emisji w poszczególnych latach, aż 
do osiągnięcia celu zerowej emisji netto.

ZNEUTRALIZOWANE EMISJE Z CAŁKOWITEGO ŚLADU 
WĘGLOWEGO GRUPY DAVINES.

Niezneutralizowane emisjeZneutrazlizowane emisje

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16.4%

83.6%

Ethiotrees to projekt zalesiania, który 
wspiera regenerację gleby i lasów 
w północnym regionie Tigray na 
Wyżynie Tembien w Etiopii.

ETHIOTREES
Scolel’te to projekt, który obejmuje 
działania takie jak zalesianie, 
ponowne zalesianie i agroleśnictwo, 
zapewniając jednocześnie korzyści 
społeczne dla społeczności.

SCOLEL’TE
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PRODUKTY, KTÓRYCH ŚLAD NEUTRALIZUJEMY DZIĘKI PROJEKTOM ETHIOTREES I SCOLEL’TE

Szampon 250 ml, 1 L

Szampon 75 ml, 250 ml, 1 L, 5 L – Odżywka 75 ml, 250 ml, 1 L, 5 L - Szampon w kostce MOMO, DEDE, VOLU, LOVE 

Szampon 90 ml, 250 ml, 1 L – Odżywka 90 ml, 250 ml, 1 L – Kuracja 150 ml, 750 ml – Fluid termiczny 150 ml 

Wszystkie tubki farb

Calming Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L – Detoxifying Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L
Elevating Perfumy 250 ml, Zabieg regeneracji skóry 100 ml, Glinka, Olejek do masażu
Energizing Szampon 1 L, Żel 150 ml, Superactive 100 ml, Seasonal Superactive 100 ml, 12 x 6 ml, Tonik 100 ml
Nourishing Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L, Vegetarian Miracle Mask 60 ml, 250 ml, 1 L, Vegetarian Miracle Conditioner 60 ml, 250 ml, 1 L, 
Keratin booster 100 ml, Hair Building Pack 60 ml, 250 ml, Keratin Sealer 50 ml, 100 ml, Keratin Wonder Superactive 1 L
Purifying Szampon 250 ml, 1 L
Rebalancing Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L, Kuracja 250 ml, 1 L
Renewing Szampon 100 ml, Odżywka 60 ml
Replumping Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L, Hair filler superactive leave-in 100 ml
Wellbeing Szampon 100 ml, 250 ml, 1 L

Softening Shaving gel - After shave & moisturizing cream - Pre-shaving&beard oil - Non-foaming transparent shaving gel 
Strong-hold mat clay - Medium-hold styling paste 

Body butter 220 ml – Cleansing balm 15 ml, 110 ml, 220 ml – Exfoliating mask 110 ml – Nutrient cream 15 ml, 50 ml, 220 ml 
Hydra Cream 50 ml – Youth Serum 10 ml, 30 ml – Hand&Body Soap – Distilled flower toner 100 ml – Hydra Mask base 220 ml 
Powder Scrub 60 gr – Glow clay mask 60 gr – Rubber mask 100 ml

Oil Cream 60 ml, 200 ml – Oil Serum 30 ml, 50 ml – Corrector 30 ml – Color perfect SFP 40 ml, 100 ml – Lift&Firm Ampoule 
7 pcs – Micropeel lotion 100 ml, 300 ml – Intensive serum 30 ml (& refill), 150 ml – Fluid cream 60 ml, 200 ml – Eye cream 15 ml 
– Cream 30 ml, 60 ml – Lift-mask 60 ml – Peeling 280 ml: Booster, Age, Bright, Delicate – Peel-off Mask 6 pcs – Acid preparator 
280 ml – Neutralizer 280 ml – Eye Peel Pads 28 pcs – Eye Patch 6 pcs, 12 pcs
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Filar 4 - Angażuj

KILKA PRZYKŁADÓW, JAK NASI INTERESARIUSZE DZIAŁAJĄ NA RZECZ KLIMATU:

Nadal angażujemy się i współpracujemy z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w celu: zwiększenia naszej wiedzy specjalistycznej, aby znaleźć skuteczne i innowacyjne 
rozwiązania wewnętrzne; zwiększenia świadomości w kwestii zmian klimatycznych; zwalczania kryzysu klimatycznego poprzez maksymalizację naszego zaangażowania i wysiłków, w tym 
poza naszym łańcuchem wartości.

22 kwietnia 2021 roku holenderski 
oddział został partnerem organizacji 
Trees For All, której celem jest stwo-
rzenie do 2022 roku lasu społecznego 
Davines i [ comfort zone ], sadząc co 
najmniej 1 250 drzew w rejonie De-
venter i taką samą ilość w Kostaryce. 
Aby zaangażować społeczność w pro-
jekt sadzenia, przeprowadzono różne 
działania promocyjne w salonach.

Holandia

Pracownicy, Salon Davines I SPA [ comfort zone ], Trees 
For All.

2 250 drzew posadzonych (stan na marzec 
2022 roku), z czego 1 580 dzięki wkładowi firmy, 
a 670 dzięki klientom końcowym.

Pracownicy francuskiego działu 
handlowego podjęli wyzwanie rzu-
cone przez WeNow, organizację 
specjalizującą się w innowacjach 
klimatycznych, aby zredukować 
emisję CO2 z jazdy do pracy. Przez 
tydzień jeździli bardziej ekonomicz-
nie i ekologicznie, sprawdzając 
różnicę w wpływie na środowisko 

Francja

Pracownicy działu handlowego

13 pracowników, neutralizacja 106 ton CO2przez WeNow.

Projekty zalesiania w Europie 
Wschodniej połączyły uczestników 
z trzech różnych krajów. Dystrybu-
torzy Davines zaangażowali salony 
i klientów końcowych do sadzenia 
tysięcy drzew w celu złagodzenia 
zmian klimatycznych.

Rosja, Ukraina, Polska

Salony, klienci końcowi, Klub Gaja
w Polsce, Państwowa Agencja Za-
sobów Leśnych na Ukrainie, agencje leśnictwa w Rosji

360 salonów w 3 różnych krajach: 46 100 drzew 
posadzonych w Polsce i Rosji w 2021 roku, 
165 000 drzew obecnie sadzonych na Ukrainie 
w 2022 roku.

Trzecia edycja kampanii Become 
An Ocean Keeper była poświęcona 
roli oceanów w walce ze zmiana-
mi klimatu poprzez absorpcję CO2. Kampania spotkała się z uznaniem 
lokalnych mediów i organizacji 
pozarządowych, a także naszych 
dystrybutorów i była cenną okazją 
do zaangażowania społeczności 
Davines.

Azja

Salony, klienci końcowi

6 677 kg CO2 zneutralizowane dzięki Ethiotrees, 
834 salony z 11 krajów Azji

DAVINES i [ comfort zone ] 
LAS SPOŁECZNY

WYZWANIE DEKARBONIZACJI

PONOWNE ZALESIANIE MIŁOŚĆ DLA OCEANU,  
MIŁOŚĆ DLA PLANETY
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Bioróżnorodność
Bioróżnorodność musi być nie tylko chroniona, ale również regenerowana. W tym celu aktywnie przewodzimy badaniom, promujemy i wdrażamy dobre praktyki rolnicze 
i zaopatrzeniowe oraz zachęcamy naszą społeczność do prowadzenia zrównoważonego stylu życia.

Od ochrony do regeneracji, nowe podejście

Przez lata nasze podejście do zrównoważonego rozwoju ewoluowało, szczególnie w zakresie 
bioróżnorodności. Zaczęliśmy od chęci ochrony, minimalizując negatywny wpływ naszych 
działań, a kończymy na chęci regeneracji, maksymalizując nasz pozytywny wpływ. Świadomi, 
że nie wystarczy już tylko chronić zasoby i bioróżnorodność, chcemy angażować się w naprawę 
szkód wyrządzonych środowisku, ludziom i planecie.

W 2021 roku przy Davines Village, dzięki partnerstwu z Instytutem Rodale, powstało 
Europejskie Centrum Regeneratywno-Organiczne - pierwsze w Europie centrum 
szkoleniowo-badawcze w dziedzinie regeneratywnego rolnictwa organicznego. 
W porównaniu z rolnictwem tradycyjnym, ten rodzaj rolnictwa ma potencjał łagodzenia 
zmian klimatycznych i przywracania zdrowia planecie częściowo dzięki zdolności do 
sekwestracji znacznych ilości CO2 przez glebę.
ECRO aspiruje do stania się europejskim centrum badań nad bioróżnorodnością 
i sekwestracją węgla oraz szkoleń w zakresie regeneratywnego rolnictwa ekologicznego. 
Jest również zaangażowane w odnowienie naszego łańcucha dostaw poprzez 
oferowanie na rynku regeneratywnych składników organicznych Ingredienti Attivisti.

Parma. 

Rolnicy, społeczność lokalna, przemysł spożywczy, kosmetyczny, tekstylny, sektor 
publiczny i prywatny.

15 hektarów ziemi przeznaczonej na projekt ECRO, 15 potencjalnych partnerów 
skontaktowanych w celu oceny synergii, 9 gatunków roślin uprawianych na 
56 poletkach projektu.

GRUPA DAVINES – INSTYTUT RODALE – EUROPEJSKIE 
CENTRUM REGENERATYWNO-ORGANICZNE

Bioróżnorodność
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Jest to pierwsza kampania społeczno-
środowiskowa  Davines i [ comfort zone ] na 
skalę globalną, która ma przyczynić się do 
działań na rzecz klimatu poprzez promowanie 
bioróżnorodności i regeneratywnego rolnictwa 
organicznego. Kampania jest wspierana przez 
produkt WE STAND / For Regeneration, manifest 
naszego zaangażowania w zachęcanie do 
aktywizmu na rzecz ochrony planety.

Davines
Wprowadziliśmy na rynek fla-
gowy produkt WE STAND/ 
For Regeneration, limitowa-
ną edycję płynu do włosów 
i ciała stworzoną z składni-
kami aktywnymi, które łączą 
wartości bioróżnorodności, 
chronionej przez Slow Food, 
z ideą regeneratywnego rolnic-
twa organicznego promowaną 
przez Instytut Rodale. Produkt 
wspiera obie organizacje po-
przez partnerstwo z 1% For 
The Planet.

[ comfort zone ]
Stworzyliśmy limitowany ze-
staw z trzema bestsellerami 
Sacred Nature, pionierskiej linii 
z 2020 roku ze składnikami 
pochodzącymi z rolnictwa 
regeneratywnego, certyfiko-
wanymi jako Cosmos Organic. 
Zestaw i cała linia, dzięki part-
nerstwu z 1% for the Planet, 
wspiera Instytut Rodale i roz-
wój regeneratynwej praktyki

4 składniki z rolnictwa 
regeneratywnego w naszych 
formułach

12 składników z Slow Food 
Presidia w naszych formułach

Zakup 29,2% surowców 
z certyfikatem społecznym  
i/lub środowiskowym

W odświeżonej linii Sublime Skin zastosowano w pełni 
identyfikowalny botaniczny składnik aktywny uprawiany 
w rolnictwie regeneratywnym, który uzupełnia nową 
technologię Archi-lift™. Składnik ten to ożywczy, prze-
ciwstarzeniowy ekstrakt z Achillea Millefolium, badany 
przez naszych naukowców w ogrodzie Davines Village.

Świat

Pracownicy, klienci profesjonalni [ comfort zone ], 
klienci końcowi, dostawcy

Do 99,5% składników pochodzenia naturalnego, z eks-
traktem Achillea Millefolium w 100% pochodzącym 
z rolnictwa regeneratywnego.

SUBLIME SKIN I REGENERATYWNE 
ROLNICTWO

Cztery lata po utworzeniu Slow Food Presidium 
Oliwki Quercetano, wzbogaciliśmy gaje oliwne, 
sadząc nowe drzewka we współpracy z edukatorami 
Davines. Oliwka Quercetano, rodzima włoska odmiana 
zagrożona wyginięciem, jest obecnie chroniona przez 
swoje Prezydium, utworzone w 2017 roku przez 600 
salonów Davines.

Włochy, prowincje Lucca I Massa Carrara

Pracownicy, Slow Food

104 drzew oliwnych zasadzonych w Piana Quercetana, 
25 pracowników

PRZESADZANIE DRZEW OLIWNYCH 
QUERCETANO
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84% używanych przez nas składników jest 
pochodzenia naturalnego, a 79% jest wysoce 
biodegradowalnych, co oznacza wzrost o 11% 
w ciągu ostatnich 5 lat

Dziś powszechne jest zainteresowanie składnikami zawartymi w produktach kosmetycznych 
i ciekawość ich wpływu, ale my byliśmy pionierami w naszej branży. Naszym przełomowym 
rokiem był 2006, kiedy dostrzegliśmy potrzebę uczynienia naszych produktów bardziej 
zrównoważonymi, wprowadzając linię Essential Haircare. Później zrobiliśmy kolejny krok 
w naszej podróży ku zrównoważonemu rozwojowi, osiągając bardzo ważny cel - uzyskanie 
certyfikatu B Corp. Droga do certyfikacji doprowadziła nas do ponownego przemyślenia działań, 
które już podjęliśmy, i otwarcia oczu na dalsze ulepszenia, częściowo dzięki strategicznym 
narzędziom, takim jak SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment). Od tego czasu każdego 
roku otwieramy nowe obszary do dyskusji i refleksji, aby nadal zwiększać naturalność 
i biodegradowalność naszych formuł. Nasze wysiłki są kontynuowane.

Bezpieczna skóra i oceany
Relaunch linii Sun Soul dał nam moż-
liwość zwiększenia trwałości formuł 
i sprawdzenia ich bezpieczeństwa dla 
środowiska wodnego. Wynik ten został 
osiągnięty poprzez zmniejszenie ilości 
filtrów słonecznych o 15%, zwiększenie 
biodegradowalności składników do 98% 
oraz zastąpienie wszystkich surowców 
podejrzanych o wybielanie koralowców 
morskich lub o bycie ekotoksycznymi. 
Nasze wysiłki są kontynuowane.

Uważamy, że składnik jest biodegradowalny tylko wtedy, gdy jest sklasyfikowany jako 
“szybko” biodegradowalny według metody OECD 301 (Rozporządzenie WE nr 648/2004), 
tzn. jeśli ponad 70% związku ulega biodegradacji w ciągu zaledwie 28 dni.

Z całkowitej ilości zakupionych składników.

Z całkowitej ilości zakupionych składników

Składnik określamy jako pochodzenia naturalnego tylko wtedy, gdy 100% jego struktury 
molekularnej jest pochodzenia naturalnego i jeśli pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych 
procesów transformacji.

ZA TRWAŁOŚCIĄ NASZYCH FORMUŁ NIE STOI ŻADNA MAGIA, ALE 
DŁUGA PODRÓŻ.

PRZYKŁAD KONKRETNEGO WPŁYWU:

NATURALNE SKŁADNIKI

BIODEGRADOWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 79.2 20.8

73.3 26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63.9 19.7

21.2

16.4

61.9 16.9

Składniki wysoce biodegradowalne

Składniki naturalne,  
w tym certyfikowane 
jako organiczne

Składniki niewysoce biodegradowalne

Modyfikowane 
składniki naturalne

Składniki 
syntetyczne

Jak osiągnęliśmy ten cel?
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KILKA PRZYKŁADÓW REGENERACJI BIORÓŻNORODNOŚCI

Dystrybutor Davines w Australii rozpoczął kampanię salonową 
mającą na celu wsparcie fundacji Reef Restoration. Ta lokalna 
organizacja non-profit walczy o odwrócenie szkód wyrządzonych 
przez zmiany klimatyczne na Wielkiej Rafie Koralowej poprzez 
tworzenie oceanicznych szkółek koralowców.

Australia. 

Salony i klienci końcowi, fundacja Reef Restoration, dystrybutorzy

$10 000 przeznaczone fundacji Reef Restoration na zasadzenie nowego drzewa 
koralowego na rafie.

W 2021 roku, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych 
dystrybutorów, w czterech krajach na świecie rozpoczęto kampanie 
na rzecz ochrony pszczół. Każda kampania była możliwa dzięki 
zaangażowaniu lokalnych salonów fryzjerskich, które podnosiły 
świadomość wśród swoich klientów końcowych i zbierały fundusze 
na wsparcie celów związanych z przetrwaniem pszczół. Obejmują 
one ochronę bioróżnorodności, szkolenie młodych pszczelarzy 
oraz adaptację uli i technologii diagnozowania zdrowia pszczół.

Włochy, Czechy, Austria, Szwecja

Salony, klienci końcowi, dystrybutorzy

Bee Strong, Włochy: przekazanie €35 026, 1 826 salonów. Bee Urban, Szwecja: 
przekazanie SEK 141 388, 86 salonów.
Beeinside, Austria: 12 salonów, projekt mający kontynuację w 2022 roku. Bee Strong, 
Czechy: kontynuacja w 2022 roku

Edycja z 2021 r. poświęcona 
była ochronie morskiej bioróż-
norodności poprzez walkę z nie-
legalnymi połowami. Fundusze 
zebrane przez uczestniczące 
w akcji salony i ich klientów zo-
stały przekazane organizacji Sea 
Shepherd w celu sfinansowania 
usunięcia nielegalnych sieci ry-
backich z jednego ze śródziem-
nomorskich miejsc wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO - archipelagu Wysp Liparyjskich.

Włochy

Salony, klienci końcowi, fundacja Sea Shepherd

€32 661 przekazane Sea Shepherd, 1 767 salonów 
i 32 661 klientów końcowych

Aksolotl jest zagrożoną mek-
sykańską salamandrą. Oddział 
Davines w Meksyku i jego pra-
cownicy przekazali darowiznę 
Narodowemu Muzeum Ak-
solotla na rzecz ochrony tego 
gatunku. Celem jest ochrona 
gatunku, który ma bardzo uni-
kalny makijaż genetyczny.

Meksyk

Pracownicy, Narodowe Muzeum Aksolotla
  
$10 109 peso przekazane Narodowemu Muzeum 
Aksolotla, w tym  $4 080 od pracowników i $6 029   
od oddziału Davines w Meksyku

Projekt ten miał na celu przywró-
cenie obszaru o wysokiej wartości 
środowiskowej, dotkniętego przez 
dzikie pożary w Meksyku w 2021 
roku. By promować naturalną rege-
nerację zniszczonego ekosystemu, 
wdrożono inicjatywy mające na 
celu odtworzenie pokrywy roślin-
nej, kontrolę procesów erozji gleby 
oraz zwiększenie wilgotności śro-
dowiska i bioróżnorodności.

Meksyk, Barranca de Tarango i okolice

Pracownicy, lokalna społeczność, Ríos Tarango AC, 
Ectágono

3 hektary ziemi pokryte 2,5 tonami kompostu i ob-
sadzone 2 871 drzewami, o zdolności sekwestracji 
15 ton CO2 rocznie. 36 pracowników, 25 tymczasowo 
utworzonych miejsc pracy

ODBUDOWA WIELKIEJ RAFY BARIEROWEJ CHRONIĄC PSZCZOŁY

OCHRANIAJĄC MORZE POMOC DLA SALAMANDRY ODRODZENIE GLEBY



Społeczność
Wyniki za 2021 r.
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 +3 partnerów społeczności Davines z certyfikatem B Corp
W 2021 roku świętowaliśmy dołączenie 3 partnerów do społeczności B Corp, 
zwiększając liczbę naszych certyfikowanych dystrybutorów do 2, a liczbę dostawców 
do 9 (w 2020 roku było 7 certyfikowanych dostawców, a nie 8, jak błędnie podano). 
Osiągnięto to dzięki trzem wspólnym działaniom: stałemu dialogowi z dostawcami 
dotyczącym znaczenia zrównoważonego rozwoju, w tym w celu zapewnienia 
dostatniej długowieczności firmy; otwarciu przetargów zarezerwowanych tylko dla 
dostawców B Corp; inwestycji w zwiększenie wiedzy specjalistycznej w zakresie 
zrównoważonego rozwoju poprzez warsztaty poświęcone głównym tematom, 
takim jak dekarbonizacja i certyfikacja B Corp.

 22.9% zakupów (wg wartości przychodów) od lokalnych 
dostawców
Zgodnie z celami wyznaczonymi w 2020 roku, w przetargach organizowanych 
w celu wyboru dostawców, wybieraliśmy, przy zachowaniu wszelkich równości, 
tych, których siedziby znajdują się w promieniu 80 km od siedziby w Parmie. 
Pozwoliło nam to nie tylko zwiększyć zakupy (w wartości przychodów) od lokalnych 
dostawców, ale także skorzystać ze strategicznych pozytywnych aspektów 
związanych z bliskością geograficzną.

Działania w 2022 r.
Zwiększenie liczby członków Koalicji B Corp Beauty i zebranie 
pierwszych owoców pracy grup roboczych w zakresie opakowań, 
składników i logistyki.

Zwiększenie o 6% (wartościowo) liczby dostawców, którzy 
podpisali nasz kodeks postępowania lub posiadają własny.

Zwiększenie liczby dostawców posiadających certyfikat B Corp.

Legenda:

Wochy

Grupa
Cel osiągnięty

Cel częściowo osiągnięty

Cel nieosiągnięty



Oddziaływanie na lokalną społeczność
Wierzymy w istotność inwestycji i pomocy lokalnym społecznościom, w których jesteśmy obecni na całym świecie, tak aby wraz z naszymi oddziałami, dystrybutorami 
i klientami tworzyć pozytywny wpływ globalnie.
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€1,019,807 przeznaczone na darowizny i sponsoring o charakterze społecznym i środowiskowym

Kilka przykładów, jak wspieramy społeczności, w których jesteśmy obecni:

MENTORING LE VILLAGE
W 2020 roku dołączyliśmy do Le Village by Credit Agricole, sieci 
dedykowanej światu innowacji, stworzonej z myślą o budowaniu 
mostu między najbardziej innowacyjnymi start-upami i lokal-
nymi firmami. W 2021 roku wzięliśmy udział w ich projekcie 
mentorskim, podejmując zobowiązanie do towarzyszenia dwóm 
start-upom na ich drodze w kierunku innowacji i rozwoju biznesu.

Włochy

 Pracownicy, włoskie start-upy, społeczność lokalna

24 godziny mentoringu, wsparcie 2 start-upów

PODARUJ UŚMIECH
„Dbanie o siebie sprawia, że czujesz się lepiej”: ta zasada zain-
spirowała nasz oddział w Deventer do uruchomienia specjalnej 
edycji inicjatywy Podaruj uśmiech. We współpracy z fundacją 
Look Good Feel Better, osoby dotknięte chorobą nowotworo-
wą miały możliwość skorzystania z zabiegu [ comfort zone ].

Holandia

[ comfort zone ] SPA, osoby dotknięte nowotworem

47 uczestników

OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
Dzięki oddziałowi w Wielkiej Brytanii zrealizowaliśmy dwa 
projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności. W ra-
mach pierwszego, przekazaliśmy produkty [ comfort zone ] 
do Winter Night Shelter, organizacji charytatywnej, która 
zapewnia schronienie w Milton Keynes. W ramach drugiego, 
przekazaliśmy produkty Davines do Crisis Shelter, aby wspierać 
osoby w kryzysie w Londynie w okresie świątecznym.

Wielka Brytania

Pracownicy, Winter Night Shelter, Crisis Shelter, osoby w kry-
zysie bezdomności

£4 408 w produktach [ Comfort Zone ] przekazanych Winter 
Night Shelter i 16 litrów kosmetyków Davines przekazanych 
Crisis Shelter

Wydarzenie o wysokim 
stopniu lokalnego zrów-
noważenia i globalnym 
zasięgu
Tegoroczna edycja największego 
wydarzenia w świecie fryzjerstwa 
Davines została zaprojektowana 
zgodnie z normą zrównoważone-
go rozwoju ISO 20121:2012. Ten 
ważny kamień milowy został osią-
gnięty we współpracy z uczest-
nikami. Dodatkowo, emisja CO2 
z głównych działań wydarzenia 
zostanie zneutralizowana.

Włochy

Pracownicy, klienci profesjonal-
ni, dystrybutorzy, społeczność 
lokalna

3 170 wizyt w Davines Village 
i Europejskim Centrum Rege-
neratywno-Organicznym, 810 
posiłków uratowanych przed 
zmarnowaniem i przekazanych 
organizacji non-profit Caritas, 
50% zaoszczędzonej wody na 
stacjach mycia na backstage’

O
dd

zia

ływanie na lokalną społeczność



Poparcie dla B Corp
Cenimy sobie współzależność, która jest niezbędna do wprowadzania zmian zgodnie z modelem regeneratywnym. Z tego powodu promujemy model B Corp wśród naszych 
interesariuszy, a w szczególności wśród naszych partnerów.
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Od 2016 roku wspieramy 
ruch B Corp 

Jesteśmy dumni, że udało 
nam się zachęcić do uzyskania 
certyfikatu przez:

12 dostawców, z których 3 jest 
jeszcze w trakcie certyfikacji

2 dystrybutorów

1 salon

Przykład, z którego 
jesteśmy dumni:
HAIRJAMM JAKO B CORP

Hairjamm jest dystrybutorem Davines w Australii 
od ponad 10 lat. Ta rodzinna firma może się teraz 
pochwalić certyfikatem B Corporation, uzyskanym 
w sierpniu 2021 roku z wynikiem 80,7. To prestiżowe 
osiągnięcie jest wynikiem jej ciągłego zaangażowania 
w zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne.

Australia

Dystrybutor Davines

Firma neutralna pod względem węgla, ponad 
700 000 roślin przyjaznych pszczołom i 30 000 drzew 
zasadzonych w Australii.

KOALICJA B CORP BEAUTY
Wspólnie z innymi firma-
mi B Corp w 2020 roku 
utworzyliśmy sojusz, aby 
propagować dobre prak-
tyki środowiskowe i spo-
łeczne, a rok później ustrukturyzowaliśmy fundację, by 
umożliwić jej rozwój. Określiliśmy tymczasowe ramy 
zarządzania, manifest, komunikat prasowy i proces 
rekrutacji nowych członków.

Świat

Firmy B Corp bądące członkami sojuszu

27 aktywnych członków w 8 krajach i na 3 kontynentach, 
3 otwarte stoły robocze poświęcone opakowaniom, 
składnikom i logistyce

#UNLOCKTHECHANGE
W 2021 roku włoskie firmy B Corp wzięły udział 
w kampanii ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki regeneratywnej, klimatu i równości płci. Wartości 
B Corp były dzielone poprzez modele pozytywnego 
wpływu firm, które je wybrały, aby zainspirować innych 
do podążania za nimi.

Włochy 

Społeczność, włoskie firmy B Corp

Ponad 3 miliony osób, 217 artykułów prasowych 
i internetowych, stworzenie największego eko-muralu 
w południowych Włoszech.

Jak wspieramy i upowszechniamy wartości B Corp

B THE CHANGE
Kampania podnosi świado-
mość wartości naszych decy-
zji zakupowych jako narzędzia 
do tworzenia bardziej zrów-
noważonej przyszłości. Wy-
jaśnia, co to znaczy być firmą 
B Corp i dlaczego opłaca się 
je wybierać, dając jednocze-
śnie zachętę finansową. An-
gażuje też młode pokolenie, 
wspierając projekt edukacyjny 
#UnlockEducation.

Włochy

Salony Davines, klienci końcowi, 12 firm B Corp

1 184 salonów, €29 421 darowizny na rzecz  
#UnlockEducation

Poparcie dla B Corp



SDG 17 – Partnerstwo na rzecz osiągania celów
SDG 17 nie posiada oddzielnego modułu. Ze względu na swój przekrojowy charakter, działania istotne 
dla przedsiębiorstw są zintegrowane w niektórych z pozostałych 16 modułów.

MENEDŻER ZADAŃ SDG
To rozwiązanie przeznaczone dla firm, które są zaangażowane w rozwój SDG. Zostało opracowane 
przez ONZ Global Compact i B Lab. Ocenia wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez 
określenie wkładu w realizację każdego z SDG.

16 Pokój, sprawiedliwość 
i silne instytucje

12 Zrównoważona 
konsumpcja 
i produkcja

8 Godna praca 
i wzrost gospodarczy

4 Edukacja 
wysokiej jakości

14 Ochrona 
zasobów wodnych

10 Zmniejszenie 
nierówności2 Eliminacja głodu 6 Czysta woda 

i warunki sanitarne

1 Eliminacja 
ubóstwa  

5 Równość płci
9 Przemysł, 
innowacyjność 
i infrastruktura

13 Działania 
klimatyczne

15 Życie na lądzie
11 Zrównoważone 
miasta 
i społeczności

7 Czysta energia 
w przystępnej cenie

3 Zdrowie 
i dobrobyt

Partnerstwo na rzecz osiągania celów
Zaangażowanie każdego człowieka jest niezbędne do osiągnięcia ważnych rezultatów; dlatego chcemy wnieść swój własny wkład w realizację 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Wyniki wkładu grupy Davines według menedżera zadań SDG

Partnerstwo Na Rzecz

Osiągania Celów

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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Oto niektóre z konkretnych projektów, dzięki którym przyczyniamy się do realizacji  
Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG):  

SDG 9 – SPOŁECZNOŚĆ 
INICJATORÓW INNOWACJI

Społeczność ta powstała w celu promowania kul-
tury innowacji w naszej firmie, przyczyniając się do 
bezpośredniego wpływu na nawyki pracy. Składa się 
z grupy osób, reprezentujących różne działy, które są 
przeszkolone w zakresie stosowania innowacyjnych 
technik w celu rozpowszechniania ich wśród współ-
pracowników.

Włochy

Pracownicy biura w Parmie

Reprezentanci 17 działów, 14 spotkań, 2 tematy 
przewodnie: zarządzanie spotkaniami i usprawnione 
praktyki.

SDG 12 – [ COMFORT ZONE ] 
PROGRAM MASTER CLASS

Zespół ds. edukacji [ comfort zone ] uruchomił bezpłat-
ny program online Master Class dla profesjonalistów 
SPA. Sesje dotyczyły zrównoważonego rozwoju, 
stylu życia i wellness, promując holistyczne podejście 
[ comfort zone ] oparte na pełnej regeneracji skóry, 
umysłu i ciała.

Świat

Pracownicy, pracownicy SPA

1 200 uczesntików, zadowolenie na poziomie 90%

SDG 12 – ZIELONY PIĄTEK
Edycja Zielonego Piątku 
2021 skupiała się wokół 
„100% dla Planety”. Oddział 
północnoamerykański prze-
kazał 100% wpływów ze 
sprzedaży online 26 listopa-
da na rzecz Koalicji CSA; od-
dział włoski przekazał 100% 
zysków z tego samego dnia 
na rzecz Slow Food Presi-
dium chroniącego czarne pszczoły; oddział brytyjski 
przekazał 100% zysków ze sprzedaży w dniach 26-29 
października na rzecz Lasu Państwowego.

Włochy, Ameryka Północna, Wielka Brytania

Klienci e-commerce i lokalne stowarzyszenia

3 kraje

SDG 12 - KOD QR
Od kwietnia 2022 roku na wszystkich naszych produk-
tach pojawiła się etykieta z kodem QR, która umożliwi 
klientom dostęp do dodatkowych informacji na temat 
marki i naszego zaangażowania w zrównoważony 
rozwój. Ponadto, zgodnie z wymogiem etykietowania 
środowiskowego, dla użytkowników zlokalizowanych 
we Włoszech, kod QR zawiera instrukcje dotyczące 
utylizacji opakowań.

Świat

Klienci końcowi. 

BUEN FIN   
Podczas Buen Fin, meksy-
kańskiego odpowiednika 
Black Friday, oddział Davines 
w Meksyku przekazał 40% 
wpływów ze sprzedaży on-
line na rzecz fundacji Johna 
Langdona, która zapewnia 
wsparcie osobom z zespo-
łem Downa. Fundacja chroni 
ich zdrowie, edukację i integrację społeczną poprzez 
Szkołę Sztuki i jej 321 stołówek.

Meksyk

Pracownicy, klienci online, społeczność

51 klientów końcowych

SDG 17 - FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWA 
REGENERATYWNEGO

Ten globalny sojusz ma na celu wypracowanie no-
wego paradygmatu ekonomicznego, który skupia się 
na kwestiach ekonomii regeneratywnej, działań na 
rzecz klimatu oraz globalnego szczęścia i dobrobytu. 
Przy wsparciu partnerów publicznych i prywatnych 
Fundacja promuje działania, podejmując konkretne 
i mierzalne zobowiązania.

Świat

Społeczeństwo, środowisko

7 projektów: 3 – rolnictwo regeneratywne, 2 – rege-
neracja obszarów miejskich, 1 – edukacja
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DEVENTER
MEXICO CITY
HONG KONG

117.4

+10%
-6%

+26%

2019 2020 2021

PUNKTÓW
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Profesjonalne produkty do 
włosów, w których jakość łączy 
się z najwyższym szacunkiem 
dla planety i jej zasobów, 
wykorzystując biznes do czynienia 
dobra i promując regeneratywny 
model Zrównoważonego Piękna.

Kosmetyki i zabiegi, łączące 
profesjonalną wiedzę, innowacje 
i ogromny szacunek dla skóry 
i planety. Formuły, zawierające 
wysoki procent składników 
bioaktywnych pochodzenia 
naturalnego, gwarantują skuteczność 
i klinicznie potwierdzone rezultaty.
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Rodzina Bollati zakłada w Parmie małe laboratorium badawcze i produkcyjne. W 1992 roku powstaje marka Davines, 
a cztery lata później [ comfort zone ].

Wraz z rozwojem firma zaczyna międzynarodowy eksport produktów.

Firma rozpoczyna podróż w kierunku dekarbonizacji, wprowadzając projekt sekwestracji dwutlenku węgla – siedziba 
w Parmie zaczyna wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

Powstaje Karta Badań nad Zrównoważonym Rozwojem jako drogowskaz dla laboratorium grupy w celu 
maksymalizacji trwałości oraz wydajności produktów.

Firma formułuje Kartę Badań nad Opakowaniami dla wyznaczenia standardów najbardziej zrównoważonych 
opakowań.

Grupa Davines otrzymuje certyfikat B Corporation dzięki spełnieniu najwyższych standardów przejrzystości, 
zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju.

Powstaje nowa siedziba, Wioska Davines w Parmie. Firma staje się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Włoskie biuro oraz oddział w Ameryce Północnej zmieniają status prawny na Benefit Corporation, potwierdzając 
swoje działania nie tylko dla zysku, ale także wspólnego dobra. Grupa Davines zobowiązuje się do osiągnięcia celu 
Zero Netto do 2030 roku.

Davines otrzymuje recertyfikację B Corp z wynikiem 117,4 punktów. Firma sponsoruje Światowy Raport Szczęścia 
oraz zakłada Fundację Społeczeństwa Regeneratywnego, której wiceprezesem zostaje Davide Bollati.
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Społeczność grupy Davines opracowuje Carta Etica, która promuje wartości firmy.

Zawiązanie partnerstwa z Instytutem Rodale oraz powołanie do życia w Parmie Europejskiego Centrum 
Regeneratywno-Organicznego w celu promocji idei rolnictwa ekologicznego.2021
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